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ال�شفاء التام من الإيدز..
حاالت معزولة وال حلول �سحرية
ا�ستفادت قلة من املر�ضى من فر�صة غري عادية متثلت يف �شفائهم من
فريو�س "ات�ش اي يف" امل�سبب ملر�ض العوز املناعي الب�شري ”الإيدز“،
لكن تلك احلاالت معزولة للغاية وال ت�سمح بعد بتطوير عالجات من
�ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل الق�ضاء التام على الفريو�س.
وقال مري�ض من ه���ؤالء ،مت الإع�لان عن �شفائه يوم الأربعاء ،قبيل
امل�ؤمتر الدويل ”للإيدز“ يف مونرتيال ”مل �أتخيل قط �أين �س�أعي�ش
طويال مبا يكفي لل�شفاء من الـ ات�ش اي يف“.
ه���ذا امل��ري�����ض ال���ذي ن�شر ب��ي��ان��ا ع��ن ح��ال��ت��ه م��ن داخ���ل م�ست�شفى يف
كاليفورنيا ،حيث كان يعالج من دون ك�شف هويته ،هو رابع �أو خام�س
�شخ�ص ي�شفى من فريو�س ”ات�ش اي يف“ ،بح�سب تعدادات خمتلفة.
لذلك ف�إن تلك احلاالت نادرة جدا ..ويتعني متييز ه�ؤالء الأ�شخا�ص
عن ماليني املر�ضى امل�صابني بـ“الإيدز“ لكن ميكنهم العي�ش حتى
متو�سط العمر املتوقع بف�ضل وجود عالجات فعالة.
ه��ذه العالجات التي ت�سمى م�ضادات الفريو�سات القهقرية ،متنع
تكاثر فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية يف اجل�سم ،لكنها ال تق�ضي عليه
متاما .مع ذلك ،يف احلاالت القليلة التي ثبت عالجها ،ميكن احلديث
عن اختفاء الفريو�س.
وي��ع��ود �أول ه��ذه ال�����ش��ف��اءات �إىل ع��ام  2008ل�شخ�ص قيل �إن���ه من
برلني� ،أما املري�ض ما قبل الأخري والذي �أُعلن عن �شفائه قبل ب�ضعة
�أ�شهر ،فقد عولج يف نيويورك.
ل��ك��ن ه�����ؤالء امل��ر���ض��ى جميعا ل��دي��ه��م ح��ال��ة م�شرتكة حم���ددة جدا.
فهم كانوا يعانون من �سرطانات الدم وا�ستفادوا من زراعة اخلاليا
اجلذعية التي جددت جهاز املناعة لديهم.
وك���ان امل��ر���ض��ى ال��ذي��ن ���ش��ف��وا حم��ظ��وظ�ين� ،إذ ك���ان ل���دى الأ�شخا�ص
الواهبني يف حاالتهم طفرة نادرة يف جينة ت�سمى ” “CCR5جتعل
جهاز املناعة مقاوما لل�سالالت الرئي�سة لفريو�س ”ات�ش اي يف“.
يف �أحدث حالة �شفاء مت الإعالن عنها حتى الآن ،خ�ضع املري�ض من
كاليفورنيا لعملية زرع نخاع عظمي يف ع��ام  ..2019بعد عامني،
توقف عن تناول الأدوية امل�ضادة للفريو�سات القهقرية ،حيث �أ�صبح
الـ“ات�ش اي يف“ غري قابل للك�شف يف ج�سده.

مزيل عرق هائل بفعالية تدوم لأ�سبوع كامل
ح�صل م��زي��ل ع��رق ه��ائ��ل بفعالية ت���دوم لأ���س��ب��وع ك��ام��ل ،على مئات
التقييمات من فئة اخلم�س جنوم ،حيث و�صفه العمالء ب�أنه معجزة
حقيقية.
املنتج ال��ذي �أطلق عليه ا�سم “الفيلني ،Lavilin 002 ”002
عبارة عن مزيل عرق ع�شبي خالٍ من الأملنيوم حيث يدعي �صانعوه
�أن و�ضع كمية قليلة ج��داً منه �ستبقي م�ستخدمه خالياً من العرق
ملدة �سبعة �أيام.
يحتوي املنتج على مكونات طبيعية ،مبا يف ذلك مزيج من فيتامني E
والزنك والتلك وزيت بذور اخلروع الذي ي�ساعد على حب�س الرطوبة
عن طريق منع فقدان املاء من خالل الطبقة اخلارجية من اجللد،
وتبلغ تكلفة العبوة الواحدة منه  27.45دوالراً.
ويتميز املنتج ب�أنه ال يوقف التعرق ،بل يزيل رائحة العرق الكريهة
ب���د ًال م��ن ذل���ك .وق��د ُ�صمم املنتج يف الأ���ص��ل خ�لال احل���رب العاملية
الثانية للجي�ش ال�سوفييتي ،ومت �إطالقه م�ؤخراً يف �أ�سرتاليا حيث
بنى قاعدة متنامية من الزبائن.
وي�ست�شهد موقع �شركة الفيليل البوراتوريز على الإنرتنت ،بدرا�سة
�أجريت �سابقاً عن املنتج ،تدعي فعاليته ملدة  6.23يوماً يف املتو�سط.
يف حني يزعم بع�ض م�ستخدميه �أنهم ي�ضعونه مرة كل � 10أيام يف
ال�شتاء ومرة كل �أربعة �أيام يف ال�صيف.
يُن�صح با�ستخدام منتج الفيلني بعد اال�ستحمام بال�صابون وم�سح
الإب��ط�ين ب�ضمادات كحولية قبل و�ضع نقطة �صغرية منه وفركه
جيداً على املنطقة.

وفاة «رائد املناخ» عن
� 103أعوام

تويف عن � 103أعوام العامل الربيطاين
جيم�س الفلوك املعروف بتحذيره املبكر
من �أزمة املناخ وبطرحه "فر�ضية غايا"
التي ت�ش ّبه الأر���ض بكائن حي قادر على
تنظيم ن��ف�����س��ه ،ع��ل��ى م��ا �أف�����ادت عائلته
الأربعاء.
و�أعلنت عائلة الفلوك يف بيان �أن��ه تويف
الثالثاء يف منزله "حماطا ب�أ�سرته يف
عيد ميالده الثالث بعد املئة".
وذ ّكرت العائلة ب�أن الراحل "كان معروفاً
للعامل ب�أنه رائ��د مناخ وخم�ترع نظرية
غايا" ،م�����ض��ي��ف��ة �أن ح��ال��ت��ه ال�صحية
تدهورت بعد �سقوطه �أخرياً.
وك���ان الف��ل��وك ال���ذي ك���ان ي�صف نف�سه
طيلة حياته املهنية ب�أنه "عامل م�ستقل"،
�أث����ار اجل���دل ب��ر�ؤي��ت��ه املت�شائمة لأزمة
املناخ.
و�أعترب يف ت�صريح لوكالة فران�س بر�س
يف ال��ع��ام  2009قبل �أ�شهر قليلة من
م���ؤمت��ر كوبنهاغن للمناخ (ك���وب )15
الذي انتهى �إىل ف�شل ذري��ع� ،أن "الأوان
فات ( )...لإنقاذ الكوكب كما نعرفه".
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ال�صواعق تقتل
الع�شرات بوالية هندية

يع�شق الكثري من الأ�شخا�ص تناول احللويات
وامل�شروبات الغنية بال�سكر رغم التحذيرات
املتوا�صلة من تناولها ب�سبب �أ�ضرارها املدمرة
لل�صحة واجل�سم .فهل فكرت ماذا �سيحدث
جل�سمك �إذا ق��ررت التوقف عن تناول كل
طبق �أو م�شروب يحتوي على ال�سكر؟.
يف هذا ال�ش�أن ،ن�شر موقع "بريدي" املتخ�ص�ص
يف �ش�ؤون ال�صحة ما �سيواجهه ال�شخ�ص �إذا ما
توقف عن تناول احللويات وامل�شروبات
الغنية بال�سكر ل�شهر كامل ،ح�سب
الت�سل�سل الزمني منذ الدقائق
الأوىل لتنفيذ قراره.

ملدة �شهر فقط� ..إليك ما �سيح�صل بعد توقفك عن تناول ال�سكر؟
بعد  20دقيقة هذا ما �سيحدث!
ي�ؤكد املوقع �أن تناول ال�سكر كالإدمان ،يقودك لال�ستمرار
يف طلب املزيد منه من دون توقف ،لذلك بعد وجبتك
الأوىل اخل��ال��ي��ة م��ن ال�سكر� ،ست�شعر ب���إ���ش��ب��اع ع��ال ولن
ت�شتهي التحلية التي ت�أتي بعد الوجبة.
بعد �ساعة� ..شعور بال�شبع
�ست�ستمر بال�شعور بال�شبع بعد �ساعة من الوجبة الأوىل،
وغالبا �سوف ت�شعر باحليوية والن�شاط ،ومن امل�ستبعد �أن
ت�شعر بالرغبة للح�صول على حلوى.
بعد يوم ..تناول طعام �صحي
تقول خبرية التغذية لورين �أوكونور� ،إنه بعد ق�ضاء يوم
كامل من دون تناول ال�سكر� ،سيبد�أ ال�شخ�ص بالرغبة
ب��ت��ن��اول ال��ط��ع��ام ال��غ��ن��ي بعنا�صر م��ف��ي��دة ،م��ث��ل الألياف
والدهون التي كان ي�ستبدلها ال�سكر يف اجل�سم.
بعد � 3أيام ..مزاج �سيئ واكتئاب
كما ت�شري �أوك��ون��ور �إىل �أن ال��ي��وم الثالث ه��و �أول الأيام
ال�����ص��ع��ب��ة ،ف�ت�رك ال�����س��ك��ر ق��د ي��ب��د�أ ب��ال��ت���أث�ير ع��ل��ى مزاج
ال�شخ�ص وقد ي�ؤدي لالكتئاب يف بع�ض الأحيان.
بعد �أ�سبوع ..مزاج جيد وجهد �أف�ضل
بعد �أ�سبوع م��ن التوقف ع��ن احللويات وغ�يره��ا� ،ستبد�أ
بال�شعور مبزاج جيد و�ستتح�سن �صحتك كثريا ،و�ستكون
قادرا عن بذل جهد �أكرب من ذي قبل.
بعد �شهر ..رغبة غري متوقعة
كما بينت خبرية التغذية �أن��ه �ستختفي رغبتك بتناول

ال�سكريات متاما بعد �شهر من االمتناع عن ال�سكر ،وقد
تواجه رغبة غري متوقعة بتناول اخل�ضراوات وامل�أكوالت
الغنية بالربوتني.
كيف تكبح �شهيتك لتناول ال�سكريات؟
ي�ساعد ت��ن��اول م��ا يكفي م��ن الأطعمة الغنية بالعنا�صر
ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى م���دار ال��ي��وم يف احل�����ص��ول ع��ل��ى الن�شاط
وال��ط��اق��ة وال�����ش��ع��ور بال�شبع .ول��ك��ن يف ح��ال��ة �شعر املرء
بالرغبة ال�شديدة غري املتوقعة لتناول ال�سكر ،ف�إن احلل
ال�صحي امل��ث��ايل يتمثل يف احل�صول على وج��ب��ة خفيفة
مفيدة.
وبح�سب م��ا ن�����ش��ره م��وق��ع "�إيت ذي�����س ن���وت ذات" Eat
 ،This Not Thatتقول الدكتورة لورين ماناكري،
م����ؤل���ف���ة ك���ت���اب The First Time Mom's
Pregnancy Cookbook and Feeding
� ،Maleإن �أح��د �أف�ضل الأطعمة التي ميكن تناولها
للوجبات اخلفيفة ل�سحق ال��رغ��ب��ة ال�����ش��دي��دة يف تناول
ال�����س��ك��ر ه���ي ال�ب�رق���وق امل��ج��ف��ف ،امل���ع���روف �أي�������ض���اً با�سم
"القرا�صيا".
ت��ق��ول ال��دك��ت��ورة م��ان��اك�ير �إن���ه مي��ك��ن �أن ي�����س��اع��د تناول
ال�برق��وق املجفف يف تقليل ال��رغ��ب��ة ال�����ش��دي��دة يف تناول
الطعام ل��ع��دد م��ن الأ���س��ب��اب ،م��ن بينها �أن��ه��ا "ت�ؤدي �إىل
�إخ��م��اد ال�شعور ب��اجل��وع ،فوفقا لدرا�سة ُن�شرت يف دورية
� ،Journal of Nutrition Bulletinشعر

الأ�شخا�ص الذين يتناولون وجبة خفيفة من القرا�صيا
بجوع �أقل وتناولوا �سعرات حرارية �أقل ب�شكل عام وحتكم
�أف�ضل يف ال�شهية ،باملقارنة م��ع امل�شاركني الآخ��ري��ن يف
ال��درا���س��ة ،الذين تناولوا وجبات خفيفة من الزبيب �أو
الفا�صوليا".
ويعد تناول ال�برق��وق املجفف� ،أو "القرا�صيا" ،طريقة
موثوقة ميكن من خاللها التغلب على الرغبة ال�شديدة
يف تناول ال�سكر ،لأنها متنح امل��ذاق احللو ب��دون �إ�ضافة
�سكر للتحلية ،مبا ي�ساعد على حتقيق �أم��ر �أ�سا�سي ،هو
الق�ضاء على خ�صائ�ص �إدمان ال�سكر يف الكيمياء الع�صبية
للدماغ.
وتقول الدكتورة ماناكري �إن "القرا�صيا فاكهه طبيعية
ميكن �أن تر�ضي �أذواق حمبي احللويات ،بالإ�ضافة �إىل
�أنها ،على عك�س احللوى ،حتتوي على م�ضادات الأك�سدة
الطبيعية والفيتامينات واملعادن� ،إىل جانب الألياف مما
يجعلها غ���ذا ًء م�شب ًعا" .وحت��ت��وي ك��ل حبة م��ن الربقوق
امل��ج��ف��ف ع��ل��ى  3.5غ�����رام م���ن ال�����س��ك��ري��ات الطبيعية
و 0.5غ���رام م��ن الأل���ي���اف ،وتن�صح دك��ت��ور م��ان��اك�ير من
يتبعون نظاما غذائيا لإنقا�ص ال��وزن ي�صاحبه ممار�سة
للتمرينات الريا�ضية ،باالحتفاظ بكي�س من "القرا�صيا"
ال�ب�راد وكلما �شعروا بالرغبة يف ت��ن��اول احللويات �أو
يف ّ
الأطعمة املحالة بال�سكر ،ميكنهم تناول وجبة خفيفة
منها للم�ساهمة بفاعلية يف امل�����ض��ي ق��د ًم��ا يف نظامهم
الغذائي ال�صحي وحتقيق الهدف والفوز بوزن مثايل.

الن�شاء املقاوم يخف�ض من
خطر الإ�صابة بال�سرطان
خل�صت درا���س��ة �إىل �أن ت��ن��اول �أطعمة غنية بالن�شاء امل��ق��اوم تخف�ض خطر
الإ�صابة بال�سرطان.
وق��د ق��ام العلماء ب�إعطاء الأ�شخا�ص املعر�ضني خل��ط��ورة وراث��ي��ة املرتفعة
لال�صابة بال�سرطان نظاماً غذائياً غني بالن�شا املقاوم ،املتواجد بكرثة يف
الفاكهة عندما تكون غري نا�ضجة ،مثل املوز الأخ�ضر.
و�أظهرت النتائج �أن هذا النظام الغذائي خف�ض من خطورة اال�صابة ببع�ض
�أنواع ال�سرطان ب�أكرث من الن�صف.
وي�شار �إىل �أن الن�شاء املقاوم ،يعد نوعا من الكربوهيدات ،ويتواجد �أي�ضاً يف
ال�شوفان واحلبوب.
وذك��رت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �أن الدرا�سة ،التي قام بها خرباء
بريطانيون� ،شملت �أل��ف مري�ض يعانون م��ن متالزمة لين�ش ،وه��ي حالة
وراثية جتعل الأ�شخا�ص عر�ضة للإ�صابة بال�سرطان.
ويعتقد �أن نحو � 200ألف بريطاين يعانون من هذه احلالة ،على الرغم من
�أن �أقل من  5%يعلمون �أنهم لديهم هذه احلالة.
وقد امل�شاركني يف الدرا�سة جرعة يومية من الن�شاء املقاوم� ،أي ما يعادل موزة
غري نا�ضجة ،لنحو عامني.مت �إعطاء

قالت ال�شرطة الهندية يوم �أم�س
اخل��م��ي�����س� ،إن ���س��ب��ع��ة �أ�شخا�ص،
معظمهم م��زارع��ون ،لقوا حتفهم
ب�����س��ب��ب ���ص��واع��ق ال��ب�رق يف قرية
ب����والي����ة �أوت��������ار ب���رادي�������ش �شمال
الهند ،مما رفع عدد القتلى ب�سبب
���ص��واع��ق ال�ب�رق �إىل � 49شخ�صا
يف ال���والي���ة ه���ذا الأ����س���ب���وع .وكان
املزارعون قد جل���أوا �إىل االحتماء
ب��الأ���ش��ج��ار �أث��ن��اء ه��ط��ول الأمطار
املو�سمية الغزيرة عندما �ضربتهم
�صاعقة يوم الثالثاء وتوفوا على
الفور .وذكر �ضابط ال�شرطة هيم
راج م��ي��ن��ا �أن م���ن ب�ي�ن ال�ضحايا
�أرب���ع���ة �أف������راد م���ن ع��ائ��ل��ة واح����دة
وبع�ض مربي املا�شية بالقرب من
مدينة كو�شامبي .وق��ال املتحدث
ب��ا���س��م ح��ك��وم��ة ال���والي���ة �شي�شري
�سينغ �إن ارت��ف��اع ع��دد القتلى دفع
احل��ك��وم��ة �إىل �إ����ص���دار توجيهات
ج���دي���دة ل��ك��ي��ف��ي��ة ح��م��اي��ة النا�س
لأنف�سهم �أث��ن��اء عا�صفة رعدية.
وتابع �سينغ" :ميوت النا�س ب�سبب
ال�������ص���واع���ق �أك���ث��ر م����ن احل������وادث
املرتبطة باملطر ،رغ��م �أن ه��ذا هو
ال���وق���ت ال����ذي مي���وت ف��ي��ه النا�س
عادة ب�سبب الفي�ضانات �أو غريها
من احلوادث املرتبطة بالأمطار".
من جانبه قال الكولونيل �ساجناي
�سريفا�ستافا ،الذي يعمل مع �إدارة
الأر�صاد اجلوية الهندية� ،إن الربق
ت�سبب يف مقتل ما يقرب من 750
�شخ�صا يف جميع �أنحاء الهند منذ
�أب��ري��ل ،وي�شمل ذل��ك � 20شخ�صا
لقوا حتفهم بوالية بيهار ال�شرقية
يف ال���ي���وم�ي�ن امل��ا���ض��ي�ين و 16يف
والية ماديا برادي�ش بو�سط الهند
يف وقت �سابق من هذا ال�شهر.

بداية ذوبان متثال
�أريانا غراندي
ن�شرت و�سائل �إع�لام عاملية �صورة
ل��ت��م��ث��ال ال��ن��ج��م��ة ال��ع��امل��ي��ة �أريانا
غراندي ُتظهر ب��د�أه بالذوبان يف 
متحف م���دام تو�سو ،الأم���ر الذي
���ش�� ّك��ل ج���دال ك��ب�يرا ب�ين اجلمهور
على مواقع التوا�صل االجتماعي،
�إذ ه���ل م���ن امل���ع���ق���ول ع����دم وج���ود
�أج��ه��زة ت�بري��د يف امل��ك��ان �أم هناك
م�شاكل ما يف الكهرباء؟.
وكانت ن�شرت ال�صفحة الر�سمية
للمتحف �سابقا �صور متثال �أريانا
م����ع ت��ع��ل��ي��ق ج�����اء ف���ي���ه" :ميكنك
ر�ؤي�����ة مت��ث��ال �أري����ان����ا غ���ران���دي يف
م��ت��ح��ف م�����دام ت��و���س��و يف لندن".
�إال �أن هذا الإع�لان قابله العديد
من التعليقات ال�سلبية حينها� ،إذ
�إن مالمح وج��ه �أري��ان��ا احلقيقية
خمتلفة عن التمثال.

نا�سا تر�سل �إىل املريخ
مروحيتني �إ�ضافيتني

�أعلنت وكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) تفا�صيل عملية �إح�ضار نحو 30
عينة من �سطح املريخ �إىل الأر���ض عام  2033وفق خطة باتت تت�ضمن
�إر�سال مروحيتني جديدتني �إىل الكوكب الأحمر.
ومتكن الروبوت اجلوال "بر�سيفرن�س" الذي هبط على �سطح املريخ قبل
عام ون�صف عام ،من ا�ستخراج  11عينة �صخرية حتى الآن ،لكن �إح�ضارها
�إىل الأر�ض لدر�سها بالتف�صيل بحثاً عن �إمكان وجود �أ�شكال حياة قدمية
مهمة معقدة تتطلب خطوات متعددة.
وكانت نا�سا تخطط حتى الآن لإر�سال روبوت جوال �آخر �إىل املريخ لنقل
العينات التي جمعها "بر�سيفرن�س" �إىل مركبة هبوط م��زودة �صاروخاً
�صغرياً يتوىل الإقالع بالعينات �إىل املدار �سنة .2031
�إال �أن اخل��ط��ة ت��غ�يرت� ،إذ ���ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ع��رب��ة اجل���وال���ة الثانية،
و�ستتوىل "بر�سيفرن�س" التي كان �أدا�ؤها جيداً نقلها مبا�شرة �إىل ال�صاروخ
"مار�س �آ�سنت فيهيكل" (مركبة ال�صعود املريخية) .و�ست�ؤخذ العينات
من "بر�سيفرن�س" با�ستخدام ذراع �آلية �صنعتها وكالة الف�ضاء الأوروبية
ً
خمططا يف الأ�سا�س .لكنّ نا�سا حلظت
وو�ضعها يف مركبة الهبوط كما كان
ل�ا ب��دي�ل ً
م��ن ب���اب ال��ت��ح��وط ح� ً
ا �إذا مل تتمكن ع��رب��ة "بر�سيفرن�س" من
التحرك لتنفيذ املهمة.
فمركبة الهبوط التي يفرت�ض �أن تقلع يف �صيف  2028وت�صل �إىل املريخ
يف منت�صف � ،2030ستحمل على ظهرها (بالإ�ضافة �إىل ال�صاروخ ال�صغري
والذراع الآلية) مروحيتني �صغريتني.
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ي�ستمر � 3أ�شهر

�شرطة دبي تنظم برناجما لتوعية العمال بحقوقهم
•• دبي-الفجر:

نظمت الإدارة ال��ع��ام��ة حل��ق��وق الإن�����س��ان يف ���ش��رط��ة دبي،
وبالتعاون مع مبادرة "الروح الإيجابية" ،وبالتن�سيق مع
ال�شركاء اخلارجني من وزارة امل��وارد الب�شرية والتوطني،
وه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����ص�ل�ات ،و���ش��رك��ات ال��ق��ط��اع اخلا�ص،
ب��رن��اجم��اً ت��وع��وي��اً لأك��ث�ر م���ن  150ع���ام� ً
ل�ا ،لتوعيتهم
بحقوقهم القانونية والتزاماتهم التعاقدية.
و�أك��د النقيب حمد ال�شام�سي ،رئي�س ق�سم مراقبة �أو�ضاع
ال��ع��م��ال��ة امل���ؤق��ت��ة يف الإدارة ال��ع��ام��ة حل��ق��وق الإن�����س��ان� ،إن

ال�برن��ام��ج ال��ت��وع��وي ي����أت���ي يف �إط�����ار ت��وع��ي��ة ال��ع��م��ال على
اخ��ت�لاف ف��ئ��ات��ه��م بحقوقهم ال��ع��م��ال��ي��ة ال��ت��ي يكفلها لهم
القانون ،وذلك عن طريق النزول امليداين ملواقعهم ،دعما
للتوجه اال�سرتاتيجي ل�شرطة دبي يف تعزيز الأمان و�إ�سعاد
املجتمع.
و�أ����ض���اف " ن��و���ض��ح م��ن خ�ل�ال ال�ب�رام���ج ال��ت��وع��وي��ة قنوات
ال��ت��وا���ص��ل م���ع ���ش��رط��ة دب����ي ،وال���ت���ي مت��ك��ن ج��م��ي��ع الفئات
العمالية م��ن ط��رح ا�ستف�ساراتهم وت��ق��دمي مالحظاتهم
و�شكواهم من خاللها� ،إىل جانب التعرف على حقوقهم
القانونية والتزاماتهم التعاقدية ،ومن ذلك تطبيق حماية

الأج�����ور ،وتطبيق لل�شكاوى ال��ع��م��ال��ي��ة ،وم��رك��ز االت�صال
 .901وي�ستغرق هذا الربنامج � 3أ�شهر منذ انطالقه".
م��ن جانبها� ،أو���ض��ح��ت ال�سيدة فاطمة بوحجري ،من�سقة
م��ب��ادرة ال����روح الإي��ج��اب��ي��ة� ،أن ال�برن��ام��ج ال��ت��وع��وي الذي
انطلق من م�ستودعات "نون" ،وبح�ضور �أك�ثر من 150
عام ً
ال ،يعزز �أهداف مبادرة الروح الإيجابية يف تر�سيخ روح
االن�سجام االجتماعي ،وقيم الت�سامح� ،إىل جانب التنويه
ب�برام��ج ال���روح الإي��ج��اب��ي��ة على م���دار ال��ع��ام ،وال��ت��ي متكن
العمال من امل�شاركة فيها عرب فعاليات و�أن�شطة ريا�ضية
وجمتمعية هادفة.

تقدي ًرا لربناجمها التخ�ص�صي لإعادة ت�أهيل مبتوري الأطراف

�أمانة للرعاية ال�صحية حت�صل على ت�صديق جلنة اعتماد مرافق �إعادة الت�أهيل
•• �أبوظبي– الفجر

ح�صلت �أمانة للرعاية ال�صحية ،جزء من مبادلة للرعاية
ال�صحية ،على ت�صديق ملدة ثالث �سنوات من جلنة اعتماد
مرافق �إعادة الت�أهيل (كارف العاملية) ،ومقرها الواليات
املتحدة ،لربناجمها التخ�ص�صي لإع��ادة ت�أهيل مبتوري
الأطراف.
ويعترب ت�صديق جلنة اعتماد مرافق �إع��ادة الت�أهيل من
�أعلى م�ستويات التقدير الذي ميكن �أن حت�صده امل�ؤ�س�سات
امل��ت��م��ي��زة م���ن ح��ي��ث ن��ظ��م امل�����س��اءل��ة واالل����ت����زام باملعايري
الدولية يف جم يَ
��ال ال�صحة واخل��دم��ات الإن�سانية .وقد
ح�صلت �أمانة للرعاية ال�صحية على الت�صديق لربنامج
�إع��ادة ت�أهيل مبتوري الأط���راف ،مل��دة ث�لاث �سنوات ،بعد
خ�ضوعها مل��راج��ع��ة دق��ي��ق��ة ط��ال��ت م��ن�����ش���أة �إع�����ادة ت�أهيل
املر�ضى املقيمني ،وكافة خدماتها وبراجمها .وي�ؤكد هذا
الت�صديق ب�أن امل�ؤ�س�سة قد خ�ضعت لأعلى معايري التدقيق
والفح�ص ل�ضمان ح�صول املر�ضى على �أعلى م�ستويات
اخلدمة �ضمن فئتها.
لطاملا حر�صت �أمانة للرعاية ال�صحية على توفري �أعلى
م�ستويات ال��رع��اي��ة ال�صحية عاملية امل�ستوى للمر�ضى
املقيمني ،ففي العام  ،2016كانت �أمانة للرعاية ال�صحية
م�ست�شفى �إعادة الت�أهيل الأول يف الإمارات العربية املتحدة
احلائز على اعتماد م�ؤ�س�سة "كارف" عرب برنامج �إعادة
الت�أهيل ال�شامل املتكامل للمر�ضى املقيمني .وكذلك كانت
�أول مقدم للرعاية ال�صحية يف البالد يح�صل على اعتماد
يف جم��ال �إع���ادة الت�أهيل بعد ال�سكتة الدماغية يف العام
 .2019وها هي اليوم ،ت�صبح �أول من�ش�أة رعاية �صحية
يف دولة الإم��ارات ،تتلقى ت�صديق "كارف" لثالث �سنوات
ملركز �إعادة ت�أهيل مبتوري الأطراف.
وف�����ض�ًلااً ع��ن ح�صولها ع��ل��ى اع��ت��م��اد "كارف" خلدمات
�إع���ادة ت�أهيل مبتوري الأط���راف ،ح�صلت �أم��ان��ة للرعاية
ال�صحية � ً
أي�ضا على ت�صديق مدته ثالث �سنوات لربنامج
�إعادة الت�أهيل ال�شامل املتكامل للمر�ضى املقيمني ،و�إعادة
ت�صديق لثالث �سنوات لربناجمها لإع��ادة الت�أهيل بعد
ال�سكتة الدماغية.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ،ق���ال ال��دك��ت��ور جي�سون ج����راي ،مدير
�أول العمليات ال�سريرية يف �أم��ان��ة للرعاية ال�صحية:
"نفتخر بح�صولنا على هذا الت�صديق ملدة ثالث �سنوات
م��ن قبل جلنة اع��ت��م��اد م��راف��ق �إع����ادة ال��ت���أه��ي��ل لربنامج
�إع��ادة ت�أهيل مبتوري الأط���راف ،فهي واح��دة من �أف�ضل
هيئات االعتماد امل�ستقلة غري الربحية يف العامل .تخت�ص
وح��دة �إع���ادة ت�أهيل مبتوري الأط���راف يف رعاية املر�ضى
الذين يحتاجون لإع��ادة ت�أهيل �شاملة بعد وق��وع حادثة
غيرّ ت حياتهم ،مثل برت الأطراف ،وغريها من احلاالت

الع�صبية .ونوفر ملر�ضانا باقة وا�سعة من التخ�ص�صات
امل��ت��ع��ددة ،التي جتتمع م ًعا لتوفري رع��اي��ة �شاملة �ضمن
برنامج �إعادة ت�أهيل مبتوري الأطراف".
و�أو�ضح الدكتور جراي" :ن�سعى يف �أمانة للرعاية ال�صحية
لتمكني املر�ضى خالل رحلتهم العالجية ،ليتمكنوا من
ال��ع��ودة ملمار�سة حياتهم الطبيعية وامل�����ض��ي ق��د ًم��ا نحو
حتقيق طموحاتهم بكل راحة وهناء .وي�ؤكد اعتماد جلنة
اعتماد مرافق �إع��ادة الت�أهيل على ثقة املر�ضى واملجتمع
الأ���ش��م��ل ب��ن��ا ،وه���ذا تقدير م��ه�� ّم جل��ه��ود وت��ف��اين فريقنا
الطبي من املتخ�ص�صني ومقدمي الرعاية الطبية".
وختم الدكتور جراي" :كما يدعم هذا االعتماد ر�ؤية دولة
الإم���ارات العربية املتحدة يف �ضمان تلقّي �أف��راد املجتمع
لأف�ضل خدمات الرعاية ال�صحية التخ�ص�صية يف العامل
حمل ًيا ،ومن دون احلاجة لطلب العالج يف اخلارج".
وي�ؤكد ح�صول �أمانة للرعاية ال�صحية على ت�صديق جلنة
اعتماد م��راف��ق الت�أهيل على ال��ت��زام امل�ست�شفى امل�ستمر
برعاية املر�ضى مب�ساعدة فريق متم ّر�س ،وم��د ّرب �ضمن
�أف�ضل امل�ؤ�س�سات الدولية ،ي�ضم نخبة من �أطباء �إعادة
الت�أهيل و�أطباء علم النف�س الع�صبي ال�سريري ،و�أخ�صائيي
ال��ط��ب ال��ع��ام وال��ط��ب الباطني وامل��ع��اجل�ين ،و�أخ�صائيي
الأطراف ال�صناعية� ،إىل جانب طاقم التمري�ض املخت�ص
يف �إعادة الت�أهيل ،واملدعوم بفريق مكر�س لرعاية املر�ضى
و�أ�سرهم.
حيث توفر �أمانة للرعاية ال�صحية خطط رعاية �شاملة
م�صممة لتلبية االحتياجات الفردية لكل مري�ض ،وذلك

من اجلمعية امللكية الربيطانية لعلوم احلياة

طالبة من جامعة الإمارات حت�صل على جائزة
�أف�ضل م�شروع يف العلوم البيولوجية
•• العني -الفجر

ح�صلت الطالبة �آمنة �صالح مو�سى الطائي من ق�سم
علوم احلياة بكلية العلوم يف جامعة الإم��ارات العربية
املتحدة على ج��ائ��زة �أف�ضل م�شروع معتمد يف العلوم
البيولوجية م��ن اجلمعية امللكية الربيطانية لعلوم
احل��ي��اة ،وذل���ك ع��ن بحثها العلمي املن�شور يف "جملة
الفطريات العاملية" ،ب�إ�شراف من الدكتور خالد عبا�س
الطرابيلي ،والدكتور �سنان فهد �أبوقمر من ق�سم علوم
احلياة  -كلية العلوم.
و ُن�شر البحث حتت عنوان " ا�ستخدام البكترييا النافعة
التي تعي�ش داخل اجلذور ،من �أجل املقاومة البيولوجية
ملر�ض املوت املفاجئ لأ�شجار النخيل يف دولة االمارات
العربية املتحدة" يف جملة الفطريات العاملية ،التي
ُتع ّد جملة من الفئة الأوىل عاملياً ذات معامل الت�أثري
 ،5.74كما ُتعترب جملة من �أف�ضل  5%من املجالت
التخ�ص�ص.
يف هذا
ّ

ومَنحت اجلائزة الطالبة �آمنة ،ع�ضوية جمانية ملدة �سنة
واحدة من اجلمعية امللكية الربيطانية لعلوم احلياة يف
لندن ،اململكة املتحدة ،كما و ّ
متت دعوة الطالبة �إىل حفل
توزيع جوائز اعتماد الدرجات العلمية يف العام املقبل
والتي �ستقام يف مقر اجلمعية امللكية يف لندن .و�سيت ّم
�أي�ضاً ن�شر ا�سم الطالبة �آمنة على موقع اجلمعية امللكية
الربيطانية لعلوم احل��ي��اة على �شبكة الإن�ترن��ت ،كما
و�سوف تت ّم �إ�ضافة �إ�سم الطالبة يف من�شورات اجلمعية
امللكية الربيطانية لعلوم احلياة الأخرى ب�صفتها فائزة
باجلائزة.
وتعترب اجلمعية امللكية الربيطانية لعلوم الأحياء
ك�صوت واح��د م�سموع لعلم الأح��ي��اء ،وتكمن مه ّمتها
يف ت��ق��دمي امل�����ش��ورة للحكومة وال��ت���أث�ير على ال�سيا�سة
البحثية ،من �أجل النهو�ض بالتعليم والتطوير املهني،
ب��الإ���ض��اف��ة لت�سهيل وت�شجيع االك��ت�����ش��اف��ات اجلديدة
يف علوم الأح��ي��اء من �أج��ل املنفعة الوطنية والدولية،
و�إ�شراك اجلمهور على نطاق �أو�سع يف علوم احلياة..

�ضمن م��ن�����ش���أة متخ�ص�صة جم��ه��زة ب���أح��دث م�ستلزمات
العالج والتقنيات.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال ال��دك��ت��ور خ��ال��د �أن����ور ،ا�ست�شاري الطب
الفيزيائي و�إع��ادة الت�أهيل" :يتوىل فريق عايل الكفاءة
�إدارة برنامج �إعادة ت�أهيل مبتوري الأطراف التخ�ص�صي
يف �أم��ان��ة للرعاية ال�صحية ،حيث يقدم برنامج العالج
املتعدد التخ�ص�صات امل�ساعدة الالزمة للمر�ضى ليتم ّكنوا
من ا�ستعادة وظائفهم احلركية والعودة ملمار�سة حياتهم
الطبيعية بعد عمليات البرت� .إن خ�سارة �أو برت �أحد �أجزاء
اجل�سم ه��و جتربة �صعبة تغيرّ حياة الإن�����س��ان بالكامل،
وت�ؤثر على قدرته على احلركة �أو العمل �أو حتى التوا�صل
م��ع الآخ��ري��ن واال���س��ت��ق�لال ال��ذات��ي ،وال نن�سى ت�أثريها
الكبري على ال�صحة النف�سية للمري�ض".
و�أ�ضاف الدكتور �أنور" :ولذلك نحر�ص يف �أمانة للرعاية
ال�صحية على رعاية هذه احلاالت واالهتمام بها حتى بعد
�إمتام عملية البرت ،وذلك من خالل توفري �أف�ضل رحلة
ع�لاج ممكنة للمر�ضى ل�ضمان تعافيهم بالكامل خالل
هذه الفرتة احلرجة من حياتهم .وي�أتي ت�صديق جلنة
اعتماد مرافق �إعادة الت�أهيل تقدي ًرا لعملنا اجلاد يف هذا
ال�برن��ام��ج ،وه��و دليل را���س��خ على التزامنا بتوفري �أعلى
م�ستويات الرعاية للمر�ضى يف دول��ة الإم���ارات العربية
املتحدة".
جدير بالذكر �أن هناك �سببني رئي�سيني لعمليات البرت،
هما الإ�صابة �أو مر�ض ال�سكري ،ويعترب ال�س ّكري ال�سبب
الأكرث �شيو ًعا لعمليات البرت يف العامل اليوم.

حديقة احليوانات بالعني تك�شف عن عجائب ال�صحراء يف خميمها ال�صيفي
•• العني  -الفجر

تطلق ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات ب��ال��ع�ين يف الأول
م��ن �أغ�سط�س خميمها ال�صيفي " عجائب
ال�صحراء" ال����ذي ي��ق��دم ل��ل��م�����ش��ارك�ين هذا
ال��ع��ام رحلة الكت�شاف ال�صحراء الإماراتية
بكل ثرواتها الطبيعية .ويركز املخيم الذي
ي�����س��ت��م��ر �إىل � 12أغ�����س��ط�����س ع��ل��ى ث����رواث
ال�صحراء وعجائبها وما متلكة من مقومات
عظيمة ،مع دعوة للتعرف على جهود الوالد
امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان طيب اهلل ثراه
يف تطويرها وتعمريها دون امل�سا�س ببيئتها �أو
ت��دم�يره��ا .وي��ع��رف املخيم ال���ذي ي��ق��ام للعام
ال��ث��اين ع�شر ت��ع��ري��ف��اً تفاعلياً وا�ستك�شافياً
لأ�شكال ال�صحراء و�سبب تكونها ووجودها وما
ت�ضمه من تنوع حيوي ،وما اتبعه الأ�سالف
من �سلوكيات وممار�سات �ساهمت يف احلفاظ
عليها وع���زز ا���س��ت��دام��ة م��وارده��ا الطبيعية.
ويتخلل املخيم �أن�شطة وفعاليات وم�سابقات
وبناء فرق تدعم �أه��داف املخيم يف التعريف

بال�صحراء الإم��ارات��ي��ة وم��ا تبذله احلديقة
من جهود يف احلفاظ على هذا التنوع احليوي
وا���س��ت��دام��ت��ه م��ن اب��ح��اث وم�����ش��اري��ع وحماية
احل��ي��اة ال�بري��ة و���ص��ون الطبيعة يف خمتلف

ا���ش��ك��ال��ه��ا و���س��ط جم��م��وع��ات م��ت��ن��ا���س��ق��ة من
امل�شاركني وب�إ�شراف خمت�صني من احلديقة،
ومبا يتالءم ويخدم املناهج الدرا�سية املعتمدة
يف ال��دول��ة ب�شكل عملي تفاعلي ممتع ينمي

م��ه��ارات وم��ع��ارف امل�شاركني .جدير بالذكر
ان حديقة احليوانات بالعني ال تزال ت�ستقبل
�أف��واج امل�شاركني من � 7سنوات �إىل � 14سنة
من الذكور والإناث .

اجلمعة  29يوليو  2022م  -العـدد 13606

�صحة وتغذية

2022 - Issue No 13606

July

29

Friday

تخربنا �أنظمة التعليم يف جميع �أنحاء العامل �أن التمرين هو و�سيلة رائعة للحفاظ على لياقتك
و�صحتك .ولكن ما هي الفوائد الف�سيولوجية الفعلية لرفع معدل �ضربات القلب؟.
وي�شرح ليام والتون ،رئي�س التحقق يف �شركة الهند�سة الريا�ضية ،INCUS Performance
بع�ض الأ�سباب الرئي�سية التي جتعل التمرين مهما للغاية ومفيدا لوظيفة الإن�سان ،مبا يف ذلك
الت�أثري الإيجابي الذي ميكن �أن حتدثه امل�شاركة على طول العمر الإيجابي ،وح�س اجل�سم

23

وتقليل خماطر الإ�صابة بالأمرا�ض املرتبطة بنمط احلياة.
و�سيلة رائعة للحفاظ على لياقتك و�صحتك

ملاذا تعترب التمارين الريا�ضية مهمة ح�سب العلم؟
ت��ق��ل��ي��ل خم��اط��ر الأم����را�����ض امل��رت��ب��ط��ة بنمط
احلياة
يقول والتون" :واحدة من �أهم فوائد
ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ض��ي��ة ه��ي تقليل
خم���اط���ر الإ����ص���اب���ة ب�أمرا�ض
مرتبطة بنمط احلياة مثل
مر�ض ال�سكري �أو �أمرا�ض
القلب .وثبت علميا �أن
ال���ت���م���اري���ن اليومية
�أث��ب��ت��ت فعاليتها (يف
درا����س���ة ُن�����ش��رت عام
 2019يف جملة
Oxidative
Medicine
a n d
Cellular
)Longevity
ل��ت��ق��ل��ي��ل خم����اط����ر الإ�����ص����اب����ة
ب���أم��را���ض ال��ق��ل��ب ،ح��ي��ث تكفي 30
دقيقة من التمارين املعتدلة خم�س
مرات يف الأ�سبوع لإحداث فرق".
و�سماع �أن التمرين ميكن �أن يكون مفيدا
ل�صحة القلب قد ال يكون �شيئا جديدا
بالن�سبة لك .ولكن ملاذا بال�ضبط له مثل
هذا الت�أثري الإيجابي؟.
ويقول والتون" :القلب ع�ضلة،
وم���ث���ل ك����ل ال���ع�������ض�ل�ات يحتاج
�إىل حتفيز منتظم ليبقى قويا
و�صحيا .وبدون ممار�سة التمارين
ال���ري���ا����ض���ي���ة ب���ان���ت���ظ���ام ،ت��ت�راك����م امل�����واد
ال��ده��ن��ي��ة يف ال�����ش��راي�ين م��ا ي��زي��د م��ن خطر
الإ�صابة بنوبة قلبية".
و�أف�����������ادت درا������س�����ة ُن���������ش����رت ع������ام 2018
يف جم������ل������ة Frontiers in
Cardiovascular
� Medicineأن "التدريب على
التحمل يرتبط مب�ستويات مرتفعة
م�����ن ال���ب��روت���ي��ن ال����ده����ن����ي ع����ايل
الكثافة ( ،)HDLوبدرجة �أقل،
ان��خ��ف��ا���ض يف م�����س��ت��وي��ات الدهون
ال��ث�لاث��ي��ة  -ك�ل�ا التغريين
مي��ك��ن �أن ي��ق��ل��ل خماطر

الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب التاجية".
وي�ضيف الحقا" :ميكن للن�شاط البدين �أن يخفف جمموعة
متنوعة من عوامل خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية مثل د�سليبيدميا (عدم توازن الدهون) �أو ارتفاع
�ضغط الدم".
وي��ق��ول وال��ت��ون" :قد ي��ك��ون م��ن ال�صعب على ال�شباب �أن
يتخيلوا �أن��ه��م م�سنون و�أن الكثري م��ن ال��ن��ا���س ميار�سون
ال��ري��ا���ض��ة فقط م��ن �أج���ل اجل��م��ال��ي��ات ،ول��ك��ن يجب اعتبار
التمارين الريا�ضية مبثابة ا�ستثمار طويل الأجل� .إن التمتع
بال�صحة والن�شاط الآن �سيمنع حاالت مثل ه�شا�شة العظام
(وهي حالة �صحية ت�ضعف العظام ،وجتعلها �أكرث عر�ضة
للك�سر) يف وق��ت الح��ق م��ن احل��ي��اة ،وال��ت��ي ميكن �أن يكون
لها ت�أثري كبري على التنقل ونوعية احلياة عندما نتقدم يف
ال�سن".
وتت�ضمن ممار�سة طول العمر الإيجابي العناية ب�أع�ضائك
وع�ضالتك ومفا�صلك.
وي��ق��ول وال��ت��ون" :يجب �أن تفكر بج�سمك ك�سيارة  -فهو
يحتاج �إىل �صيانة م�ستمرة ليظل يعمل ب�شكل
جيد .وبالن�سبة لعظامنا ومفا�صلنا ،ميكن
�أن ي���ؤدي تدريب املقاومة �إىل زي��ادة كثافة
العظام (كما ه��و مقرتح يف ه��ذه الدرا�سة
املن�شورة يف الطب والعلوم يف الريا�ضة
والتمارين الريا�ضية) ما يعني �أنك
�أقل عر�ضة لك�سر العظام مع تقدمك
يف ال�سن.
وميكن القول �إن �أف�ضل ت�أثري موثق
للتمرين ه��و ق��درت��ه على الت�أثري يف
تكوين اجل�سم ،والذي ي�شمل عوامل
م��ث��ل ن�����س��ب��ة ال���ده���ون يف اجل�سم
وكتلة الع�ضالت.
و�أف������������ادت م����راج����ع����ة منهجية
وحتليال تلويا

ل��ع��ام ُ 2019ن�شر يف جملة ال�سمنة وم��ت�لازم��ة التمثيل
الغذائي�" :إن ت�أثري التمرين على ال�سمنة �أك�بر يف املظهر
اخل���ارج���ي (م���ؤ���ش��ر ك��ت��ل��ة اجل�����س��م وحم��ي��ط اخل�����ص��ر) من
العوامل العملية (الوزن ون�سبة الدهون يف اجل�سم)".
ومع ذلك ،ال يزال من املمكن �أن يكون للتمارين الريا�ضية
ت�أثري �إيجابي يف منع �أو عك�س �أعرا�ض ال�سمنة ،حيث خل�ص
م�ؤلفو ال��درا���س��ة �إىل" :نقرتح على الأف���راد امل�صابني
ب��ال�����س��م��ن��ة مم��ار���س��ة ال��ري��ا���ض��ة ب��ا���س��ت��م��رار لتحقيق
حت�سينات كبرية يف �صحتهم".وحتذر منظمة ال�صحة
العاملية ( )WHOمن �أن "زيادة ال��وزن �أو ال�سمنة
ميكن �أن ي��ك��ون لها ت���أث�ير خطري على ال�صحة".وتتابع:
"ي�ؤدي حمل الدهون الزائدة �إىل عواقب �صحية خطرية
م��ث��ل �أم���را����ض ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة (ب�شكل رئي�سي
�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية) وال�سكري من النوع 2
وا�ضطرابات الع�ضالت والعظام مثل ه�شا�شة العظام وبع�ض
�أنواع ال�سرطان (بطانة الرحم والثدي والقولون).
م��ا م��ق��دار التمرين ال���ذي يجب �أن مت��ار���س��ه كل
�أ�سبوع؟
ت�شري تو�صيات الن�شاط البدين الر�سمية �إىل  150دقيقة
من التمارين املعتدلة كل �أ�سبوع ،وم��ع ذل��ك ،من املهم �أن
نالحظ �أن منط احلياة امل�ستقرة ب�شكل عام مع زيارة ارتياد
�صالة الألعاب الريا�ضية ملدة �ساعة واحدة كل يوم ال يكفي
ملكافحة الآث���ار ال�سلبية لنمط احل��ي��اة امل��ذك��ور .وب��دال من
ذلك ،من الأف�ضل �إجراء تغيريات طويلة املدى جلعل منط
حياتك �أكرث ن�شاطا ب�شكل كامل.

هل يعزز تناول الفاكهة ال�صحة العقلية؟

نعلم جميعا �أن تناول نظام غذائي �صحي ومتوازن مفيد ل�صحتنا اجل�سدية  -ولكن درا�سة جديدة وجدت �أنه ميكن �أن يعزز �أي�ضا ال�صحة العقلية.
وعلى وجه التحديد ،ارتبط تناول املزيد من الفاكهة بتح�سني ال�صحة العقلية ب�شكل عام ،وتقليل �أعرا�ض االكتئاب.
و�أجرى فريق من الباحثني من جامعة �أ�ستون م�سحا على و�أنظمتهم الغذائية ،مو�ضحني بالتف�صيل عاداتهم يف تناول الغذائية" يعانون من �سوء احلالة العقلية.
�أكرث من  400بالغ يف اململكة املتحدة حول �صحتهم الوجبات اخلفيفة.
و خل�ص ن��ي��ك��وال وزم���ل��ا�ؤه �إىل �أن "النتائج مي��ك��ن �أن
ال���ن���ف�������س���ي���ة ووج�����دوا �أن الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ت��ن��اول��ون وج��ب��ات خفيفة
ت�����ش�ير �إىل �أن ت���ن���اول وج���ب���ات خفيفة
من الفاكهة ،مقارنة بالوجبات اخلفيفة اللذيذة واحللوة
م��ت��ك��ررة م��ن الأط��ع��م��ة امل��احل��ة التي
واخل�ضروات،
ت��ف��ت��ق��ر �إىل ال��ع��ن��ا���ص��ر الغذائية
كانت لديهم درج��ات �أق��ل لالكتئاب و�صحة نف�سية �أعلى،
ق��د ي��زي��د م��ن ال��ه��ف��وات العقلية
حتى بعد الأخذ يف احل�سبان اختالف �أعمارهم و�صحتهم
العامة ومقدار التمارين التي ميار�سونها.
والح���ظ ال��ب��اح��ث��ون �أن ت��ن��اول ال��وج��ب��ات اخلفيفة
اللذيذة كان مرتبطا بزيادة �أعرا�ض االكتئاب
والتوتر والقلق وانخفا�ض الرفاهية
ال��ن��ف�����س��ي��ة ،م���ن خ�ل�ال زي�����ادة حاالت
الف�شل الإدراكي.
ويف ح�ي�ن �أن ال���درا����س���ة ال مي��ك��ن �أن
تثبت �أن تناول الفاكهة ب�شكل مبا�شر
ي��ح�����س��ن ���ص��ح��ت��ه��م العقلية،
�إال �أن امل����ؤل���ف الرئي�سي،
الدكتور نيكوال جني تاك،
�أ�شار �إىل �أنه ،ب�شكل عام،
"تناول وجبات خفيفة
من الفاكهة الكاملة قد
يزيد من امت�صا�ص العنا�صر
ال��غ��ذائ��ي��ة  ...وب��ال��ت��ايل ي��ك��ون ل��ه ت�أثري
�أقوى على ال�صحة النف�سية".
وم��ن ناحية �أخ���رى ،ك��ان الأ�شخا�ص الذين تناولوا
امل��زي��د م��ن "الأطعمة امل��احل��ة التي تفتقر �إىل العنا�صر

اليومية ،ما يقلل بدوره من ال�صحة النف�سية".
ورغ�����م �أن ال���ف���واك���ه واخل�������ض���روات ،ع��ل��ى ح���د ����س���واء ،غنية
بالفيتامينات وامل��ع��ادن� ،إال �أن الفوائد الأك�بر على ال�صحة
العقلية كانت ملحوظة يف �أولئك الذين يتناولون بانتظام
الفواكه.
وي�شرح نيكوال ذل��ك ،قائال" :كل من الفاكهة واخل�ضروات
غ��ن��ي��ة مب�����ض��ادات الأك�������س���دة والأل����ي����اف وامل���غ���ذي���ات الدقيقة
الأ�سا�سية التي تعزز وظيفة الدماغ املثلى ،ولكن ميكن فقدان
هذه العنا�صر الغذائية �أثناء الطهي .ونظرا لأننا على
الأرج��ح نتناول الفاكهة نيئة ،فقد يف�سر
ذلك ت�أثريها الأق��وى على �صحتنا
النف�سية".
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اعالن بيع  /تنزل (مغ�سلة النظافة وال�صحة االوتوماتيكية) وكيل خدمات
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سادة  /اوال  :ال�سيد  /ابرام جمدى وردي روماين اجلن�سية  :ال�سودان
 %90ن�سبة احل�ص�ص ثانيا  :ال�سيد  /احمد حممد على حممد اجلن�سية ال�سودان  %10ن�سبة
احل�ص�ص انهم يرغبان يف التنازل عن كامل ح�صتهما و ذلك �إىل ال�سيد ( /احمد مثقال امل�صري
اجلن�سية � :سورية) وذلك يف الرخ�صة امل�سماه ((مغ�سلة النظافة وال�صحة االوتوماتيكية)) والتي
ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )790788ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة  ،تعديالت �أخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر ،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
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مقدم من  :املنذر  /كابكو بيرتوليوم اند�سرتی�س �ش.م.م  -بوكالة املحامي  /علي عبداهلل احلمادي
�ضد
املنذر اليه  /ماني�ش خارجري�س كومارخار  -اجلن�سية الهند
طلب اعالن بالن�شر
ينذر الطالب املنذر �إليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املتفق عليه واملرت�صد بذمته وقدره  22مليون درهم
((�إثنان وع�شرون مليون درهم)) نتيجة توقيع مذكرة التفاهم امل�ؤرخة 17/12/2017م وذلك
خالل مدة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالم املنذر �إليه لهذا الإنذارو�إال �سوف ي�ضطر املنذر �إىل
�إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه وحقوق �شركة كابكو لل�صناعات البرتولية
م م ح ومالحقة املنذر �إليه ق�ضائياً ب�ش�أن التعوي�ضات امل�ستحقة نتيجة الأ�ضرار التي ت�سبب فيها
لل�شركة وامل�ساهمني وذلك بعد احل�صول على حكم بف�سخ الإتفاقية مو�ضوع هذا الإنذار(مذكرة
التفاهم) امل�ؤرخة 17/12/2017م.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPTO2022 /0004370امر على عري�ضة

�إىل  :املحكوم عليه  /بوابة الإطالع للمقاوالت الفنية
العنوان 9540589 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة
يف الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /حممد �شفيع عبدالرحيم
بالتايل  :ن�أمر بالزام املقدم �ضدها ان ت�سلم الطالب جواز ال�سفر
اخلا�ص به
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

�إىل املدعي عليه  :حممد هالل مياه عبداملتني  -جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعي  /ر�ضا يو�سف غالمي  -ايراين اجلن�سية
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها  )1 :الزام املدعي عليه مببلغ ( 7500درهم)
 )2الزام املدعي عليه لدفع الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
 )3اعالن املدعي عليه باجلل�سة والئحة االدعاء� )4 .شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة
 229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/10أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية يف متام ال�ساعة � 8.30صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )5شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .اعالن
املدعي عليه بالن�شر وبلغتي العربية واالجنليزية .حرر بتاريخ  2022/7/28م
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املو�ضوع  /مذكرة �إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  575/2022جتاري جزئي

املتنازع �ضدها  //بانثيون م.د.م�.س
نحيط �سيادتكم علماً �أنه قد مت �إنتدابنا خبري ح�ســابي يف الدعوى املذكورة �أعاله واملرفوعة
�ضـدكم من �شــركة /بريوك�ســـــيدو�س دو برازيل ال تي دي ايه ,وعليه ف�أنتم مكلفني باحل�ضـور �أو
من ميثلكم قانوناً يف �إجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الإثنني املوافق  08/08/2022يف متام
ال�ساعة  04:30ع�صـرا عرب تقنية املكاملات ال�صوتية واملرئية عن بعد عرب تطبيق (،)ZOOM
وعليه يرجى التوا�صل مع اخلبري على رقم الهاتف الأر�ضي � 048868184أو رقم هاتف
 - 0524497559و�سوف يتم تزويدكم برابط الإجتماع بعد تزويدنا برقم الهاتف املتحرك
للأ�شخا�ص املخولني بح�ضور الإجتماعات وبالربيد الإلكرتوين �أي�ضا وتزويدنا ب�صورة الهوية
والتوكيالت والتفوي�ضات الالزمة للمخولني باحل�ضور .علما ب�أنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور
فان اخلربة �ستبا�شر �أعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانوناً.

اخلبري احل�سابي  /حممد مقبل الكثريي
قيد رقم ( )205ع  /اخلبري احل�سابي

املحكمة االبتدائية املدنية

70533

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد � :سهیل خادم عيد حلي�س الكتبي  -اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة التجارية
(الق�صر الع�صري لتجارة املفرو�شات) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم
( )788055حيث ان ال�سيد� :سهيل خادم عيد حلي�س الكتبي  -اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع
والتنازل عن جزء من ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((الق�صر الع�صري لتجارة املفرو�شات)) البالغة
(� )%100إىل ال�سيد  :حممد طيب علي احمد  -بنجالدي�شي اجلن�سية لت�صبح ن�سبته 50
 ، %تغيري ال�شكل القانوين من فردية ايل �شركة ذات م�س�ؤلية حمدودة .تغيري اال�سم التجاري
من (الق�صر الع�صري لتجارة املفرو�شات) لي�صبح (الق�صر الع�صري لتجارة املفرو�شات �شركة ذات
م�س�ؤلية حمدودة) ,و عمال بن�ص املادة ( ) 14فقره  5من القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �ش�أن الكاتب العدل  ،فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�صديق على الأجراء
امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه �أي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل
القانونية حيال ذلك.
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/150015

امل�ست�أنف �ضدها /هاربریت كابور
مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�ضمن انتدابي خبرية يف الدعوى امل�شار �إليها �أعاله بتاريخ
 ،21/07/2022واملرفوعة من امل�ست�أنف � /أورجا فيجاي كومار �شاه بوكالة ال�سادة� /سهاد اجلبوري
للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �ضد امل�ست�أنف �ضدها  /هاربریت كايور
تتوجه اخلربة بدعوتكم حل�ضور اجتماع اخلرية و�سماع وجهة نظر �أطراف الدعوى وذلك عرب برنامج
التوا�صل االجتماعي  ”Microsoft Teamsوفقا للتفا�صيل املبينة �أدناه  :مكتب اخلبري � :إمارة
دبي ،ديرة ،بور�سعيد ،مركز الأعمال الذهبي ،مكتب  - 605خلف معر�ض ني�سان لل�سيارات  -رقم مكاين
 - 3217794330اليوم  :اخلمي�س املوافق  - 04/08/2022الوقت  01:00ظهراً
الرابط https://teams.live.com/meet/9589634424670 :
يف حالة وجود �أي معوقات حتول دون الدخول على االجتماع نرجو االت�صال بالرقم /
042501818

املهند�سة� /سيما �أحمد اللنجاوي
حمكم وخبري هند�سة م�ساحة منتدب �أمام املحاكم

الكاتب العدل
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حمكمة التنفيذ املدنية
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املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ���س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي  -منطقة ديرة
بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /احمد البا�شا حممد  -م�صري
وعنوانه �إمارة دبي  -جبل علي  -جممع �أبوهيل � -شقة رقم  - 47هاتف رقم 0521383336
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )54504درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر اليه تخلف عن
�سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )54504درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة
�سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية
على املركبة االتي بياناتها

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ���س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي  -منطقة ديرة
بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /حممد علي ح�سني ح�سن  -م�صري اجلن�سية  -وعنوانه �إم��ارة ابوظبي  -م�صفح  -قطعة رقم  - 2بناية رقم � - 3شقة رقم
 - 101هاتف رقم 0562025496
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )27664درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر اليه تخلف عن
�سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )27664درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة
�سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية
على املركبة االتي بياناتها

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

66058

ابوظبي

6

تويوتا الند كروزر

ف�ضي

2012

35113

ال�شارقة

ابي�ض

هيونداي جين�س�سز

عنابي

2015

16890

�أبوظبي

14

ني�سان �صني

ابي�ض

2017

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر ا�سفني اىل
ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر/طارق فتحي حممود

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر ا�سفني اىل
ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر/طارق فتحي حممود

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر ا�سفني اىل
ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر/طارق فتحي حممود

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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�إىل املحكوم عليه  :طارق ح�سني �صابر ح�سني
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ انور �صالح امني حممد النمر
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  16454.0درهم بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية
بواقع  5%من تاريخ  2022/4/27وحتى متام ال�سداد.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/13265

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/13111
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�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/13268

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ���س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي  -منطقة ديرة
بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /عبداحلميد جمال حممد داود ال�سعيد  -اردين اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ابوظبي  -مدينة العني � -شارع عثمان بن عفان  -فيال
خا�صة رقم  - 1هاتف رقم 0528024209
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )57450درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر اليه تخلف عن
�سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )57450درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة
�سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية
على املركبة االتي بياناتها

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/13267
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املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ���س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي  -منطقة ديرة
بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /ارنولد فريير برييون  -فلبيني  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -منطقة القا�سمية  -بناية � - KIC2شقة رقم  - 605هاتف رقم
0508993505
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )32585درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر اليه تخلف عن
�سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )32585درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة
�سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية
على املركبة االتي بياناتها

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/13269

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

50778

ابوظبي

11

كيا �سيبورجت

ابي�ض

2016

49241

ال�شارقة

3

جاك ا�س 3

احمر

2017

95202

ال�شارقة

2

تويوتا هاي ا�س

ابي�ض

2014

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر ا�سفني اىل
ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر/طارق فتحي حممود

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر ا�سفني اىل
ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر/طارق فتحي حممود

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر ا�سفني اىل
ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر/طارق فتحي حممود

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ���س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي  -منطقة ديرة
بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /برج الهور لتجارة امل��واد الغذائية  -وعنوانه �إم��ارة ال�شارقة � -صناعية رقم  - 15خلف �شارع مليحه � -شربة رقم  - 2هاتف
رقم 0509810050
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )76181.26درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخ�ير مبلغ املركبة التايل بياناتها ادن��اه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر اليه تخلف
عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )76181.26درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا
ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات
القانونية على املركبة االتي بياناتها

االمارات العربية املتحدة

70555

70392

�سنة ال�صنع

وزارة العدل
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -طارق ح�سني �صابر ح�سني
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICPL2022 /0003721امر اداء

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ���س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي  -منطقة ديرة
بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /متان �سعيد م�سلم �سعيد العامري � -إماراتي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ابوظبي  -مدينة العني  -منطقة الفواعة  -فيال خا�صة
رقم  - 6هاتف رقم 0561882191
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )22957درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر اليه تخلف عن
�سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )22957درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة
�سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية
على املركبة االتي بياناتها

االمارات العربية املتحدة
العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078782
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /هاريهارا �سوبرمانیان رامان رامان ,هندي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  100%و ذلك اىل ال�سيد  :حممد
جا�سم حاجه حمی الدین  -هندي اجلن�سية  ،يف الرخ�صة امل�سماة (مطعم جنوب ال�صجعة)
والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة امل�سماه رقم (  )628094ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل
70535

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/13266

امل��ن��ذر  :املحامية امنة اب��راه��ي��م حممد ح�سن املح�سن ب�صفتها وك��ي�ل ً
ا ع��ن ب��در ال�صايغ للعقارات
(م�ؤ�س�سة فردية)
املنذر اليه  :الركن اجلديد للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
املو�ضوع  :ينذر املنذر  -املنذر اليه ب�ضرورة �سداد قيمة املبلغ املرت�صد يف ذمته عن الفرتة االيجارية
من  01/08/2021اىل  22/02/2022والبالغ قيمتها ( )17500درهم وهي قيمة الأجرة
املت�أخرة يف ذمه و�سداد مبلغ وق��درة  5000دره��م قيمة غرامة عدم جتديد عقد االيجار مبوجب
�شرط عقد االيجار ،وذلك خالل مدة  30يوم من تاريخ �إ�ستالمه هذا الإخطار و�إال �سي�ضطر املنذر
لإق��ام��ة ال��دع��وى الق�ضائية للمطالبة ب���إخ�لاء العني امل���ؤج��رة للت�أجري يف �سداد القيمة الإيجارية
وت�سليمها خالية من الأ�شياء والأ�شخا�ص وباحلالة التي كانت عليها وقت التعاقد مع �إلزامه ب�سداد
املبالغ املت�أخرة يف ذمته و ما ي�ستجد من قيمة �إيجارية حتى تاريخ الإخالء التام وكذلك التعوي�ض
اجلابر للعطل وال�ضرر مع �إلزام املنذر �إليه بالر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة.

70533

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم � 2022/300إ�ستئناف مدين

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
70197

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

مكتب اخلدمات الق�ضائية

�إعالن �إجتماع خربة

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0079491
تنازل /بيع

7017

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0004884مدين (جزئي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إعالن �إجتماع خربة

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

70535

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

70555

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

70555

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

70555

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2022 / 0004291أمر اداء

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2022 / 0002396أمر اداء

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2022 / 0002394أمر اداء

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2022 / 0002395أمر اداء

اىل املدعي عليه  :جميل �صابر ح�سني باك�ستاين اجلن�سية
نعلمكم ب�أن املدعي انور �صالح امني حممد النمر  ،الإمارات العربية املتحدة
اجلن�سية  -قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة0 .
امر بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره  50000درهم والزمته
بالفائدة مبقدار � %5سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد
والزمته بامل�صروفات.
حرر بتاريخ  - 2022/7/15حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اىل املدعي عليه  :نبيلة الدخي�سي مغربي اجلن�سية
نعلمكم ب�أن املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة /
اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
ن�أمر بالزام املقدم �ضدها بان ت�ؤدي للطالب مبلغ  11500درهم (احد ع�شر الف
وخم�سمائة درهم) والر�سوم وامل�صاريف
حرر بتاريخ  2022/7/21حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اىل املدعي عليه  :افراح حممد حاج �إريرتي  /اجلن�سية
نعلمكم ب�أن املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة /
اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
و�صدر احلكم االتي  :ن�أمر بالزام املقدم �ضدها بان ت�ؤدي للطالب مبلغ 9000
درهم (ت�سعة االف درهم)
حرر بتاريخ  2022/7/21حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اىل املدعي عليه � :شويهام راجيندرا دهابهاي  -هندي اجلن�سية
نعلمكم ب�أن املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة /
اجلن�سية  -قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله
و�صدر احلكم االتي 2022/3/28
ن�أمر بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره ( )10000درهم والزمته
بامل�صروفات.
حرر بتاريخ  2022/7/21حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

حمكمة ال�شارقة الإحتادية

حمكمة ال�شارقة الإحتادية

حمكمة ال�شارقة الإحتادية

حمكمة ال�شارقة الإحتادية

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13606بتاريخ 2022/7/29
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0054156

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533

اخطار عديل بالوفاء
املخطر  :علي حجي القبي�سي اماراتي اجلن�سية  -وميثله بالوكالة  /هند عبد الكرمي حممد جنم اجلن�سية م�صرية رقم
الوكاله  - MOJAU_2022_0053675وحتمل هوية رقم  - 784197894382080رقم الهاتف /
" - 971523210010العنوان  /ال�شارقة  -ابو �شغارة  -مقابل حديقة ابو�شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب علي القبي�سي للعقارات
املخطر اليه  :حممد جماهد فاحت حممد اجلن�سية باك�ستاين ويحمل هوية رقم 784198416361438
العنوان  :ال�شارقة  -املجاز  - 2بناية القبي�سي رقم � 41شقة رقم  - 12هاتف رقم 971569612131 /
قيمة املطالبة 25500
قد �سبق وحرر املخطر �إليه ل�صالح املخطر �شيكني للمخطر مببلغ  25500درهم مو�ضوع ال�شيكات املحررة من قبل املدعي
عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات توجه املدعى ل�صرف ال�شيكات اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل
لل�سحب وبيانات ال�شيكات كالتايل  :ال�شيك رقم  000015مببلغ  12500درهم اثنا ع�شر الف وخم�سمائة درهم بتاريخ
ا�ستحقاق  2021/06/10وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري  -ال�شيك رقم  000016مببلغ  13000درهم ثالثة
ع�شر درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/08/10وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري  ،وحيث ان املدعى عليه مل يقوم بالوفاء
باملبلغ ال�شيكات رغم م�ضي تاريخ اال�ستحقاق واملطالبة الودية مراراً وتكرارا ولكن دون جدوى ،لذلك  ،ف�إننا نخطركم ب�ضرورة
�سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية .واطلب من
ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به .وهذا �إخطار منا بذلك ،،،

الكاتب العدل

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0067262

االمارات العربية املتحدة

ا�شعار ت�صفية

وزارة العدل
70533

اخطار عديل بالوفاء
املخطر  :علي حجي القبي�سي اماراتي اجلن�سية  -وميثله بالوكالة  /هند عبد الكرمي حممد جنم اجلن�سية م�صرية رقم الوكاله
 - MOJAU_2022_0053675وحتمل هوية رقم  - 784197894382080رقم الهاتف - 971523210010 /
العنوان  /ال�شارقة  -ابو �شغارة  -مقابل حديقة ابو�شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب علي القبي�سي للعقارات
املخطر الية  /يا�سر عمار املو�سي الرتكاوي  -العنوان  /ال�شارقة املجاز بناية القبي�سي � 178شقة رقم 1707
رقم الهاتف 971552654741 /
قيمة املطالبة  11000الف درهم
قد �سبق وحرر املخطر �إليه �شيكات ل�صالح املخطر مببلغ  11000الف درهم مو�ضوع ال�شيكات املحررة من قبل املدعي عليه حيث
انه يف تاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات توجه املدعى ل�صرف ال�شيكات اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبياناتهم
كالتايل :
ال�شيك رقم  015مببلغ  5500درهم خم�سة االف وخم�سمائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021 /6 /5وامل�سحوب على بنك الفجرية الوطني
ال�شيكرقم016مبلبغ5500درهمخم�سةاالفوخم�سمائةدرهمبتاريخا�ستحقاق2021/11/14وامل�سحوبعلىبنكالفجريةالوطني
وحيث �أن املدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى.
لذلك  ،فاننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات
القانونية.
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

حمكمة ال�شارقة االحتادية
�إعالن ح�ضور �إجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم ( )SHCFICILABMIN2022/0004921

70535

�إعالن بالن�شر يف جريدة وا�سعة االنت�شار
بناء على طلب املدعي (ة)  :ارمان خان لياقت خان
اىل  :املدعي عليه  :حممد راجا ملقاوالت التمديدات ال�صحية �أقام الدعوى يطالب فيها :
الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره  ، 1,270بالإ�ضافة اىل الطلبات الثابتة يف �صحيفة الدعوى
انت مكلف بح�ضور الإجتماع املرئي رقم  EM00041424واملقرر بتاريخ  ، 2022/8/10ال�ساعة 8.30
وال��ذي �سيعقد يف حمكمة ال�شارقة االحت��ادي��ة دائ��رة اليوم الواحد العمالية ال��دائ��رة الرابعة عن بعد بوا�سطة
االت�صال املرئي عرب موقع وزارة العدل
/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search
بوابة اجلل�سات الإجتماعات املرئية� .شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد� .أو قم مب�سح الرمز املبني �أدناه بكامريا
الهاتف بيانات الإجتماع  :رقم الإجتماع  EM00041424وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى
وارفاق امل�ستندات عرب النظام االلكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �سعادة املتعاملني
�شمة احمد را�شد ال�سلمان

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

70408

�شركة /بدجت لت�أجري ال�سيارات ذ م م (رخ�صة رقم  )91358 :والكائنة ب فندق تو �سيزنز �ص
ب  8323دبي  ،دولة الإم��ارات العربية املتحدة  ،واملرخ�صة لدى �سلطة املنطقة دبي للتطوير ،
ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س �إدارة �شركة
 /بدجت لت�أجري ال�سيارات ذ م م (ال�شركة الرئي�سية) يف �إجتماعه الذي عقد بتاريخ  27يوليو
 2022ب�ش�أن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي
هذه املطالبات خالل  45يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او االت�صال ب :
ال�سيد  /نا�شيابان الك�شمانان
ا�سم ال�شركة  :بدجت لت�أجري ال�سيارات  -ذ م م
�ص ب  ، 8323 :دبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم 800-283438 :
الربيد االلكرتوين bracadmin@budget-uae.com :
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب  45يوما.
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حماكم دبي

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 724/2022/461:نزاع حمدد القيمة

70408

70197

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة رقم 756
مو�ضوع املنازعة  :دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية ( )118.060.00درهم مائة وثمانية ع�شر الف
و�ستون درهم والفائدة القانونية عنه بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد وطلب رد �أ�صل �شيك
ال�ضمان بخالف طلب التعوي�ض عن ال�ضرر املادي بواقع ( )20.000.00درهم ع�شرون الف درهم .
املتنازع:كي �سيفتي �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة برج خليفة � -شارع زايد  -بناية  48بوابة الربج  -بجوار حمطة مرتو دبي مول -
مكتب  - 101رقم مكاين - 2559188274:وميثله:عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�شرهان النعيمي
املطلوب �إعالنه  -1 :القب�ضة العاملية ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية ()118.060.00
درهم مائة وثمانية ع�شر الف و�ستون درهم والفائدة القانونية عنه بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى
متام ال�سداد وطلب رد �أ�صل �شيك ال�ضمان بخالف طلب التعوي�ض عن ال�ضرر املادي بواقع ( )20.000.00درهم ع�شرون
الف درهم  -اعالن املتنازع �ضده بالقرار املنهي للخ�صومه قررنا مبثابة احل�ضوري الزام املتنازع �ضدها بان ت�ؤدي للمتنازعة
مبلغ (مائة وثمانية ع�شر الف و�ستون دره��م ) والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف
 2022/3/27وحتى متام ال�سداد وبالزامها بان ت�سلم املتنازعة ا�صل �شيك ال�ضمان رقم ( )011395امل�سحوب على (بنك ات�ش
ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط) مببلغ ع�شرون الف درهم وبان ت�ؤدي للمتنازعة مبلغ ع�شرة االف درهم تعوي�ضا عن اال�ضرار
املادية التي �أ�صابت االخرية وبالزامها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثالثة ع�شر رقم 762
مو�ضوع املنازعة  :الزام املتنازع �ضده بان ي�ؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره ( )11960دوالرا امريكيا = ()43.893.2
درهم اماراتي ما يعادلها بالدرهم االماراتي والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق لل�سداد
التام مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .
املتنازع:فري�شنك للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -املرر  -دبي �شارع  D415Bا�ستدامة  -مبنى ملك ورثة عبدالعزيز عبداهلل
الز � -شقة مكتب  101اىل 433
املطلوب �إعالنه  -1 :ريد كيب�ستون للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املتنازع �ضده بان ي�ؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره
( )11960دوالرا امريكيا = ( )43.893.2درهم اماراتي ما يعادلها بالدرهم االماراتي والفائدة القانونية
بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق لل�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة -وحددت
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2022/8/3:ال�ساعة� 09:00:صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2821/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/3482جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )113590درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ  :حممد علي غلوم حممد البلو�شي
عنوانه:امارة ال�شارقة  -اخلان � -شارع اخلان  -مبنى املوارد � -شقة 204
وميثله:حمد عبدالوهاب ح�سن حممد القوا�ضي
املطلوب �إعالنه  -1 :فن الت�صميم ملقاوالت الديكور وال�صباغ والتك�سية واالر�ضيات � -صفته :منفذ
�ضده
مو�ضوع الإعالن :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )113590درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  26/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/4129جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )198945درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :خيول لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -هور العنز �شرق  -دي��رة  -حمل رقم  - 47ملك ال�شيخة فاطمة بنت
را���ش��د ال مكتوم  -ه��ات��ف رق�������م - 042397677:م��وب��اي��ل رق��������م - 0507848160:ف���اك�������س- 042348772:
مكاين3404597233:
املطلوب �إعالنه  -1 :غاالردو رينت �إيه كار � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )198945درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7217/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة �أرقام ( )100443 - 100442 - 100441وال�صادر عن
املنفذ �ضدها/الريامي انرتيورز �ش.ذ.م.م بقيمة ( )30.000درهم
طالب التنفيذ  :تي ا�س ا�س �سي لتجارة معدات املطابخ وتنظيف املالب�س �ش.ذ.م.م
ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -اخلليج التجاري ��� -ش��ارع ب��رج خليفة  -ب��رامي ت��اور  -الطابق العا�شر  -هاتف
رقم - 043352200:فاك�س - 043342200:رقم مكاين2583686879:
املطلوب �إعالنهما  -1 :الريامي انرتيورز �ش.ذ.م.م  -2رامي�ش �شارما � -صفتهما :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )31903درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتنازع �ضده  -1 :مايكال رامو�س  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتنازع :نور�س لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
ق��د �أق���ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره
( )8626.57درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ وحتى
ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/8/4ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 1025/2022/465:نزاع جتاري

70392

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة مببلغ ( )6650درهم باال�ضافة للفوائد القانونية بواقع  %9حتى متام
ال�سداد .
املتنازع:دولر ال�شرق االو�سط لتاجري ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دب��ي  -الكرامه  -بردبي  -دب��ي � -شارع الكرامة  -مبنى ارنكو � -شقة
الثالث  -ثريفتي لتاجري ال�سيارات
املطلوب �إعالنه  -1 :يو�سف عبد الفتاح يو�سف ال حمد � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررت املحكمة ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�ص املادة  54من الالئحة
التنظيمية لقانون االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري بالزام املتنازع �ضده مبلغ ()6.650
درهم والفائدة  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف .
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555
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اعالن بالن�شر
 1903/2022/461نزاع حمدد القيمة
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اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 1078/2022/465:نزاع جتاري

70392

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات التا�سعة رقم 758
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة مببلغ ( )2478درهم باال�ضافة للفوائد القانونية بواقع  %9حتى متام
ال�سداد .
املتنازع:جلوبال داي��رك��ت لتاجري ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص ال��واح��د ذ.م.م/ث��ري��ف��ت��ي لتاجري
ال�سيارات
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دب��ي  -الكرامه  -بردبي  -دب��ي � -شارع الكرامة  -مبنى ارنكو � -شقة
الثالث  -زعبيل لتاجري ال�سيارات
املطلوب �إعالنه  -1 :ليندا ماركي�س � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررنا مبثابة احل�ضوري الزام املتنازع �ضده بان ي�ؤدي للمتنازعني مبلغ الفان
واربعمائة وثمانية و�سبعون درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف
 2022/2/12وحتى متام ال�سداد وبالزامه بامل�صروفات وب�شمول القرار بالنفاذ املعجل بال كفالة .
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

70555

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

70555

تنازل /بيع

تنازل /بيع

تنازل /بيع

تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /علي �سامل علي �سام املزروع  -اجلن�سية  :االمارات يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100ل�صالح ال�سيد /عالء الدين ن�ضال امل�صري -
اجلن�سية �سوريا يف الرخ�صة امل�سماه(خدمات الفيحاء لتنظيف املنازل) �صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ()211839
تعديالت اخري  :تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية �إىل وكيل وخدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة /عائ�شة ح�سن علي ابراهيم ال علي  -اجلن�سية  :االمارات ترغب يف
البيع والتنازل عن  %50من كامل ح�صته البالغة  %100ل�صالح ال�سيد  /كمال الدين دانا مياه
 اجلن�سية  :بنغالدي�ش وكذلك ال�سيدة /عائ�شة ح�سن علي ابراهيم ال علي  -اجلن�سية  :االماراتترغب يف البيع والتنازل عن  %50من كامل ح�صته البالغة  %100ل�صالح ال�سيد  /حممد
عثمان �شم�س العلم  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا زهرة النجوم) �صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ( )535080تعديالت �أخري  :تغيري ال�شكل القانوين
من م�ؤ�س�سة فردية �إىل وكيل وخدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /دروي�ش �صابر  -اجلن�سية باك�ستان  -يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (ركن امليناء لت�صليح
مكيفات هواء ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية
رقم (� ، )796691إىل ال�سيد � /سیدا جان نومربی  -اجلن�سية باك�ستان ،
تعديالت �أخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ورثة  /ال�سيد حممد دولت الرحمن بن �شكر يرغبون يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صتهم البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (بقالة الرهدن) ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� ،)19365إىل ال�سيد /
رازاول منري داوالتور الرحمن  -اجلن�سية بنغالدي�ش
تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
ال��ع��ن��وان  :مكتب رق��م  703ملك ي�سرى ع��ادل ام�ين  -ب��ردب��ي  -اخلليج
التجاري  -هاتف  :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف
دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية �سوبر ماركت ديل�س
(�ش ذ م م) وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/6/8واملوثق
ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ  2022/6/8وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

حماكم دبي

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

حماكم دبي االبتدائية
70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :سوبر ماركت ديل�س (�ش ذ م م)
العنوان  :حمل رقم  11&12ملك الفتان العقارية  -بردبي  -مر�سى دبي  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  606416 :رق��م القيد بال�سجل
التجاري  1023439 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
ق��رار حماكم دبي بتاريخ  2022/6/8واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/6/8وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ي�سرى
و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سرى
عادل امني  -بردبي  -اخلليج التجاري  -هاتف  :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70533

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

70533

ا�سم ال�شركة  :حينيا لل�سفر وال�سياحة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  3206ملك دليب ب��رمي دا���س��واين  -بردبي  -بزن�س بي -
ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  954773 :رقم القيد
بال�سجل التجاري  1568741 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف
دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله
 ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/25واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2022/7/25وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم
�إىل امل�صفي املعني بدر �صالح ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  641ملك
رخ�صانية غوثية  -بردبي  -اخلليج التجاري  -هاتف  04-2833911 :فاك�س
 04-2833922 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

امل�س�ؤول املخول

حمكمة دبي االبتدائية
70392

اعالن بالن�شر
 2816/2022/253تنفيذ �شيكات
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ر�شيه بانو �سراج الدين عبداجلبار  -هندية اجلن�سية
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�ؤ�س�سة املردا�س للتجارة
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )149679درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج���راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29
اعالن بالن�شر
 1097/2022/460نزاع مدين

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املتنازع �ضده  -1 :ثقلني قيوم عبد املجيد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتنازع :باب املدينة لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
قررت املحكمة ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�ص املادة  54من الالئحة التنظيمية لقانون
االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري بالزام املتنازع �ضده مبلغ ( )29.253درهم والفائدة
 %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف .
قررت املحكمة ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�ص املادة  54من الالئحة التنظيمية لقانون
االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري بالزام املتنازع �ضده مبلغ ( )29.253درهم والفائدة
 %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف.
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :بدر �صالح ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  641ملك رخ�صانية غوثية  -بردبي  -اخلليج التجاري
 هاتف  04-2833911 :فاك�س  04-2833922 :مبوجب ه��ذا تعلنالإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�لاه لت�صفية
حينيا لل�سفر وال�سياحة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2022/7/25واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/25
وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي امل��ع�ين يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

حمكمة التنفيذ

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 347/2022/465:نزاع جتاري

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة ع�شر رقم 765
مو�ضوع املنازعة  :ت�سجيل نزاع جتاري للمطالبة مببلغ ( )20.164.22درهم خالف ماي�ستجد من اجرة
حتى تاريخ ارجاع ال�سيارة امل�ست�أجرة باال�ضافة للفوائد القانونية بواقع  %9حتى متام ال�سداد والتعميم على
ال�سيارة امل�ست�أجرة رقم (� 9-58397أبوظبي) واالمر باعادتها للمتنازعني .
املتنازع:ال�شركة الوطنية لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م/جلوبال دايراكت لتاجري ال�سيارات/ثريفتي لتاجري
ال�سيارات
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الكرامة  -بردبي  -دبي � -شارع الكرامة  -مبنى ارنكو � -شقة الطابق الثالث
 ثريفتي لتاجري ال�سياراتاملطلوب �إعالنه  -1 :حممد بن ح�سن بن حممد ال�شهري � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررت املحكمة ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�ص املادة  54من الالئحة التنظيمية
لقانون االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري بالزام املتنازع �ضده مبلغ ( )20.164.22درهم والفائدة
 %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف .
رئي�س الق�سم

تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد زاهر اال�سالم حممد مو�سى  -اجلن�سية :
بنغالدي�ش ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل
ال�سيد  :جنيد كوتان كارابی عبداهلل موتانتاكات بوتيابورايل  -اجلن�سية  :الهند ،يف
الرخ�صة امل�سماه (كافيرتيا �سماء املدينة) ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )772908ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت �أخرى
 :تغيري وكيل اخلدمات ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021
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70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
ال��ع��ن��وان  :مكتب رق��م  703ملك ي�سرى ع��ادل ام�ين  -ب��ردب��ي  -اخلليج
التجاري  -هاتف  :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف
دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية حكايات �ضوء القمر
 ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/8/16واملوثقلدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/8/16وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

ا�سم ال�شركة  :حكايات �ضوء القمر  -ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  44- 43ملك بلدية دبي  -بردبي  -الفهيدي  -ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  824063 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1387228مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2021/8/16واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/16
وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ي�سرى و�شركاه
لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سرى عادل امني
 بردبي  -اخلليج التجاري  -هاتف  :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراقالثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
70392
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70555

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

امل�س�ؤول املخول

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13606بتاريخ 2022/7/29
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 720/2022/38:جتاري م�صارف جزئي

70021

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية الثالثة رقم 257
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )262.836.02درهم مائتان واثنان و�ستون الفا وثمامنائة و�ستة
وثالثون درهما وفل�سان والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:بنك دبي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى بناية بنك دبي اال�سالمي � -شقة ال�ساد�س -
بجوار دوار ال�ساعة
وميثله:عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب
املطلوب �إعالنه  -1 :عمران حممد كرمي عبداهلل كرم � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/7/18:يف الدعوى املذكورة اعاله/
بنك دبي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )262.836.02درهم مئتان
واثنان و�ستون الفا وثمامنائة و�ستة وثالثون درهما وفل�سان وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب
املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 273/2022/20:جتاري كلي

70197

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثامنة رقم 410
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما االوىل والثاين بان ت���ؤدوا للمدعية مبلغ ( )10.000.000دره��م ع�شرة
ماليني درهما مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام �شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة كون النزاع جتاريا عمال بن�ص املادة  79من الالئحة التنظيمية لقانون االج��راءات املدنية الزام املدعي
عليهم االول والثاين بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:عامل متوا�صل لل�سياحة وال�سفر ذ.م.م  -وميثلها مديرها ال�سيد/ج�ستني جاكوب مانافاالن اتيفا جاكوب
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -املرقبات  -ديره  -دبي � -شارع قطعة ار�ض رقم  134 - 124مبنى رقم  42مالك االيت�س للت�أمني
املطلوب �إعالنه  -1 :من�صور فرياين � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما االوىل والثاين بان ت�ؤدوا للمدعية
مبلغ ( )10.000.000درهم ع�شرة ماليني درهما مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ
ال�سداد التام �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة كون النزاع جتاريا عمال بن�ص املادة  79من الالئحة التنظيمية لقانون
االجراءات املدنية الزام املدعي عليهم االول والثاين بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم
االثنني املوافق  2022/8/1ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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•• �أبوظبي-الفجر:

يوا�صل الأر�شيف واملكتبة الوطنية دوره التثقيفي
والتوعوي ب�أهمية توثيق املا�ضي وتدوين احلا�ضر،
وتنظيم الأر�شيفات احلكومية وفق بنود القانون
االحت���ادي رق��م  7لعام  2008ب�ش�أن الأر�شيف
واملكتبة الوطنية وتعديالته والئحته التنفيذية،
وبهذا ال�صدد قدم دورة تدريبية افرتا�ضية يف
“جرد الوثائق يف اجلهات احلكومية” ،وحما�ضرة
افرتا�ضية بعنوان“ :التاريخ ال�شفاهي يف الأر�شيف
واملكتبة الوطنية».

26

الأر�شيف واملكتبة الوطنية يوا�صل جهوده يف تنظيم الأر�شيفات و�إثرائها
ق��دم��ت ال����دورة التدريبية الأوىل يف:
“جرد الوثائق يف اجلهات احلكومية”
ال�سيدة �أمل عبد احلميد رئي�س وحدة
تنظيم الأر�شيف احلكومي يف الأر�شيف
واملكتبة الوطنية ،وذل��ك بهدف �شرح
�آل��ي��ات ج��رد ال��وث��ائ��ق والأر���ش��ي��ف لدى
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ام���ت���ث���ا ًال لبنود
القانون املذكور والئحته.
وتع ّد هذه ال��دورة التدريبية �أ�سا�سية؛
�إذ �إنها ت�أتي �ضمن نطاق تطبيق النظام
امل��ت��ك��ام��ل لإدارة ال��وث��ائ��ق والأر�شيف
باجلهات احلكومية ،الأمر الذي ي�سهم
ب�شكل كبري يف تعزيز مهارات املوظفني
وتطوير الكوادر امل�ؤهلة يف جمال �إدارة
الوثائق والأر�شيف.
وق��د رك��زت ه��ذه الور�شة يف �آل��ي��ة جرد
ك��اف��ة ال��وث��ائ��ق يف اجل��ه��ات احلكومية
يف ك��ل م��واق��ع احل��ف��ظ داخ���ل امل�ؤ�س�سة
وخ���ارج���ه���ا ،وذل����ك ام��ت��ث��اال ملتطلبات
ال��ق��ان��ون رق��م  7ل�سنة  2008ب�ش�أن
الأر�شيف واملكتبة الوطنية وتعديالته
والئحته التنفيذية ،بغر�ض التعرف
على امللفات التي يجب االحتفاظ بها،
وامل��ل��ف��ات ال��ت��ي مل تعد اجل��ه��ة بحاجة
�إليها وبالتايل حتويلها للحفظ الدائم
ل����دى الأر����ش���ي���ف وامل��ك��ت��ب��ة الوطنية،
ه������ذا ب����الإ�����ض����اف����ة ل��ت�����س��ه��ي��ل تطبيق

ك��اف��ة الإج�������راءات املتعلقة بالأر�شفة
ب��امل���ؤ���س�����س��ة؛ م���ن حت��دي��د م����دد حفظ
امللفات ،وت�صنيف الوثائق الوظيفي،
وت�����س��ه��ي��ل ال���و����ص���ول ل��ل��وث��ائ��ق حلفظ
حقوق امل�ؤ�س�سة احلكومية ومتعامليها
وم��وظ��ف��ي��ه��ا ،ك��م��ا �أن اجل����رد ال����دوري
ل��ل��وث��ائ��ق م���ن ���ش���أن��ه ���ض��م��ان احلفاظ
ع��ل��ى �أ����ص���ول اجل��ه��ة وب��ال��ت��ايل العمل
على توفري �سبل احلماية الالزمة من
الكوارث والأزمات.
وعلى �صعيد �آخر �أكدت املحا�ضرة التي
قدمتها كل من ميثاء الزعابي رئي�س
ق�سم ال��ت��اري��خ ال�شفاهي يف الأر�شيف
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ،وم���رمي املزروعي
باحث �أول يف الق�سم اهتمام الأر�شيف
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ب��امل��ق��اب�لات التي
جتريها فرق التاريخ ال�شفاهي مع كبار
املواطنني ،والكثري من �أع�لام ورموز
الإم���ارات ممن عا�صروا قيام االحتاد،
لكي تنهل الأجيال الدرو�س والعرب من
التجارب التاريخية املميزة.
و�أ�����ش����ارت امل��ح��ا���ض��رة �إىل �أن التاريخ
ال�شفاهي يُعنى بت�سجيل ت��اري��خ دولة
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وتراثها
املعنوي ،وتوثيقه عن طريق الروايات
ال�����ش��ف��اه��ي��ة ،وه���و ي��ر���ص��د م���ا تناقلته
ذاك��رة املعمرين واملخ�ضرمني و�شهود

الع�صر.
وتوقفت املحا�ضرة م��ع م��واد القانون
رق��م  7ل��ع��ام  2008ب�ش�أن الأر�شيف
واملكتبة الوطنية وتعديالته التي حثت
ع��ل��ى ا���س��ت��ك��م��ال امل��ع��ل��وم��ات التاريخية
املوثقة بالأر�شيف ال�شفوي و�إتاحتها
ب�شكل علمي.
و����س���ل���ط���ت امل���ح���ا����ض���رة ال�������ض���وء على
�أه����داف ال��ت��اري��خ ال�شفاهي ،و�أ�ساليب
�إج��راء املقابالت بالت�سجيل ال�صوتي،
وب���ال���ت�������س���ج���ي���ل ال���������ص����وت����ي وامل�����رئ�����ي
(ال���ف���ي���دي���و) ،وع��ل��ى امل��ع��اي�ير العاملية
امل���ت���ب���ع���ة ،وع����ل����ى م���وا����ض���ي���ع التاريخ
ال�شفاهي ،مثل :احل��ي��اة االجتماعية،
واحلياة ال�سيا�سية والإداري���ة ،واحلياة
االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ،والعمارة
والفنون ،و�أهم امل�شاريع  ...وغريها.
وا�ستعر�ضت املحا�ضرة مراحل �إجراء
مقابلة التاريخ ال�شفاهي ،و�صو ًال �إىل
�إتاحتها ،واال�ستفادة منها يف �إ�صدارات
الأر�شيف واملكتبة الوطنية ،مثل :كتاب
(ذاك��رت��ه��م تاريخنا) يف جزئيه الأول
والثاين.ويف اخلتام حثت املحا�ضرتان
على �أهمية تر�شيح من يرونه منا�سباً
م���ن ال�������رواة لإج�������راء م��ق��اب��ل��ة معهم
بهدف حفظ ذاكرتهم الوطنية احلية
وتوثيقها.

�شما بنت حممد ت�ؤكد على قيمة الفنون خالل زيارتها
ملعر�ض تيت مودرن و معر�ض لندن الوطني
امتدادا لن�شاط ال�شيخة د� .شما بنت حممد
ب��ن خ��ال��د �آل نهيان ال��ث��ق��ايف؛ ق��ام��ت بزيارة
مل��ت��ح��ف (ت��ي��ت م�����ودرن) وه���و �أح����د املتاحف
واملعار�ض الربيطانية الوطنية التي حتتوي
ع��ل��ى ع��ر���ض ل��ل��ع��دي��د م��ن ال��ل��وح��ات الفنية
احلديثة الربيطانية والدولية والتي يعود
تاريخ بع�ضها لعام 1900م.
ويعترب معر�ض ( تيت مودرن) �أكرب م�ساحة
ل��ل��ف��ن احل��دي��ث يف ل��ن��دن ،وت��ع��ر���ض القطع
الفنية يف املتحف ب�صورة مو�ضوعية ،ولي�ست
زم��ن��ي��ة ،ح��ي��ث �إن���ه���ا م��ق�����س��م��ة �إىل التاريخ،
الذاكرة ،املجتمع ،اجل�سد ،املناظر الطبيعية،
احلياة ال�ساكنة ،احلياة احلقيقية وغريها.
ك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ال�����ش��ي��خ��ة ���ش��م��ا (ال�سيد
موريزيو) �أحد املخت�صني بالفن يف املعر�ض
وال���ذي �أب���دى ترحيبه و ت��ق��دي��ره لزيارتها
ل��ل��م��ع��ر���ض ث���م ا���ص��ط��ح��ب��ه��ا يف ج���ول���ة عرب
الأق�����س��ام املختلفة للمعر�ض مقدما لكثري
من املعلومات القيمة حول املقتنيات املختلفة
للمعر�ض والفنانني وتاريخهم الفني

وق��د �صرحت ال�شيخة ال��دك��ت��ورة �شما بنت
حممد بن خالد �آل نهيان بعد انتهاء زيارتها
بقولها�( :سعيدة بوجودي يف هذا املكان العتيق
ال����ذي ي��ح��ت��وي ب�ين ج���دران���ه ع��ل��ى �إبداعات
العديد من الفنانني واملبدعني الربيطانيني
وغريهم من دول العامل ،وهكذا الفن ميثل
رابطا قويا يجمع الب�شرية داخل �إطار واحد
من الإب��داع واجلمال والفكر؛ فكلما اهتمت
الب�شرية بالفنون كلما زاد ذلك من م�ساحة
ال��ن��م��و ال��روح��ي ال���ذي يعترب م��رت��ك��زا هاما
و�أ�سا�سيا يف حتقيق التوا�صل الإيجابي بني
املجتمعات والثقافات املختلفة  ..واليوم ر�أيت
جتربة فريدة يف ت�صدير قيمة الفن يف حياة
الإن�سانية داخل (معر�ض ومتحف تيت) ومن
�أهم امل�شاهد التي لفتت انتباهي وجود �أطفال
يف �سن مبكرة يزورون املعر�ض ،فمن اجلميل
�أن نبني �ضمري الطفل على ع�لاق��ة راقية
مع الفنون ،فكل التقدير واالمتنان لفريق
العمل باملعر�ض على م��ا يقدموه م��ن جهد
من �أجل الفنون والإبداع والإن�سانية).

ك��م��ا ق��ام��ت ال�شيخة �شما ب��زي��ارة (معر�ض
لندن الوطني) ال��ذي ي�ضم جمموعة غنية
من اللوحات والإبداعات الفنية التي يرجع
ت��اري��خ��ه��ا �إىل ال��ق��رن ال��ث��ال��ث ع�����ش��ر ،وي�ضم
امل��ع��ر���ض ل��وح��ات لكبار الفنانني الأوربيني
م��ن��ه��م ( :ف����ان ج����وخ ورام��ب�ران����ت ومايكل
�أجنلو ودافن�شي وغريهم ) وكان يف ا�ستقبال
�سموها (ال�سيدة موران برانز وال�سيدة مايلز
ناب) حيث �صحبا �سموها يف جولة يف �أق�سام
املعر�ض املختلفة ،وق��دم��ا نبذة ح��ول تاريخ
�إن�شاء امل��ع��ر���ض ،فيما �صرحت �سموها بعد
انتهاء زيارتها قائلة�( :سعيدة جدا بزيارتي
ال��ي��وم وال��ت��ي �أك����دت م��ا �أن����ادي ب��ه ع��ن قيمة
الفنون و�أهميتها يف �صياغة التاريخ الثقايف
واالجتماعي للح�ضارات ،ويف املعر�ض مل�ست
اجلمال احلقيقي الذي ن�شعر به يف تفاعلنا
الب�صري مع الأل��وان ،والتي يحولها الفنان
�إىل م�����ش��ه��د ي���ق���دم ق��ي��م ج��م��ال��ي��ة وفكرية
و�إن�سانية؛ فيتحول التفاعل الب�صري �إىل
تفاعل قيمي وفكري وروحي).

يف حملة قرائية بعنوان «�صيفك رواية»

دعوة للقراءة وال�سفر من
«روايات» و«طريان الإمارات»
•• ال�شارقة-الفجر:

متثل الإجازة ال�صيفية فر�صة ذهبية للجمهور
املحب للقراءة ،ليتمكنوا خاللها من مطالعة
ال��ق�����ص�����ص وال����رواي����ات ال��ت��ي ي��ح��ب��ون��ه��ا والتي
تزيد من �شغفهم بالكتب التي تفتح مداركهم
وت�����ض��ي��ف ك��ل ج��دي��د وم��ده�����ش �إىل ذاك����رة كل
منهم ،وهذا ما حر�صت دار “روايات”� ،إحدى
�شركات “جمموعة كلمات للن�شر” ،على �إتاحته
هذا ال�صيف جلمهور القراء.
وجت�سيداً للقول امل���أث��ور�“ :إن الكتب ت�أخذنا
لأم��اك��ن وع����وامل مل ن�سافر �إل��ي��ه��ا م��ن قبل”،
�أط���ل���ق���ت دار “روايات” ،ب���رع���اي���ة “طريان
الإمارات” ،حملة “�صيفك رواية” القرائية
التي تتيح �أم��ام من �سي�شاركون فيها �إمكانية
ال��ف��وز ب��ت��ذاك��ر �سفر ل��ب��ل��دان نخبة م��ن ُكتّاب
�إ�صدارات الدار� ،إىل جانب اال�ستمتاع بلحظات

القراءة وما ترتكه من �أث��ر �إيجابي يف النف�س
يجعل منها ح��ي��اة م��وازي��ة ورح��ل��ة مثمرة �إىل
عامل الفن واملعرفة.
وت�ستمر احلملة على مدى � 6أ�سابيع ملنت�صف
�شهر �سبتمرب ،ب��ه��دف ت�شجيع �أف���راد املجتمع
على القراءة ،واال�ستفادة من الإجازة ال�صيفية
يف التعلم واملطالعة ،وتت�ضمن امل�سابقة كتابة
مراجعة لإح��دى �إ���ص��دارات “روايات” املختارة
ون�شرها على من�صات التوا�صل االجتماعي،
مع ت�سجيل ون�شر فيديو يلخ�ص فيه امل�شارك
الكتاب الذي قام بقراءته.
ويح�صل �ستة ف��ائ��زي��ن على ت��ذك��رت�ين لل�سفر
�إىل �ستة بلدان ،للذهاب يف رحالت لال�ستمتاع
ب����الإج����ازة ال�����ص��ي��ف��ي��ة ب���ن���ا ًء ع��ل��ى مراجعاتهم
ل�ل��أع���م���ال امل���خ���ت���ارة امل��ن�����ش��ورة م���ن خ��ل�ال دار
روايات.
و���س�ترب��ح �أف�����ض��ل م��راج��ع��ة ك��ت��اب ل���ـ “ال تبك

�أي���ه���ا الطفل” ،ل��ل��ك��ات��ب ن��غ��وغ��ي وا ثيونغو
تذكرتي ط�يران اىل كينيا ،ولكتاب “�أ�شعار�آدم
ْ�����س��ك��ي الفر�صة
زاغاياف�سكي” �آدام زاغ��ايَ��ف ْ
ل��ل��ف��وز ب��ت��ذاك��ر اىل ب��ول��ن��دا ،بينما �سيتناف�س
م���راج���ع���و ك���ت���اب “املتاهة” ل��ل��ك��ات��ب برهان
�سومنيز للح�صول على تذاكر �سفر �إىل تركيا،
وجائزة الكتاب “دكتور كال�س” للكاتب يلمار
����س���ودرب�ي�ري ،اىل ال�����س��وي��د ،وم���راج���ع���ة كتاب
“باري�س الأورفية” ،ل��ل��ك��ت��اب ه�ن�ري كول،
تذاكر اىل فرن�سا ،وكتاب “لو ك��ان ل�شارع بيل
�أن يتكلم” ،للكاتب جيم�س بالدوين ،تذكرتي ال�صيف ،ت�شتمل حملة “�صيفك رواية” على
طريان اىل الواليات املتحدة.
م�سابقة �أخ��رى ،متنح من ي�شاركون بالعرو�ض
وال���ق���راءات املتميزة للكتب ج��وائ��ز ك��ل �أ�سبوع
 5حقائب كتب من روايات كل �أ�سبوع
خ��ل��ال ف��ت��رة امل�������س���اب���ق���ة ،ت���ق���دم م����ن خاللها
وبهدف مكاف�أة حمبي القراءة ورفد مكتباتهم “روايات”  5حقائب �أ�سبوعيا حت��ت��وي على
باجلديد من �أح��داث الإ���ص��دارات والرتجمات ،جمموعة كتب م��ن �إ���ص��دارات��ه��ا ل��ـ  5فائزين،
وت�شجيعا لن�شر ث��ق��اف��ة ال���ق���راء خ�ل�ال �إج���ازة يتم الإع�لان عن �أ�سمائهم كل ي��وم اثنني عرب

ح�سابها الر�سمي على الإن�ستغرام.
وجت�سد احلملة ت��وج��ه جمموعة كلمات التي
تتبعها دار “روايات” و�سعيها �إىل الدمج بني
الإ�سهام يف حركة ن�شر الكتاب والت�شجيع على
القراءة ،جت�سيدا لر�ؤية �إم��ارة ال�شارقة ودولة
الإمارات العربية املتحدة عام ًة نحو ن�شر ثقافة
ال��ق��راءة وتعزيزها يف املجتمع ،لتبقى ن�شاطاً

مثمراً يبني الوعي ويحقق التوا�صل بني القارئ
يف جمتمع الإمارات واملعرفة والآداب العاملية.
ي�����ش��ار �إىل �أن الإع��ل�ان ع��ن ال��ف��ائ��زي��ن بتذاكر
ال�سفر �سيتم يف نهاية احلملة ،وميكن االطالع
على املزيد من التفا�صيل حول احلملة و�شروط
اال�شرتاك فيها عرب ح�سابات دار “روايات” على
مواقع التوا�صل االجتماعي.
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احتفلت الفنانة هبة جمدي �أم�س بعيد ميالدها الذي يوافق الـ 28من يوليو ،حيث
ا�ستطاعت �أن تخلق لذاتها م�ساحة خا�صة يف ال�ساحة الفنية ،فهي دائمة احلر�ص
علي اختيار الأدوار التي تربز موهبتها يف فن تقم�ص الأدوار ،حيث متتلك موهبة
فنية كانت كلمة ال�سر يف تطويع موهبتها التي جعلتها متتلك قدرة على اللعب
بني الأدوار الرومان�سية والدرامية والرتاجيدي ،والتي جعلت منها فنانة من
طراز خا�ص مبجرد ظهورها على ال�شا�شة تلفت الأنظار لها ،فقدمت العديد
من ال�شخ�صيات املهمة ملا متلكه من موهبة وثقافة وح�ضور ويف هذا التقرير
ن�ستعر�ض �أبرز املعلومات الفنية واحلياتية عنها:

حتر�ص على اختيار الأدوار التي تربز موهبتها

هبة جمدي ..بني الأدوار الرومان�سية
والدرامية والرتاجيدي
على االطمئنان على و�ضعها ال�صحي بعد هذه الأزمة.
هبة ن�شرت عرب ح�سابها على "ان�ستجرام" �أكرث من �صورة جديدة
لها ،قدمت من خاللها التهنئة جلمهورها ومتابعيها مبنا�سبة
عيد الأ�ضحى ،كما اعتذرت عن ت�أخرها يف تقدمي التهنئة بهذه
املنا�سبة وابتعادها عن ال�سو�شيال ميديا خالل الأيام املا�ضية ،حيث
�أو�ضحت النجمة امل�صرية �أنها تعر�ضت لأزم��ة �صحية ت�سببت يف
هذا االبتعاد ،و�أ�شارت �أن حالتها باتت الآن �أف�ضل ،ومتنت ال�شفاء
لكل مري�ض فكتبت هبة جمدي" :عيد �سعيد عليكم جميعاً �أ�سفة
�أين بعيد عليكم مت�أخر ،ب�س تعبت �شوية و احلمد هلل بقيت �أح�سن..
ربنا ي�شفي كل مري�ض و يبعد عنا املر�ض يارب".

در���س��ت هبة جم��دي يف كلية الآداب جامعة
عني �شم�س ق�سم نقد م�سرحي و�أي�ضا تدر�س
يف معهد املو�سيقي العربية ب�أكادميية الفنون
و�أي�ضا لديها موهبة رق�ص الباليه منذ �أن
كان عمرها � 5سنوات.
ب��د�أت يف جمال الفن والثمثيل بالتحاقها
ب���دار الأوب����را امل�صرية حت��ت قيادة
الدكتور جمال �سالمة ثم تدربت
على يد املاي�سرتو �صالح عرام.
وكانت معها �آمال ماهر يف ذلك
ال��وق��ت ث��م بعد ذل��ك ا�شرتكت
هبة يف م�سل�سل بوجي وطمطم عالمات الت�أثر باملر�ض
ث���م م���ع �أ����س���ط���ورة الكوميديا هبة جمدي القت التدوينة التي ن�شرتها تفاعل كبري من جمهورها
الراحل ف���ؤاد املهند�س يف فوازير عمو و�أي�ضا زمالئها يف الو�سط الفني ،خ�صو�صا �أن النجمة امل�صرية
ف�ؤاد وكان يف خالل عام  1998حتي  .2003ظهرت وهي مت�أثرة بعالمات املر�ض التي ظهرت على مالحمها،
�أول �أعمالها التلفزيونية كانت يف م�سل�سل العيد ومتنوا لها ال�سالمة وا�ستكمال �شفائها على خري ،وك��ان من بني
�أل����وان م��ن �إخ����راج حم��م��د رج��ائ��ي حينما كانت ال��ن��ج��وم ال��ذي��ن علقوا على ���ص��ورة النجمة هبة جم��دي ك��ل من
يف ال�صف الرابع االبتدائي وكانت ت�شارك فيه الفنانة مي �سليم و�سهر ال�صايغ ،ومي الباهي ومي �سمري ،ومنى
مم��دوح ،و�أي�ضا الفنان حممد حممود عبدالعزيز ،وع��زوز عادل،
�سمية اخل�شاب.
�شاركت �أي�ضاً يف العديد من م�سل�سالت الأطفال ومل تك�شف الفنانة امل�صرية على تفا�صيل �أكرث عن فرتة مر�ضها
يف ذل��ك الوقت و�أي�ضاً م�سل�سل عائلة جمنونة واكتفت بطم�أنة اجلمهور على حالتها.
جدا لفتحي عبد الوهاب ورانيا فريد �شوقي.
�أما عن بدايتها يف م�سل�سالت الكبار ،فكان �أولها اختفاء هبة جمدي عن ال�سو�شيال ميديا
م�سل�سل قا�سم �أم�ين مع املخرجة �إن��ع��ام حممد هبة جمدي كانت حري�صة على التفاعل مع متابعيها عرب و�سائل
علي ثم م�سل�سل الإم�براط��ور مع املخرج جمال التوا�صل االجتماعي حيث ن�شرت �أكرث من جل�سة ت�صوير خ�ضعت
عبد احلميد ثم ام��ر�أة من نار مع الفنانة �إلهام لها و�أثارت �إعجاب حمبيها ،كما احتفلت �أي�ضا بيوم الأب ون�شرت
�صورة جتمعها بوالدها الراحل عرب ح�سابها على "ان�ستجرام"،
�شاهني واملخرج �أحمد �صقر.
وبعدها قامت بدورها يف م�سل�سل مباراة زوجية وعلقت عليها فكتبت" :ا�سمه جمدي  ..هو �أبي لكنه �أف�ضل رجل يف
ً
حمظوظا
ال���ذي ك��ان م��ن �إخ����راج �إن��ع��ام حممد علي و�أي�ضا العامل ..لديه كل املكونات لرجل �صحيح (�آه واهلل) كنت
دوره���ا يف م�سل�سل ���س��ارة م��ع الفنانة ح��ن��ان ترك بهذا الرجل ..
عيد �أب �سعيد يا جمدي يف اجلنة" ،ولذلك جاء اختفاء النجمة
والفنان �أحمد رزق.
يف عام  2016تزوجت من الفنان امل�صري حممد امل�����ص��ري��ة ع��ن و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي وع���دم تفاعلها مع
حم�سن ،ويف ع��ام  2017رزق��ت بطفلة �أ�سمتها جمهورها خ�صو�صا �أي��ام عيد الأ�ضحى مقلقا لهم ،لتحر�ص يف
النهاية على الك�شف عن �سبب هذا االختفاء.
«دهب».
�أزمة �صحية
م��ن ج��ه��ة اخ����رى ت��ع��ر���ض��ت ه��ب��ة جم���دي م�ؤخرا
لأزم����ة ���ص��ح��ي��ة ،ح��ي��ث ك�شفت ع��ن ���س��ب��ب غيابها
خالل الفرتة املا�ضية عن ال�سو�شيال ميديا ،حيث
�أو�ضحت الفنانة امل�صرية هبة جمدي �أنها تعر�ضت
لأزم�����ة ���ص��ح��ي��ة ك��ان��ت ���س��ب��ب��ا يف ه���ذا االبتعاد،
وحر�ص العديد من زمالئها يف الو�سط الفني

�آخر �أعمال النجمة هبة جمدي
هبة جمدي �شاركت خالل �شهر رم�ضان املا�ضي يف م�سل�سل "املداح
� - 2أ�سطورة الوادي" ،والذي تعاونت فيه مع الفنان حمادة هالل
وجمموعة كبرية من النجوم �أب��رزه��م الفنان �أحمد عبدالعزيز،
وكمال �أبو رية ،وخالد �سرحان ،ودنيا عبدالعزيز ،كما �أنها �شاركت
�أي�ضا مع النجم حممد رم�ضان يف بطولة م�سل�سل "مو�سى" الذي
قدمت فيه دور �شفيقة وحظى العمل بنجاح كبري وت�صدر حمركات
البحث ،كما �أ�شاد اجلمهور كذلك ب�أداء النجمة امل�صرية لدورها.

رم�ضان وهيفاء و�آمال ماهر والع�سيلي� ..أبرز جنوم حفالت ال�صيف
ي�ستعد العديد من النجوم �إىل �إحياء جمموعة من
احل��ف�لات يف م�صر ،حيث تغريت خريطة احلفالت
ال�����ص��ي��ف��ي��ة ،و�أ����ص���ب���ح ال�����س��اح��ل ال�����ش��م��اىل ب�شواطئه
املختلفة اخلا�صة والعامة واملخ�ص�صة لل�سيدات �أو
املغلقة حم��ط �أن��ظ��ار امل�صيفني ،وحت��دي��دا بالعلمني
اجل��ي��دة ويف ه��ذا التقرير ن�ستعر�ض �أب���رز احلفالت
املقرر �إقامتها الفرتة املقبلة:
حممود الع�سيلي
ي�ستعد املطرب حممود الع�سيلي ،لإحياء حفل غنائي
بال�ساحل ال�شمايل ،اجلمعة املقبل .ويعترب احلفل
الأول ملحمود الع�سيلي يف ال�ساحل ال�شمايل ،خالل
�صيف ،2022
ومن املقرر �أن ُيقدم "الع�سيلي" خالل احلفل ،باقة

من �أجمل �أغانيه القدمية واجلديدة ،والتي يتفاعل
معها اجلمهور.
وط����رح ال��ف��ن��ان حم��م��ود ال��ع�����س��ي��ل��ي ،م����ؤخ��� ًرا� ،أغنيته
اجلديدة "دوم دوم"،
ع�بر قناته الر�سمية يف م��وق��ع ي��وت��ي��وب ،وت��ع��اون يف
الأغ��ن��ي��ة م��ع ك��ل م��ن ال�شاعر الغنائي ت��ام��ر ح�سني،
وامللحن عزيز ال�شافعي ،واملوزع املو�سيقي �أحمد طارق
يحيى.
رامي جمال
يحيى املطرب رام��ي جمال حفال جماهرييا كبريا،
اليوم اجلمعة  ،بال�ساحل ال�شمايل  ،وم��ن املقرر �أن
يغنى رامي خالل احلفل باقة من �أجمل �أغانيه .
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د م��ت�����ص��ل ،اح��ت��ف��ل امل���ط���رب رام����ي جمال

جمهوره بعيد ميالده  ،وبهذه املنا�سبة فاج�أ جمهوره حممد رم�ضان
ب��ط��رح �أح����دث �أغ��ان��ي��ه ب��ع��ن��وان "ي�ستاهل بو�ستني" ،ي�ستعد الفنان حممد رم�ضان ،لإح��ي��اء حفل غنائي
ويتعاون خاللها ال�شاعر تامر ح�سني وامللحن عزيز � 12أغ�سط�س املقبل ،يف مدينة العلمني اجلديدة
ال�شافعى واملوزع توما.
بال�ساحل ال�شمايل ،وا�شرتطت اجلهة املنظمة عدم
دخول الأفراد الأقل من  17عا ًما.
هيفاء وهبي
و�أحيى حممد رم�ضان �أم�س اخلمي�س حفال غنائيا
ت�ستعد الفنانة هيفاء وهبي ،لإحياء حفل غنائي يف يف اليونان ،حيث روج للحفل على ح�ساباته املختلفة
العلمني اجلديدة يوم � 5أغ�سط�س املقبل.
مبواقع التوا�صل االجتماعي املختلفة.
وتنق�سم تذاكر احلفل �إىل  4فئات مرتبطة ب�أماكن
اجللو�س ،داخ��ل �أح��د �أم��اك��ن ال�سهر التي ت�ست�ضيف �آمال ماهر
احلدث.
كما وع��دت جمهورها تعود النجمة �آم��ال ماهر مرة
ودخول احلفل غري متاح للأطفال والأ�شخا�ص حتت �أخ���رى جلمهورها ،و�أعلنت ع��ن حفل جديد وكبري،
عمر  17عاما ،وتبد�أ فقرات احلفل يف متام ال�ساعة على في�س بوك "فى �صيف  2022يف العلمني �أرينا
احلادية ع�شرة والن�صف م�سا ًء.
اليوم اجلمعة  29يوليو..
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النعناع يجنبنا الإفراط يف تناول الطعام!
�أعلنت الدكتورة تاتيانا زاليتوفا ،خبرية التغذية الرو�سية� ،أنه
ب�إ�ضافة نبات ع�شبي واحد �إىل الطعام ميكننا جتنب الإف��راط يف
تناول الطعام ،لأنه يعزز ال�شعور بال�شبع.
وت�شري اخلبرية يف حديث ل��رادي��و "�سبوتنيك"� ،إىل �أن الرغبة
باال�ستمتاع بتناول الطعام ،قد تكون �سببا رئي�سيا يف زيادة الوزن.
لذلك ميكن تعزيز ال�شعور بال�شبع ب�إ�ضافة نوع واحد من التوابل
�إىل الطعام.
وت��ق��ول" ،غالبا م��ا يرجع ال�سبب الرئي�سي ل�ل�إف��راط يف تناول
الطعام �إىل كونه م�صدرا �سهال للح�صول على املتعة .ولكن هناك
طريقة للح�صول على مزيد من املتعة مع تناول كمية �أق��ل من
الطعام .وذلك ب�إ�ضافة النعناع �إىل الطعام �أو ال�شراب".
وت�ضيف ،يظهر ال�شعور باملتعة من تناول الطعام ،بف�ضل �إفراز

اجل�سم لهرمون ال�سعادة -االن��دورف�ين .والنعناع يحتوي
على مادة حتفز �إنتاج و�إفراز هذا الهرمون.
وتقول" ،يحتوي النعناع على زيوت طيارة فيها
مادة املنتول ،التي حتفز �إنتاج و�إفراز هرمون
الأندورفني ،الذي يلعب دورا مهما يف تنظيم
امل�����زاج ك��م��ا �أن����ه م�����س���ؤول ع���ن ال�شعور
ب���اجل���وع وال�������ش���ب���ع� .أي �أن الدماغ
ي��ت��ف��اع��ل ع��ن��د ت���ن���اول ال��ن��ع��ن��اع مع
الطعام ،ما يظهر ل��دى ال�شخ�ص
�شعورا ب�أن حدثا بهيجا وممتعا قد
وقع .وميكن �أن يعطي ال�شعور بالبهجة �أكرث
من تناول كميات كبرية من الطعام".

�أدوية م�ضادة للقلق ميكن �أن تزيد خطر
التدهور املعريف يف وقت الحق من احلياة!

فوائد التني ال�شوكي
تعد فاكهة التني ال�شوكي
م����ن �أ����ش���ه���ر ف����واك����ه ف�صل
ال�����ص��ي��ف� ،إل��ي��ك��م فيما يلي
�أبرز فوائدها ال�صحية:
 ت�������س���اع���د ث����م����رة التنيال�شوكي على اله�ضم ،حيث
ت�ستخدم كمهدئ للقولون
ال���ع�������ص���ب���ي وم����ط����ه����ر ع����ام
للجهاز اله�ضمي.
 يعترب التني ال�شوكي من�أك�ثر الفواكه التي ت�ساعد
على التخل�ص من االكتئاب
ومنح ال�سعادة واالطمئنان.
 ي�ساعد التني ال�شوكي يفخ�سارة الوزن الزائد وذلك
ب�سبب ق��درت��ه على امل�ساعدة يف ه�ضم امل���واد الغذائية التي حتتوي على
الدهون.
 ميد التني ال�شوكي اجللد بالكوالجني ما يجعل الب�شرة �صحية ون�ضرةو�شبابية.
ً
 يعمل ع��ل��ى خف�ض ن�سبة ال�سكر يف ال����دم ،م��ا يجعله م��ن��ا���س��ب��ا ملر�ضىال�سكري.

• كم دقيقة ي�ستغرق �ضوء ال�شم�س للو�صول �إىل الأر�ض؟
 -حوايل ثماين دقائق

• من هو �صاحب النظرية الن�سبية؟
 -العامل الأمريكي �أين�شتاين

• من هو عامل الفلك العربي الذي قدر ن�سبة حميط
الدائرة �إىل قطرها بـ 3.14؟

 -غياث الدين الكا�شي

• ما املق�صود بالبئر االرتوازي؟

 -هو البئر الذي يتدفق منه املاء تلقائياً

• ملاذا مت بناء برج �إيفل يف باري�س؟

 بنى يف باري�س مبنا�سبة املعر�ض ال�صناعي يف الذكرى املئوية لقيامالثورة الفرن�سية

قرد كولوبو�س يجل�س على �سور بجوار موظفة يف حديقة حيوان لندن .رويرتز

قد ي�ؤدي ا�ستخدام العقاقري امل�ضادة للقلق �إىل تعري�ض �شخ�ص ما خلطر
الإ�صابة بالتدهور املعريف يف وقت الحق من احلياة ،ورمبا جنح العلماء يف
اكت�شاف ال�سبب �أخريا.
ووج���د باحثون م��ن املنظمة الأ���س�ترال��ي��ة للعلوم والتكنولوجيا النووية
(� )ANTSOأن الأدوية قد ت�ؤثر على اخلاليا الدبقية يف الدماغ ،والتي
بدورها تتداخل مع الأ�شواك التغ�صنية  -وهي جزء �أ�سا�سي من اخلاليا
الع�صبية يف الدماغ.
ويف الأ�سا�س ،ت�سبب الأدوي���ة ت���أث�يرا بطيئا يف ج��زء ال��دم��اغ ال��ذي يكهرب
وين�شط اخلاليا .وي�ستخدم املاليني من الأمريكيني هذه الأدوي��ة ،ومن
املعروف منذ فرتة طويلة ال�صلة بينها وبني زيادة خطر التدهور املعريف
يف وق���ت الح���ق م��ن احل��ي��اة .وي���أم��ل ال��ب��اح��ث��ون �أن تفتح نتائجهم الباب
�أم���ام فئة ج��دي��دة م��ن الأدوي����ة ال��ت��ي لها ت���أث�ير �أق���ل على امل���دى الطويل
على �صحة ال��دم��اغ .وق��ال ريت�شارد ب��ان��ات��ي ،الأ���س��ت��اذ يف  ،ANTSOلـ
" :Neuroscience Newsهذه املالحظة مهمة لأن اال�ستخدام
طويل الأمد للأدوية امل�ضادة للقلق يُعتقد �أنه ي�ساهم يف ت�سريع اخلرف
وكيف ميكن �أن يحدث ذلك غري معروف'' .ويو�ضح �أن الدماغ يحتوي على
مليارات اخلاليا الع�صبية ،وهي نب�ضات كهربائية تنقل املعلومات وتر�سل
�إ�شارات كيميائية بني �أجزاء الدماغ.
وتت�صل اخلاليا الع�صبية ببع�ضها البع�ض من خالل رابط ي�سمى امل�شبك.
وركزت غالبية الأبحاث حول ت�أثري �أدوية القلق على التدهور املعريف على
اخلاليا الع�صبية وامل�شابك بينهما.
وب���دال م��ن ذل���ك ق���رر ف��ري��ق  ANTSOال��ب��ح��ث ع��ن اخل�لاي��ا الدبقية
ال�صغرية .و�أو���ض��ح بناتي" :هذه خاليا �صغرية وعالية احلركة وت�شكل
جزءا من امل�صفوفة غري الع�صبية التي يتم دمج اخلاليا الع�صبية فيها".
وت�شكل هذه امل�صفوفة جزءا كبريا من الدماغ وهي يف الواقع ت�ؤثر ب�شكل
مبا�شر على عمل ال�شبكات الع�صبية.
واخترب الفريق الديازيبام ،وهو دواء �شائع للقلق ،لريوا كيف �سيتفاعل مع
اجلهاز الع�صبي لدى الفئران.
ووج���دوا �أن��ه مل ينتقل مبا�شرة �إىل امل�شابك الع�صبية  -ولكن ب��دال من
ذل��ك �إىل اخلاليا الدبقية ال�صغرية  -وه��و ما مل يكن يتوقعه كثري من
اخلرباء.
و�أو�ضح بناتي �أن "العقار غيرّ الن�شاط الطبيعي للخاليا الدبقية وب�شكل
غري مبا�شر وظيفة ال�صيانة التي متتلكها اخلاليا الدبقية ال�صغرية حول
ات�صاالت اخلاليا الع�صبية امل�شبكية".
وم��ن امل��ث�ير لالهتمام �أن ن��رى كيف �أن ج��ه��از امل��ن��اع��ة املحلي يف الدماغ،
والذي ت�شكل اخلاليا الدبقية ال�صغرية جزءا منه ،ي�شارك ب�شكل مبا�شر
يف التكامل الوظيفي العام للدماغ.
وهذا يعني �أن ال�سبب الذي يجعل بع�ض الذين يتناولون الدواء يعانون من
التعب ال�شديد  -وحتى اخلرف وم�شاكل معرفية �أخرى يف وقت الحق من
احلياة  -ميكن �أن يكون ب�سبب اخلاليا الدبقية ال�صغرية.
وال يزال البحث يف مراحله الأوىل ،لكن النتائج الرائدة تفتح الباب �أمام
فئة جديدة من �أدوية القلق التي ميكن �أن تعيق �آثار احلالة العقلية دون
الت�سبب يف �ضرر طويل الأمد للدماغ.

• الإغريق هم �أول من زرعوا اجلزر من �أجل العالج ولي�س الأكل.
• �أكرث من ثلث �إنتاج العامل من الأنانا�س ي�أتي من هاواي.
• �أول �إنتاج للأطعمة املجمدة كان يف عام 1920م.
•  60بقرة ميكن �أن ينتجوا طن من احلليب كل يوم.
• هناك �أكرث من  15.000نوع خمتلف من الأرز.
• منتجات الألبان متثل  29%من جميع املواد الغذائية امل�ستهلكة يف الواليات املتحدة.
• هل تعلم �أن عبا�س بن فرنا�س �أول رجل يف تاريخ العرب والغرب حاول الطريان بطريقة علمية .فقد
�أراد تطيري ج�سمه ،فك�ساه بالري�ش وم��د ل��ه جناحني ط��ار بهما يف اجل��و م�سافة بعيدة ث��م �سقط فت�أذى
ظهره وبذلك يعترب �أول طيار اخرتق الف�ضاء.
• هل تعلم �أن ابن النفي�س علي بن �أبي حزم العامل الطبيب هو مكت�شف الدورة الدموية ال�صغرى .وقد
ج��اء ذل��ك يف كتابه امل�شهور (ت�شريح القانون) وفيه �أي�ضاً �إ���ش��ارات �إىل احلوي�صالت وال�شرايني التاجية.
كما له �أي�ضاً العديد من امل�ؤلفات الطبية �أ�شهرها :املوجز يف الطب وبه اخت�صر قانون ابن �سينا ،وال�شامل يف
الطب وهو كتاب كبري جداً وغريها من الكتب املختلفة.

البنت الك�سولة
خرجت �سعاد من البيت غا�ضبة ،فقد نهرتها امها النها ك�سولة وال حتب امل�ساعدة ..وه��ي ال تفعل �شيئا �إال
لنف�سها فقط و�أحيانا ال تفعله بل تطلب من يقوم عنها بذلك ،تنظيف غرفتها ترتكه لأختها ال�صغرى ...
ك�سولة جدا وانانية اي�ضا ،وعندما �سمع االب مبا حدث نوى لها على �شئ ..ح�ضر اجلميع �إىل البيت وجل�سوا
لتناول الطعام الب�سيط الذي اعدته االم التي ذهبت للنوم ،ثم وقف االب ليقول ان امكم ت�شعر بوعكة لذلك ال
ت�ستطيع ان جتهز لكم اال الطعام الب�سيط ،ارجوكم نظفوا املائدة ثم رتبوا غرفكم وباقي الغرف وانت يا �سعاد
عليك باملطبخ كله ثم ا�شريف على اخواتك ..اريد ان ا�صحو فاجدك قد نظفت كل �شئ  ..واختفى بعد ان اعطى
اوامره امل�شددة.
وقفت �سعاد غا�ضبة جدا وبدون تفكري كانت جتري وراء والدها لتقول له ابي انا ل�ست بخادمة لأقوم بتنظيف
املطبخ او ا�شرف على تنظيف البيت ،انا ل�ست خادمة ..وهنا تلقت �صفعة قوية �أفاقتها واندفع االب بكامل
غ�ضبه ليقول :ح�سنا ،معنى ذلك ان امك خادمة ..فهي تذهب لعملها لتوفر لكم معي�شة �آمنة ثم ت�أتي لتطبخ
وتغ�سل وتنظف البيت وترتب كل �شي هنا وت�شرتي الطلبات ثم ت�أتون لتناول الطعام والنوم وتقوم هي بتنظيف
كل ما ا�ستعملتموه ثم تعيد كل ما فعلته �سابقا وعندما ت�ستيقظني حتمل لك ال�شاي ثم جتل�س لتبا�شر معكم
الواجبات ...و�أ�شياء كثرية تفعلها ،هل هي خادمة؟ هل انا متزوج من خادمة؟ هل هذا جزاءها؟ �أه��ذه هي
الرتبية ال�صحيحة وهذا ما تعلمته يف املدر�سة ..ح�سنا يا �سعاد ،ال مدر�سة بعد اليوم وعليك ان تقومي بكل ما
تقوم به امك ملدة  3ايام بعدها �س�أقرر هل �ستبقني معنا ام تذهبني �إىل مكان جتدين فيه من يخدمك.
انق�ضت ثالثة ايام كانت ام �سعاد ت�ضغط على قلبها ليتحمل ،ويف نهايتها نادى االب على �سعاد لي�س�ألها ماذا
قررت فبكت ب�شدة بكاء مرا ينطق مبا عانته ومبدى ا�سفها على كل ما بدر منها يف حق امها ...والآن كل �شيء
يف هذا البيت مق�سم على جميع �أفراده فلي�س هناك خادم وال �سيد اجلميع هنا مت�ساوون.

