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خرباء ال�شحة يحددون عمر بدء ال�شيخوخة
الإن�سان،  ل��دى  ت��ب��داأ  ال�سيخوخة  ب��اأن  كثريين  ل��دى  العتقاد  ي�سري 
يتقو�س  عندما  اأو  ال��وج��ه،  يف  التجاعيد  وتكرث  ال�سعر  ي�سيب  عندما 
تبداأ يف  ال�سيخوخة  لكن  عكاز حتى مي�سي،  على  امل��رء  فيتكئ  الظهر، 
يف  املخت�س  نت"  "ميدي�سني  موقع  وبح�سب  نعتقد.  مم��ا  اأب��ك��ر  وق��ت 
ت��ب��داأ وه��و يف  الإن�����س��ان  ل��دى  ف��اإن �سيخوخة اجللد  ال�����س��وؤون الطبية، 
اخلام�سة والع�سرين من العمر، ولي�س يف اخلم�سني اأو ال�ستني كما قد 
نعتقد. وتو�سح املن�سة، اأن ال�سيخوخة تبداأ على نحو بطيء وتدريجي، 
الكولجني  اإنتاج مادة  يتوقف ج�سمنا عن  والع�سرين،  ففي اخلام�سة 

على غرار ما كان يفعل يف فرتات �سابقة.
يوؤثر  الأم���ر  ه��ذا  ف��اإن  الكولجني يف اجل�سم،  اإن��ت��اج  ي��رتاج��ع  وعندما 
يختلف  الو�سع  لكن  الإن�سان،  ل��دى  ون�سارتها  الب�سرة  متا�سك  على 
اأن يتبع بع�س اخلطوات حتى  الآخ��ر. وميكن للفرد  اإىل  من �سخ�س 
يحافظ على ب�سرته من زحف التجاعيد لبع�س الوقت، ل �سيما عندما 

يتبع نظاما �سحيا يف الأكل والنوم.
اأما ب�سكل عام، فاإن ال�سيخوخة تبداأ يف الثالثني، ففي هذا العمر، يبداأ 
اأربعة  اجل�سم يف فقدان الكتلة الع�سلية، علما باأن اجل�سم يتكون من 

عنا�سر هي الدهون والع�سالت والعظام واملاء.

الأطعمة امل�شنعة خطر.. عليك بهذه البدائل الغذائية
على  حتتوي  التي  املعاجلة،  فائقة  الأطعمة  تناول  اأن  اخل��راء  يوؤكد 
ن�سب عالية من امللح والدهون وال�سكر واملواد امل�سافة، يزيد خماطر 

الإ�سابة ب�سرطان الدماغ واملبي�س.
كل  م��ع  اإن���ه  اخل���راء  ق��ال  الريطانية،  "ال�سن"  �سحيفة  وبح�سب 
الإ�سابة  فر�س  زادت  املعاجلة،  الأطعمة  من  باملئة   10 بن�سبة  زي��ادة 

بال�سرطان بن�سبة 2 باملئة.
من جانبها، قالت الأخ�سائية يف علم النف�س اإليانور براينت، من جامعة 
برادفورد، اإنه "من ال�سعب الهروب من اإغراء الأطعمة املعاجلة، وكان 
الب�سر يعاجلون الأطعمة منذ اآلف ال�سنني عن طريق تخليل اخل�سار 

وتخمري البرية وتدخني اللحوم".
ياأتي  ذل��ك  لكن  ل��ذي��ذ  م���ذاق  متنحنا  امل��ع��اجل��ة  "الأطعمة  واأ���س��اف��ت: 
�سهل،  يوجد حل  "ل  واأكملت:  الغذائية".  عنا�سر  نق�س  على ح�ساب 
اإرادة و�سيا�سة حكومية ملعاجلة هذه  الأم��ر قوة  ل�سوء احلظ، يتطلب 
الأطعمة". ويجب ا�ستبدال الأطعمة امل�سنعة باأخرى مفيدة توفر لنا 

قيمة غذائية وحتافظ على �سحتنا اجل�سدية والعقلية:
الطماطم: ت�ساعد على درء اأمرا�س القلب وال�سرطان. غنية بفيتامني 
ن�سبة  على  احلم�سيات  ثمار  حتتوي  الليمون:  ك��اف.  وفيتامني  �سي 
عالية من فيتامني �سي. ت�ساعد اجل�سم على حماية نف�سه من الرد 
يحتوي  للروتني.  رائعا  م�سدرا  اللحم  يعتر  اللحوم:  والإنفلونزا. 

على ن�سبة عالية من احلديد والزنك.

جتميد البوي�شات.. تقنية ت�شهد اإقبال متزايدا يف لبنان
�سن  تاأخر  ب�سبب  الإجن���اب،  يف  جّمة  حتديات  ال�سّيدات  بع�س  تواجه 
الزواج عموماً، اأو ب�سبب ال�سغوط القت�سادّية، اأو رمبا نتيجة ظروف 
�سحية كالإ�سابة بال�سرطان اأو غريه من الأمرا�س املزمنة، التي تنذر 

املراأة باحتمال فقدان �سعور الأمومة.
وتلجاأ بع�س ال�سابات لالحتفاظ بالبوي�سات وجتميدها لوقت لحق 
كيال حترم من �سعور الأمومة، والإقبال على هذه التقنية يزداد ب�سكل 
لفت رمبا ب�سبب حمالت التوعية التي تعنى بتحديد ال�سن الأف�سل 
للخ�سوبة ووجود تقنيات جتميد البوي�سات للمراأة تفاديا لعقم ناجت 
اإ�سابتها  الكيميائي يف حال  للعالج  لتعر�سها  اأو  ال�سن  التقدم يف  عن 
بال�سرطان. تقول ال�سابة اللبنانية �سامية، 35 عاما ملوقع "�سكاي نيوز 
"اأ�سبت ب�سرطان الثدي قبل اأ�سهر، ق�سدت م�ست�سفى جبل  عربية": 
بتاتاً،  �سهاًل  يكن  مل  البوي�سات  بتجميد  ق��راري  الغاية،  لهذه  لبنان 
حّتى اأن عائلتي عار�سته يف البداية، ولكّنني اأ�سّريت على هذه اخلطوة 
لأّنني اأتقّدم بال�سّن، وقد اكت�سفت اإ�سابتي ب�سرطان الثدي، وبالتايل، 
فاإن العالج الكيميائي الذي �سوف اأتلقاه قد ُينقذ حياتي من املر�س، 

ولكّنه على الأرجح �سيحرمني من الأمومة التي اأحلم بها".

اجلمعة   3  فبراير    2023  م   -    العـدد   13765  
Friday   3    February    2023   -  Issue No 13765

ت�شاعد املخاوف من ا�شتخدام الذكاء 
ال�شطناعي يف العالج النف�شي

ال�سحة  رعاية  يف  ال�سطناعي،  ال��ذك��اء  تقنية  ال�سركات  اإح��دى  ت�ستخدم 
خماوف  ي��ث��ري  م��ا  وه���و  "كوكو"  ت��دع��ى  من�سة  ع��ر  والنف�سية،  العقلية 
م�ساكل  ُيعاين  ملن  حلول  تقدمي  يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام  حول  اأخالقية 
جمانية  ن�سائح  اأو  م�����س��ورة  ي��ق��دم  روب���وت  ع��ن  ع��ب��ارة  و"كوكو"،  نف�سية. 

للم�ساعدة يف حت�سني ال�سحة النف�سية.
الأ�سخا�س  من  يطلب  اإلكرتونية  من�سة  �سكل  يف  يتج�سد  ال��ذي  الروبوت 
ال�سلبية  الأفكار  اأكرث  على  و�سع عالمة  مع  بالتحديد،  م�سكلتهم  تدوين 

التي يواجهونها، ثم يقوم بتقدمي حلول للم�سكلة.
وا�ستمرت هذه اخلدمة دون اأن يعرف الآلف اأن الطرف الآخر هو روبوت 
يعتمد الذكاء ال�سطناعي حلل م�سكالتهم النف�سية.وهو ما اأثار حفيظة 
علماء اعرت�سوا على معرفة الذكاء ال�سطناعي لبيانات املر�سى النف�سيني 

وما قد يرتتب على املو�سوع من م�ساكل اأخالقية.
ال�سحة  مر�سى  لعالج  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  يف  الثقة  اإن  اخل���راء  يقول 
تعتمد  اآلة ل  ال�سرر، فهي  احتمالية كبرية لإحل��اق  العقلية تنطوي على 
الذي  بالو�سع  تُلم  ل  اأنها  كما  النف�سية،  امل�سكلة  العاطفي يف حل  اجلانب 

يعي�س فيه املري�س.
بالتعامل مع ح��الت مر�سية لب�سر  اآل��ة  اأن تقوم  اآخ��رون، فكرة  انتقد  كما 
باأي �سكل على امل�ستوى النف�سي والعاطفي، وما ت�سمنه ذلك من حماكاة 

م�سطنعة للم�ساعر الب�سرية ب�سكل ي�سفه البع�س بالكاذب.

العثور على كب�شولة اإ�شعاعية مفقودة
عرث على الكب�سولة الإ�سعاعية، التي اأثارت 
اأيام  قبل  �سقوطها  بعد  ع��دي��دة  خم���اوف 
نائية،  اأ�سرتالية  منطقة  يف  �ساحنة  م��ن 
والكب�سولة  نيوز".  "�سكاي  ل�سبكة  وفقا 
الف�سية ل يتعدى حجمها 8 �سنتمرتات، 
املعادن،  ا�ستخراج  عمليات  يف  وُت�ستخدم 
يناير.  م��ن��ت�����س��ف  م��ن��ذ  م��ف��ق��ودة  وظ���ل���ت 
وقال وزير خدمات الطوارئ يف اأ�سرتاليا 
الكب�سولة  اإن  داو���س��ون،  �ستيفن  الغربية، 
ج����رى ال��ع��ث��ور ع��ل��ي��ه��ا ع��ل��ى ب��ع��د مرتين 
اأنها  يعتقد  ال����ذي  ال��ط��ري��ق،  ج��ان��ب  م��ن 
النائية  نيومان  منطقة  "بني  فيه  فقدت 
واأ�ساف  ال�سمالية".  ب���ريث  و���س��واح��ي 
�ساقة  كانت  البحث  عمليات  اأن  داو���س��ون 
مرزا  الإ�سعاعي،  امل�سح  مبعدات  وج��رت 
اآمنة يف  اإىل من�ساأة  اأنه مت نقل الكب�سولة 
بريث. وحتوي الكب�سولة مادة م�سعة وهي 
"�سيزيوم 137"، ح�سب ما اأو�سحت وزارة 
وقت  يف  ال��غ��رب��ي��ة،  اأ���س��رتال��ي��ا  يف  ال�سحة 
�سابق. وكانت ال�سلطات ال�سحية اأ�سدرت 
مع  ت��ع��ام��ل  اأي  اأّن  م���ن  حت���ذي���رات  ع����دة 
الكب�سولة قد يت�سبب بحروق اأو اإ�سابات. 
وقال مدير اخلدمات الطبية يف اأ�سرتاليا 
اإن  روب��رت�����س��ون، حينها،  اأن����درو  ال��غ��رب��ي��ة، 
اأحد  يلتقطها  اأن  باحتمال  يتعلق  "القلق 

دون اأن يدرك كيفية التعامل معها".
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هكذا يعّزز البحر 
اإبداع العقل الب�شري

���س��ّل��ط ت��ق��ري��ر ال�����س��وء، ع��ل��ى الأثر 
البحر  ق��رب  ال��ذي يرتكه اجللو�س 
الدماغ  ع��ل��ى  اأم���واج���ه،  وم�����س��اه��دة 
العديد من علماء  الب�سري. ودر�س 
الأع�������س���اب ت����اأث����ريات ال��ب��ح��ر على 
اأدمغتنا، حيث �سعوا جميعا اإىل فهم 
التاأثريات الناجتة عن هذه الكثافة 
الزرقاء على اأذهاننا. وبح�سب تقرير 
 ،"nospensees" موقع  ن�سره 
اأوًل وق��ب��ل كل  "ما ه��و م��وؤك��د  ف���اإّن 
على  ال���ب���ح���ر  ت�����اأث�����ريات  اأّن  ����س���يء 
واعتر  للغاية".  اإيجابية  اأدمغتنا 
التقرير، اأّن "الرومان�سية والعط�س 
للحرية التي ن�سعر بهما اأمام البحر 
بل  عميقة،  دللت  م��ن  يخلوان  ل 
فريق  واأج����رى  العلم".  ي��وؤك��ده��م��ا 
م���ن جامعتي  ال��ن��ف�����س  ع��ل��م��اء  م���ن 
حول  درا�سة  وميني�سوتا  �ستانفورد 
تاأثريات البحر على دماغ الإن�سان، 
املتمثلة  النتيجة  اإىل  و�سلوا  حيث 
متلوؤنا  املحيط  روؤي���ة  جم��رد  اأن  يف 
بالإعجاب وتثري نوعا من الده�سة 
هذه  ومتنحنا  اأذهاننا.  يف  امل�ستمرة 
العملية برمتها �سعورا رائًعا بالرفاه 
للغاية،  غ��ري��ب  اأم���ر  وه��و  النف�سي، 
خا�سة اإذا اأخذنا يف العتبار اأن مثل 
اأن  بب�ساطة  مي��ك��ن  ال�س�ساعة  ه���ذا 
ووفق  واح���دة.  موجة  بفعل  تقتلنا 
تغيرًيا  ال��ب��ح��ر  "ُيحدث  ال��ت��ق��ري��ر، 
جذرًيا يف طريقة تفكرينا واتخاذنا 
ل����ل����ق����رارات، ف��ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، 
و�سخاء،  كرما  اأك��رث  البحر  يجعلنا 
اأنه يغري ت�سّورنا للوقت الذي  كما 
اأو  اأكرث،  اأنه مير ببطء  يبدو فجاأة 

كما لو اأنه توقف فجاأة".

حلة جديدة للنقود باأ�شرتاليا.. 
دون �شورة امللك ت�شارلز

اأعلن امل�سرف املركزي الريطاين، 
اأن �سور ملوك بريطانيا �ستختفي 
اأ�سرتاليا  يف  النقدية  الأوراق  من 
اخلم�سة  ف���ئ���ة  ����س���ت���ح���م���ل  ال����ت����ي 
ثقافة  تكرم  ر�سوما  منها  دولرات 

ال�سكان الأ�سليني.
ق�����رار ع����دم و����س���ع �سورة  وي��ع��ن��ي 
العملة  على  الثالث  ت�سارلز  امللك 
الورقية من فئة اخلم�سة دولرات 
اأن الأوراق النقدية الأ�سرتالية لن 
عاهل  اأي  ���س��ورة  تدريجيا  حتمل 

بريطاين.
يذكر  مل  امل����رك����زي  ال���ب���ن���ك  ل���ك���ن 
امللكة  ���س��ورة  ب�����س��اأن  تفا�سيل  اأي 
ال��راح��ل��ة اإل��ي��زاب��ي��ث ال��ث��ان��ي��ة التي 
تظهر على بع�س العمالت املعدنية 

املتداولة.
الكومونولث  يف  ع�سو  واأ�سرتاليا 
ويراأ�س دولتها ر�سميا امللك ت�سارلز 

الثالث ميثله حاكم عام.

كيف اأعالج ارتفاع ال�شكر املفاجئ يف اجل�شم؟
- الأن�سولني

 يحدث ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم عندما يعاين ج�سمِك 
ج�سمِك  ي�ستطيع  ل  عندما  اأو  الأن�سولني،  اإف��راز  قلة  من 
اأن  ال�سحيح، ومي��ك��ن  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  الأن�����س��ول��ني  ا���س��ت��خ��دام 
يف  ال�سكر  م�ستويات  خف�س  اإىل  الأن�سولني  ت��ن��اول  ي���وؤدي 
الأن�سولني  مقدار  ح��ول  اإىل طبيبك  لذلك حتدثي  ال��دم. 
�سكر  يكون  عندما  تتناوليه  اأن  يجب  ال��ذي  املفعول  �سريع 
الدم لديِك مرتفعاً. وقد حتتاجني اإىل فح�س ن�سبة ال�سكر 
15-30 دقيقة من تناول الأن�سولني  يف الدم بعد حوايل 

للتاأكد من انخفا�س ن�سبة ال�سكر يف الدم.

-ممار�سة التمارين الريا�سة
م�ستويات  خلف�س  وف��ّع��ال��ة  �سريعة  و�سيلة  ه��و  ال��ت��م��ري��ن 
ن�سبة  م��ن  التمارين  تخف�س  اأن  ومي��ك��ن  ال���دم،  يف  ال�سكر 
اأك��رث بعد النتهاء منها،  اأو  24 �ساعة  ال��دم ملدة  ال�سكر يف 
ويت�سبب  لالأن�سولني.  ح�سا�سية  اأكرث  ج�سمِك  جتعل  لأنها 
للح�سول  باجللوكوز  اجل�سم  مطالبة  يف  البدين  الن�ساط 
اإىل  اجللوكوز  اخل��الي��ا  تنقل  لذلك  نتيجة  الطاقة،  على 

الع�سالت وعادة ما تنخف�س م�ستويات ال�سكر يف الدم.

- بقاء اجل�سم رطبًا
ال�سكر يف  ي�ساعد يف خف�س م�ستوى  امل��اء  املزيد من  �سرب 

)Adobe.Stock :الدم )امل�سدر
ارتفاع  اأع��را���س  اأح��د  ه��و  بالعط�س  ال�سعور  اأن  اإىل  ن��ظ��راً   
ال�سكر يف الدم، فرمبا ترغبني يف �سرب الكثري من املاء على 
اأي حال، وهو ما ي�ساعد يف التخل�س من اجللوكوز الزائد.

-التغذية اجليدة
اإىل  الأح��ي��ان  م��ن  ي���وؤدي يف كثري  اأن  الطعام ميكن  ت��ن��اول 
اإىل  م�ستويات اأع��ل��ى م��ن اجل��ل��وك��وز يف ال���دم، ول��ك��ن ن��ظ��راً 
كثرياً،  وت��ت��ب��ول��ني  امل���اء  م��ن  ك��ب��رياً  ق����دراً  �ست�سربني  اأن���ك 

ف�ستتخل�سني اأي�ساً من العنا�سر الغذائية يف نف�س الوقت، 
ن�سبة  خف�س  بعد  مغٍذ  �سيء  تناول  يف  التفكري  يجدر  ل��ذا 
ال�سكر يف الدم، اأو اإذا كنت ترغبني يف احلفاظ على العنا�سر 
�سرب  ال���دم، ففكري يف  ال�سكر يف  ارت��ف��اع  اأث��ن��اء  ال��غ��ذائ��ي��ة 

ال�سوائل اخلالية من الكربوهيدرات والإلكرتوليتات.
م�ستويات  ا�ستقرار  يف  اأي�ساً  ال��روت��ني  ي�ساعد  اأن  وميكن 
ال�سكر يف الدم، فاإذا كنت تعانني من ارتفاع ال�سكر يف الدم، 
ف�ستحتاجني اإىل تناول �سيء غني بالروتني، ولكن بدون 
الرومي  الديك  اختاري  املثال،  �سبيل  الكربوهيدرات. على 
على  اللحوم  حتتوي  ل  التي  اللحوم  من  فهي  الدجاج،  اأو 

الكربوهيدرات.

-ال�سرتخاء
ميكن اأن يوؤدي التوتر اإىل ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم لدى 
دقائق  وب�سع  للتنف�س  حلظة  خذي  لذا  ال�سكري،  مر�سى 

لال�سرتخاء بهدف خف�س م�ستوى ال�سكر املرتفع يف الدم.

م�سروب خلف�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم 
الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  خلف�س  احل��ل��ول  م��ن  العديد  هناك 
الن�ساط  ممار�سة  بينها  من  ال��دم.  يف  ال�سكر  م�ستويات  اأو 
ومتوازن  متنوع  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  واع��ت��م��اد  املنتظم،  ال��ب��دين 

وا�ستهالك بع�س امل�سروبات.
اإن�سو�سبي  جي�سي  احل��ي��وي��ة  الكيمياء  ع��امل��ة  ك�سفت  وق���د 
خلف�س  ج��دي��دة  حيلة  ع��ن   »Jessie Inchauspé«
م�سنوع  م�سروب  ب��اإع��داد  تق�سي  ال��دم،  يف  ال�سكر  م�ستوى 
ُين�سح  وق��ت  اأي  النبات؟ ويف  ه��ذا  فما  م��ع��روف؛  نبات  من 

ب�سربه؟

البابوجن 
يف من�سور ُن�سر موؤخراً على ح�سابها على اإن�ستغرام، اأ�سارت 
كتاب  وموؤلفة  احليوية  الكيمياء  عاملة  اإن�سو�سبي،  جي�سي 

»Faites votre glucose révolution« وكتاب 
 »Make Your Glucose Revolution«
»اإ�سدارات روبري لفون«؛ اإىل اأهمية البابوجن يف خف�س ن�سبة 
ال�سكر يف الدم، فهذا النبات �سيحافظ بالفعل على ا�ستقرار 
ل�ستخال�س  م��ن��ه.  يقلل  وح��ت��ى  اجل��ل��وك��وز  مل�ستوى  معني 
عام  اأُج��ري��ت  درا�سة  اإىل  العاملة  ت�ستند  ال�ستنتاجات،  ه��ذه 
 Endocrinological« جملة  يف  وُن�����س��رت   2014

.»Investigation
كوب  �سرب  اجلميع  على  وك��ان  �سخ�ساً،  �ستني  جتنيد  متَّ 
م��ن ���س��اي ال��ب��اب��وجن بعد ك��ل وج��ب��ة، ث��الث م���رات يف اليوم 
هذا  اأدى  لقد  وا�سحة:  النتائج  كانت  اأ�سابيع.  ثمانية  ملدة 
يف  ال���دم  يف  ال�سكر  ن�سبة  يف  كبري  انخفا�س  اإىل  امل�����س��روب 
اأثناء ال�سيام وخف�س م�ستويات الأن�سولني لدى امل�ساركني، 
فوائد  له  البابوجن  �ساي  اأنَّ  اإىل  جي�سي  العاملة  اأ�سارت  كما 
للكيمياء  وف��ق��اً  ه���ذا؟  نف�سر  فكيف  ال��ك��ول��ي�����س��رتول.  على 
احليوية، فاإنَّ البابوجن يقلل »كمية اجللوكوز التي متت�سها 
الأمعاء يف الدم« وكذلك »�سرعة ه�سم الكربوهيدرات اإىل 
اجللوكوز«. �سي�سمح لك ا�ستهالكه بو�سفه �ساياً بال�ستمتاع 
اأو  والزجنبيل  القرفة  اإ�سافة  ميكنك  العديدة.  بفوائده 
الع�سل وال�سكر، واختاري  الليمون. لتحليته؛ جتنَّبي  حتى 

لِّيات اأخرى مثل �ستيفيا. حُمَ
ُيف�سل  بالنعا�س؛  ت�سعرين  يجعلك  امل�سروب  هذا  اإن  ومبا 

�سربه قبل الذهاب اإىل الفرا�س.
كما تو�سح العاملة جي�سي يف ملفها ال�سخ�سي، فاإنَّ للبابوجن 
اأُجريت  ثانية  بدرا�سة  ال�ست�سهاد  متَّ  كما  ع��دي��دة.  م��زاي��ا 
مل�ستح�سرات  الإيجابية  الآثار  العلماء  املا�سي. يذكر  العام 
مر�س  و»م�ساعفات  ال�سمنة«  م��ن  »ال��وق��اي��ة  يف  ال��ب��اب��وجن 
ال�����س��ك��ري«. ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن ���س��ك��ل��ه، ف�����اإنَّ ال��ب��اب��وجن له 
خ�سائ�س م�سادَّة لالأك�سدة و�سفائية وم�سادَّة للميكروبات. 
ن وظيفة اجلهاز اله�سمي؛ لذلك ل ترتددي  كما اأنه يح�سِّ

يف ا�ستهالكه.

الأمل��اين جلراحة  املركز  قال 
ال��ع��ن��ق له  اإن ك�����س��ر  ال��ع��ظ��ام 
اأ�سباب عدة، اأبرزها احلوادث 
العمل  وح���������وادث  امل�����روري�����ة 
ال���ري���ا����س���ي���ة، مثل  واحل���������وادث 
ح����وادث رك���وب ال���دراج���ات وركوب 

اخليل.
الأعرا�س  اأن  الأمل���اين  امل��رك��ز  واأو���س��ح 
الدالة على ك�سر العنق تتمثل يف اآلم 
باأمل  وال�سعور  احلركة  وقيود  الرقبة 
بالإ�سافة  ال��راأ���س،  تدوير  عند  �سديد 
اإىل ال�سداع و�سعوبات البلع، واخلدر 

يف الذراعني واليدين.
قد  العوامل  بع�س  اأن  املركز  واأ���س��اف 
تزيد من ال�سرر الواقع على الفقرات 

العنقية مثل ه�سا�سة العظام والف�سال 
التنك�سي"،  املفا�سل  "التهاب  العظمي 
اأن  ميكن  العنق  ك�سر  اأن  اإىل  م�سرياً 
يوؤدي اإىل اإ�سابة الهياكل املحيطة، مثل 
الفقرية  الأقرا�س  اأو  ال�سوكي  النخاع 

اأو الأوعية الدموية والأربطة.
كما ميكن اأن يكون لالإ�سابة اخلطرية 
�سلبي على  تاأثري  العنقية  الفقرات  يف 
والأوعية  ال��ق��ل��ب  ووظ��ي��ف��ة  ال��ت��ن��ف�����س 

الدموية.
العظام  الأمل��اين جلراحة  املركز  و�سدد 
فور  الطبيب  ا�ست�سارة  ���س��رورة  على 
ك�سر  على  الدالة  الأعرا�س  مالحظة 
ال��ع��ن��ق، وذل�����ك ل��ل��خ�����س��وع ل��ل��ع��الج يف 

الوقت املنا�سب.

ما هي اأ�شباب وطرق 
عالج ك�شر العنق؟

ال�سكري،  بداء  املر�سى  اأغلب  ت�سيب  �سحية  حالة  هو  املفاجئ  ال�سكر  ارتفاع 
وقد توؤدي اإىل م�ساعفات خطرية يف حالة عدم خف�ض م�ستوى ال�سكر يف الدم 
داء  اأو  ال�سكري،  مر�ض  اأو  الأن�سولني،  مقاومة  من  تعانني  كنِت  واإذا  �سريعًا. 
2، فلن يكون  1، اأو �سكري احلمل، اأو داء ال�سكري من النوع  ال�سكري من النوع 
ج�سمِك قادرًا على ا�ستخدام هرمون الأن�سولني ب�سكل �سحيح، وهو هرمون يعمل 
اإىل  اجللوكوز  اأو  الدم  �سكر  ينقل  لأنه  الدم،  يف  ال�سكر  م�ستويات  تنظيم  على 
ل�ستخدامه  لتخزينه  اأو  الفورية  الطاقة  على  للح�سول  والع�سالت  اخلاليا 

تناول  هي  الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  خلف�ض  طريقة  اأ�سرع  ولعل  لحقًا. 
الأن�سولني �سريع املفعول، والتمرين هو طريقة اأخرى �سريعة 

املري�ض  يذهب  اأن  يجب  احلالت  بع�ض  يف  ولكن  وفّعالة، 
اإىل امل�ست�سفى. فيما ت�سري بع�ض امل�سادر اإىل اأن �سرب 

املاء اأو تناول وجبة خفيفة غنية بالربوتني ميكن 
الدم،  يف  ال�سكر  م�ستويات  ب�سرعة  يخّف�ض  اأن 

كافية  اأبحاث  وج��ود  عدم  من  الرغم  على 
لِك  التالية، يقدم  ال�سطور  لدعم ذلك. يف 
"�سيدتي.نت" خطوات لعالج ارتفاع ال�سكر 

املفاجئ يف اجل�سم:
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�ش�ؤون حملية

برعاية ال�سيخة د. �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

اإطالق فعاليات �شهر البتكار بعقد ملتقى حتديات خدمة املجتمع يف جمال البتكار املجتمعي وال�شتدامة

خالل زيارة قام بها زكي ن�سيبة اإىل م�سانع ال�سركة يف العني

بحث التعاون بني جامعة الإمارات و » �شرتاتا « لتدريب طلبة الهند�شة املواطنني يف جمال �شناعة الطريان والف�شاء

جامعة اأبوظبي و5ire تتعاونان لتعزيز التعليم والبحث يف »البلوك ت�شني«

•• العني – الفجر

برعاية ال�سيخة د. �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد 
اآل نهيان الثقافية والتعليمية  مت اإطالق فعاليات �سهر 
البتكار فراير 2023 بعقد ملتقى " حتديات خدمة 
املجتمع يف جمال البتكار املجتمعي وال�ستدامة"  حتت 
�سعار "لإمارات تبتكر" بح�سور ممثلني من املوؤ�س�سات 
اإدارة   ، "م�سرح اجلرمية  ومنهم  واخلا�سة  احلكومية 
ال�سرطة   ، الالحقة  والرعاية  ال�سرطية  املتابعة  ق�سم 
املجتمعية ، اإدارة مرور العني - ق�سم العالقات العامة 
والعالقات  املرا�سم  اإدارة   ، امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة   ،
العامة بنادي �سباط ال�سرطة بالعني ، متحف �سرطة 
زايد  مكتبة    ، امل��دين  للدفاع  اأبوظبي  هيئة   ، املربعة 
املركزية ، وحدة التدريب من جامعة الإمارات العربية 
خالد  ب��ن  حممد  مدر�سة  و  ال��ع��ني   جامعة   ، املتحدة 
الأع�ساء  م��ن  ع��دد  ���س��ارك  لالأجيال"  كما  نهيان  اآل 
وامل��ت��ط��وع��ني م��ن ف��ري��ق ال��وط��ن ال��ت��ط��وع��ي  بح�سور 
امللتقى . واأكدت ال�سيخة د. �سما بنت حممد بن خالد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سات ال�سيخ حممد 
اأهمية  على  والتعليمية  الثقافية  نهيان  اآل  خالد  بن 
ريادة  البتكار الجتماعي يف  العمل على تعزيز ودعم 
الجتماعية  ال�سراكة  وم��ب��ادرات  التطوعية  الأع��م��ال 
الإمارات  دول��ة  يف  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  مع 
الوطني  البتكار  �سهر  اأن  و�سرحت  املتحدة  العربية 

ل��دول��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ي��اأت��ي ت��زام��ن��ا مع 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  العام  هوية  اإط��الق 
روؤية قيادة حكومة دولة  ؛ ليرتجم  عاما لال�ستدامة 
املتحدة بتوجيهات ومتابعة �ساحب  العربية  الإمارات 
دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الإمارات  العربية املتحدة - حفظه اهلل - ودعوة �سموه 
للمجتمع اإىل تبني الأفكار اجلديدة واملبادرات النوعية 
اأن ندعم  اإىل  يقودنا  الروؤيا، وهذا ما  ؛ لتحقيق هذه 
احلكومي   ( الثالث  املجتمع  قطاعات  بني  ال�سراكات 

اأج��ل العمل  ، اخلا�س وامل��دين ( يف تالحم وطني من 
على توعية ثقافية متنوعة من اأجل نظام حياة ينعم 

بال�ستدامة وجودة عالية و�سعادة .
واأكدت ال�سيخة د. �سما اأن نهج حكومة دولة الإمارات 
العربية املتحدة يف تبني ا�سرتاتيجية البتكار كريادة 
م��ه��ن��ي��ة ت��دع��م ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات وخ��ط��ط ال���دول���ة عر 
الأعوام الثمانية ال�سابقة حققت اأهدافها ، حيث برهن 
الإم���ارات  دول���ة  ت�سدر  اإىل  الب��ت��ك��ار  م��وؤ���س��رات  قيا�س 
العربي  امل�ستوى  على  الأوىل  املراتب  املتحدة  العربية 

والإقليمي مما يعزز م�سرية التقدم مب�ساريع ابتكارية 
قادت امل�ساريع والأعمال التنموية .

اإطالق  الوطني" مع  البتكار  "�سهر  العام  وياأتي هذا 
ال��ه��وي��ة ال��ع��ام��ة ل��ع��ام ال���س��ت��دام��ة ل���دول���ة الإم������ارات 
2023 مما ي�ساعف اجلهود؛ لنبني م�ساريع ابتكارية 

م�ستدامة.
يف هذا ال�سدد مت تنظيم "ملتقى البتكار الجتماعي" 
ملبادرات م�ستدامة مع ال�سركاء الفاعلني مع موؤ�س�سات 
ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية 
52 م���ب���ادرة وطنية  ب��و���س��ع  ال��ن��ت��ائ��ج  وال���ت���ي ج����اءت 
ال�ستدامة  جم���الت  يف  املجتمع  خل��دم��ة  اجتماعية 
وفق  تنطلق  والق��ت�����س��ادي��ة،  البيئية  و  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات  ا�سرتاتيجية 

نهيان يف عام 2023
ه����ذا وق����د ت�����س��م��ن امل��ل��ت��ق��ى ع��ر���س��ا لأب������رز امل���ب���ادرات 
اآل نهيان،  وامل�ساريع ملوؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد 
كما تناول امللتقى طرحا لأهم املرتكزات التي تنتهجها 
املوؤ�س�سات ومنها: رفع الوعي الثقايف والبيئي وال�سحي 
وال�سباب  وامل���راأة  الطفل  ل��دى  وامل��ه��اري  والجتماعي 
ال��ق��ي��ادة الر�سيدة  امل��واط��ن��ني، وحت��ق��ي��ق روؤي����ا  وك��ب��ار 
لال�ستدامة  عاما   2023 ع��ام  يكون  ب��اأن  وتوجهاتها 
ال�سيخ  ال�سمو  بطرح م�ساريع تتواءم مع روؤيا �ساحب 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة – حفظه اهلل 
تبني  اإىل  جمتمعنا  " اأدعو   : �سموه  بقول  – ودعوته 

اأفكار جديدة ومبادرات نوعية "

•• العني- الفجر

اأّكد معايل زكي اأنور ن�سيبة، امل�ست�سار الثقايف ل�ساحب 
ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة- ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى جلامعة 
اأن ق��ط��اع ت�سنيع  امل��ت��ح��دة، ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
اأجزاء هياكل وُمعّدات الطائرات يف الدولة وب�سواعد 
مل��واك��ب��ة روؤية  ُم��ت��م��ّي��زاً  ���س��اّب��ة، ي�سهد من���واً  اإم��ارات��ي��ة 
القيادة الر�سيدة يف ريادة تكنولوجيا �سناعة الطريان 

والف�ساء. 
جاء ذلك خالل زيارة معاليه اإىل مقر �سركة "�سرتاتا 
الطريان  ل�����س��ن��اع��ة  ال���ع���ني  جم���ّم���ع  يف  للت�سنيع" 

)نرا�س(، يرافقه وفق من القيادات يف اجلامعة. 
الرئي�س  ع����ب����داهلل،  ع��ل��ي  اإ���س��م��اع��ي��ل  ال�����س��ي��د  وك�����ان 
زكي  معايل  ا�ستقبال  "�سرتاتا" يف  ل�سركة  التنفيذي 
�ساملة  بجولة  ال��وف��د  وق���ام  امل��راف��ق،  وال��وف��د  ن�سيبة 
داخل مرافق وم�سانع ال�سركة للتعرف على العمليات 

الت�سغيلية وخطوط الإنتاج. 
ب���ه الأق�سام  ت��ت��م��ّت��ع  ال����ذي  ب��ال��ت��م��ّي��ز  واأ����س���اد م��ع��ال��ي��ه 
الت�سنيعية، ُمثنياً على ق�سم اأبحاث وتطوير امل�ساريع 
املُ���ع���دات والتقنيات  اأح����دث  ت�����س��ّم  ال��ت��ي  واملُ��خ��ت��رات 
با�ستخدام  الطائرات  هياكل  اأج��زاء  لتجميع  املتطّورة 
الفح�س  وتقنيات  ال�سطناعي،  والذكاء  الروبوتات، 
ت�سنيع  اآليات  وحت�سني  البيانات،  وحتليل  املتقدمة، 
املواد  من  امل�سنعة  الطائرات  هياكل  اأج���زاء  وجتميع 

املركبة.
املُ�سرتك بني  التعاون  �سبل  ال��زي��ارة بحث  ومّت خ��الل 
���س��رتات��ا يف جم��ال تدريب  جامعة الإم�����ارات و���س��رك��ة 
يف  والف�ساء  ال��ط��ريان  هند�سة  يف  الدار�سني  الطلبة 
جامعة الإمارات لإك�سابهم باخلرات املهنية والعملية 
جمال  يف  املُتنامي  العمل  ب�سوق  لاللتحاق  ال��الزم��ة 
الطريان والف�ساء، وحتقيق ا�سرتاتيجية اجلامعة يف 
اإعداد اخلريجني املهند�سني من الكوادر الوطنية وفق 

جيل  وبناء  الكفاءات  تعزيز  يف  الدولة  ا�سرتاتيجيات 
اأكرث ابتكاراً على م�ستوى العامل.

اأوا�سر  تعزيز  اإىل  "نتطّلع  ن�سيبة:  زكي  معايل  وقال 
التعاون مع �سركة �سرتاتا الرائدة يف جمال الت�سنيع 
والبحوث املُتعّلقة ب�سناعة الطريان والف�ساء، والتي 
وطالبات  ل��ط��الب  املهنية  امل��ه��ارات  تطوير  يف  ُت�سهم 
الهند�سة يف جامعة الإمارات من خالل الرتكيز على 
العملي، و�سقل مهاراتهم، ومنحهم جتربة  التطبيق 

ُمتمّيزة وفقاً لأعلى م�ستويات التعليم".
من جهته اأعرب الرئي�س التنفيذي ل�سركة "�سرتاتا" 
اأمام  الطريق  تفتح  التي  ال��زي��ارة  لهذه  تقديره  ع��ن 
ت��ع��اون ُم��ث��م��ر وا���س��رتات��ي��ج��ي ل��ت��دري��ب واإع�����داد طلبة 
الطريان  ���س��ن��اع��ة  امل���واط���ن���ني يف جم����ال  ال��ه��ن��د���س��ة 
والتكنولوجيا  التقنيات  ع��ر  ومتكينهم  وال��ف�����س��اء 
العاملية امل�ستوى يف �سرتاتا، من و�سع ب�سمة اإبداعية 
للو�سول  الهادفة  الدولة  توّجهات  تواكب  وابتكارية 

اإىل الريادة العاملية يف هذا القطاع الهام.
وقال: "ُي�سعدنا بدء م�سرية املُ�ستقبل املُ�سرق لأبنائنا 
حتر�س  التي  الإم���ارات  جامعة  مع  بالتعاون  وبناتنا 
العلمي  والبحث  التعليم  تقنيات  اأح��دث  توفري  على 
املحلي  ال�سعيد  على  ب��ه  تتميز  وال���ذي  �س،  املُتخ�سّ
العمل  م��ه��ارات  تنمية  يف  ُي�سهم  وال����ذي  الإق��ل��ي��م��ي، 
وتعزيز  والتوا�سل،  اجلماعي، ومتكني عملية احلوار 
طرق التفكري والعمليات البتكارية والإبداعية لدى 

الطالب يف كافة املجالت."
راف����ق م��ع��ال��ي��ه يف ك���ال م���ن الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور غالب 
ال��ري��ك��ي، م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ب��الإن��اب��ة، الأ���س��ت��اذ خلفان 
ال���ظ���اه���ري، ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون املالية 
والإداري�������ة، الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د م����راد، النائب 
املرزوقي،  �سعاد  ال��دك��ت��ورة  العلمي،  للبحث  املُ�����س��ارك 
عمداء  م��ن  وع���دد  الطلبة،  ل�����س��وؤون  املُ�����س��ارك  النائب 

الكليات ومدراء املراكز يف اجلامعة.

•• اأبوظبي-  الفجدر

اإطار م�ساعيها لالرتقاء برامج تقنية  يف 
اأبوظبي  ج��ام��ع��ة  وق��ع��ت  ت�����س��ني،  ال��ب��ل��وك 
و5ire، منظومة البلوك ت�سني من اجليل 
التعليم  لتعزيز  تفاهم  م��ذك��رة  اخلام�س، 
والبحث وريادة الأعمال يف جمالت البلوك 
حتديد  اإىل  الطرفان  يتطلع  حيث  ت�سني، 
مع  التقنية،  يف  الواعدة  امل�سروعات  ودع��م 
وتوافر  ال�ستدامة  جم��الت  على  الرتكيز 

اخلدمات. 
الروفي�سور  كل من  التفاهم  وقع مذكرة 
اأبوظبي،  ج��ام��ع��ة  م���دي���ر  ع������واد،  غ�����س��ان 
وبراتيك جوري، املوؤ�س�س امل�سارك والرئي�س 
من  عدد  بح�سور   ،5ire لدى  التنفيذي 

امل�سوؤولني لدى الطرفني. 
ب���اإث���راء براجمها  ال��ت��زام��ه��ا  وك���ج���زء م���ن 
عن  اأبوظبي  جامعة  �ستعمل  الأك��ادمي��ي��ة، 
اإطار عمل �سامل  5ireلتطوير  كثب مع  
تعليمية للطلبة، مبا يف ذلك  يوفر فر�ساً 
م�����س��اق��ات وور�����س ع��م��ل ت��رك��ز ع��ل��ى تقنية 
�ستوفر  كما  وتطبيقاتها،  ت�سني  ال��ب��ل��وك 
يف  املواطنني  للطلبة  مادياً  دعماً   5ire
جامعة اأبوظبي، الذين ي�ستوفون ال�سروط 

�سهادات  ع���ل���ى  احل�������س���ول  يف  وي���رغ���ب���ون 
اأو درج��ات علمية يف م�ساقات تركز  مهنية 
ال�سروط  وتت�سمن  ت�سني.  ال��ب��ل��وك  على 
التح�سيل  احل�����س��ر  ل  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى 
الأكادميي واحلاجة املادية ومدى الهتمام 

بتقنية البلوك ت�سني. 
على  ال�سراكة  تركز  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 
ال��ط��ل��ب��ة والباحثني  امل�����وارد ودع���م  ت��وف��ري 

امل�ساريع  وت�����س��وي��ق  ت��ط��وي��ر  يف  ال��راغ��ب��ني 
ت�����س��ني، كما  ال��ب��ل��وك  ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى تقنية 
و5ire خطة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  ���س��ت��ط��ور 
ع��م��ل لإط�����الق اأك���ادمي���ي���ة ل��ل��ب��ل��وك ت�سني 
ل��ت��ق��دمي ال�����س��ه��ادات امل��ه��ن��ي��ة امل��ع��ت��م��دة يف 
واملنطقة.  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 
ت�ست�سيفه  ه��اك��اث��ون  ال��ط��رف��ان  و�سينظم 
جامعة اأبوظبي لطلبة املدار�س واجلامعات 

لتقدمي تدريب عملي واإر�سادي للم�ساركني 
يف الهاكاثون وتزويدهم باملهارات واملعرفة 
التي  امل�ساريع  وت�سويق  لتطوير  ال��الزم��ة 
اخلا�سة  ت�����س��ني  ب��ل��وك  تقنية  ع��ل��ى  ت��رك��ز 

 .5ire�ب
الهيئتني  لأع�������س���اء   5ire ���س��ت��ق��دم  ك��م��ا 
اأبوظبي  جامعة  يف  والإداري����ة  التدري�سية 
"تدريب  �سهادة  وب��رن��ام��ج  �ساماًل  ت��دري��ب��اً 

جهود  دع�����م  م����ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م  املدربني" 
ودمج  ف��ع��ال  ب�سكل  امل�ستقبلية  ال��ت��دري��ب 
الدرا�سية لرامج  املناهج  5ire يف  تقنية 
البكالوريو�س والدرا�سات العليا، اإىل جانب 
ت��زوي��د ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة واأع�����س��اء الهيئة 
كافة  اإىل  ال��و���س��ول  باإمكانية  التدري�سية 
التدري�س  لأغ��را���س  وتقنياتها  مناهجها 

والبحث.
ويف هذا ال�سدد، الروفي�سور غ�سان عواد، 
بالتعاون  "�سعداء  اأبوظبي:  جامعة  مدير 
براجمنا  ت���ط���وي���ر  مل���وا����س���ل���ة   5ire م����ع 
وتزويد طلبتنا بتجربة تقنية �ساملة تعزز 
امل���ه���ارات ال���الزم���ة ل�����س��وق ال��ع��م��ل لديهم. 
القائمة  اأهدافنا  التعاون مع  يتما�سى هذا 
وم�ساقاتنا  براجمنا  على موا�سلة تطوير 
والنجاح  ال���ت���ق���دم  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ت��م��ك��ني 
يف  والقيادية  امل�ستقبلية  للمهن  واإعدادهم 
جمالت اخت�سا�ساتهم. نحر�س يف جامعة 
التطورات يف  اأح��دث  اأبوظبي على مواكبة 
�ستى املجالت، حيث نوؤمن باأن تقنية بلوك 
ت�سني قادرة على اإحداث نقلة يف جمموعة 
ال��ق��ط��اع��ات، ون��ح��ن نعتز باأن  وا���س��ع��ة م��ن 
نكون يف الطليعة للم�ساهمة يف هذه النقلة 

النوعية." 

»العني ال�شينمائي الدويل« يعر�ض 
والطلبة للمقيمني  فيلمًا   17

•• العني-الفجر:

الذي  ال��دويل« يف دورت��ه اخلام�سة،  ال�سينمائي  »العني  يحتفي مهرجان 
يقام حتت رعاية معايل ال�سيخ �سلطان بن طحنون اآل نهيان رئي�س جمل�س 
 ،2023 ف��راي��ر   11 اإىل   6 ال��ف��رتة م��ن  ال��وط��ن، يف  اإدارة مكتب فخر 
املقيمني«  لأف��الم  »ال�سقر  م�سابقتي  �سمن  والطلبة،  املقيمني  ب��اأف��الم 
و»ال�سقر لأفالم الطلبة«، حيث ي�ستمر املهرجان يف دعم وتطوير واإعداد 
الإنتاجات  واأف�سل  ال��واع��دة  املواهب  واكت�ساف  ال�سباب،  الأف��الم  �سناع 

ال�سينمائية يف املنطقة.
والتي  امل�سابقتني،  يف  فيلماً   17 اختيار  عن  ال�سينمائي«  »العني  واأعلن 
نهج  توؤكد  والتي  املتميزة،  ال�سينمائية  الأعمال  من  متنوعة  باقة  ت�سم 
املهرجان منذ انطالقته باعتباره مركز اإ�سعاع ثقايف وفني وتعليمي، يف 
دعم �سينما ال�سباب واجليل اجلديد من �سناع »الفن ال�سابع« حتت �سعار 
»�سينما امل�ستقبل«، اإذ يعر�س املهرجان يف م�سابقة »اأفالم املقيمني« التي 
تتيح جلميع اجلن�سيات ال�سرتاك فيها ب�سرط اأن يكون املخرجني العرب 
للمخرج  »النه�سة«،  فيلماً:   11 الإم����ارات،  يف  املقيمني  من  والأج��ان��ب 
 « �سوكت،  �سهن  ال��ه��ن��دي   للمخرج  دي��دل��ني«   « ق�سمي،  �سبهر  الإي����راين 

اإنعا�س« املخرج ال�سوري عمرو علي،
ال�سم�س  و»  �سيفايل،  كيفان�س  جوركيم  الرتكي  املخرج  اجلميع«  »اأولد 
ت�سرق على« للمخرج الهندي اآرتي تريكاناد، و» تاألق البتدائية الف�سل 2« 
للمخرج الأمريكي ليو وونغ، و» عومه« للمخرج العراقي �سعيب خطاب، 
الفتاة  و»  ت�ساكرابارت،  جرجى  الهندية  للمخرجة  الذكريات«  و»�سوت 
ذات اللكنة« للمخرجة الأمريكية ناديا دورري، » نور عيوين« للمخرجة 
الأردنية ندى جاهد، و» الثامنة و ال�سابعة ع�سر دقيقة �سباحاً« للمخرج 

امل�سري معتز عبد اخلالق.

حراك �سينمائي
وخل��ل��ق وع��ي وح���راك �سينمائي ل��دى الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة، اخ��ت��ار »العني 
اأفالم،   6 الطلبة«،  »ال�سقر لأف��الم  ال��دويل« �سمن م�سابقة  ال�سينمائي 
املواهب  امل���دار����س م��ن  اأف����الم منتقاة م��ن �سنع ط���الب  وه���ي جم��م��وع��ة 
اأف��الم من   5 اإىل ع��وامل خمتلفة، وه��ي  امل�ساهد  اجل��دي��دة، والتي تنقل 
الكو�سبالي«  »لغة  ال�سحي،  ري��ان  للمخرجة  النخيل«  »خلف  الإم���ارات، 
غامن  م���وزة  للمخرجة  م��ت��ى؟«  و»اإىل  احل����راز،  حممد  ن���ورة  للمخرجة 
لكل  املظلم«  و»املمر  ال�سم�سي،  حممد  للمخرج  ُحلم«  »واقعي  الهاملي، 
»م�ساء اخلري«  اإىل جانب فيلم  ال�سام�سي،  النعيمي وناعمة  من فاطمة 

للمخرج امل�سري زياد جر.



ب�سكل  م�سوؤولة  الدرقية  الغدة  هرمونات  تعتر 
للطاقة  اجل�����س��م  ا���س��ت��خ��دام  كيفية  ع��ن  م��ب��ا���س��ر 
منخف�سة،  م�ستوياتها  تكون  وعندما  وتخزينه. 
يتباطاأ التمثيل الغذائي لديك، ما يوؤثر على كل 
ذلك  �سبب  يكون  وقد  تقريبا.  ع�سو يف ج�سمك 
اأي �سيء: من تلف الغدة الدرقية اإىل ا�سطرابات 
كنت  احل��ي��اة.ف��اإذا  منط  وعوامل  الذاتية  املناعة 
تعتقد اأن عالمات خمول الغدة الدرقية قد تظهر 
اأخ�سائي  امل�ساعدة من  اإل طلب  لك  فما  عليك، 

طبي ميكنه تقدمي الت�سخي�س ال�سحيح.

املكافحة من اأجل فقدان الوزن
تعاين  جتعلك  التي  الأ�سباب  من  العديد  هناك 
من فقدان الوزن. قد ل متار�س الريا�سة ب�سكل 

كاف اأو قد تاأكل الكثري من ال�سعرات احلرارية. 
ورمبا كنت تعاين من قلة النوم اأو من اأن بع�س 
الأدوية التي تتناولها تتداخل مع عملية التمثيل 

الغذائي لديك.
واإذا كان من ال�سعب تف�سري معاناتك، ف�ستحتاج 
اإىل ا�ستبعاد ق�سور الغدة الدرقية. وتعد م�سكلة 
اأك��رث العالمات �سيوعا  ال��وزن من  احلفاظ على 
�سارخة  اأ�سباب  وه��ن��اك  الدرقية  ال��غ��دة  لق�سور 

لذلك.
وكما ذكرنا �سابقا، تنظم هرمونات الغدة الدرقية 
وتخزينها.  ل��ل��ط��اق��ة  اجل�����س��م  ا���س��ت��خ��دام  كيفية 
امل�ستويات  ترتبط  ف�سيولوجية،  ملراجعة  ووفقا 
بعملية  الدرقية  الغدة  هرمونات  من  املنخف�سة 
اإنفاق  م��ن  يقلل  م��ا  البطيئة،  الغذائي  التمثيل 

احلرارية  ال�سعرات  )ع��دد  الراحة  اأثناء  الطاقة 
اأن يوؤدي  اأثناء الراحة( وميكن  التي يتم حرقها 

هذا اإىل زيادة الوزن.
اأي�سا  ال���درق���ي���ة  ال����غ����دة  ه���رم���ون���ات  وت�������س���اع���د 
ُن�����س��رت يف  ل��درا���س��ة  وف��ق��ا  �سهيتك،  تنظيم  ع��ل��ى 
 ،Journal of Thyroid Research
ل��ذل��ك ق���د ي��ت�����س��ب��ب خ��م��ول ال���غ���دة ال���درق���ي���ة يف 
اإىل  اإذا كنت ل حتتاج  اأك��رث، حتى  ال�سعور بجوع 

تناول املزيد من الطعام.

التعب طوال الوقت
التعب هو عَر�س وا�سع جدا من الأعرا�س التي 
ال�سحية  امل�����س��ك��الت  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  ت�سري  ق��د 
املختلفة. وميكن اأن يكون التعب نتيجة مبا�سرة 
ل��الإج��ه��اد امل��زم��ن وق��ل��ة ال��ن��وم وب��ع�����س الأدوي����ة 
واملجهود البدين، والراحة هنا عادة ما ت�ساعدك 

على التجدد.
تف�سري  ل��دي��ك  ل��ل��ت��ع��ب  ي��ك��ن  اإذا مل  ذل����ك،  وم���ع 
يحدث  ل  ليال  اجليد  النوم  ك��ان  وواإذا  معقول، 
ل��دي��ك، فقد  ال��ط��اق��ة  ك��ب��ريا يف م�ستويات  ف��رق��ا 

يكون ذلك عالمة على وجود م�ساكل هرمونية.
ويف الواقع، يعتر التعب من العالمات الأ�سا�سية 
ن�����س��رت يف  ال��درق��ي��ة. ويف درا���س��ة  ال��غ��دة  لق�سور 
املجلة الأوروبية لطب الغدد ال�سماء، مت الإبالغ 
عن التعب كعَر�س من اأعرا�س ٪52 من املر�سى 

البالغني، و٪31 من املر�سى الأطفال.
وكما ذكرنا �سابقا، فاإن هرمونات الغدة الدرقية 
الطاقة.  ا�ستقالب  ع��ن  مبا�سر  ب�سكل  م�سوؤولة 
ومع انخفا�س التمثيل الغذائي، �سيحاول ج�سمك 

احلفاظ على اأكر قدر ممكن من الطاقة.

عدم حتمل الربودة
هل كنت اأكرث ح�سا�سية لدرجات احلرارة الباردة 
هو  ال���رد  م�سكلة يف حتمل  وج���ود  اإن  م���وؤخ���ًرا؟ 
الغدة  ع���ل���ى وج������ود خ���م���ول يف  اأخ�������رى  ع���الم���ة 

الدرقية. 
كما  الدرقية  الغدة  هرمونات  تعمل  ل  فعندما 
ينبغي ويتباطاأ التمثيل الغذائي لديك، تتناق�س 
ووفقا  دفئك.  على  احلفاظ  على  قدرتك  اأي�سا 
ي�سعر  ال��ع��ام،  الباطني  الطب  جملة  يف  لدرا�سة 
حوايل ٪40 من امل�سابني بق�سور الغدة الدرقية 
كانوا عليه من  اأك��رث ح�سا�سية للرد مما  باأنهم 

قبل.

تاأمل ع�سالتك ومفا�سلك
ت��ت��اأمل ال��ع�����س��الت وامل��ف��ا���س��ل لأ���س��ب��اب خمتلفة. 
 American Family ووفقا ملقال يف جملة

Physician، ميكن اأن تعود م�ساكل الع�سالت 
الع�سبية  اأو  املعدية  الأ�سباب  من  جمموعة  اإىل 
اأو  ال��وراث��ي��ة  اأو  الروماتيزمية  اأو  اللتهابية  اأو 
الأي�سية اأو التي ي�سببها الإلكرتوليت اأو الأدوية. 
�سيء يف حالة ممتازة، ومع  كل  اأن  بدا  اإذا  ولكن 
الأوج����اع والآلم،  ت��ع��اين م��ن  ذل��ك جت��د نف�سك 
فقد حتتاج اإىل فح�س هرمونات الغدة الدرقية.

وي���ع���اين الأ���س��خ��ا���س امل�����س��اب��ون ب��ق�����س��ور الغدة 
يكون  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  ت��غ��ري يف  م��ن  ال��درق��ي��ة 
اأكرث توجها نحو الهدم بدل من البناء. والهدم 
الع�سالت  اأن�سجة  حتطيم  ح��الت  من  حالة  هو 
للح�سول على الطاقة، بينما ت�ساعدك البتنائية 
على اكت�ساب الع�سالت. ومع انخفا�س م�ستويات 
ه���رم���ون ال���غ���دة ال���درق���ي���ة، ق���د ت��ن��خ��ف�����س كتلة 
بالأمل  ال�سعور  اإىل  ي��وؤدي  ما  وقوتها،  الع�سالت 

وال�سعف.

ب�سرة جافة و�سعر رقيق
اجل��ل��د اجل���اف وال�����س��ع��ر اخل��ف��ي��ف اأو اجل���اف هو 
عالمة اأخرى على ق�سور الغدة الدرقية. ومتاما 
مثلما يف اأي خاليا اأخرى يف اجل�سم، يتم تنظيم 
اجللد  وخاليا  ال�سعر  ب�سيالت  وا�ستقالب  منو 

بوا�سطة هرمونات الغدة الدرقية.
ال��دول��ي��ة لعلم  ُن�����س��رت يف املجلة  واأف����ادت درا���س��ة 
ال�سعر، عن م�ستويات تفا�سلية من �سعف الغدة 
الثعلبة، واأظهرت  اأنواع خمتلفة من  الدرقية يف 
اأي�����س��ا اأن ان��ت�����س��ار ���س��ع��ف ال��غ��دة ال��درق��ي��ة لدى 

العمر. يف  ال��ت��ق��دم  م��ع  ي����زداد  الثعلبة  م��ر���س��ى 
وباملثل، عندما ل يتم جتديد خاليا اجللد 

ب�سكل متكرر مبا فيه الكفاية، ل تت�ساقط 
خ��الي��ا اجل��ل��د امل��ي��ت��ة ك��م��ا ت��ف��ع��ل ع���ادة. 
التالف  اجللد  تراكم  ي��وؤدي  اأن  وميكن 

اإىل ظهور ق�سور وجفاف.

غري  اأو  ثقيلة  حي�ض  ف��رتات 
منتظمة

مي��ك��ن اأن حت���دث ال��ت��غ��ريات يف 
لأ�سباب  ال�����س��ه��ري��ة  ال�������دورة 

حني  ويف  خمتلفة.  ع��دي��دة 
يكون غري  بع�سها قد  اأن 

ويتعلق  ن�����س��ب��ي��ا  ����س���ار 
ب��ع��وام��ل من��ط احلياة 

مثل الإجهاد اأو اتباع 
اأو  غ�����ذائ�����ي  ن����ظ����ام 
تغيريات  اأو  ال�سفر 

فاإن  اجل�����س��م،  وزن  يف 
ي�سري  الآخ����ر  البع�س 

تعد  ال���واق���ع،  خ���ط���رية.ويف  �سحية  م�ساكل  اإىل 
املنتظمة  غ��ري  و/اأو  ال��غ��زي��رة  احل��ي�����س  ف����رتات 
ال��درق��ي��ة. وذلك  ال��غ��دة  اإح���دى ع��الم��ات ق�سور 
بوظيفة  مرتبطة  الدرقية  الغدة  هرمونات  لأن 
ما  يف  املعقد  التفاعل  التنا�سلي.وي�ساعد  اجلهاز 
ال���دورة  تنظيم  ع��ل��ى  املختلفة  ال��ه��رم��ون��ات  ب��ني 

ال�سهرية والتاأكد من عمل 
امل����ب����اي���������س وال����رح����م 

�سحيح.  ب�����س��ك��ل 
ووفقا ملراجعة 
ُن���������������س�������رت يف 
ح�������ول�������ي�������ات 
اأك�����ادمي�����ي�����ة 
ن����ي����وي����ورك 
ل�����ل�����ع�����ل�����وم، 
مت������������ي������������ل 
ال����ن���������س����اء 
ت  با مل�سا ا
ب���ق�������س���ور 
ال����������غ����������دة 
قية  ر لد ا
ىل  اإ
ال�������زي�������ادة 

ف����رتات  يف 
احل������ي�������������س 

وعدم 

انتظامها.

الكتئاب
الأق��ل و�سوحا على  ُيعد الكتئاب من العالمات 
الإ�سارة  الدرقية. وجتدر  الغدة  وجود خمول يف 
اأن��ه قد يكون الأق��ل و�سوحا من بني جميع  اإىل 
يزال  الآن.ول  حتى  امل��ذك��ورة  الأع��را���س 
ال��ع��ل��م��اء غ��ري م��ت��اأك��دي��ن مم��ا اإذا 
مبا�سرة  ���س��ل��ة  ه��ن��اك  ك��ان��ت 
بني ق�سور الغدة الدرقية 
وا����س���ط���راب���ات امل������زاج. 
تلوي  لتحليل  ووف��ق��ا 
 JAMA يف  ُن�سر 
 ،Psychiatry
ف����������������اإن ال��������راب��������ط 
ب���������������ني ق���������������س�������ور 
الدرقية  ال����غ����دة 
لي�س  والك���ت���ئ���اب 
ق�����وي�����ا ك����م����ا ك����ان 
�سابقا،  ُي���ف���رت����س 
وقد يكون اأكرث و�سوحا 
م����ن����ه عند  الإن������������اث  ع����ن����د 

الذكور.

حالة مزمنة ل تنتج فيها ما يكفي من الهرمونات لتلبية احتياجات ج�سمك

�شبع عالمات حمتملة لق�شور الغدة الدرقية!

ميكن لأ�سهر ال�ستاء اأن تدمر �سفتيك وترتكها موؤملة وحمراء ويف بع�ض احلالت مت�سققة.
عادة ما تكون ال�سفاه اجلافة موؤ�سرا على اجلفاف اأو التعر�ض لظروف الطق�ض مثل الرياح وال�سم�ض وانخفا�ض 

الرطوبة. ومع ذلك، ل ميكن دائما اإلقاء اللوم على تغري الف�سول يف ال�سفاه املت�سققة.
وتقول ليزا بورغ، اأخ�سائية اجللد والتغذية يف Pulse Light Clinc، اإن جفاف ال�سفاه ميكن اأن يكون 

اأي�سا عالمة على امل�سكالت ال�سحية الأ�سا�سية.
الأدوية على  فعل  رد   .1

جتف  اأن  "ميكن  ل���ي���زا:  ت��و���س��ح 
لديها  ي����ك����ون  ع���ن���دم���ا  ب�������س���رت���ك 
واإذا  الأدوي��ة.  ح�سا�سية من بع�س 
اقت�سى الأمر، حتدث مع طبيبك 
عن الأدوي��ة التي مت تقدميها يف 
نف�س الوقت تقريبا الذي تطورت 
ف��ي��ه ال�����س��ف��اه اجل��اف��ة لأن����ه قد 

تكون هناك بدائل".

ع����������دوى   .2
اخلمرية

ق��������ال��������ت ل�����ي�����زا 
ع����������دوى  اإن 
اخل����������م����������رية، 
ذل����ك  يف  مب�����ا 
مر�س القالع 
ال�������ف�������م�������وي، 
اأن  مي�������ك�������ن 
جفاف  ت�سبب 
اأو  ال���������س����ف����اه 

ت�سققها.
موقع  ويو�سح 

عندما  اأن��ه   ،)NHS( الوطنية  ال�سحية  اخل��دم��ات  هيئة 
الأبي�س  ال��ل��ون  اإىل  �سفتيك  تتحول  اأن  ميكن  ه��ذا  يحدث 

وتظهر الزوايا حمراء ومت�سققة.

الذاتية املناعة  اأمرا�ض   .3
حتذر ليزا من اأن هناك اأ�سبابا اأكرث خطورة جلفاف وت�سقق 

ال�سفاه. 
وتقول: "العديد من اأمرا�س املناعة الذاتية الرئي�سية، مبا 
اأن ت�سبب جفاف ال�سفاه.  يف ذلك متالزمة �سوغرن، ميكن 
الغدد  املناعي  اجلهاز  يهاجم  �سوغرن،  متالزمة  حالة  ويف 

املنتجة لل�سوائل م�سببة اجلفاف".

 4. التهاب ال�سفة ال�سعاعي
���س��ب��ب اآخ�����ر اأك�����رث خ���ط���ورة ل��ل�����س��ف��اه امل��ت�����س��ق��ق��ة، مي��ك��ن اأن 
الأمد  الطويل  التعر�س  عن  ناجتة  �سرطانية  حالة  يكون 

لل�سم�س.
وت�سرح ليزا: "يحدث التهاب ال�سفة ال�سعاعي عندما يكون 
هناك تلف يف اخلاليا الظهارية لل�سفاه ناجت عن التعر�س 
لفرتات طويلة لالأ�سعة فوق البنف�سجية يف �سوء ال�سم�س، 
اأو   UVB( املتو�سطة  البنف�سجية  ف��وق  الأ�سعة  وخا�سة 

.")B موجة
واأ�سافت: "ميكن اأن يوؤدي التعر�س لهذه الأ�سعة اأي�سا اإىل 

زيادة خطر الإ�سابة ب�سرطان اجللد".

كيف ميكنك منع جفاف ال�سفاه؟
�سرب  ه��و  اجل��اف��ة  لل�سفاه  دواء  اأف�����س��ل  "اإن  ل��ي��زا:  ت��ق��ول 
الكثري من ال�سوائل على فرتات متباعدة على مدار اليوم، 
ويف�سل اأن تكون ذات جودة عالية بدل من القهوة املجففة 
املياه  ببع�س  الحتفاظ  اجليد  وم��ن  الغازية.  وامل�سروبات 
العذبة بجانب ال�سرير اأي�سا".وت�سمل الأطعمة التي حتفز 
والكو�سة والبطيخ  التفاح واخليار والطماطم  اللعاب  اإنتاج 

اجلزر  م��ث��ل  امل��ق��رم�����س��ة،  الليفية  واخل�����س��روات  وال��ل��ي��م��ون 
والكرف�س.وت�سيف ليزا: "بع�س الأع�ساب والتوابل، مبا يف 

ذلك الفلفل احلار والزجنبيل وال�سمر مفيدة اأي�سا".
اململحة  بالأطعمة  املليئة  ال��وج��ب��ات  جتنب  اأي�سا  وت��ق��رتح 
املعادن  حم��ل  حت��ل  امل��احل��ة  "الأطعمة  اأن  وتتابع  امل�سنعة. 
ال�سوائل  توازن  اأن تكون متوازنة للحفاظ على  التي يجب 

يف جميع اخلاليا".

اأربع اأ�شباب �شحية مقلقة وراء ت�شقق ال�شفاه

يعرف ق�سور الغدة الدرقية باأنه حالة مزمنة ل تنتج فيها الغدة 
الدرقية ما يكفي من الهرمونات لتلبية احتياجات ج�سمك.

وميكن اأن ترتاوح الأعرا�ض ما بني نق�ض الطاقة وزيادة الوزن، 
الأعرا�ض  هذه  اأن  على  التاأكيد  املهم  من  اأن  من  الرغم  على 

املحددة قد تتعلق اأي�سا مبجموعة من امل�سكالت ال�سحية 
املختلفة اأو هي جمرد عالمة على اأنك بحاجة اإىل مزيد 
من الراحة اجليدة.اإذن، كيف تدرك اأن الغدة الدرقية 

ت�سبب لك م�سكالت �سحية؟

�شحة وتغذية
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�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
  �إعــــــــالن    

تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/ جابان كواوبري�سن �سنرت برتوليوم )جي �سي 
�سي بي( فرع �سركة )اليابان( مقيدة يف �سجل ال�سركات الأجنبية لدى الوزارة 
ال�سم  لتعديل  بطلب  ال���وزارة  اىل  ال�سركة  تقدمت  وق��د   )1201( رق��م  حتت 
التجاري لي�سبح جابان كو - اوبري�سن �سنرت للبرتول والطاقة امل�ستدامة )جي 
�سي �سي بي( ابوظبي وتعديل بياناتها يف �سجل ال�سركات الأجنبية تبعا لذلك.  
ميعاد ل  ال��وزارة يف  اىل  باعرتا�سهم  التقدم  اأ�سحاب احلق  ال�سادة  يرجى من 

يتجاوز ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
حتريرا يف 2023/2/2 

اأحمد علي احلو�سني 
مدير اإدارة الت�سجيل التجاري  

  �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �الإقت�شاد

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

�عالن مبوعد جل�شة �إد�رة دعوى بالن�شر
رقم �لدعوى 2023/70 �إبتد�ئي جتاري  

بناء على طلب / مدعي / �سركة الإمارات لالت�سالت املتكاملة )م�ساهمة عامة( اجلن�سية
اىل مدعى عليه / ابونايب ارونيان اجلن�سية / الهند

اخلمي�س  يوم  من   10:00 ال�ساعة  او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف  امام �سخ�سيا  فانت مكلف باحل�سور 
املوافق 09-02-2023 لالجابة علي الدعوى و تقدمي ما لديك من بيانات ودفوع، و يف حالة تخلفك عن 

احل�سور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاأن املحكمة �ستبا�سر الدعوى غيابيا.
بناء عليه تلتم�س ال�سركة املدعية من عدالة املحكمة املوقرة الأتي :- 

اأول : بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدر 8293،1 درهم ثمانية الف ومئتان وثالثة وت�سعون 
درهما واحد فل�س والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزام املدعى عليه 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
او  بعد  التوا�سل عن  و�سائل  اجلل�سات عر  كافة  لدينا من ح�سور  مانع  ل  بانه  اق��ر  اق��رار ح�سور جل�سات 

بالكيفية التي حتددها املحكمة املوقرة.  وللهيئة املوقرة وافر التقدير والحرتام،،،،
�إد�ري �شعادة متعاملني 
 عائ�شة عبد�لرحمن �لدو�شري

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70647

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : نا�سز للخياطة والتطريز �ض ذ م م  
الق�سي�س   - دي��رة   - الغرير  ماجد  احمد  ال�سيخة مهرة  ملك   1 رق��م  : حمل  العنوان 
841851 رقم  الثانية - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 
1429176 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2023/1/17 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �ض ذ م م العنوان : مكتب رقم 704 
ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�س 
:   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70640 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �ض ذ م م
العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة 
للخياطة  نا�سز  لت�سفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  قد مت  باأنه  دب��ي  يف 
والتطريز �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/17 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/18 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70640 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

برينك�ض ا�ض اي انرتنا�سيونال لوجي�ستيك�ض ال�سرق الو�سط -   : ال�سركة  ا�سم 
�ض ذ م م - العنوان : مكتب 14-903 ملك ذا غالرييا انفي�ستمنت�س �س ذ م م - املركز 
التجاري الول - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 819883 
الإقت�ساد  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1376966  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/12 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/12 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب  رقم 914  
 : هاتف   - �سعيد  ب��ور   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  ملك 
2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
  04-2973071  : فاك�س   04-2973060  : ه��ات��ف   - �سعيد  ب��ور   - دي���رة   -
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية برينك�ض ا�ض اي انرتنا�سيونال لوجي�ستيك�ض ال�سرق الو�سط 
- �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/12 واملوثق لدى 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  2023/1/12 وعلى من  بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : فوري اند جالند لتجارة املواد الغذائية وامل�سروبات �س ذ م م  
رقم الرخ�سة : 988121 

العنوان : مكتب رقم 224 ملك ال�سيخ احمد بن را�سد اآل مكتوم - ال�سفا 1
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة 

رقم القيد بال�سجل التجاري : 1616913 
ا�سم امل�سفي : اإي اإ�سدى زافريي املحا�سبني واملدققني 

مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله وبتعيني امل�سفي املذكور اأعاله للقيام بت�سفية ال�سركة حماكم دبي 

تاريخ  القرار 2022/12/24 تاريخ ت�سديق القرار 2023/1/24 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف العنوان التايل م�سطحبا معه 
كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.  العنوان : 

مكتب رقم 1004 مبنى املنال ملك زين كابيتال - دبي - �سارع ال�سيخ زايد
الهاتف : 3979062-04-971 - الفاك�س : 971-04-3337238

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم ال�سركة : فوري اند جالند لتجارة املواد الغذائية وامل�سروبات �س ذ م م  
رقم الرخ�سة : 988121 

العنوان : مكتب رقم 224 ملك ال�سيخ احمد بن را�سد اآل مكتوم - ال�سفا 1
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة 

رقم القيد بال�سجل التجاري : 1616913 
ا�سم امل�سفي : اإي اإ�سدى زافريي املحا�سبني واملدققني 

مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله وبتعيني امل�سفي املذكور اأعاله للقيام بت�سفية ال�سركة حماكم دبي 

تاريخ  القرار 2022/12/24 تاريخ ت�سديق القرار 2023/1/24 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف العنوان التايل م�سطحبا معه 
كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.  العنوان : 

مكتب رقم 1004 مبنى املنال ملك زين كابيتال - دبي - �سارع ال�سيخ زايد
الهاتف : 3979062-04-971 - الفاك�س : 971-04-3337238

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021
�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

�إعالن يف �لق�شية �لتنفيذية بالن�شر 
)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2022 /0004974 إخطار دفع يف  �لق�شية رقم�

اإىل املحكوم عليه : �سوراج تاماجن  
حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  

املنفذ عماد ح�سني �سلبي حممد - اجلن�سية م�سري - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
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 : 14994.0 

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

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان �الإحتادية 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70021 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�إعالن يف �لق�شية �لتنفيذية بالن�شر 

�د�ء     �مر   AJCEXCICPL2022 /0004243 إخطار دفع يف  �لق�شية رقم�
اإىل املحكوم عليه : كايد حممد حممود العمري  

حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  
املنفذ �سامل احمد عبدالرحمن النعيمي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
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 : 28992.0 

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

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان �الإحتادية 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70640

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�عالن مدعى عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICIREA2022 / 0003118 مدين )جزئي(
اإىل املدعي عليه : �سامر �سعيد فريد الغرابلي �سوري/ اجلن�سية. 

نعلمكم باأن املدعي املتاألق لتاجري ال�سيارات مالك املدعية:- خليل مو�سى عبا�س احمد 
الدعوى  اأق��ام  قد   - اجلن�سية   / املتحدة  العربية  الم��ارات  اجلن�سية  اماراتي  اجل�سمي 
املذكورة اأعاله اأمام حمكمة ال�سارقه الإحتادية، املحكمة البتدائية املدنيه يوم الأربعاء 
املوافق 2022/11/16 - قررت املحكمة : اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغا 
قدره 2672 درهم )األفان و�ستمائة واثنني و�سبعني درهم(، واإلزامه بفائدة بواقع 5% 
�سنويا اعتبار من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على األ تزيد على اأ�سل 

املبلغ املق�سي به، مع اإلزامه مب�سروفات الدعوى. حرر بتاريخ 2023/01/24
مركز �سعادة املتعاملني

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية 
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2023 /0000005 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبد احلميد نا�سر نا�سر - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي : ندمي نا�سر - قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها :-

حمل  الت�سرفات  بطالن   -2 جل�سة لنظره او اعالن املدعى عليهم ب�سورة عنها.  اأقرب  وحتديد  الدعوى  قيد  قبول   -1
العقد وعدم نفاذ عقد الإيجار املوؤرخ 2021/3/13 يف مواجهة املدعي مع ما يرتتب على ذلك من اأثار ومن بينها ت�سليم 
العني مو�سوع التداعي للمدعي خالية من ال�سواغل بعد طرد املدعي عليه الرابع منها مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال 
كفالة. 3- اإلزام املدعى عليهم بت�سليم املدعي ح�سته من الإيجار عن املدة 2021/03/13 وحتى تاريخ 2022/03/12 
مبلغ وقدرة 13،540 درهم، وح�سته من الإيجار عن املدة 2022/03/13 حتى تاريخ 2023/03/12 مبلغ وقدرة 
13،540 درهم، وما ي�ستجد من قيمة اإيجارية حتى اإخالء املدعى عليه الرابع من العقار مو�سوع الدعوى واحلكم ببطالن 
والر�سوم  بامل�سروفات  والرابعة  والثالث  الثاين  عليهم  املدعى  اإل��زام   -4 املدعي.  مواجهة  يف  العقد  نفاذ  وع��دم  الت�سرف 
ومقابل اأتعاب املحاماة. اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/02/07 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنيه يف متام ال�ساعة 08:30 �سباحا - مكتب رقم ( مكتب مدير الدعوى رقم 10 ( �سخ�سياً اأو بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من 

تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70608

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003747 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه تريازو املحدودة )�س.ذ.م.م(، العنوان : 9523620
�ساندرا�سيكاران جاناباتي ا�ساري، العنوان : 9523621

الدعوى  يف  املحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد   2022/11/30 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح موؤ�س�سة جرانيمار للمعدات ال�سناعية، بالتايل : ن�س احلكم

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري باإلزام املدعى عليها الأوىل باأن توؤدي ملالك املدعية مبلغ 
وثالثون  درهما  و�ستون  وخم�سمائة  األ��ف  وت�سعون  )خم�سة  دره��م   95،560.30 وق��دره 
فل�سا(، وفائدة بواقع %5 �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد على األ تتعدى 
اأتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  وبامل�ساريف  بالر�سوم  واألزمتها  ب��ه.  املق�سي  املبلغ  اأ���س��ل 
املحاماة، ورف�س ما زاد عن ذلك من طلبات. حكما قاباًل لال�ستئناف خالل املدة القانونية 

يوماً اعتباراً من اليوم التايل لن�سره.  30
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
حمكمة �أم �لقيوين �الحتادية - د�ئرة �لتنفيذ 

 UAQCEXCICPL2021/0000012 إخطار دفع يف �لق�شية �لتنفيذية رقم�
اإىل / يا�سر وحيد عبد الوحيد - ب�سفته مدير املنفذ �سدها / ون كرافت لالأثاث ذ.م.م 

وعنوانه : يعلن بوا�سطة الر�سائل الق�سريه على الرقم 0544117225
املنفذ لو رويال مريديان اأبوظبي 0507794270

 UAQCEXCICPL2021/0000012 رقم  الدعوى  يف  احلكم  �سدر  قد  اأنه  من  نخطركم 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور و دفع الر�سم املحدد لذلك ، و 
57085.0 بال�سافة اىل الر�سوم  اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الإجمايل:  مبا 
وامل�ساريف.  مبوجب هذا اأنت مكلف بالف�ساح عن اموال املنفذ �سده خالل 15 يوم من تاريخ 
الإج���راءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  ف��ان  ذل��ك  ع��ن  تخلفك  و يف حالة   ، لتبليغكم  ال��ت��ايل  ال��ي��وم 

القانونية درهم.
حرر بتاريخ : 2023/02/02

عي�شى �حمد نا�شر 
�أم �لقيوين �الإحتادية / حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
دعوة حل�شور �جتماع �خلربة �ملحا�شبية �الأول
املعلن اإليه / املدعى عليها : هيروكا نيوتري�سن ميدل اإي�ست �س.م.ح

يف �لدعوى رقم 2728/2022 جتاري جزئي 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي الإبتدائية املوقرة لأعمال اخلرة املحا�سبية 
يف الدعوى اأعاله فقد حددنا يوم اخلمي�س املوافق 09/02/2023، وذلك يف متام 
عن  وذل��ك  بعد  عن  املحا�سبية  للخرة  الأول  الجتماع  لعقد  موعدا  ع�سراً  الرابعة 
او من  طريق تطبيق )ZOOM( لذا يرجى تثبيت الرنامج ويطلب ح�سوركم 
ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإرفاق كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى، 
للتوا�سل على هاتف رقم 5821333/04 وفاك�س رقم 5705773/04، �س.ب 

expert@mazca.ae :رقم 91153 - دبي، بريد اإلكرتوين
اخلبري املحا�سبي 

�سعيد وليد الب�ستكي

�إعالن �إجتماع خربة 

70197 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�إعالن بالن�شر باللغتني �لعربية و�الجنليزية 

�ملو�شوع 2022/2384 جتاري جزئي - حماكم دبي 
اإىل املدعي عليه : حممد �سهزاد منظور احمد 

مبا اأن هنالك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي / ميديكلينيك م�ست�سفى بارك فيو �س ذ م 
م ، وكيال عنه / حليمة املرزوقي وم�ساركوها حمامون وم�ست�ساون قانونيون. واأنه قد مت تكليفنا 
خبريا ح�سابيا مبوجب احلكم التمهيدي ال�سادر يف الدعوى اأعاله فاإننا ندعوكم حل�سور اإجتماع 
خرة مرئي بوا�سطة برنامج زووم يوم الأربعاء املوافق 2023/2/8  يف متام ال�ساعة 11.45 
�سباحا وعليه يرجى التواجد واحل�سور عن طريق الفيديو )برنامج زووم( باملوعد املحدد كما 
يرجى تزويدنا قبل موعد الإجتماع بكافة امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم على الريد الإلكرتوين 
0589323011 هاتف  ادناه - للتوا�سل معنا يرجى الإت�سال على الهاتف  للخرة واملبني 

intrafinance@intra.ae  : 042206244  بريد الكرتوين 
مكتب / �خلبري �ملحا�شبي و�مل�شريف 
د. علي ر��شد �لكيتوب 

�إعالن بالن�شر 

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2023 /0000159 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مدخل الفريج للمقاولت الفنية - جمهول حمل الإقامة  
نعلمكم بان املدعي / �سان مياه �سم�سو مياه - اجلن�سية : بنجالدي�سي 

يف الدعوى رقم 159/2023 دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة 
 9000 اأعاله يطالب فيها : الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره  قد رفع الدعوى املذكورة 
اأمام   2023/2/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  وامل�ساريف.  الر�سوم  اىل  بالإ�سافة  درهم 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )15 رقم  الدعوى  مدير 
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  2023/2/1م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70608 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2023 /0000131 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الكا�سف لتجارة �سكراب املعادن - ذ م م
جمهول حمل الإقامة  

لذلك يطالب املدعي من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى واإعالن املدعي عليها ب�سورة 
من لئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل )8955( درهم والزامها 
بالر�سوم وامل�ساريف.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/2/14 اأمام مكتب اإدارة 
ال�سارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب  الدعوى حمكمة 
وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )9 رقم  الدعوى  مدير 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من 
املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. الدعوى  للنظر يف  الن�سر وذلك   تاريخ 

حرر بتاريخ  2023/2/2 م.
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 70608
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2023 /0000149 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مدخل الفريج للمقاولت الفنية - جمهول حمل الإقامة  
نعلمكم بان املدعي / حممد رقيب حممد موجول - اجلن�سية : بنجالدي�سي 
يف الدعوى رقم 149/2023 دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة 

 9000 اأعاله يطالب فيها : الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره  قد رفع الدعوى املذكورة 
اأمام   2023/2/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  وامل�ساريف.  الر�سوم  اىل  بالإ�سافة  درهم 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )15 رقم  الدعوى  مدير 
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  2023/2/1م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70608 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(     جتاري   SHCFICIPOR2023 /0000252 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد اكرم حممد ملقاولت الهدم  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/2/8 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�سارقة 
جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )14 الدعوى 
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  2023/1/30 م.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : مايندبريدج خلدمات ادارة امل�ساريع ذ م م  
1 ملك ليلى عبدالواحد ح�سن الر�ستماين - ديرة بور�سعيد -  العنوان : معر�س رقم 
ا�ستدامة B - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 930848 
الإقت�ساد  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1539510  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
واملوثق لدى   2023/1/9 بتاريخ  ق��رار حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  املذكورة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب 
رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري 
كافة  معه  م�سطحباً   04-2955598  : فاك�س   04-2955582  : هاتف   - الأول 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70392 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ترو واي لتجارة اخلامات واملواد الولية �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1604- ملك ال�سيخة مرمي بنت را�سد بن �سعيد -ديرة - الرقة 
القيد  874723 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -
بال�سجل التجاري : 1480871 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2023/1/31 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2023/1/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 602 ملك 
عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات - هاتف : 2517720-04 فاك�س : 
2517721-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 70640
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان 
    04-2955598 2955582-04 فاك�س :  - املركز التجاري الأول - هاتف : 
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�سفية  مايندبريدج خلدمات ادارة امل�ساريع ذ م م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/1/9 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  2023/1/9 وعلى من 
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�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70392 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
دي��رة -  ال��زرع��وين -  602 ملك عبدالرحيم حممد  العنوان : مكتب رق��م 
املرقبات - هاتف : 2517720-04 فاك�س : 2517721-04    مبوجب 
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا 
م  م  ذ  �ض  الولية  وامل��واد  اخلامات  لتجارة  واي  ترو  لت�سفية  اأع��اله 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/31 واملوثق لدى كاتب 
اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/31 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70640
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�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�إعالن يف �لق�شية �لتنفيذية بالن�شر 

)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2022 /0005657 إخطار دفع يف  �لق�شية رقم�
اإىل املحكوم عليه : مريزا كا�سف بيك مريزا  

حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  
املنفذ التميم لتاأجري ال�سيارات واحلافالت ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

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 : 10210.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان �الإحتادية 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   
�ملرجتعة  �ل�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000028/ 

اإىل املحكوم عليه : 1- ال�سركة العامة للخدمات امليكانيكية والكهربائية ما�س - ذ م م 
غنام  �سعيد  عبدالرحمن  �سمري   -2

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة ال�سمايل والوارث التجارية ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 37111.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 70392
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
عمايل   SHCFICILABS2023 /0000483 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رمز النقاء لغ�سيل ال�سيارات  - جمهول حمل الإقامة  
ب�سورة  عليها  املدعي  واإعالن  الدعوى  ت�سجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطالب  لذلك 
من لئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل )8000( درهم والزامها 
بالر�سوم وامل�ساريف.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/2/9 اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
رقم 9( �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  2023/2/2 م.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70608 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0008855 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سوبرماركت املرابع اخل�سراء  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/2/14 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�سارقة  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )14 الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
  �إعالن �شطب قيد

ال�سادة/ �سركة نيموكو برتوليوم كوربوري�سن )اجلن�سية  باأن  تعلن وزارة القت�ساد 
: جزر فريجني )الريطانية(( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة 
دبي )العنوان : القوز - بردبي - مكتب ملك احمد وعلى ال�سعفار - القوز - �س ب 
ال�سركات  37174( واملقيدة حتت رقم )1690( يف �سجل  37174 دبي، �س ب 
2015 يف  القانون الحت��ادي رقم )2( ل�سنة  ب��ال��وزارة.  وتنفيذاً لأحكام  الأجنبية 
2010م  ل�سنة  ال��وزاري رقم )377(  والقرار  التجارية وتعديالته  ال�سركات  �ساأن 
املوؤ�س�سة باخلارج  املن�ساآت  اإج��راءات الرتخي�س لفروع ومكاتب  يف �سان اعتماد دليل 
واملناطق احلرة بالدولة. يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا 
العنوان  على  الن�سر  تاريخ  من  �سهر  يتجاوز  ل  ميعاد  يف  ال���وزارة  اىل  باعرتا�سهم 

التايل:
وزارة القت�ساد -  ادارة الت�سجيل التجاري

  �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �الإقت�شاد

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : هرد هات�ض لتجارة املعدات الهند�سية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم B3805 ملك ا�س ام اف ين اي�ستيت�س ليمتد - املركز التجاري 
825793 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   - الأول 
1391475 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2023/1/31 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �ض ذ م م العنوان : مكتب رقم 704 
ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�س 
:   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70640 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �ض ذ م م
العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية هرد هات�ض لتجارة 
بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ض   - الهند�سية  املعدات 
2023/1/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/31 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70640

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
يف  �لدعوى 2022/380 جتاري جزئي - دبي

املدعي / مانوج كوماراجاروال بارا�س رام اجناروال  
بوكالة املحامي / الزحمي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

املعلن اليهم / املدعي عليه الثاين : تيموثي نيكول�س اإ�سدين 
املدعي عليه الثالث : مايكل �ستيوارت وات�سون   

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
الإثنني املوافق 2023/2/6 يف متام ال�سداد الواحدة والن�سف ظهرا لعقد الإجتماع الأول 
للخرة عن بعد وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الجتماع على العناوين التالية 

 042555155  : تليفون   -  Email : expert@alsharid.com
امل�ستندات  كافة  اإح�سار  مع  املذكور  الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يطلب  لذا 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات 

تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
�خلبري / عبد�لرحمن �حمد �ل حممد  
رقم �لقيد مبحاكم دبي 195                 

دعوة حل�شور �الجتماع للخربة

70197

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�عالن بالن�شر 

 693/2023/49 عمايل  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1-  ليندون بوجنار كوندي�سا  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : مطعم بوديغا �سرتيت فود  

ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا ال�����زام ال��ع��ام��ل ب�����س��داد م��ب��ل��غ )7118 
5% رقم  بواقع  القانونية  الفائدة  مع   ، ع�سر  وثمانية  مائة  اآلف  �سبعة  دره��م( 
املوافق  الإث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB236832346AE ال�سكوى 
فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   9.00 ال�ساعة   2023/2/6
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 70021

�عالن بالن�شر
 314/2023/40 مدين

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ياىل زينج ، 2- بي جي ات�س لتاأجري بيوت العطالت �س ذ م م 

جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : اي�ساك قري�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )352،538 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  12% م��ن  وال��ف��ائ��دة 
ال�ساعة   2023/2/9 املوافق  املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
9.00 �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 �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
 �إخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2023- 0111475 رقم �ملعاملة
اخطار عديل للوفاء

املخطر : ال�سياء لتاأجري ال�سيارات - رخ�سة رقم )503178( وميثلها بالوكالة ال�سيد/كمال ال�سيد ال�سربينى احمد 
- اجلن�سية م�سر ، واحمل هوية رقم 784197165204914

)MOJA00513161( العنوان / ال�سارقة - الريموك رقم هاتف : 0505971848 مبوجب وكالة رقم
املخطر اإليه / عبدالرحمن اأ�سامة احلاج حممد حممد املوجي - اجلن�سية م�سر

العنوان عجمان - �سرطة عجمان - هاتف رقم / 0544363007
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 4900 درهم 

املخطر اإليه حرر عدد 1 �سيك للمخطر مببلغ 4900 )اربعة الف وت�سعمائة درهم( اماراتي
حيث اأنه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املخطر ل�سرفها اإل اأنه ارتد ب�سبب توقيع غري منتظم وبيانات ال�سيك كالتايل 
 : 1- �سيك رقم 646087 مببلغ 4900 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2022/10/12 وامل�سحوب من بنك اأبوظبي الأول.

حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون 
جدوى لذلك ، فاإننا نخطر كم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ 

الإجراءات القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
�لكاتب �لعدل     

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

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

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2023/496(

باك�ستاين  اعظم  باتي  خان  حممد  ال�سيد/  وميثلها   ،  228408 رقم  جتارية  رخ�سة  م،  م  ذ  لالن�ساءات  تكنو�ستيل   : املنذرة 
اجلن�سية، هوية رقم 784197306275203، مبوجب توكيل رقم 1/2022/2373412  �سجل توثيق.

الثانية - �سارع هيليوم - مقر ال�سركة تكنو�ستيل لالن�ساءات بالقرب من �سريكة  اإمارة دبي - جبل على ال�سناعية  العنوان : 
جوريكا لل�سناعة - المارات العربية املتحدة. رقم مكاين : 0881164985 هاتف متحرك : 0505146032

tecnostl@eim.ae : هاتف اأر�سي : 048830408 - 048015400  - الريد اللكرتوين
اأم رمول - �سارع رقم  الرا�سدية -  اإمارة دبي -   : املعدنية )�س.ذ.م.م(. وعنوانها  اإليها الأوىل : الدقة ل�سناعة الجزاء  املنذر 
13- مقر �سركة الدقة ل�سناعة الجزاء املعدنية الطابق الر�سي - بالقرب من مقر �سركة هوندا لل�سيارات - المارات العربية 

املتحدة. هاتف : 0505599297/0552578504 - هاتف متحرك : 042852297 - 043700570 
املنذر اإليه الثاين : فياليودهان ناير �ساتي�س كومار هندي اجلن�سية ، رقم هوية 784196313608638، 

عنوانه : دبي - المارات العربية املتحدة.  هاتف : 0505599297
يخطر املنذرة املنذر اإليهما ب�سرورة �سداد مبلغ 97108.37 درهم )�سبعة وت�سعون األفا ومائة وثماين درهما و�سبعة وثالثون 
فل�س( خالل مدة اأق�ساها 5 اأيام من تاريخ ا�ستالمهما واإخطار هما بهذا الإنذار، واإل �ست�سطر ال�سركة املنذرة لإتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية التي حتفظ لها حقها واإ�ست�سدار امر الداء واملطالبة بالتعوي�س املنا�سب عن اأي عطل او �سرر تعر�ست له 

املنذرة، مع حتميل املنذر اإليهما بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�إعالن بالن�شر

رقم )483/2023(
 املنذره : امالك للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة( )موؤجره( 

عنوانها : امارة دبي - بر دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع برج خليفه - برج برامي - مكتب -2809- هاتف 
: 048321212 - متحرك : 0554562355

بوكالة املحامي / نا�سر مال اهلل
املنذر اإليه : حممد احمد �سامل الغ�س العلي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة

فاإن املنذره )املوؤجرة( ومبوجب هذا الإنذار العديل املوجه عن طريق الكاتب العدل تخطر املنذر اإليه ب�سرورة 
اأن يقوم يف موعد اأق�ساه ثالثني يوماً من تاريخ اإعالنه ب�سداد امل�ستحقات الإيجارية املتاأخرة عن عقد الإيجار 
القدمي مبلغ )13،050 درهم( و�سرورة �سداد القيمة الإيجارية للعقد للفرتة الإيجاري التي تبدا من تاريخ 
اإقامة  اإىل  املوؤجرة  واإل �ست�سطر  اإيجار  12/10/2022 وما ي�ستجد من  تاريخ  13/8/2021 وينتهي يف 
الدعوى بطلب اإخالئكم من العني املوؤجرة واإلزامكم ب�سداد القيمة الإيجارية املرت�سده يف ذمتكم وما ي�ستجد 
من قيمة اإيجارية حتى تاريخه اأو الإخالء الفعلي مع اإلزامكم ب�سداد ر�سوم اإ�ستهالك الكهرباء واملياه وبر�سوم 

وم�ساريف الدعوى واأى م�ساريف اأخرى. مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�إعالن بالن�شر

يف �ملحرر رقم )482/2023(
بردبي   - دبي  امارة   : عنوانها  )موؤجره(   - عامة(  م�ساهمة  )�سركة  للتمويل  امالك   : املنذره 
 : هاتف   -2809 مكتب   - برامي  برج   - خليفه  برج  �سارع   - التجاري  اخلليج  منطقة   -

املحامي / نا�سر مال اهلل بوكالة   -  0554562355  : متحرك   -  048321212
املنذر اإليهما : )1( نوبل لين للتجارة العامة .�س.ذ.م.م )امل�ستاأجرة( 

)2( و�سيم حممد عون - فل�سطيني اجلن�سية -)حمرر ال�سيكات(
تخطر  العدل  الكاتب  طريق  عن  املوجه  العدىل  الإنذار  هذا  ومبوجب  )املوؤجرة(  املنذرة  فاإن 
املنذر اإليهما ب�سرورة اأن يقوم يف موعد اأق�ساه ثالثني يوماً من تاريخ اإعالنه ب�سداد امل�ستحقات 
الإيجارية املتاأخرة من تاريخ 26/10/2021، وكذلك مبلغ 1050 غرامة اإرجتاع ال�سكني 
اإليه من العني املوؤجرة واإلزامه  اإقامة الدعوى بطلب اإخالء املنذر  اإىل  واإل �ست�سطر املوؤجرة 
واملياه وبر�سوم  الكهرباء  اإ�ستهالك  ر�سوم  الإخالء مع  امل�ستحق حتى متام  الإيجار  ب�سداد بدل 

وم�ساريف الدعوى واأى م�ساريف اأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2023/454(

املنذرة : �سركة جمموعة منيف النهدي القاب�سة ومقرها اململكة العربية ال�سعودية
Munif Al-Nahdi Holding Company

املنذر اليه :
 - MT096048 اليه : تادا�سي ياما �سيتا ياباين اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم  املنذر 

ب�سفته مدير ال�سركة وامل�سادق على قيمة املديونية - جمهول حمل القامة. 
ومائة  مليونان  “فقط  دولر   2،100،000 مبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  من  تطلب  املنذرة  فاإن 
الف دولر امريكي( او ما يعادلها بالدرهم“ وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ 
هذا الإنذار واإل �سن�سطر للجوء اإىل الق�ساء واإتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع حتميلكم 
املحاكم  ر�سوم  ذلك  يف  مبا  التعوي�سات  وكافة  ال�سداد  يف  التاأخري  عن  الناجتة  امل�سئولية 

واملحامني بالإ�سافة اإىل ر�سوم الفائدة القانونية والر�سوم الأخرى ذات ال�سلة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2023 /0000067 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فينيتا فيجايان - جمهول حمل الإقامة
اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/02/09 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية املحكمة البتدائية املدنية - مكتب رقم 
)مكتب مدير الدعوى رقم  6( �سخ�سياً اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
ملف  �سم  خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه. 1- 
احلكم   -2 عنها.  ب�سورة  عليهم  املدعى  واإعالن  لنظرها  جل�سة  اأقرب  وحتديد  الدعوى  ت�سجيل  وقبول  جتاري   2022/4252 النزاع 
بتعيني م�سفى لت�سفية ال�سركة املدعى عليها وتكليفه بجرد ما لل�سركة من اأموال وما عليها من التزامات وعلى امل�سفى اأن يحرر قائمة 
مف�سلة باأموال ال�سركة والتزاماتها وميزانيتها يوقعها معه مدير ال�سركة وعلى امل�سفي اأن مي�سك دفرتاً لقيد اأعمال الت�سفية وان يقوم 
بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال ال�سركة وحقوقها واأن ي�ستوفى ما لها لدى الغري واأن يودع املبالغ التي يقب�سها يف اأحد امل�سارف 
حل�ساب ال�سركة حتت الت�سفية فور قب�سها واأن يقوم امل�سفي بجميع الأعمال التي تقت�سيها الت�سفية وعلى وجه اخل�سو�س متثيل ال�سركة 
اأمام الق�ساء والوفاء مبا على ال�سركة من ديون وبيع ما لها منقوًل اأو عقاراً باملزاد العلني ويخطر امل�سفي جميع الدائنني بكتب م�سجلة 
بعلم الو�سول بافتتاح الت�سفية مع دعوتهم لتقدمي طلباتهم مع ن�سر الإخطار يف �سحيفتني حمليتني يوميتني ت�سدر اإحداهما باللغة 
الإخطار  تاريخ  من  يوماً  واأربعني  تقل عن خم�سة  للدائنني ل  بالت�سفية مهلة  الإخطار  يت�سمن  اأن  الأحوال يجب  العربية، وفى جميع 
لتقدمي طلباتهم اإذا مل تكن اأموال ال�سركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم امل�سفي بالوفاء بن�سبة هذه الديون وذلك مع عدم الإخالل 
امل�سفى ما ن�س عليه  ال�سركة وباجلملة ت�سمني مهمة  اأموال  الت�سفية يدفع من  اأعمال  ين�ساأ عن  املمتازين، وكل دين  الدائنني  بحقوق 

القانون من اإجراءات. 3- اإلزام املدعى عليها بامل�سروفات والر�سوم ومقابل اأتعاب املحاماة.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70021

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�شركة ريت�شو�ل كافيه �شتديو ذ م م 

�عالن بيع وتنازل عن ح�ش�س وتعديل عقد �لتاأ�شي�س 
اليو�سف،  ال�سيد/ خليفة احمد خليفة احمد  ال�سريك  تنازل  نعلن عن  بهذا 
   784199161863826 رقم  اماراتية  اماراتي اجلن�سية ويحمل هوية 
نا�سر  �سم�سه  ال�سيدة/  اإىل   %50 والبالغة   ال�سركة  يف  ح�سته  كامل  عن 
رقم  اماراتية  هوية  وحتمل  اجلن�سية،  اماراتية  ال�سويدي،  خليفة  اأحمد 
ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  تعديل  عن  نعلن  كما   ،784199279654612
وفقاً للتنازل اأعاله باإخراج املتنازل واإدخال املتنازل اإليها ك�سريك، بعد انتهاء 
املدة القانونية لالإعالن، وذلك وفقاً ملواد ون�سو�س املر�سوم بقانون رقم 32 

ل�سنة 2021 ب�ساأن ال�سركات التجارية.
بوكالة �ملحامي
عبد�هلل علي عبد�هلل �جلنيبي

�إعــــــــــــــــــــالن 

70197

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�لدعوى رقم 158-2023 جتاري

حماكم دبي �البتد�ئية
املرفوعة من : املدعي �سركة ايه جي ملكو للم�ساعد ذ.م.م )�سركة اأي تي ايه ملكو اليفاتور ذ.م.م �سابقاً( 

�سد : املدعى عليه : جلفار للمقاولت )�س.ذ.م.م(
اأو بوا�سطة وكيل معتمد لإجتماع اخلرة  املدعى عليه )جلفار للمقاولت �س.ذ.م.م( مدعو للح�سور �سخ�سياً 

ظهراً.  12 ال�ساعة  الأول ، وذلك وفقاً ملا يلي : تاريخ الإجتماع : يوم الإثنني املوافق 13 فراير 2023، 
https://us02web.zoom.us/j/89179295282?pwd=QktTK3NOQUJqZ0FiTmFmM3c3bi9MQT09 

Passcode: 466496  Meeting ID: 891  7929  5282
واإر�سال الهوية الإماراتية والتفوي�س  اأو من ينوب عنكم قانوناً  اأعاله  وعليه يرجى احل�سور يف املوعد املحدد 
الكامريا  والتاأكد من جاهزية  دقائق  بع�سر  املوعد  قبل  ويرجى احل�سور   ، الإجتماع  �سيح�سر  الذي  لل�سخ�س 
)دكتور  الهند�سي  اخلبري  مكتب  مع  التوا�سل  يتم  الإجتماع  بخ�سو�س  وال�ستف�سار  للتوا�سل  وامليكروفون. 

مهند�س / �سيف حمدان الكعبي على هاتف رقم 052/9944440 
expertise@jic.ae : وعلى الريد الإلكرتوين

�خلبري �لهند�شي �ملنتدب بالدعوى / 
دكتور مهند�س / �شيف حمد�ن �لكعبي      

�إعــالن بالن�شــر 

70197 �لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
التاريخ : 1/2/2023

يف �لدعوى رقم 2022 / 2334 ��شتئناف جتاري
لدى حمكمة دبي �ال�شتئنافية

املرفوعة من امل�ستاأنف الأول/ وكيل غالم عبا�س  
امل�ستاأنف الثاين/ وكيل حممد علي وحيد علي 

امل�ستاأنف �سده   ، الثانية / اجلوي لال�ستثمار �س.ذ.م.م   امل�ستاأنف �سدها   ، الغفار خان  امل�ستاأنف �سدها الوىل/ فريدة عبد  �سد 
الثالث/ ن�سري غفار خان خان غفار عبد العزيز خان  - ال�سيدة / امل�ستاأنف �سدها الوىل/ فريدة عبد الغفار خان  - نوجه اإليك 
الدعوة للح�سور �سخ�سياً اأو بوا�سطة وكيل قانوين لجتماع اخلرة احل�سابية الأول يوم الربعاء املوافق 2023/2/8 يف ال�ساعة 
043524030 - وذلك لالإجابة على  املر�سل طي الريد. - هاتف مكتب/  الإلكرتوين  املوقع  عر   : واملكان  ع�سراً   3:00
الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ترغبون يف تقدميها، و يف حال تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل قانوين عنكم 

خالل املهلة املحدد فاإن اخلبري �سيبا�سر اإجراءات اخلرة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.
Topic :الدعوى رقم : 2022 / 2334 ا�ستئناف جتاري
PM Dubai  03:00  2023  ،8  Time: Feb
Join Zoom Meeting : https://us05web.zoom.us/j/89756403012?pwd=K1hadlByQTgr
SWhndFJGTTg1R3Y3dz09         Meeting ID : 897  5640  3012  - Passcode : 27tFrD

�لدكتور / عبد�هلل علي �لقايدي 
خبري ح�شابي منتدب �أمام حماكم دبي 

�إعالن بالن�شر 
مبوعد �جتماع �خلربة �حل�شابية �الول

70392

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
 �إخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0082897 رقم �ملعاملة
املخطرة : بغلف الظافر لل�سناعات املعدنية

العنوان املختار : اإمارة ال�سارقة - منطقة امل�سلى - بناية برج ال�ساعة - الطابق الثامن - مكتب 804 - هاتف 065214567 - فاك�س 
ADV.GHUNIEM@GMAIL.COM اللكرتوين  بريد   -  065214576

بوكالة / كانويل �سهزاد منري ح�سني
�سد : املخطر اإليها : الفتح ملقاولت ت�سييد الإن�ساءات املعدنية �س ذ م م

العنوان : دبي مكتب رقم )ج6( ملك �سعيد عبد اهلل حارب - بور�سعيد �س ب 84797 دبي
al_fateh555@yahoo.com.cn هواتف ال�سركة 042687004 فاك�س : 02687005 - امييل ال�سركة

املو�سوع / تكليف املخطر اإليها بالوفاء مببلغ )180،000( درهم
يداين املخطر املخطر اإليها مببلغ وقدره )180،000( درهم مبوجب �سيكات �سادرة من املخطر اإليها وموقعة منها ، وحني تقدمت 
املخطرة ل�سرف ال�سيكات ارتدت دون �سرف ، رف�ست املخطر اإليها ال�سداد على الرغم من ا�ستنفاد كافة الطرق واملحاولت الودية املمكنة 
من قبل املخطرة ،  وبناء على ذلك، فاإن املخطر مبوجب هذا الإخطار يوجه املخطر اإليه لدفع قيمة ال�سيك، واإل ف�سي�سطر اإىل اتخاذ 

جميع الإجراءات القانونية بحقها، لذلك : فاإن املخطر ينذر املخطر اإليهما بالآتي: -
اأول - �سداد مبلغ وقدره )180،000( درهم قيمة الدين يف ذمة املخطر اإليها وامل�ستحق الأداء للمخطر مبوجب ال�سيكات امل�سار اإليها 
وذلك يف خالل )5 ايام( خم�سة اأيام من تاريخ هذا الإخطار. ثانيا - �ستقوم املخطرة باتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة حلفظ حقوقها 
قبل املخطر اإليها ومنها ا�ست�سدار اأمر اأداء اذ مل ت�ستجيب ملا ورد يف البند اأول يف هذا الإخطار يف املدة املحددة قانون ، مع حفظ كافة 

حقوق املخطرة الأخرى ب�سائر اأنواعها قبل املخطر اإليها،
�لكاتب �لعدل     

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

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

�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
�عالن بالن�شر        

 250 / 2022 / 209 بيع عقار مرهون
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعى عليه/1_ اودهاف كهانا باوان كهانا - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/بنك ابوظبى التجارى �س.م.ع

و ميثله /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ) الوحدة العقارية  ( العائد 
للمنفذ �سده / اودهاف كهانا باوان كهانا  و بيانتها اأدنها :- )الأر�س رقم 144منطقة 
اخلليج التجاري   -ا�سم املبنى :- يو بورا تاور 1 - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة 503( كما 
نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )      1116055.79       ( درهم خالل خم�سة ع�سر 
اأع��اله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق  يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ 
املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الج��راءات املدنية  مع مراعاة احت�ساب مدة 

التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة اأيام من علمكم باحلجز. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 70021

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:40/2023/43 جتاري م�شارف 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم 414
وامل�ساريف  والر�سوم  املدعي عليه مببلغ وقدره )10026249.48( درهم  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   ٪9 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 

املعجل بال كفالة . 
املدعي:البنك العربي املتحد فرع

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع بور�سعيد
املطلوب اإعالنه :  1- �سهزاده عبيد �سهيل �سودرى جولزار احمد  -  �سفته : مدعي عليه 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���س��وع الإع����الن :  ق��د 
القانونية 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق  )10026249.48( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
املوافق   الث��ن��ني   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   - كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى 
2023/2/6  ال�ساعة 09.00 �س 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 �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

ل���ي���زا  ان�������ا  امل������دع������و /  ف����ق����د 
الفلبني     ، ���س��ال��ي��ن��ا���س  ل��ي��ت��و 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)A5316922P(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0582091147

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل��دع��و / ان��ي�����س فياز 
باك�ستان    ف����ي����از،  حم���م���د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )8917972DE( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0509400628

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / جيويل �سيكدار 
�ساجهان �سيكدار ، بنغالدي�س 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)BX0802261(  رق����م 

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

0561164882

فقدان جواز �شفر فقد�ن �شهادة �أ�شهم ت
 ف������ق������دت �������س������ه������ادة ال�����س����ه����م
 / با�سم   10202836 رق��م 
حمدان حممد �سعيد احلديلى 
من  �������س������ادرة   ، امل����ن���������س����وري 
الإ�سالمي     اب��وظ��ب��ي  م�����س��رف 
وعلى  ���س��ه��م   151 وع����دده����ا 
بالرقم  الت�����س��ال  يجدها  م��ن 

 0502222911
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•• ال�شارقة-الفجر:

للكتاب يف جل�سة حوارية  ال�سارقة  �ساركت هيئة   
الرتجمة”،  دع����م  يف  اجل����وائ����ز  “دور  ب���ع���ن���وان 
���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة م���ن “موؤمتر 
القومي  املركز  نظمه  الذي  العربية”،  الرتجمة 
ال�54 من  ال��دورة  للرتجمة مب�سر على هام�س 
نخبة  بح�سور  للكتاب،  ال��دويل  القاهرة  معر�س 
والأكادميية  الثقافية  املوؤ�س�سات  م�����س��وؤويل  م��ن 
املهتمني ب�سوؤون  والكّتاب والنا�سرين، وجمع من 
ال�سوء  ت�سليط  اجلل�سة  الرتجمة.وا�ستهدفت 

على دور اجلوائز يف دعم حركة الرتجمة العاملية، 
ومزاياها،  ال��ع��رب��ي��ة  اجل���وائ���ز  ب���اأب���رز  وال��ت��ن��وي��ه 
واحلديث عن جتاربها واإجنازاتها يف دعم امل�سهد 
منها،  واملرتجم  النا�سر  ا�ستفادة  واآليات  الثقايف، 
لتعزيز  للتنفيذ  قابلة  تو�سيات  و�سع  جانب  اإىل 
وا�ستعر�س  العربي يف جمال الرتجمة.  احل��راك 
من�سور احل�ساين، مدير اإدارة خدمات النا�سرين 
ال�سمو  �ساحب  جهود  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  يف 
القا�سمي،  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
تعزيز  يف  ال�سارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
للتوا�سل  بيئة  وخلق  العاملية،  الرتجمة  حركة 

العامل،  وثقافات  العربية  الأم���ة  ب��ني  احل�ساري 
من خالل مبادرات �سموه يف نقل املعارف العاملية 
اإىل اللغة العربية، وترجمة نخبة من الإ�سدارات 
احل�ساين  ال��ل��غ��ات.وت��وق��ف  خمتلف  اإىل  العربية 
التي  )ترجمان(،  للرتجمة  ال�سارقة  جائزة  عند 
اأنها  اإىل  م�سرياً  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  تنظمها 
واحدة من اأكر اجلوائز العاملية للرتجمة، حيث 
تبلغ قيمتها 1،4 مليون درهم، ينال املرتجم منها 
درهم  1،3 مليون  دره��م، وخ�س�ست  األ��ف   100
لدور الن�سر الأجنبية والعربية، وت�سعى اإىل تعزيز 
العاملية  اللغات  بني  احل�ساري  التوا�سل  ج�سور 

والعربية، لفتاً اإىل اأن اجلائزة اأبرزت الإجنازات 
امل�سرفة لرواد الفكر العربي، الذين لهم ب�سمات 
وا�سحة يف امل�سهد الأدبي واملعريف والثقايف العام.
كما اأ�ساء احل�ساين على “جائزة ال�سارقة حلقوق 
التي تهدف لدعم خراء حقوق الن�سر،  الن�سر”، 
اأع��م��ال��ه��م، ح��ي��ث تت�سمن  وت��ع��زي��ز ف��ر���س من���و 
و�سراء  ب��ي��ع  خل����راء  خم�س�سة  الأوىل  ف��ئ��ت��ني، 
حقوق الرتجمة يف دور الن�سر، والثانية للمهنيني 
امل�ستقلني والعاملني مع وكالت متخ�س�سة ببيع 
الرتاخي�س. ومانحي  للنا�سرين  الكتب  حقوق 
ال��ن��ا���س��ري��ن يف م��ع��ر���س القاهرة  ودع���ا احل�����س��اين 

ال�سارقة  جوائز  يف  امل�ساركة  اإىل  للكتاب  ال��دويل 
العربي،  امل��ع��ريف  املنتج  بتطوير  املعنية  املتنوعة 
امل�ساركة،  �سروط  تلبي  التي  الإ�سدارات  وتر�سيح 
“ترجمان”  ج��ائ��زة  يف  الت�سجيل  اأن  اإىل  م�سرياً 
والعربية  العاملية  الن�سر  دور  كافة  اأم���ام  مفتوح 
اإ�سدار  ع��ن  نقاًل  اأجنبية  ترجمات  متتلك  التي 
العربية،  باللغة  الأوىل  طبعته  يف  ���س��در  اأ�سلي 
مبو�سوع  مرتبطة  الرتجمات  هذه  تكون  بحيث 
اإىل جانب  اجلل�سة  واأهميتها.و�سارك يف  اجلائزة 
من�سور احل�ساين كل من: الدكتورة كرمة �سامي، 
مديرة املركز القومي للرتجمة، و�سعيد حمدان، 

ممثل جائزة ال�سيخ زايد للكتاب، و�سوزان قناوي، 
م�سوؤول الت�سويق باجلامعة الأمريكية بالقاهرة، 
والنا�سرة  ل��الأدب،  حمفوظ  جنيب  جائزة  ممثلة 

الرازيلية لورا دي بيرتو، واأدارها �سريف بكر.
الرتجمة  “موؤمتر  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دورة  وت��ق��ام 
العربية” يف مركز م�سر للمعار�س الدولية، على 
هام�س فعاليات معر�س القاهرة الدويل للكتاب، 
عن  “الرتجمة  ع���ن���وان  حت���ت  ال�54  دورت�����ه  يف 
الراحل  املرتجم  دورة  احل�سارة”  ج�سر  العربية 
جلهوده  ت���ق���دي���راً  عناين”،  “حممد  ال���دك���ت���ور 

واإجنازاته الكبرية يف هذا القطاع.

�ساركت يف »موؤمتر الرتجمة العربية.. ج�سر احل�سارة«  �سمن فعاليات »القاهرة الدويل للكتاب«

»ال�شارقة للكتاب« ت�شتعر�ض دور الرتجمة يف نقل املعارف بني ثقافات العامل

اأعلنت “دبي للثقافة” عن انطالق “مو�سم دبي الفني 2023” 
حاماًل معه اأجندة غنية بالأن�سطة الفنية واملو�سيقية التي ترز 

مكانة دبي العاملية وجتاربها الثقافية ال�ستثنائية.
ويقام املو�سم على امتداد �سهري فراير ومار�س 2023 حتت 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  لطيفة  ال�سيخة  �سمو  رعاية 
ع�سو  للثقافة”  “دبي  دب��ي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة  رئي�سة 

جمل�س دبي.
وت�سم ن�سخة املو�سم اجلديدة التي ترفع �سعار “جتول يف عامل 
اإىل واحة  باقة مبادرات متنوعة �ستحول دبي  الفن والإبداع” 
من الفنون ال�ساملة وينطلق “مو�سم دبي الفني” بالتزامن مع 
“مهرجان طريان الإمارات لالآداب” ويتوا�سل مع “مهرجان 
�سكة للفنون والت�سميم” ومعر�س “اآرت دبي” بالإ�سافة اإىل 
من  والعديد  الفن”  “ليايل  واأم�سيات  اأوبرا”  “دبي  عرو�س 

الأن�سطة الرتفيهية.
ويف هذا الإط��ار لفت الدكتور �سعيد مبارك بن خربا�س املدير 
اأن  اإىل  للثقافة”  “دبي  يف  والآداب  الفنون  لقطاع  التنفيذي 
“مو�سم دبي الفني” اأ�سبح من�سة جتمع حتت مظلتها خمتلف 

الفعاليات الإبداعية التي ت�سهدها دبي.
الفني”  دبي  “مو�سم  تقدمي  للثقافة”  “دبي  “توا�سل  وق��ال: 
الذي ُيعر يف جوهره عن روح اإمارة دبي وقدرتها على ا�ستقطاب 

الفنانني واملبدعني من �ستى اأنحاء العامل بف�سل ما متتلكه من 
اإمكانيات جعلت منها اأر�ساً خ�سبة للمواهب وحا�سنة للم�ساريع 
النقا�سية واملعار�س  العمل واجلل�سات  الفنية والثقافية وور�س 
اأن  اإىل  م�سرياً  وغريها”..  واملو�سيقى  الأداء  وفنون  املبتكرة 
الأدب��اء والفنانني واملثقفني للتعبري  اأم��ام  الآف��اق  املو�سم يفتح 
عن اإبداعاتهم يف خمتلف املجالت وهو ما يتناغم مع التزامات 
لرواد  وداع��م��ة  م�ستدامة  فنية  بيئة  ب��اإي��ج��اد  للثقافة”  “دبي 
الأعمال واأ�سحاب الأفكار جت�سيداً لروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” لرت�سيخ مكانة دبي مركزاً عاملياً 

للثقافة وحا�سنة لالإبداع وملتقى للمواهب.
واأكد ابن خربا�س اأن ن�سخة املو�سم احلالية تطل برامج خمتلفة 
ت�ساهم بتعزيز مكانة دبي كوجهة جاذبة لأهل الفكر والثقافة 
والفنون قائاًل: “يعك�س “مو�سم دبي الفني” طموحات الإمارة 
باأن تكون عا�سمة لالقت�ساد الإبداعي بحلول 2026 وتعزيز 
الثقافية والإب��داع��ي��ة وه���و ما  ال�����س��ن��اع��ات  ري��ادت��ه��ا يف جم���ال 
“اأجندة دبي القت�سادية” )D33( الرامية لأن  يتما�سى مع 

تكون الإمارة �سمن اأف�سل 3 مدن اقت�سادية يف العامل”.
“مهرجان طريان  فعالياته مع  “مو�سم دبي الفني”  وي�ستهل 
للثقافة”  “دبي  مع  بال�سراكة  يقام  ال��ذي  لالآداب”  الإم���ارات 

“فندق  ف���راي���ر اجل������اري يف   6 1 ح��ت��ى  ال���ف���رتة م���ن  خ����الل 
بن  حممد  و”مكتبة  �سيتي”  ف�ستيفال  دب��ي  اإنرتكونتيننتال 
را�سد” وي�سارك يف ن�سخة “مهرجان طريان الإمارات لالآداب” 
ال� 15 اأكرث من 250 �سخ�سية من حول العامل كما ي�ست�سيف 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  جل�سة معايل رمي 
الثقافة  هيئة  ع��ام  مدير  ب��دري  هالة  و�سعادة  ال��دويل  التعاون 
ا�ست�سراف  يف  الإم����ارات  جتربة  ع��ن  للحديث  دب��ي  يف  والفنون 
تندرج  جل�سات  جمموعة  تنظيم  و�سي�سهد  و�سناعته  امل�ستقبل 
للثقافة”  “دبي  ترعاه  الذي  “بالإماراتي”  اإط��ار حمور  حتت 

مب�ساركة كوكبة من اأبرز الكتاب واملبدعني الإماراتيني.
بتجارب  جمهوره  على  ليطل  دبي”  م��ذاق  “مهرجان  وي��ع��ود 
الطهاة  اأف�����س��ل  يقدمها  ال��ت��ي  املتنوعة  الطهي  بفنون  مليئة 
واملطاعم يف دبي واملنطقة و�سيقدم املهرجان الذي يقام خالل 
5 ف��راي��ر اجل���اري يف م���درج مدينة دبي  3 حتى  ال��ف��رتة م��ن 
لالإعالم ت�سكيلة من الدرو�س التفاعلية والعرو�س الرتفيهية 

احلية حتت اإ�سراف جمموعة من الطهاة املعروفني.
واحتفاًل بالذكرى ال� 50 لتاأ�سي�س العالقات الدبلوما�سية بني 
الإمارات واليابان تنظم “دبي للثقافة” بالتعاون مع قن�سلية 
الذي   ”1962 ع��ام  “دبي يف  ���س��ور  دب��ي معر�س  ال��ي��اب��ان يف 
يو�سيو  الياباين  امل�سور  التقطها  لالإمارة  فريدة  �سوراً  ي�سم 
كاوا�سيما من �سحيفة “�سانكي �سيمبون” اأثناء زيارته اإىل دبي 
ومنطقة ال�سرق الأو�سط يف عام 1962 ويوثق املعر�س الذي 
ت�ست�سيفه “مكتبة ال�سفا للفنون والت�سميم” حتى 17 مار�س 
التي كانت �سائدة  اليومية  املقبل تراث دبي وتاريخها واحلياة 
فيها اآن��ذاك.يف حني ي�سكل “AYA” املقام يف “وايف �سيتي” 
اأول جيل للرحلة الرتفيهية يقدم جتارب فنية تفاعلية  وُيعد 
اإفرتا�سية اأحد اأبرز مكونات “مو�سم دبي الفني” حيث ي�اأخذ 
تفاعلية  تزودهم بخرات  اإبداعية  زواره يف رحلة   ”AYA“
جديدة عر ما يقدمه من جتارب نوعية توفرها 12 منطقة 
خمتلفة متتاز كل منها بطابعها وفنونها اخلا�سة التي تعتمد 

على اأحدث التقنيات.
الدورة  املو�سم �سيكون اجلمهور على موعد مع  وخالل ن�سخة 
الذي تنظمه  “مهرجان �سكة للفنون والت�سميم”  11 من  ال� 
الفرتة  خالل  التاريخي”  الفهيدي  “حي  يف  للثقافة”  “دبي 
من 24 فراير حتى 5 مار�س 2023 وميثل املعر�س احتفاًل 
الفنية  الإب���داع���ات  م��ن  ب��اق��ة  تقدميه  ع��ر  الب�سرية  بالفنون 

مب�ساركة كوكبة من املواهب املحلية والإقليمية.
وعلى مدار �سهري فراير ومار�س املقبلني ت�ست�سيف “منطقة 
الثقافية  الفعاليات  من  �سل�سلة  اأفنيو”  و”ال�سركال  القوز” 

واملحادثات  الفنية  امل��ع��ار���س  م��ن  ال��ع��دي��د  وت�سمل  الإب��داع��ي��ة 
والتجارب املتنوعة من بينها مبادرة “تري �سكول” التي تتيح 
للجمهور فر�سة التعليم واكت�ساف جتارب الآخرين كما ت�سم 
للتفاعل  بديلة  لتقدمي طرق  امل�سممة  الفن”  “جولت  اأي�ساً 
الفنانني  اأعمال  وا�ستيعاب  فيه  والنخراط  الفنون  عوامل  مع 

بوعي عميق.
اأهم  اإح��دى  العاملي”  امل��ايل  الفن يف مركز دبي  “ليايل  ومتثل 
وجتذب  اأفينيو”  “جيت  ي�ست�سيفها  التي  ال�سنوية  الأح���داث 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  4000 �سخ�س  اأك���رث م��ن  ���س��ن��وي��اً  الأم�����س��ي��ات 
الفعالية  وتهدف  املو�سة  وع�ساق  املقتنيات  وجامعي  الفنانني 
اإىل دعم م�سهد دبي الفني وت�سليط ال�سوء على الأعمال التي 

حتمل ب�سمات اأ�سحاب املواهب الإبداعية.
معر�س  م��ن   16 ال���  الن�سخة  اأي�ساً  املو�سم  برنامج  ويت�سمن 
الذي ت�ست�سيفه مدينة جمريا خالل الفرتة من  “اآرت دبي” 
1 حتى 5 مار�س 2023 ويقدم لزواره فر�سة م�ساهدة الفنون 
املعا�سرة واحلديثة من كافة اأنحاء العامل ومتابعة العديد من 
اخلراء  من  نخبة  تقدمها  النقا�سية  واجلل�سات  العمل  ور���س 
والفنانني يناق�سون فيها موا�سيع متعلقة مبجالت الفن كما 
تنظمها  التي  الحتاد”  “متحف  جل�سة  عقد  املعر�س  �سي�سهد 
واملبدعني  الفنانني  م��ن  ع���دداً  فيها  وجت��م��ع  للثقافة”  “دبي 

اأف��ك��ار ج��دي��دة م�ستلهمة م��ن احل���رف اليدوية  ت��ق��دمي  ب��ه��دف 
بحيث تعك�س نظرتهم مل�ستقبل هذه احلرف.

الذي  دبي”  ال��ع��امل  “فنون  م��ع��ر���س  �سيتيح  امل��و���س��م  وخ���الل 
“مركز  12 مار�س املقبل يف  9 حتى  �سيقام خالل الفرتة من 
املقتنيات فر�سة  الفن وجامعي  لع�ساق  العاملي”  التجاري  دبي 
م�ساهدة اأكرث من 4000 عمل يقدمها 300 معر�س وفنان 
الفنون  م��ن  خمتلفة  اأن���واع���اً  مت��ث��ل  واح����د،  �سقف  حت��ت  دويل 
وغريها  و”الغرافيتي”  ال��ع��رب��ي  اخل��ط  ول��وح��ات  الت�سكيلية 
بالتجزئة  للبيع  اأكر معر�س فني  العامل دبي”  “فنون  وُيعد 

يف املنطقة وباأ�سعار معقولة.
املقام يف “جيت اأفينيو – مركز   M2L يف املقابل يحتفي �سوق
ال�سوق  ويتيح  والطعام  وال��ف��ن  بالرتفية  العاملي”  امل��ايل  دب��ي 
امل�ستمر حتى 19 مار�س 2023 لزواره فر�سة معاي�سة جتارب 

خمتلفة وتذوق نكهات جديدة من �ستى اأنحاء العامل.
وت�ستعد “دبي اأوبرا” على مدار العام اجلاري لتقدمي �سل�سلة 
من العرو�س املو�سيقية وامل�سرحية التي ترز اإبداعات املواهب 
الإقليمية والعاملية يف جمالت الفنون الأدائية واملو�سيقى فيما 
تزخر قائمة مركز الفنون الرقمية “انفينتي دي لوميري” يف 
“دبي مول” باملعار�س الفنية الرقمية التي يقدمها على مدار 

العام باأ�سلوب تكنولوجي مبتكر.

مو�شم دبي الفني.. جولت ُملهمة يف عوامل الفنون والإبداع

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأع���ل���ن م��رك��ز ال��ف��ن��ون يف ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي عن 
الفل�سطينية  للفرقة  الأخ����ري،  اجل��ن��اح  ع��ر���س  ا�ست�سافة 
يوم  وذل��ك  �سمر!،  ي��ا  الرق�س  م�سرح  املعا�سرة  الأمريكية 
امل�سرح  يف  م�ساًء   7:30 ال�ساعة  عند  فراير   10 اجلمعة 
ب��دع��ٍم م��ن م��ب��ادرة دان�����س ريفلك�سنز م��ن دار فان  الأح��م��ر، 
كليف اأند اآربلز للمجوهرات.ويتناول عر�س اجلناح الأخري 
التجارب الإن�سانية العاملية، وي�سف ق�سة رجل يف امل�ست�سفى، 
باأدوات الطب احلديث العاجزة  حيث يقبع املري�س حماطاً 
وارتباطه  التاأمل بحياته وعالقاته  وياأخذه  عن م�ساعدته، 
اأفراد  الطبيب ومكاملات  زيارة  روتني  لديه  ليتحول  باملكان، 

العائلة اإىل م�سهٍد غريب يجمع بني الُفكاهة واملاأ�ساة.
بينهم  من  دويل  عمل  طاقم  الأخ��ري  اجلناح  عر�س  وي�سم 
�سيوؤدي  ال��ذي  ن��اط��ور،  خليفة  ال�سهري  الفل�سطيني  املمثل 
الإجنليزية.  باللغة  ترجمة  مع  العربية  باللغة  ال�سيناريو 
و�سارك يف تاأليف العر�س امل�سرحي فنانون مقيمون يف مركز 
الوطني  �سايو  وم�سرح  )ن��ي��وي��ورك(  للفنون  باري�سينكوف 
)باري�س( وم�سرح احلكواتي )القد�س( وم�سرح و�سادة يعقوب 
مبن  عامليني،  ممثلني  مب�ساركة  ما�سات�سو�ست�س(،  )بيكيت، 
فيهم املمثل الفل�سطيني ال�سهري خليفة ناطور، الذي يوؤدي 

دوراً باللغة العربية مع ترجمة باللغة الإجنليزية.
الفني  املدير  براجن،  بيل  ق��ال  املو�سوع،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
اأبوظبي:  ن��ي��وي��ورك  ال��ف��ن��ون يف ج��ام��ع��ة  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الأخري  اجل��ن��اح  ع��ر���س  ل�ست�سافة  كبري  بحما�ٍس  “ن�سعر 

للمرة الأوىل يف العامل العربي وم�ساركة املنهجية الفريدة 
جلمهوره  الفنون  مركز  ويقدم  ال��ق��وي.  الراق�س  للم�سرح 
الويف ت�سكيلًة وا�سعًة من عرو�س الرق�س وامل�سرح الراق�س 
من  العديد  و�سارك  املنطقة.  يف  مقيمني  لفنانني  وخا�سًة 

بادكي،  عر�س  يف  �سمر!  يا  الرق�س  م�سرح  من  الراق�سني 
اأمري  ���س��ارك  كما  ال��ث��اين،  مو�سمنا  يف  بتقدميه  قمنا  ال��ذي 
العر�س، يف مهرجان  امل�سرحي وخمرج  الكاتب  نزار زواب��ي، 

قراءات الأعمال امل�سرحية بعنوان اأ�سوات عربية. 

اخلا�س  الق�س�س  ���س��ع��ار  الأخ����ري  اجل��ن��اح  ع��ر���س  وي��ع��ك�����س 
الق�س�س  بها  ي��روي  التي  الطريقة  خالل  من  املو�سم  بهذا 
اأحد  التوا�سل يف  ير�سخ قوة  الن�س واحلركة، كما  بوا�سطة 

اأهم املوا�سيع العاملية ومنها ه�سا�سة الإن�سان«.

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي ي�شت�شيف عر�ض اجلناح 
الأخري للفرقة الفل�شطينية الأمريكية م�شرح الرق�ض يا �شمر! 
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لكارلو�س  الغريبة  الق�سية-احلالة  ل�"هارب:  تقدمٌي  هذا 
"نتفليك�س"(،  الأم���ريك���ي���ة  ��ة  امل��ن�����سّ  ،2022( غ�سن" 
لحٌق  ت��ق��دمٌي   .)1965( بالْك�ستاد  لو�سي  لالإنكليزية 
غ�سن،  اإّن  تقول  ع��ّدة،  بلغات  اإخ��ب��اري��ة،  ن�سرات  لتعليقات 
"ني�سان"،  اليابانية  ال�سيارات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

متمّكٌن من الهرب يف �سندوق خا�س باآلٍت مو�سيقية.
معنّي  لفيلٍم  افتتاحاً  كونهما  رغم  اجلملتني،  هاتني  لكّن 

تعريٍف  م��ن  اأك���رث  ت��ك��ون��ا  ل��ن  ل��ل��ج��دل،  ُم��ث��رية  ب�سخ�سية 
بواقٍع، ذاتي وعام. تعريف، رمبا ُيظّن لوهلٍة اأّنه "ترير" 
لذاك الأ�سلوب يف الهرب، قبل اأْن يك�سَف ال�سياُق احلكائي، 
امل�سبع مبواٍد توؤّكد حالٍت، وقائَع كثرية، م�ستعيداً �سيئاً من 

ال�سرية احلياتية-املهنية لكارلو�س غ�سن.
هذا مرويٌّ على األ�سنة اأنا�ٍس ذوي جن�سيات خمتلفة )فرن�سا 
و�سحافة  )حماماة  عّدة  ومهٍن  حتديداً(  ولبنان  واليابان 

معطياٍت،  ميتلكون  اإل����خ.(،  ب��امل��ط��ارات،  خا�سة  ووظ��ائ��ف 
ويتابعون "ق�سية" اعتقال غ�سن يف اليابان، وال�سابق على 
العتقال والالحق به، فيقولون ما ُيفيد التوليف )لو�سي 
املرئّي  على  يتحايل  ب�سري،  بورتريه  نع  �سُ يف  بالْك�ستاد( 
منه،  ُي�ستفاد  ك��الٌم  اخلفايا.  يف  املبثوث  بع�س  ُيظِهر  ك��ي 
ب�سرياً، جلعل البورتريه نف�سه مراآًة قا�سية عن �سخ�سية 

تتحّول حالتها وتختلف وتتناق�س.
ر اجلملتان هرب كارلو�س غ�سن، بقدر ما تك�سفان  لن ُترِّ
واقعاً، يعانيه اأنا�ٌس يف حالٍت � �سبيهة وغري �سبيهة � بحالة 
رجل يو�سف باأّنه منقذ "ني�سان" من انهيارها املايّل. القول 
�سجنه:  يف  لديه  �سعوراً  ُيكِمل  لغ�سن،  ق��وٌل  يليه  الياباين 
"الدلئل كّلها ُت�سري اإىل ا�ستحالة معاملتي معاملة عادلة. 
اإّما  اأيّن  ل اإىل خال�سٍة، مفادها  التو�سّ اإذ لي�س �سعباً جداً 
�ساأموت يف اليابان، اأو �ساأ�سطّر اإىل مغادرتها". هذا يقوله 
ر هربه، لكّن الفيلم  "خروجه/هربه". هو ُيرِّ غ�سن بعد 
غري معنّي بهذا، بل بتقدمي َمَثٍل يعك�س �سيئاً من �سخ�سية 
اأج��ل اخلال�س مما  "، من  "ُمذلٍّ ه��رٍب  يوافق على  رج��ٍل، 

يراه غري عادل يف التعامل الياباين معه.
ور  ل��ق��ط��ات ع�����ّدة، م���اأخ���وذة م���ن ت�����س��ج��ي��الت ب�����س��ري��ة و�سُ
بورتريهات  اإىل  تتحّول  مراقبة،  وك��ام��ريات  فوتوغرافية 
غ�سن.  ك��ارل��و���س  �سخ�سية  يف  خم��ت��ل��ف��ة  م��الم��ح  ت��ع��ك�����س 
ُيظهر  درامياً  خّطاً  بابتكاره  "معجزات"،  ي�سنع  التوليف 
متناق�سة  ب��ل  متفّرقة،  ح���الت  يف  الأ�سا�سية  ال�سخ�سية 
���س��ريت��ه، من  "تطّوراً" يف  ك��ا���س��ف��اً  الأخ�����رى،  اإح���داه���ا م��ع 
"ني�سان"،  يف  بداياته  يف  ُم�سطنعاً(  يكون  )رمب��ا  توا�سع 
بخبٍث  مليئاً  وج��ه��اً  ُت��ظ��ه��ر  ف��ي��زي��ول��وج��ي��ة،  تفا�سيل  اإىل 
ووح�سيٍة وت�ساوٍف وت�سّلٍط، يف مراحل لحقة، قبل انهياره 

"الياباين" وخالله.
 ذل���ك اأّن ب��الْك�����س��ت��اد ت��ت��ف��ّن يف اب��ت��ك��ار ك���ّل م��ا ي��خ��دم تلك 
وم�سار  تتالءم  والبتكارات  الغريبة"،  "الق�سية/احلالة 
ت�سوير  اإع���ادة  �سينمائية:  وا�ستغالت  كتالوؤِمها  غ�سن، 
يتوّلون  اأ�����س����وات مم��ث��ل��ني/مم��ث��الت  ال����ه����روب،  م�����س��اه��د 
فوتوغرافية  ور  �سُ الأ�سلية،  ال�سخ�سيات  مهّمات/وظائف 
مع اإخراج ما فيها من تعابري تف�سح الذات الفردية، عقاًل 

وحركة ج�سد ونظرات، لل�سخ�سية الأ�سا�سية.
يبدو فيلم لو�سي بالْك�ستاد كاأّنه غري خاٍل من اأي تف�سيل 
وُتفكِّك  وحُتلِّل  تنتقد  ق��راءات  بالق�سية/احلالة.  مرتبط 
لحقاً  وتت�سّعب  بالق�سية/احلالة،  تبداأ  كثرية،  تفا�سيل 
اإىل ت��اري��ٍخ و���س��رية وو���س��ٍع، ي��اب��اين حت��دي��داً. فيلُم �سرية، 
واملعطيات  املعلومات  اأي�ساً.  اجتماع/َنف�ٍس/اقت�ساد  وفيلُم 
غري  ب�سرية،  ب�سال�سٍة  م��ة  ُم��ق��دَّ والت�سجيالت  وال��وث��ائ��ق 
اأزمنٍة  بني  املختلفة،  واملقارنات  التحليل  يف  عمقاً  حاجبٍة 
ونيكول�س  لك  )���س��ت��ي��وارت  ت�����س��وي��ر  وح�����الت.  واأم��ك��ن��ٍة 
بت�سجيالت  املُ��دع��وم��ة  ال���ه���روب،  عملية  دي�����س��ان��ك��وان��ن( 
من  �سيئاً  تلتقط  وه��ن��اك،  هنا  مراقبة،  بكامريات  خا�سة 
ذاٍت وا�سطراباتها، فكارلو�س غ�سن تّواٌق اإىل اخلروج من 
بكيفية  يتمّثل  ل��ذّل،  وم�ستعدٌّ  ثمن،  ب��اأّي  اليابان  �سرنقة 

حجم  يك�سف  امل�سهد  ابتكار  مو�سيقّي.  �سندوق  يف  هروبه 
الت�سويق  باأفالم  باأ�سلوٍب حمرتف، يليق  الإذلل، وُم�سّور 

البولي�سي وال�ستخباراتي.
�سجن  يف  امل���زري  بو�سعه  املتعّلقة  غ�سن،  كارلو�س  اأق���وال 
ياباين، ثم يف ما ُي�سبه الإقامة اجلرية بني منزل وفندق، 

د ملا �سيح�سل لحقاً.  متهِّ
الأمريكي مايكل تايلر �سُيكلَّف بو�سع خطة الهروب،

ال�سياق،  يف  ُت��ذك��ر  مقولٍة،  م��ن  منبثقٌة  كاأّنها  تبدو  التي   
م للغاية.  وحتتمل اأكرث من معنى: "ال�سعب الياباين ُمنظَّ

اإْن يكن املرء ُمنّظماً، فهذا يعني اأّن ت�سّرفاته قابلة للتنبوؤ. 
اإن تكن ت�سّرفاته قابلة للتنبوء، 

خّطة  ابتكار  يف  ت�ساهم  مقولٌة  �سعيٌف".  اأّن��ه  يعني  فهذا 
الهروب، التي �ستنجح، و�ستتيح لغ�سن الو�سول اإىل لبنان، 
دي�سمر/  29 يف  ه��روب��ه  منذ  الآن  اإىل  فيه  ُيقيم  ال���ذي 

كانون الأول 2019.

ولقاءات  �سحافية  م���وؤمت���رات  م��ن  م�ستّلة  غ�سن  اأق����وال 
م��ت��ف��ّرق��ة ل����ه، ف��اجل��ه��ة الإن��ت��اج��ي��ة ت���ذك���ر، ُق��ب��ي��ل انتهاء 
"الق�سية/احلالة الغريبة لكارلو�س غ�سن" )95 دقيقة(، 
اأّن ال�سخ�سية الأ�سا�سية ترف�س امل�ساركة فيه، قوًل وفعاًل. 
وعن  عنه،  خمتلفة  اأ�سياء  يقولون  امل�ساركون/امل�ساركات 

الق�سية/احلالة. 
ال�سيا�سي  الياباين،  للو�سع  مبّطن،  بع�سه  انتقاٌد،  هناك 
والق��ت�����س��ادي وامل�����ايل وال��ق�����س��ائ��ي والج��ت��م��اع��ي. هناك 
عن  �سيٍء  لقول  الأب،  يرتكبها  وجرمية  طفولة،  ا�ستعادة 

ا�سطراب نف�سي يلحق بغ�سن، "اإىل الآن".
وثائقّي جديد يوؤّكد جمّدداً براعة "نتفليك�س" يف حتقيق 
وثائقيات، غالبيتها مهّمة وم�سّوقة، يف اجلوانب املختلفة، 
ووثائق  وم�ستندات  وتقنيات،  و���س��رداً  ومعاجلة  مو�سوعاً 
درامي  �سياٍق  يف  كّلها  تولَّف  و�سمعية،  ب�سرية  وت�سجيالت 

يك�سف وقائع، ويف�سح خفايا، ويقول اأ�سياء من احلقائق.

ال�سابان توبي نيلي )جورج ماكاي( وجميل "جاي" 
اأغا�سي )ِبْر�ِسل اأ�سُكت( بارعان يف ر�سوم الغرافيتي. 
وي�ستهدفان  ع��اب��رة،  اأع��م��اٍل  يف  ال��وق��ت  مي�سيان 
طبقة اجتماعية ثرية، تعبرياً عن رف�سهما اإياها، 
اإليها  فاملنتمون  اجلميع،  اأم���ام  ك�سفها  يف  ورغ��ب��ة 
ترير  النا�س.  عيون  ع��ن  بعيداً  عي�ساً  لون  ُيف�سّ
اإ�سارة  من  فيه  ما  رغ��م  ُمقنع،  غري  اعتداءاتهما 
والنقمة  ك��ه��ذه،  طبقة  على  "فقراء"  نقمة  اإىل 
مفهومة، والتعبري عن ذلك مقبول، فالر�سم على 
اجلدران فنٌّ �سائع ومهّم وثورّي، اإْن تكن اجلدران 
يف �سوارع، اأو يف بيوت. لكّن الكتفاء بهذا الترير 

يبقى عادياً، رغم اأّنه غري ُمقنع.
امل�ساألة غري متوّقفة عند هذا الترير، واملمار�سة 
يفعله  م��ا  تك�سف  �سريعة  ل��ق��ط��ات  م��ن��ه.  املنبثقة 
توبي وجاي، قبل الدخول اإىل عامٍل قا�ٍس وعنيٍف 
ودموي، مغّلٍف براءة وت�سامح وت�سحيات. هكتور 
ومتقاعد،  م�سهوٍر  قا�ٍس  بونوِفل(،  )هيو  باليك 
ع�سية  عادية.  حياة  ويعي�س  فخٍم،  منزٍل  يف  ُيقيم 
من  الن�سحاب  ج��اي  ُيقّرر  منزله،  اقتحام  موعد 
ن�سرين  حبيبته  اأّن  لإدراك����ه  ب��رّم��ت��ه،  العمل  ه��ذا 

"ناز" رحيم )ِفرادا �ساثي( حامل، وُيريد الهتمام 
توبي،  ُيثري غ�سب  كهذا  ق��رار  اجل��دي��دة.  بعائلته 
ويكت�سف،  امل�����س��ت��ه��دف،  امل��ن��زل  اإىل  يت�سّلل  ال���ذي 

ل م�سار احلكاية كّلها. �سدفة، ما ُيحوِّ
القا�سي،  م��ن��زل  ق��ب��و  م���دف���ون يف  ���س��ّر  اك��ت�����س��اف 
مفردة  ت��ع��ن��ي��ه  )مب����ا  "ا�ستعمارية"  ع��ائ��ل��ة  اب����ن 

اأنا�ٍس  بحّق  ومظامل  م�ساوئ  من  "ا�ستعمارية" 
بتوبي  ب��دءاً  اختفاء،  اإىل ح��الت  ُي���وؤّدي  كثريين(، 
جاي  اإق��ن��اع  يحاول  اختفائه،  ُقبيل  ال��ذي،  نف�سه، 
اأْن  دون  م��ن  ع��ل��ن��اً،  ال�����س��ّر  ف�سح  على  مب�ساعدته 
الوقت  وال���ذي، يف  اإل��ي��ه؛  باإف�سائه  له ج��اي  ي�سمح 
نف�سه، ي�سطدم بوالدته ليزي )كيلي ماكدونالد(، 

عي�سها  التي جتهد يف حت�سني  النف�سية،  الطبيبة 
مع ابٍن منتف�س ومتوتر، وغري ُمنتٍج. ت�سعى الأم 
جاي  م�ساعدة  وتطلب  ت��وب��ي،  م�سري  ك�سف  اإىل 
ال�سرطة  ُيبلِّغ  اختفائه،  قبل  الب���ن،  وال�سرطة. 
�سيٍء.  ك�سف  م��ن  متّكنها  دون  م��ن  "ال�سّر"،  ع��ن 
ح مواَربة،  اآخ��رون يختفون، والأ�سباب تت�سّ اأف��راٌد 
والنتيجة: انت�سار اخلري على ال�سّر، بعد دفع ثمن 
املنبثق  والعنف  اإىل قتل،  يتحّول  كبري )الختفاء 

عن ذلك غري ظاهٍر كلياً(.
اأم تبقى  التفا�سيل يف مقالة �سحافية،  ُت��روى  اإْن 
مبيزة  هنا"  من  "مررُت  يتمّتع  باملُ�ساهدة،  رهناً 
الت�سويق البولي�سي، املعطوف على حتليٍل، نف�سي 
ل���واق���ع معروف.  وث���ق���ايف وح���ي���ات���ي،  واج��ت��م��اع��ي 
ق، فالهدف الأب��رز اإجن��اُز فيلٍم  التحليل غري ُمعمَّ
اأي جديد،  م��ع  م��رتاف��ق  والت�سويق غ��ري  ق؛  ُم�����س��وِّ
قليل مع حكايات  وق��ٍت  ُيتيح مت�سية  ُم�سّل،  لكّنه 
تكون  تكاد  ومواقف  ُمكّررة،  وحتليالت  متداولة، 
 110( م��ّدت��ه  اأّن  رغ��م  التطابق،  حّتى  مت�سابهة 
ور وم�سارات  م من �سُ دقائق( تبدو اأطول مّما ُيقدِّ

وتفا�سيل.

»مررُت من هنا« ت�شويق بولي�شي، معطوف على حتليٍل، نف�شي واجتماعي وثقايف وحياتي

ور فوتوغرافية وكامريات مراقبة لقطات، ماأخوذة من ت�سجيالت ب�سرية و�سُ

بورتريهات تعك�ض مالمح خمتلفة 
يف �شخ�شية كارلو�ض غ�شن

اإن�سانيتي"،  "130 يومًا يف احلب�ض النفرادي، ُمقّيدًا بالأ�سفاد، ومربوطًا ب�سل�سلة حول خ�سري. �سعرُت كاأين َفَقدُت 
تنتهي  اليابان،  يف  املرُء  ُيعَتقل  "حني  اليابان.  من  فراره  على  اأيام  بعد  �سحافيني،  مع  لقاء  يف  غ�سن  كارلو�ض  يقول 

حياته": �سوت رجل ياباين غري ظاهٍر اأمام الكامريا.

�سابان يتمّردان على بيئة اجتماعية، باقتحامهما منازل فاخرة لطبقة ثرية يف لندن، وبر�سمهما على جدران وا�سعة فيها َو�ْسمًا واحدًا: "مررُت من هنا". الَو�ْسم نف�سه 
ة الأمريكية "نتفليك�ض". عنوان فيلٍم )2022( للربيطاين الإيراين بابك اأنوري )1983(، تعر�سه املن�سّ
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درا�شة تكت�شف ارتباط اأمرا�ض اجللد مب�شكالت ال�شحة العقلية
يعتقد ب�سكل وا�سع اأن اأمناط احلياة غري ال�سحية هي ال�سبب وراء تف�سي 
اأن  املوؤملة، ميكن  اأعرا�سها اجل�سدية  اإىل جانب  الأمرا�س اجللدية، والتي 

ت�سبب الكتئاب والتوتر وم�ساكل اأخرى لل�سحة العقلية.
ووجدت درا�سة اأجرتها �سركة الأدوية "تيفارم"، التي تنتج عالجات بو�سفة 
طبية فقط، اأن %82 من امل�سابني، قالوا اإن اإ�سابتهم مبر�س جلدي، مثل 
الإكزميا، جعلهم يفتقرون اإىل الثقة بالنف�س، بينما اأ�سيب اآخرون باحلرج 

من �سوؤال الغرباء عن حالتهم.
والأمر الأكرث اإثارة للقلق هو اأن الباحثني وجدوا اأن %32 ممن �سملهم 

ال�ستطالع قالوا اإنهم فكروا يف النتحار.
ومع ذلك، قال 7 من كل 10 من اأ�سل 1000 بالغ مت اختبارهم، اإنهم مل 
يتلقوا امل�سورة مطلقا ب�ساأن حالتهم ال�سحية. وقالت جمموعة خراء من 
An All Party Parliamentary Group: "ترتبط ال�سحة 
الأدلة  م��ن  ث��روة  وه��ن��اك  ج��وه��ري��ا.  ارت��ب��اط��ا  اجل�سدية  وال�سحة  العقلية 
التي تثبت اأن النا�س معر�سون ب�سكل متزايد خلطر الإ�سابة ب�سوء ال�سحة 
الطبيبة  و�سرحت  مزمنة".  جلدية  حالة  مع  يتعاي�سون  عندما  العقلية 
بالقول:  الأم��ر  اأ�سلم  ني�سا  الدكتورة  بالب�سرة،  العناية  واأخ�سائية  العامة 
"التاأثري العاطفي مل�ساكل اجللد ميكن اأن ي�سر بكل جانب من جوانب حياة 
املري�س، من العالقات، اإىل العمل، اإىل املنزل واحلياة الأ�سرية، ول يوجد 
جزء من احلياة ل يتاأثر بطريقة ما". واأ�سافت الدكتورة اأ�سلم: "اللتهاب 
�سمة �سائعة لالإكزميا وال�سدفية والتهاب اجللد، وهذا قد ي�ساعد جزئيا يف 
تف�سري الرتباط بني الأعرا�س اجللدية والرفاهية النف�سية. حيث ميكن 
نوعية  على  خطري  تاأثري  املعاجلتني  غري  وال�سدفية  لالإكزميا  يكون  اأن 
اإدارة  من  والتاأكد  والدعم  املعلومات  عن  البحث  املهم  من  لذلك  احلياة، 

احلالة باأكر قدر ممكن من الفعالية".

ملاذا ل ميكن الق�شاء على جميع اأنواع ال�شرطان؟!
ك�سف كبري اأطباء الأورام يف وزارة ال�سحة الرو�سية ورئي�س املركز الوطني 
الرو�سي للبحوث الطبية لالأ�سعة، اأندريه كابرين، عن عجز الطب حاليا 

على عالج جميع اأنواع ال�سرطان.
وخالل موؤمتر �سحفي قال الطبيب: " اخلاليا ال�سرطانية ميكنها التكيف 
الرئي�سية  الألغاز  اأح��د  وهو  للعالج،  ال�ستجابة  عن  والتوقف  العالج  مع 
لكننا  وال��ع��الج،  الطب  اأ�ساليب  يف  تقدمنا  كيف  ان��ظ��روا  الأورام..  علم  يف 
يعتر  لهذا  يتحور،  املر�س  لأن  ال�سرطان  اأن���واع  جميع  ع��الج  لن�ستطيع 

ال�سرطان مر�سا ذكيا".
الأدوي���ة تعقيًدا،  ب��اأك��رث  املري�س  " هناك ح��الت يتم فيها ع��الج  واأ���س��اف 
ولكن بعد ذلك يتوقف الدواء بالتاأثري على الورم .. بالإ�سافة لذلك هناك 
حالت ا�سطر فيها الأطباء بالعودة اإىل اخليار الأويل يف العالج الكيميائي 

بعد اأن فقدت اخليارات الالحقة قدرتها يف التاأثري على الورم".
الإ�سعاعي  وال��ع��الج  ل���الأورام   ForLife اأن منتدى  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 
�سيعقد يف مو�سكو يف الفرتة ما بني 19 و23 �سبتمر املقبل، و�سيح�سره 

خراء بارزون يف طب عالج الأورام من رو�سيا ومن خمتلف دول العامل.

• من اأ�سعر ال�سعراء الإجنليز؟ 
- ال�ساعر جون درايدن 

ال�سعبي؟  بال�سعر  املق�سود  • ما 
- ال�سعر العامي لكل بلد. 

• ما هو ال�سعر العمودي؟ 
- ال�سعر املعتمد على الوزن والقافيه. 

املق�سود بال�سعر احلر؟  • ما 
- ال�سعر املتحرر من القافيه. 

كتاب نحو؟  اأقدم  هو  • ما 
- الكتاب ل�سيبويه

• اأكرث من 2500 �سخ�س اأع�سر يلقون حتفهم �سنوياً ب�سبب حوادث يتعر�سو ن لها يف اأثناء ا�ستخدام اآلت 
اأو الأجهزة امل�سممة اأ�سا�ساً ملن ي�ستخدمون اأيديهم اليمنى. 

• حجم ال�سم�س يوازي 330330 مرة مقارنة بحجم الأر�س. 
• الرقم القيا�سي الذي حققته دجاجة يف ال�ستمرار يف الطريان حتى الآن هو 13 ثانية فقط. 

• الكر�سي الكهربائي الذي ُي�ستخدم يف الإعدام هو من اخرتاع طبيب اأ�سنان. 
• هل تعلم اأن املاء يف البحر امليت مالح وميكنك اأن تطفو فوق املاء ب�سهولة.

• هل تعلم اأن منتزه �سنرتال بارك يف نيويورك مت افتتاحه �سنة 1876م.
• هل تعلم اأن مو�سوع اأول كتاب متت طباعته يف بريطانيا كان عن ال�سطرجن.

• اول نادي كرة قدم مت تاأ�سي�سه يف العامل يف عام 1843م.
• و�سعية عيني احلمار يف راأ�سه ت�سمح له بروؤية حوافره الأربعة ب�سكل دائم يف اآن واحد. 

• 50 يف املائة من احلرابي )جمع حرباة( املوجودة يف العامل تتمركز يف مدغ�سقر. 
• ال�سجرة العارية ت�ستطيع اأن تنقي حوايل 25 كيلوغراماً من امللوثات من اجلو �سنوياً. 

• يتعامل التايالنديون مع الفيل الأبي�س على اأنه حيوان مقد�س. 
• يف العام 1894م كان يف الوليات املتحدة الأمريكية 4 �سيارات فقط. 

با�شل ال�شجاع
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املوز 

حتتوي املائة غرام من املوز على %70 من وزنه ماء وحوايل %25 ن�سا 
و%2 من وزن��ه �سكر عنب و�سكر ق�سب وده��ون والياف وبروتني - ومن 
كال�سيوم  مليغرام   40 وح���وايل  ح��دي��د  مليغرام    60 املعدنية  الم���الح 

 .B2 وفيتامني C وبوتا�سيوم وفيتامني

فوائده: 
- ي�ستعمل يف مكافحة زيادة امالح ال�سوديوم. 

- مينع ت�سلب الكلى وال�سرايني. 
-مقاوم لالإ�سهال. 

وجود   اىل  نظرا  امللح  اف���راز  يف  وي�ساعده  ال��دم  فقر  م��ن  اجل�سم  يحمي   -
البوتا�سيوم فيه. 

- مزج ع�سري املوز مع احلليب ي�ساعد على تهدئة قرح املعدة. والكال�سيوم 
املوجود يف املوز اجود من الكال�سيوم املوجود يف اجلنب واحلليب. 

ا�سمه با�سل ويقال له ابو البوا�سل �سجاع ل يخاف ان كان على حق ول يظلم احد لنه يخاف اهلل العلي القدير 
احلديث  ي�ستطيع  با�سل ومل  ذهل  بالدماء  وم�سرجا  بال�سياط  البيت م�سروبا  ايل  يوما  وال��ده  عاد  -عندما 
واحلركة للحظات فقال والده هون على نف�سك انه �ساحب الأر�س الإقطاعي عبدون .. امر رجاله ب�سربي 
انتم  او ل تعطي  با�سل وق���ال: تعطي  ال��ع��ام.. ف�سرخ  ف��الر���س مل تعط حم�سول وف��ريا ه��ذا  واخ��ري��ن معي 
تقدمون كل ما لديكم من جهد واهلل يعطي مالديه من خري فكيف يحا�سبكم بهذه الطريقة الوح�سية وانتم 
مل تق�سروا، ال�سياط للبهائم فقط ولي�ست للب�سر، ال�سياط لأمثاله من الظلمة.. اق�سم ليكون هذا اليوم يوم 

�سعدك يا والدي.
خرج با�سل غا�سبا ا�سد الغ�سب ثائرا كما الركان هائجا كموج البحر �ساركه عا�سفة قلبه ودمائه التي تغلي 
ابو البوا�سل.. يحمل اجلميع الفوؤو�س  وتفور وقبل ان تغيب �سم�س هذا اليوم كانت القرية كلها ت�سري خلف 
واملناجل والع�سي الغليظة وامل�ساعل والأ�سلحة البي�ساء كل كبري و�سغري يف القرية يتحرك جتاه �سيعة عبدون 
ال وه��و مطوق بهم  ي��دري  الليل وه��و ورجاله يف غفلة يعي�س يومه ال�سود الخ��ري ومل  الإقطاعي يف عتمة 
حما�سر من كل مكان لكنه مل يخف منهم فظن ان �سياحه �سيخيفهم بل �سريعبهم ف�سرخ فيهم وقال لي�س 
عبدون من يخاف منكم ايها الكالب البهائم هيا وال جعلتكم طعاما لكالبي واحرقتكم بنرياين، وكانت هذه 
اخر كلماته فقد طاله با�سل ب�سوط التف حول رقبته وجره حتى اقدام والده لي�سربه وي�سفي جراحه وقلبه 
الدامي قبل ان يقتلع با�سل رقبته مبنجله كما يقتلع الزرع من الر�س يف الوقت الذي قام فيه الهايل القرية 
ثمنا  حياتهم  فدفعوا  الغ�سب..  ه��ذا  من  مفر  فال  الهرب  منهم  اي��ا  ي�ستطيع  ومل  عبدون  لرجال  بالت�سدي 
ومل مت�س ايام حتي كانت الر�س ال�سا�سعة قد ق�سمت على اهايل القرية فهم ا�سحابها كان عرقهم يرويها 
و�سواعدهم تزرعها ومل يفرح قلبهم يف يوم بح�ساد كما فرحوا هذا العام وذلك البيت الفخم الآن يعي�س فيه ابو 

البوا�سل وعائلته وليا عليهم ولكن ب�سرع اهلل و�سنته ول ظلم لديهم ولكن قلوب ميلوؤها احلب. 

اأع��ل��ن ال��دك��ت��ور جيم�س ج���وردان���و، اأخ�����س��ائ��ي طب 
من  هي  النطق  وا�سطراب  ال�سداع  اأن  الأع�ساب، 

اأعرا�س مر�س خطري يف الدماغ.
الكيمياء  اأ���س��ت��اذ  ج��وردان��و،  الروفي�سور  ويو�سح 
احليوية بجامعة جورج تاون الأمريكية، الأعرا�س 

التي ميكن اأن ت�سري اإىل مر�س خطري يف الدماغ.
م�سكالت  اإىل  ت�سري  الأع���را����س  بع�س  ل��ه،  ووف��ق��ا 
اأو  ال�����س��ح��اي��ا  م��ر���س  ف��م��ث��ال  ال���دم���اغ.  خمتلفة يف 
اللتهابات الفطرية، ميكن اأن توؤدي اإىل فقدان 

الوعي )الغيبوبة( وحتى املوت.
وي�����س��ي��ف، ب��ع�����س الأع���را����س هي 
والنطق.  ال���ذاك���رة  يف  م�����س��ك��الت 

هذه الأعرا�س قد ت�سري اإىل تطور اخلرف الناجم 
عن الإ�سابة باأمرا�س معدية خمتلفة.

ويعتر ال�سداع ال�سديد من الأعرا�س النموذجية، 
ي�ساعد  ومل  امل�سكنة،  الأدوي���ة  بتناول  يخف  مل  اإذا 
النوم وتغيري النظام الغذائي على تخفيفه فيجب 

فورا ا�ستدعاء الطبيب.
الكالم،  فهم  م�سكلة  من  الإن�سان  يعاين  وعندما 
الإدراكية  ال��وظ��ائ��ف  ا���س��ط��راب  اإىل  ي�سري  ف��اإن��ه 

للدماغ.
الدماغ  ال���ت���ه���اب���ات  ت�����س��ب��ب  م���ا  "غالبا  وي����ق����ول: 
اخ����ت����اللت وظ��ي��ف��ي��ة ق�����س��رية امل������دى، مب���ا فيها 
القدرات الإدراكية واحلركية، ف�سال عن الوظائف 

بح�سب  عواقبها".  وه��ذه  وال�سلوكية.  العاطفية 
.Eat This، Not That موقع

الفريو�سية  العدوى  اأن  اإىل  الروفي�سور،  وي�سري 
الع�سبي، ميكن  التي ت�سيب اجلهاز  البكتريية  اأو 
واحلمى  ال�سداع  لها  ي�ساف  ت�سنجات،  ت�سبب  اأن 
واخ���ت���الط ذه���ن���ي. ووف���ق���ا ل����ه، غ��ال��ب��ا م���ا حتدث 

النوبات الناجتة عن العدوى ب�سورة فجائية.
وي�����س��ي��ف، ك��م��ا ي�����س��ري ال��ت��غ��ري امل��ف��اج��ئ يف امل����زاج 
ب�سبب  ال���دم���اغ  ع��م��ل  ا���س��ط��راب  اإىل  وال�����س��ل��وك، 
ال����ع����دوى، ح��ي��ث مي��ك��ن ان ي���ع���اين الإن�������س���ان من 
الهلو�سة اأو ي�ساب بالكتئاب. يجب يف هذه احلالة 

اخل�سوع لفح�س فوري والبدء بالعالج.

خم�شة اأعرا�ض ت�شري اإىل مر�ض خطري يف الدماغ

فنانون يوؤدون رق�سة الباليه الأوكرانية املتحدة خالل حفلهم الفتتاحي يف مركز كينيدي يف وا�سنطن - ا ف ب


