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ك�شف باحثون يف درا��س��ة ج��دي��دة �أن ت�ن��اول تفاحة يوميا ميكن �أن
ي�ساعد يف حماربة االكتئاب ،ح�سب ما نقلت �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية .وق��ام باحثون من جامعة �أ�ستون يف برمنغهام بدرا�سة
حالة نحو � 430شخ�صا بالغا ملعرفة كيف �أث��رت عاداتهم الغذائية
على �صحتهم العقلية .و�أظهرت النتائج �أن الأ�شخا�ص الذين تناولوا
خم�س قطع من الفاكهة املو�صى بها كل يوم كانوا �أقل عر�ضة للإ�صابة
ب��االك�ت�ئ��اب ،كما ك��ان��ت �صحتهم العقلية ج �ي��دة .يف امل�ق��اب��ل ،وجدت
الدرا�سة �أن الأ�شخا�ص الذين يتناولون رقائق البطاط�س ب�شكل دائم
ي�شعرون مب�ستويات عالية من القلق ،ف�ضال عن "الهفوات العقلية
اليومية" .ويعتقد الباحثون �أن الفوائد الإيجابية للفاكهة ميكن �أن
يكون مردها �إىل �أن النا�س يتناولونها نيئة ،وهو ما يجعلها حتتفظ
بفوائدها ،مثل م�ضادات الأك�سدة احليوية والألياف واملغذيات .وقال
امل�ؤلف الرئي�سي للدرا�سة ،نيكوال جني توك" :التقليل من الوجبات
اخلفيفة ميكن �أن ي�ك��ون طريقة ب�سيطة و�سهلة للغاية لتح�سني
�صحتنا العقلية" .و�أ�ضاف" :ب�شكل عام ،من اجلدير حماولة التعود
على ا�ستخدام وعاء الفاكهة ب�شكل يومي".

الباذجنان ..تعرف على فوائد الثمرة الأرجوانية
يعترب ال�ب��اذجن��ان واح��دا م��ن �أك�ثر اخل�ضار امل�ف�ي��دة ،مل��ا ل��ه م��ن �آثار
�إيجابية يف احل��د م��ن االل�ت�ه��اب ،وخف�ض م�ع��دالت ال�سكر يف الدم،
وتخفي�ض ال ��وزن .وت�ع�ت�بر الأ� �ص �ب��اغ ال�ت��ي تعطي ال �ب��اذجن��ان لونه
الأرج��واين الداكن ،واملعروفة با�سم الأنثو�سيانني ،م�ضادات �أك�سدة
قوية ،ما ي�سهم بتقليل ن�سب االلتهاب يف اجل�سم.
وبح�سب م��وق��ع " �إي��ت ذي����س ن��ت ذات" ،ف ��إن ال�ب��اذجن��ان ل��دي��ه ميزة
هامة تتمثل يف امل�ساعدة على �ضبط م�ستوى ال�سكر يف ال��دم ،حيث
�أن حم�ت��واه م��ن الأل�ي��اف ي�سهم يف احل�ف��اظ على م�ستوى الغلوكوز
حتت ال�سيطرة .الأل�ي��اف ذاتها ،تعترب عن�صرا مهما �أي�ضا يف رحلة
�إنقا�ص ال��وزن الناجحة ،حيث ميكن �أن ي�ساعد تناولها يف احلفاظ
على ال�شعور بال�شبع لفرتة �أطول ،وفق درا�سة ن�شرت نتائجها يف موقع
 .Europe PMCكذلك ف�إن للباذجنان قدرة مده�شة يف تعزيز
�صحة العظام ،حيث يحتوي على ن�سب مرتفعة من املنغنيز الذي
يلعب دورا هاما يف هذا املجال.
ويتفاعل املنغنيز م��ع العنا�صر الغذائية الأخ ��رى مثل الكال�سيوم
وفيتامني "د" لتكوين عظام قوية و�صحية.
ووج��دت درا��س��ة �أج��ري��ت ع��ام � 2021أن ال�ب��اذجن��ان ميكن �أن يكون
مفيدا يف عالج متالزمة التمثيل الغذائي ب�سبب ت�أثرياته امل�ضادة
الرتفاع �ضغط الدم ،وم�ضادات ال�سكري ،وتعزيز فقدان الوزن.

جدارية �إندوني�سية تهز معر�ض دوكومنتا يف �أملانيا
ا��ض�ط��رت م��دي��رة معر�ض دوك��وم�ن�ت��ا يف كا�سيل ب��أمل��ان�ي��ا �إىل تقدمي
ا�ستقالتها �إث��ر ج��دل ح��ول عمل فني لفنانني �إندوني�سيني ،على ما
�أعلن م�س�ؤولو امللتقى الفني العاملي.
و�أعربت اللجنة امل�شرفة على "دوكومنتا"� ،أحد �أكرب معار�ض الفن
املعا�صر يف ال�ع��امل ،عن "ا�ستيائها ال�شديد لظهور �شعارات معادية
ب�شكل فا�ضح لل�سامية" لدى افتتاح املنتدى يف يونيو ،وفق ما جاء
يف بيان.
ومت التو�صل �إىل اتفاق مع مديرة املعر�ض �سابني �شورمان من �أجل
"ف�سخ عقدها" ،على �أن يتم تعيني �إدارة موقتة.
وال�ع�م��ل ال�ف�ن��ي ال ��ذي �أث ��ار الف�ضيحة ه��و ج��داري��ة ك�ب�يرة ر�سمتها
جمموعة من الفنانني الإندوني�سيني ا�سمها "تارينغ بادي".
وتت�ضمن اجل��داري��ة �شريطا مر�سوما �أطلقت عليه املجموعة ا�سم
"عدالة ال�شعب" ،يظهر فيه جندي ذو ر�أ�س خنزير وعلى خوذته
جنمة داود و�شعار "املو�ساد".
كما يظهر يف اللوحة رجل جم ّعد ال�شعر ذو �أ�سنان طويلة يعتمر ق ّبعة
عليها �شعار النازيني ويدخّ ن ال�سيجار ،ويذ ّكر بالر�سوم الكاريكاتورية
املعادية لل�سامية التي كانت تظهر يهودا متزمتني.
و�سرعان ما �أزيل العمل من املعر�ض بطلب من ال�سفارة الإ�سرائيلية
ومن ممثلني عن يهود �أملانيا .ووعدت اللجنة امل�شرفة على "دوكومنتا"
ب�إلقاء ال�ضوء كامال على الق�ضية لتفادي "حوادث معادية لل�سامية"
�أخرى يف �أو�ساط الثقافة والفنون ،وفق البيان.

تف�شي فريو�س ماربورغ
يف دولة �إفريقية
�أك ��دت منظمة ال�صحة ال�ع��امل�ي��ة تف�شي
ف�ي�رو� ��س ج��دي��د يف �أف��ري �ق �ي��ا ،ينتمي
لعائلة فريو�س �إيبوال ،والذي ينتقل من
احليوانات.
و�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية تف�شي
ف�ي�رو� ��س "ماربورغ" يف غ ��ان ��ا ،م�ساء
الأح��د ،بعد � 11شهرا من ت�سجيل �أول
حالة وفاة بالفريو�س يف غربي �أفريقيا.
وك��ان هناك  12تف�شيا كبريا لفريو�س
"ماربورغ" منذ عام  1967معظمها يف
جنوبي و�شرقي القارة الإفريقية.
ينتمي ف�يرو���س "ماربورغ" �إىل عائلة
�إي �ب��وال نف�سها  ،وق��د تف�شى يف ال�سابق
يف �أم��اك��ن �أخ��رى ع�بر �أفريقيا ب�أنغوال
وال �ك��ون �غ��و وك �ي �ن �ي��ا وج� �ن ��وب �أفريقيا
و�أوغندا.
وي �ب��د�أ تف�شي ف�يرو���س م��ارب��ورغ عندما
ي�ن�ق��ل ح �ي��وان م �� �ص��اب ،م �ث��ل ال �ق��رد �أو
خفا�ش الفاكهة ،الفريو�س �إىل الإن�سان،
ال��ذي ينقله ب��دوره �إىل �إن�سان �آخ��ر عن
طريق مالم�سة �سوائل ج�سم ال�شخ�ص
امل�صاب.
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للق�ضاء على االكتئاب ..تناول تفاحة يوميا

م�شروبات ت�ساعد على
اال�سرتخاء قبل النوم

قد ت�ؤدي �إىل الوفاة..
حتذيرات م�صرية من
حقنة هتلر

ميكن �أن ين�ش�أ الأرق من ع��دة �أ�سباب،
ي�أتي على ر�أ�سها القلق ال��ذي يعد �أحد
�شيوعا للمعاناة من قلة
الأ�سباب الأكرث
ً
النوم املزمنة .ف�إذا كان العقل ي�ستح�ضر
تال ً
ال من الأفكار عندما ي�ضع ال�شخ�ص
ر�أ�سه على الو�سادة ،فال عجب �أنه يواجه
�صعوبة يف النوم.
وب����ح���������س����ب م�������ا ن�����������ش�����ره م����وق����ع
 ،SciTechDailyينبغي يف املقام
الأول منع القلق من �سرقة النوم ،لأنه من
املرجح �أن ينجح املرء يف �إعادة تو�صيل
عقله �إىل مرحلة النوم ب�سهولة وجودة
�إذا �أدرك �أنه ال�سبب يف الأرق.

للتغلب على الأرق 5 ..خطوات تربمج املخ وتدخلك يف نوم عميق
ال�صعوبة� ،أو تقبل �أنه ال ميكنك �إج��راء تغيريات وعليك
ق�ب��ول امل��وق��ف .يف كلتا احل��ال�ت�ين ،ال ي��وج��د ل��دي��ك �سبب
للقلق.

وتتحول ال�سلوكيات امل�ت�ك��ررة ،مثل القلق يف الليل� ،إىل اال�ستماع �إىل املو�سيقى الهادئة �أو الكتابة يف دفرت يوميات
ع ��ادات .ي�صبح العقل جُم�ه��دا ب�سبب الأرق �إذا �أم�ضى لال�سرتخاء يف وقت مبكر من الليل.
ً
م�ستيقظا ،لأنه قلق ب�ش�أن م�شاكل
ال�شخ�ص ليايل عديدة
�أو �صعوبات .ومثلما ي�ستغرق الأمر وق ًتا لإن�شاء م�سارات  - 2تقليل التوقعات
ع�صبية يف الدماغ عن طريق التكرار ،ف�إن الأمر ي�ستغرق �إذا كنت تتوقع �أن ت�صاب ب ��الأرق ،ف�سوف ي��زداد قلقك� - 4 .إبطاء الأفكار
بع�ض الوقت لتجاوز امل�سارات القدمية و�إن�شاء م�سارات غال ًبا ما يقول الأ�شخا�ص الذين يجدون �صعوبة يف النوم ميكن ممار�سة مترين تهدئة للجهاز الع�صبي ا�ستعدادًا
لأنف�سهم �أنه يجب عليهم النوم فو ًرا عندما يذهبون �إىل للنوم ب�شكل لطيف ووا ٍع .عندما تكون يف ال�سرير ،دع
جديدة مُف�ضلة.
وميكن �أن ت�ساعد الن�صائح التالية على النوم ،لكنها ال الفرا�ش ،مت�صورين �أنهم ي�ستطيعون حل امل�شكلة بالقوة ،الأف �ك��ار تظهر وت�ع�ترف بها .وعندما تالحظها ،تخيل
�أنها تتقل�ص �أو تطفو �أو تختفي .ا�ستخدم عقلك لت�صور
حتقق نتائج فورية .ينبغي التحلي بال�صرب واملواظبة على لكن القيام بذلك يخلق مقاومة وتوت ًرا.
تنفيذها حتى ت�صبح معتادة .ومبجرد تكوين ات�صاالت وي�ن���ص��ح اخل �ب�راء ب ��أن��ه ب� �دلاً م��ن ال���ض�غ��ط ع�ل��ى نف�سك ت�ضا�ؤل �أهميتها.
للنوم ،تخيل �أنك �ست�سرتيح وت�ستمتع بالأفكار الهادئة .يف البداية ،رمب��ا ال يكون التمرين �سه ً
ال ،لكن املواظبة
ع�صبية جديدة� ،سيكون من الأ�سهل النوم كل ليلة.
�سي�ساعدك تغيري موقفك على جتاوز امل�سارات الع�صبية على ممار�سته �ستحقق نتائج �إيجابية .وينطبق ال�شيء
القدمية يف دماغك و�إف�ساح املجال لعادة النوم اجلديدة .نف�سه �إذا كانت الأف�ك��ار تتدفق مثل حديث النف�س� .إن
 - 1روتني لال�سرتخاء
تقليل حجم املخاوف �أو تغيريها جلعلها م�ضحكة؛ مثل
ي��زداد القلق عندما يذهب ال�شخ�ص �إىل الفرا�ش ،لأنه
ً
جعلها ك�صوت �شخ�صية كرتونية ��ص��ارخ��ة ،على �سبيل
م�ستيقظا� .إن هذا ما يحدث عادة .لذلك - 3 ،تهدئة املخاوف
يتوقع �أن يظل
ً
مبا �أن التوتر يبقي املرء متيقظا عندما يريد النوم ،ف�إن عندما ي��زداد التوتر �أثناء حماولتك النوم ،تذكر �أن��ه ال املثال� ،سيفقدها �أهميتها وتختفي.
يوجد �سبب معقول للقلق ،و�أن جتاوز امل�شكالت لي�س �أم ًرا
�آخر ما ي�صبو �إليه هو �إثارة القلق.
وميكن اتباع روت�ين لتعليم العقل واجل�سم اال�سرتخاء منطق ًيا ول��ن ي�ساعد ،و�إمن��ا ميكن �أن ت�ضع يف اعتبارك  - 5الرتكيز على اجل�سد
ميكن للمرء �أن يركز على التجربة اجل�سدية ب��د ًال من
عند اق�تراب موعد النوم ب��د ًال من زي��ادة التوتر وحتمل ال�صعوبات التي تقع يف واحدة من فئتني:
الأرق .و�سي�ؤدي اتباع عادات مماثلة كل ليلة �إىل و�ضعه يف  .1م �� �ش��اك��ل مي �ك��ن ت �غ �ي�يره��ا م ��ن خ�ل��ال �إج � � ��راءات ال�ضو�ضاء العقلية ،من خالل التفكري يف اجل�سد ،بدءًا
من القدمني ،وتخيل �أن الع�ضالت ت�سرتخي .ومي�ضي
�إيجابية.
حالة مزاجية تريح عقله املزدحم بالأفكار وي�سرتيح.
وميكن �أن ي�شمل روتني امل�ساعدة يف اال�سرتخاء ا�ستخدام  .2حتديات تواجهها وال ميكن القيام ب�أي �شيء حيالها يف الرتكيز ببطء حتى قمة الر�أ�س بينما يتتبع �أنفا�سه
� ً
أي�ضا .لن يكون هناك جمال للقلق ،و�سرعان ما �سي�شعر
زي��ت ال�لاف �ن��در الأ��س��ا��س��ي امل �ه��دئ يف ح�م��ام ��س��اخ��ن قبل على الأقل يف اللحظة والتو.
النوم ب�ساعة ثم يهد�أ ال�شخ�ص وي�ستغرق يف القراءة �أو وب��ال �ت��ايل ،مي�ك�ن��ك ت�ع��دي��ل ��س�ب��ب ال�ق�ل��ق وال�ق���ض��اء على بالنعا�س.

الر�ضاعة الطبيعية حت�سن
مهارات اخلدج يف التعليم
قالت درا�سة جديدة �إن التدخل يف الأ�سابيع والأ�شهر الأوىل من حياة
ا ُ
خلدج ي�ؤدي �إىل نتائج �أف�ضل يف النمو الع�صبي يف ال�سنوات الالحقة،
ُ
و�إن ح�صول اخلدج على ر�ضاعة طبيعية �أكرب له فوائد طويلة الأمد
على قدراته التعليمية.
وم��ن امل �ع��روف �أن ا ُ
خل ��دج يتعر�ضون خل�ط��ر ان�خ�ف��ا���ض التح�صيل
الدرا�سي يف الريا�ضيات والقراءة ومهارات �أخرى ،و�أنهم �أكرث عر�ضة
ال�ضطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�شاط.
لكن الدرا�سة التي �أجريت يف م�ست�شفى بريغهام ،ون�شرتها دورية
"غاما" الطبية� ،أكدت �أهمية �إر�ضاع الأم للذين ولدوا قبل الأ�سبوع
الـ  33من احلمل.
وقالت ماندي ب��راون بلفور امل�شرفة على الدرا�سة" :وجد الفريق
رابطاً بني تناول حليب الأم ،وارتفاع معدل الذكاء يف الأداء ،وارتفاع
الأداء يف القراءة والريا�ضيات".
و�أ�ضافت "�أبلغ الأولياء �أي�ضاً عن انخفا�ض �أعرا�ض ا�ضطراب فرط
احلركة ،ونق�ص االنتباه لدى اخلدّج بف�ضل الر�ضاعة ،والربط بني
الر�ضاعة حتى � 18شهراً وارت�ف��اع ال��درج��ات يف ال�ق��راءة ،والهجاء،
والريا�ضيات".

ح ��ذرت وزارة ال���ص�ح��ة يف م�صر،
من تناول "حقنة هتلر" املوجودة
يف ال�صيدليات ال�شعبية ،ملا ت�سببه
من تداعيات خطرية قد ت�صل �إىل
الوفاة.
وق��ال الدكتور ح�سام عبد الغفار،
امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م وزارة ال�صحة
امل���ص��ري��ة" :حقنة ه�ت�ل��ر ه��ي نوع
م��ن �أن� ��واع ح�ق��ن ال�ب�رد ال �ت��ي يتم
احل�صول عليها من قِبل املواطنني
داخل ال�صيدليات دون الرجوع �إىل
الطبيب املخت�ص �أو امل�شرف على
احلالة املر�ضية ،والتي من املمكن
�أن ت�ؤدي �إىل هبوط حاد يف الدورة
الدموية وتوقف يف ع�ضلة القلب
ثم الوفاة".
وازداد الإق �ب��ال على تلك احلقنة
�أخريا يف م�صر بعد ارتفاع معدالت
الإ�� �ص ��اب ��ة ب �ف�ي�رو� ��س ك� ��ورون� ��ا يف
موجتها ال�ساد�سة ،التي �أعلن عنها
قبل �أيام قليلة الدكتور حممد تاج
الدين م�ست�شار الرئي�س امل�صري
ل�ش�ؤون ال�صحة الوقائية ،م�شريا
�إىل �أن �أعرا�ضها تت�شابه مع نزالت
الربد.
وت � �ق ��ول ا� �س �ت �� �ش��اري��ة البكترييا
وامل� �ن ��اع ��ة ال ��دك� �ت ��ورة ن �ه �ل��ة عبد
الوهاب" :احلقنة املعروفة بحقنة
ه�ت�ل��ر ع �ب��ارة ع��ن ك��وك�ت�ي��ل مكون
م��ن "م�ضاد ح�ي��وي و كورتيزون
و م�سكن" م�ض ّرة للغاية ،وت�سبب
�أزمات كربى للمواطنني".
وت��اب�ع��ت عبد ال��وه��اب يف حديثها
م��ع موقع "�سكاي نيوز عربية":
"ما يحدث ه��و ت�ن��اول ال�شخ�ص
ال� � ��ذي ي �� �ش �ع��ر ب � ��أع� ��را�� ��ض ال �ب�رد
للحقنة ،دون اللجوء للت�شخي�ص
ال�سليم ،فامل�ضاد احليوي املوجود
يف احل �ق �ن��ة ال ي� �ج ��دي ن �ف �ع��ا مع
العدوى الفريو�سية ،والكورتيزون
قد ي�ؤدي �إىل نق�ص املناعة يف حال
مت ا�ستخدامه ب�شكل خط�أ".
و�أك� � ��دت رئ �ي ����س ق���س��م البكترييا
مب�ست�شفى ج��ام�ع��ة ال�ق��اه��رة �أن:
"املادة امل���س�ك�ن��ة يف ح�ق�ن��ة هتلر
ال �� �ش �ع �ب �ي��ة ت� �ق ��وم ب �ع �م��ل تغطية
للأعرا�ض املوجودة عند ال�شخ�ص
امل��ري ����ض ،وب��ال �ت��ايل ال ي�ستطيع
ال �ط �ب �ي��ب امل �ت �خ �� �ص ����ص مواجهة
�أزمته ال�صحية".

تطبيق لإنقا�ص الوزن
مب�ساعدة علم النف�س ال�سلوكي

فقدان ال��وزن �صعب على الكثري من النا�س ،و�سبب ذل��ك هو �أننا جمي ًعا
ن�شعر بالراحة مع روتيننا اليومي.
ول�سوء احلظ ،ف�إن التعلق ال�شديد بعاداتنا الأقل �صحة ميكن �أن يجعل من
ال�صعب �إجراء تغيريات �صحية .وهذا جزء من �سبب �إ�صابة  40باملائة من
البالغني يف الواليات املتحدة بال�سمنة .ويوفر تطبيق  Noomفر�صة
لفتح �صفحة جديدة ،وهو تطبيق �ساعد عددًا مذه ً
ال من امل�ستخدمني على
التخل�ص من وزنهم الزائد.
وي�ستخدم التطبيق العديد م��ن امل�ي��زات والأدوات للم�ساعدة يف تقدمي
التو�صيات وتقدمي الأفكار التي يغذيها علم النف�س ال�سلوكي .ومبجرد
الت�سجيل للح�صول على ح�ساب ،ميكنك البدء يف تلقي درو�س يومية حول
جمموعة متنوعة من املو�ضوعات مبا يف ذلك كيفية التعامل مع املحفزات
ال�شائعة وما تعنيه بع�ض اخليارات الغذائية جل�سمك .وال تقلق ،ميكنك
تخ�صي�ص ه��ذه التنبيهات لت�صل يف الأوق��ات التي ال ت�ؤثر على جدولك
الزمني.
عالوة على الن�صائح املفيدة للتطبيق ،ف�إنه يحتوي � ً
أي�ضا على العديد من
الأدوات التي ميكنك ا�ستخدامها ملراقبة رحلة �إنقا�ص الوزن ب�شكل مبا�شر.
وميكنك ت�سجيل فرتات زيادة وزنك وفقدانه على التطبيق ،وكذلك تتبع
كمية الطعام واملاء التي تتناولها ،و�إح�صاء خطواتك اليومية.
وميكن مل�ستخدمي ً � Noom
أي�ضا اللجوء �إىل التطبيق للح�صول على
املزيد من اخلربات التحفيزية ال�شخ�صية يف �شكل جمموعات دعم وجتارب
التدريب الفردية.
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انطالق املو�سم ال�صيفي يف جمعية حممد بن خالد �آل نهيان لأجيال امل�ستقبل
•• العني -الفجر

برعاية �سامل بن ركا�ض العامري

«�سقيا �شكر ًا لعطائك» ت�ستهدف
 2200عامل يف العني
حتت رعاية ال�شيخ الدكتور �سامل بن ركا�ض العامري ،الرئي�س الفخري
لفريق �شكراً لعطائك التطوعي ،وبالتعاون مع مبادرة ال��روح الإيجابية
وفريق غاية التطوعي ،ووثيقة الوالء واالنتماء ،حققت املرحلة ال�سابعة
من مبادرة " �سقيا �شكراً لعطائك " مبدينة العني جناحاً كبرياً� ،إذ تندرج
الفعالية �ضمن �سل�سة م �ب��ادرات "�سقيا خليفة" ،ال�ت��ي ينظمها (فريق
�شكر�أ لعطائك ) .تهدف املبادرة لتوزيع املاء والع�صائر على العمال ،حيث
ا�ستهدفت هذه املرحلة �أكرث من  2200عامل يف مدينة العني ،مب�شاركة
 80متطوعاً ،من بينهم فر�سان التطوع يف فريق �شكراً لعطائك.
و�صف ال�شيخ الدكتور �سامل بن ركا�ض العامري ،املبادرة ب�أنها جت�سد معاين
احلب والتقدير والوفاء للمغفور له ب��إذن اهلل ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان ،طيب اهلل ث��راه ،حيث �ألهمنا فعل اخلري وم�ساعدة الآخرين ،كما
�أن �أبناء الإمارات هم �أبناء زايد اخلري وقلوبهم مفتوحة لتقدمي املبادرات
اخلالقة والإن�سانية من دول��ة الإم��ارات ،التي تعترب منبع اخلري والقيم
التكافلية الرا�سخة والأ�صيلة .وقال عا�صم حم�سن �شائع قائد جلنة االبداع
واالبتكار للفريق� ،إن مثل هذه املبادرات من �أع�ضاء الفريق ،تدعم الدور
الإيجابي والإن�ساين ملجتمع الإمارات املتكافل ،واحلري�ص على ن�شر القيم
الفا�ضلة والرتاحم يف املجتمع ،كما انها تر�سخ القيم املجتمعية املتفاعلة
مع كل ما يعزز التجاوب الإيجابي ال�ستدامة العطاء الإن�ساين .بدورها
�أو�ضحت الأ�ستاذة كوثر حممد الرحايل ،قائد جلنة ال�سعادة والإيجابية
للفريق �أن املجتمع الإماراتي يعزز النهج الإن�ساين يف امل�شاريع واملبادرات
اخل�يري��ة ،والإن���س��ان�ي��ة ال�ك�ث�يرة وامل�ت�ن��وع��ة ،ع�ل��ى ك��اف��ة الأ� �ص �ع��دة املحلية
واخلارجية ،وير�سخ الأفكار امللهمة والنابعة من احلر�ص على ن�شر وغر�س
الأف�ع��ال التي حت��ث على ال�تراح��م يف املجتمع .وتوجهت الأ��س�ت��اذة كوثر
الرحايل يف ختام حديثها بال�شكر والتقدير واالمتنان �إىل �شركاء النجاح،
وهم مبادرة الروح الإيجابية و�شبكة ر�ؤية الإمارات الإعالمية وجمعية كلنا
مع �أ�صحاب الهمم وفريق غاية التطوعي .على جهودهم يف �إجناح املبادرة

�صبي يافع بعد �إعادة زرع
ا�ستعادة ابت�سامة ّ
�سنه الأمامية بنجاح يف مركز الفالح ال�صحي

ن�سبة جناح زراعة الأ�سنان الطبيعية بعد
مرور � 12ساعة من الك�سر ال تتعدى % 7

•• �أبوظبي -الفجر

متكنت ع�ي��ادة ط��ب الأ��س�ن��ان يف مركز ال�ف�لاح ال�صحي ،املن�ش�أة ال�صحية
التابعة ل�شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" ،م�ؤخ ًرا من ا�ستعادة
ابت�سامة �صبي ي��اف��ع يبلغ م��ن العمر  14ع��ام�اً بنجاح بعد خ��روج �سنه
الأمامية بالكامل عند تعر�ضه حلادث �سقوط �أثناء ركوب ال�سكوتر.
بف�ضل وعي الأم ،قامت على الفور بو�ضع ال�سن يف احلليب وقد �ساعد هذا
الإج��راء يف منع جفاف ال�سن و�ش ّكل م��ادة حافظة م�ؤقتة .و�أح�ضرت الأم
ابنها �إىل مركز الفالح ال�صحي يف اليوم ال�ت��ايل ،و�أن ن�سبة جن��اح زراعة
الأ�سنان بعد � 12ساعة تقارب .7%
كانت الأم قلقة ب�ش�أن ت�أثري فقدان
ال �� �س��ن ع �ل��ى � �ش �ك��ل اب �ن �ه��ا اليافع،
وواف� �ق ��ت الأ�� �س ��رة ع �ل��ى اال�ستمرار
يف الإج � ��راء ب�ع��د ال�ف�ح����ص ال�شامل
ل�ل�أ� �س �ن��ان� .أو ًال ،مت تنظيف ال�سن
دون �إزالة الأن�سجة الرخوة ،ثم متت
�إع��ادة زرعها يف التجويفُ .وو�ضعت
جبرية لتثبيت ال�سن ال�ضعيفة .ومت
�أخ��ذ ��ص��ورة ب��الأ��ش�ع��ة ال�سينية قبل
وبعد اجلراحة لتحديد مدى فعالية
الإجراء .و ُن�صح املري�ض باتباع نظام
غذائي ي�شمل الأطعمة الطرية فقط
ملدة �أ�سبوعني ،واالمتناع عن ممار�سة التمارين البدنية �أو الألعاب ال�شديدة
لتجنب ال�صدمة �أو النزيف املحتمل .وبعد ثمانية �أيام من الإجراء الأول،
مت �إجراء عالج قناة جذر متبوعاً ب�إزالة اجلبرية.
و�شاركت ال��دك�ت��ورة �أم��ل جمال �إب��راه�ي��م ،طبيبة �أ�سنان خمت�صة يف طب
الأ�سنان التجميلي ،وامل�س�ؤولة عن ع�لاج ه��ذه احلالة" :كان اتباع خطة
العالج امل�صممة خ�صي�صاً للمري�ض �أم��راً �ضرورياً لنجاح الإج��راء ،وقد
التزم املري�ض وعائلته ب�شكل جيد بجميع التعليمات املو�ضحة ،يف الواقع،
مل نالحظ �أي حركة �أو م�ضاعفات يف ال�سن بعد عام تقريباً من العالج.
فقد كان املري�ض ووالدته قلقني للغاية ب�ش�أن فقدان ال�سن وت�أثري ذلك
على تفاعله مع املجتمع يف �سن املراهقة ،لكن قمنا بطم�أنتهم وجنحنا
يف زراعة �سنه الطبيعي ،مما �ساعد ال�صبي اليافع على ا�ستعادة ابت�سامته
اجلميلة وثقته� .سعدنا بفرحة املري�ض وعائلته بالنتيجة ،نظراً النخفا�ض
معدل جناح مثل هذه احلاالت".
و�أ�ضافت" :عالوة على ذلك ،ي�شكل هذا الإجناز دلي ً
ال وا�ضحاً على اخلربات
الوا�سعة التي يوفرها املركز يف خدمات طب الأ�سنان كما ي�سلط ال�ضوء على
توافر مثل هذه اخلدمات ذات امل�ستوى العاملي يف الإمارة".
ويعمل يف مركز الفالح ال�صحي فريق من �أطباء الأ�سنان املتمر�سني الذين
يقدمون العديد من اخل��دم��ات املتنوعة للمجتمع ،وم��ن بينها تركيبات
الأ�سنان ،وطب �أ�سنان الأطفال ،وطب الأ�سنان التجميلي ،وتقومي الأ�سنان،
وطب الأ�سنان العام.

انطلقت فعاليات املو�سم ال�صيفي ح�ضوريا يف جمعية
حممد بن خالد �آل نهيان لأجيال امل�ستقبل بتوجيهات
ورعاية رئي�س جمل�س الإدارة ال�شيخة د� .شما بنت حممد
ب��ن خ��ال��د �آل ن�ه�ي��ان  18ي��ول�ي��و وح�ت��ى � 12أغ�سط�س
 .2022وا�ستقبلت اجلمعية الأع�ضاء امل�شاركني يف
ال�برن��اجم�ين املخ�ص�صني ل�ه��ذا امل��و��س��م وه�م��ا برنامج
"خميم الأجيال  "20وبرنامج "يا زين �صيفنا  "18بعد
عودة احلياة ح�ضوريا وانح�سار فريو�س كوفيد  19الذي
حال من و�صول الأع�ضاء للجمعية ومت تنفيذ الربامج
افرتا�ضيا يف الفرتة ال�سابقة  .وجاء اليوم الأول مليئا
باحليوية والن�شاط و ا�ستقبل خميم الأجيال امل�شاركني
يف الفعاليات لكل من  :ممثلني من �إدارة متحف �شرطة
مربعة ومت التعريف باخلدمات التي يقدمها املتحف ،
كما مت ا�ستقبال �إدارة ق�سم املتابعة ال�شرطية والرعاية
الالحقة  -منطقة العني وق��دم��وا ور��ش��ة ع��ن النقاط
امل��روري��ة وال �ق �ي��ادة ال�سليمة ،فيما ق��دم��ت �إدارة ق�سم
ال�شرطة املجتمعية تعريفا بخدماتهم ،كما قدمت �إدارة
هيئة الدفاع املدين �شرحا حول �سيارة الإنقاذ وال�سالمة
العامة � ،أما �إدارة مرور العني فقد جاء �شرحهم بتعريف
الأع���ض��اء ب��دوري��ة االط�ف��ال ودوري ��ة ال�سعادة  ،و�شارك
الإع�ل�ام الأم�ن��ي يف ت�صوير كافة فعاليات اليوم الأول
بالتعاون مع املتطوعني يف �إجناح احلدث.
يف الوقت ذاته� ،أطلقت مكتبة �أجيال امل�ستقبل مو�سمها
ال�صيفي " يا زين �صيفنا  "18والذي �سينفذ ح�ضوريا
بتوجيهات من رئي�س جمل�س الإدارة حلر�صها على �أن
يكون الربنامج متنا�سب م��ع ال�ع��ودة للحياة الواقعية

بعد ف�ترة الإغ�ل�اق الطويلة التي �شهدها العامل على الأل�ي�ف��ة " وال��ذي ينفذ ح�ضوريا بتواجد الأط �ف��ال يف
كل امل�ستويات  ،فيما �سعت ال�شيخة د� .شما بنت حممد �إح��دى امل ��زارع ملمار�سة الفالحة و ال��زراع��ة و التعرف
بن خالد �آل نهيان خالل فرتة الإغالق لتحويل جميع على �أح��دث �آليات وطرق الزراعة والعناية باحليوانات
برامج مكتبة �أجيال امل�ستقبل لربامج رقمية افرتا�ضية الأليفة على يد اخت�صا�صني يف املجال،
رافعة �شعار "الباحثون عن املعرفة ال توقفهم الأزمات" ،كما مت تقدمي برنامج "منهجية منت�سوري" يف تطوير
اجلدير بالذكر �أن برنامج مو�سم �صيف  2022يت�ضمن امل �ه��ارات م�ستهدفا الأط �ف��ال مبرحلة ري��ا���ض الأطفال
العديد من الربامج التفاعلية والتي يتم �إطالقها لأول والذي يعمل على �إك�سابهم املهارات احلياتية ال�ضرورية
مرة مبجموعة من الأن�شطة احلية التي يتفاعل الطفل و ي�ساهم يف تعريفهم على البيئة املحيطة بهم ،و يك�سبهم
مهارة التفاعل الإيجابي معها.
فيها مع البيئة مبا�شرة.
فقد مت �إط�لاق برنامج "الفالحة وتربية احليوانات ومت �إطالق ن�سخة جديدة من برنامج "�أنا اقر�أ ق�صتي

بنف�سي" ل�ت�ط��وي��ر م �ه��ارات ال� �ق ��راءة ب��ال�ل�غ��ة العربية
م�ستهدفا الأط�ف��ال ممن يواجهون �صعوبة يف القراءة
باللغة العربية � ،إ�ضافة لربنامج اال�ستثمار والإدارة
املالية ال�ه��ادف لإك���س��اب الأط �ف��ال م�ه��ارات منها� :إدارة
الأف �ك��ار اال��س�ت�ث�م��اري��ة والتخطيط امل ��ايل ال�سليم �إىل
جانب برنامج امللتقى الثقايف ،وال��ذي يقدم جمموعة
من الربامج القرائية املتخ�ص�صة وور�شا يف تنمية الذات
وتعزيز الثقة بالنف�س .وي�ست�ضيف برنامج "يا زين
�صيفنا  "18ع��ددا من امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
التي ت�شارك ب�إيجابية يف تقدمي جمموعة من الور�ش
التخ�ص�صية ك��ل ح���س��ب جم��ال��ه ،مت�ضمنا جمموعة
م��ن ال ��رح�ل�ات امل �ي��دان �ي��ة واال��س�ت�ك���ش��اف�ي��ة وال ��زي ��ارات
ال�ترف�ي�ه�ي��ة؛ ل�ي��أت��ي امل��و��س��م مفعما بالكثري م��ن ور�ش
العمل التخ�ص�صية املتنوعة التي تغطي �شتى املجاالت
املثرية الهتمام الأطفال والنا�شئة و تر�ضي تطلعاتهم
بق�ضاء �إج��ازة �صيفية ممتعة و مثمرة مت�ضمنة برامج
تفاعلية مبا�شرة م��ا ب�ين الطفل و بيئته املحيطة يف
الوقت ذاته .
واجلدير بالذكر �أن مكتبة �أجيال امل�ستقبل مت افتتاحها
ب�صورة ر�سمية يف عام  2005ك��أول مكتبة متخ�ص�صة
لل��أط �ف��ال وال �ن��ا� �ش �ئ��ة مب��دي �ن��ة ال �ع�ين وم ��ازال ��ت تقدم
براجمها املميزة  ،فيما مت �إ�ضافة املكتبة املتنقلة التي
حتر�ص على �إي�صال املعرفة �إىل امل�ستهدفني يف �أماكنهم
ع��ام  2008و مت تطويرها �إىل مكتبة متنقلة رقمية
ذك�ي��ة يف ال �ع��ام 2019م وق ��د ح���ص��دت مكتبة �أجيال
امل�ستقبل عددا من اجلوائز املهمة على م�ستوى الدولة؛
ال �سيما جائزة خليفة الرتبوية ك�أف�ضل م�ؤ�س�سة داعمة
للتعليم .

يف �إطار ا�سرتاتيجيتها لتحقيق الريادة

جامعة الإمارات تتعاون بحثي ًا مع امل�ؤ�س�سات واجلامعات الفرن�سية
•• العني -الفجر

حتر�ص جامعة الإم��ارات العربية املتحدة على �إقامة
�شراكات ا�سرتاتيجية يف جم��ال التعليم والبحث مع
كربى م�ؤ�س�سات التعليم العايل الدولية لزيادة �إنتاجية
البحث العلمي وحت�سني جودته على امل�ستوى اجلامعي
مب��ا يتما�شى م��ع ر�ؤي ��ة اجل��ام�ع��ة ب ��أن ت�صبح جامعة
بحثية ت�ساهم يف حتقيق اال�ستدامة يف جميع املجاالت،
وتقدم حلو ًال علمية �إبداعية ومبتكرة تنعك�س �إيجاباً
على تطور دولة الإمارات وازدهارها.
وق��د �أ�شار الدكتور �أحمد علي م��راد ،النائب امل�شارك
للبحث العلمي يف جامعة الإمارات �إىل �أن اجلامعة من
تخ�ص�صة،
خالل ك ّلياتها املختلفة ومراكزها البحثية امل ُ ّ
متتلك �شبك ًة وا�سعة م��ن ال�شركاء ال��دول�ي�ين الذين
يخدمون ا�سرتاتيجية اجلامعة والتطلعات الوطنية
على مدى اخلم�سني عامًا القادمة والهادفة �إىل حتقيق
الريادة البحثية والعاملية ،وحت�سني الرتتيب اجلامعي
واملكانة العاملية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
و�أ�ضاف" :تركز هذه ال�شراكات على ا�ستخدام �أف�ضل
الأدوات التكنولوجية واملبتكرة حلل التحديات العاملية

امل�شرتكة" .و�أو��ض��ح الدكتور �أحمد م��راد ب��أن جامعة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة �أع�ط��ت الأول��وي��ة لإقامة
�شراكات ا�سرتاتيجية مع املعاهد التعليمية والبحثية
الفرن�سية يف املجاالت ذات الأولوية ويف قطاعات حيوية
رئي�سية ،وذلك لدعم ا�سرتاتيجية البحث يف اجلامعة
وتعزيز مكانتها من خ�لال ن�شر امل�ق��االت البحثية يف
.SCOPUS
و�أف��اد الدكتور �أحمد م��راد �أن��ه خ�لال الفرتة ما بني
 2018و  ، 2022ق��ام �أع �� �ض��اء هيئة التدري�س
والباحثون يف جامعة الإم��ارات العربية املتحدة بن�شر
 231ورقة بحثية بالتعاون مع باحثني من 143
جامعة ومركز بحثي يف فرن�سا .كما ويُجري باحثون
من كلية العلوم وكلية الطب والعلوم ال�صحية ومركز
زايد بن �سلطان للعلوم ال�صحية يف جامعة الإمارات،
خم�سة م�شاريع بحثية مم ّولة داخلياً ،بالإ�ضافة �إىل
�ستة م�شاريع بحثية مم ّولة خارجياً يف جم��االت ذات
�صلة بال�صحة واجلينوم والبيانات ال�ضخمة و�أمن
املعلومات بالتعاون مع عدد من امل�ؤ�س�سات الأكادميية
والبحثية يف فرن�سا .مُ�شرياً �إىل �أن هناك �ستة اتفاقيات امل�ؤ�س�سات الأك��ادمي�ي��ة والبحثية يف فرن�سا .و�أ�ضاف
بحثية وتعليمية ب�ين جامعة الإم ��ارات م��ع ع��دد من �أن املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء يجري

بحثاً متخ�ص�صاً وذل��ك بالتعاون م��ع وك��ال��ة الف�ضاء
الفرن�سية.

مفاج�آت �صيفية مذهلة يف انتظار زوار حديقة احليوانات بالعني
•• العني  -الفجر

ت�ستعد حديقة احليوانات بالعني بالتعاون مع �شركة
رفلكت للفنون الإبداعية لتقدمي مفاج�آت �صيفية
تنا�سب كافة �أف��راد العائلة من خ�لال ط��رح العديد
من الور�ش الفنية املختلفة واملتنوعة للأطفال خالل
�إجازة ال�صيف يف الفرتة ما بني  17يوليو حتى 28
�أغ�سط�س  ، 2022ح�ي��ث تت�ضمن ال��ور���ش تعليم
ال��ر��س��م وف �ن��ون ال�ت�ل��وي��ن وب�ع����ض الأع �م��ال اليدوية
املمتعة ،وذلك ابتدا ًء من عمر � 6سنوات.
و�سيتم تقدمي جمموعة من الور�ش الفنية املمتعة

يف م��وق�ع�ين خمتلفني وه �م��ا م�ع��ر���ض ف��ر���س النهر
وال�ت�م���س��اح وم��رك��ز ال���ش�ي��خ زاي ��د ل�ع�ل��وم ال�صحراء،
وت�شمل الور�ش عدداً من الأن�شطة مثل حيوانات من
الف�سيف�ساء ،والزراعة املائية ،وفر�س البحربالأوراق
والألوان ،والر�سم والتلوين �إ�ضافة �إىل ر�سم الطبيعة
ال�صامتة وفن تلوين الأحجار وفنون �صنع الأ�ساور.
و�سيحظى امل�شاركني بفر�صة ربح جوائز قيمة .ميكن
زي��ارة املوقع االلكرتوين اخلا�ص باحلديقة للحجز
والتعرف على �آلية الت�سجيل والدخول.
اجلدير بالذكر �أن حديقة احليوانات بالعني تقدم
خ�صماً بن�سبة  % 50على ت��ذاك��ر رح�لات �سفاري

العني التي تعترب جتربة ا�ستك�شافية مثرية و�سط
احلياة الربية الأفريقية املحاطة بحيوانات متنوعة
تتجول يف امل�ساحات ال�شا�سعة بحرية ودون قيود .كما
بخ�صم متمثل يف تخفي�ض
ت�ستقبل احلديقة زوارها
ٍ
تذكرة دخول احلديقة لت�صبح  10دراهم للكبار و 5
دراه��م لل�صغار ،وي�شمل اخل�صم الدخول �إىل مركز
ال�شيخ زايد لعلوم ال�صحراء.
وتوفر حديقة احليوانات بالعني العديد من الأن�شطة
ال�ترف�ي�ه�ي��ة جل�م�ي��ع �أف � ��راد ال �ع��ائ �ل��ة م �ث��ل التجول
يف �أن �ح��اء احل��دي�ق��ة مل���ش��اه��دة احل �ي��وان��ات املتنوعة،
اال�ستمتاع بالتجارب واخل��دم��ات امل��ذه�ل��ة واملحببة

ل��دي �ه��م م �ن �ه��ا ح �� �ض��ور ع��ر���ض ج � ��وارح ال�صحراء،
وااللتقاء باحليوانات واال�ستماع �إىل حكاياتهم من
مربيهم �إىل جانب جت��ارب الإط�ع��ام وزي��ارة حديقة
الأط�ف��ال اال�ستك�شافية لال�ستمتاع بالألعاب املائية
فيها وغريها الكثري.
وحت��ر���ص احلديقة على تعزيز التوعية املجتمعية
ب�أهمية احلفاظ على البيئة و�صون الطبيعة وحماية
احل �ي��وان��ات امل �ه��ددة ب��االن�ق��را���ض م��ن خ�ل�ال تقدمي
ب��رام��ج وع��رو���ض وام �ت �ي��ازات مم�ي��زة جلميع �شرائح
امل�ج�ت�م��ع ال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن جت�ع��ل جت��رب�ت�ه��م مع
عائالتهم �أكرث �إثارة وت�شويقاً.
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يعلم اجلميع �أن ا�ستهالك الكثري من امللح ي�ضر ب�صحتك .لكن ال �أحد
يذكر الت�أثري املحتمل للتوابل الأخرى ،مثل الفلفل الأ�سود.
ويعتقد النا�س �أن الفلفل الأ�سود ،وهو من نباتات الكرمة
املزهرة يف الأ�سرة الفلفلية� ،صحي ،كونه جزء من الطب
الهندي التقليدي منذ �آالف ال�سنني ،ويقولون �إن��ه له
خ�صائ�ص "طاردة للريح"� ،أي �أنه يخفف انتفاخ البطن.
ويف الطب ال�صيني التقليدي ،ي�ستخدم الفلفل الأ�سود يف
عالج ال�صرع.
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23

من الطب الهندي التقليدي منذ �آالف ال�سنني

هـــــل الفلفــــــل الأ�ســــود �صحــــي �أم ال؟
وي�شري العلم احلديث �إىل �أن الفلفل الأ�سود مينح بالفعل
فوائد �صحية ،ويرجع ذلك �أ�سا�سا �إىل مادة قلويدية ت�سمى
بيربين ،وه��ي امل��ادة الكيميائية التي تعطي الفلفل نكهته
الالذعة وم�ضاد �أك�سدة قويا.
ومن املعروف �أن م�ضادات الأك�سدة هي جزيئات تتخل�ص من
املواد ال�ضارة التي ت�سمى "اجلذور احلرة" .وميكن �أن ي�ؤدي
اتباع نظام غذائي غري �صحي والتعر�ض املفرط لل�شم�س
والكحول والتدخني �إىل زيادة عدد اجلذور احلرة يف اجل�سم.
وميكن �أن ي��ؤدي وج��ود فائ�ض من هذه اجلزيئات
غري امل�ستقرة �إىل �إت�لاف اخلاليا ،ما
يجعل النا�س ي�شيخون ب�شكل
�أ�� �س ��رع وي �� �س �ب��ب جمموعة
م��ن امل���ش��اك��ل ال�صحية،
مب ��ا يف ذل � ��ك �أم ��را� ��ض
ال� � �ق� � �ل � ��ب والأوع� � � � �ي � � � ��ة
ال ��دم ��وي ��ة وال�سرطان
والتهاب املفا�صل والربو
وال�سكري.
و�أظهرت الدرا�سات املعملية
على احل�ي��وان��ات واخل�لاي��ا �أن
ال�ب�ي�بري��ن ي �ق��اوم ه ��ذه اجل ��ذور
احلرة .ويف �إحدى الدرا�سات ،وقع
تق�سيم الفئران �إىل عدة جمموعات،
حيث تغذت بع�ض الفئران بنظام غذائي
طبيعي بينما تغذت الفئران الأخ��رى بنظام
غذائي عايل الدهون.
ووق��ع تغذية جمموعة واح��دة م��ن الفئران بنظام
غ��ذائ��ي ع ��ايل ال ��ده ��ون م�ك�م��ل ب��ال�ف�ل�ف��ل الأ�سود
وجمموعة �أخرى من الفئران مت �إطعامها نظاما
غذائيا عايل الدهون مكمال بالبيربين.
ووج� ��دت ال�ن�ت��ائ��ج �أن ال �ف �ئ��ران ال �ت��ي تغذت
ع�ل��ى ن�ظ��ام غ��ذائ��ي غ�ن��ي بالدهون
م�ك�م��ل ب��ال�ف�ل�ف��ل الأ�سود
�أو ال� �ب� �ي�ب�ري ��ن
ك � ��ان لديها
ع�ل�ام ��ات
�أق � � � � � � � � � � ��ل
ب� � �ك� � �ث �ي��ر
من �ضرر
اجل� � � ��ذور

احلرة مقارنة بالفئران التي تغذت على نظام غذائي عايل
ال��ده��ون ف�ق��ط .ويف ال��واق��ع ،ك��ان��ت ع�لام��ات ��ض��رر اجلذور
احلرة مماثلة للجرذان التي تغذت على نظام غذائي عادي.
ويحتوي البيربين �أي�ضا على خ�صائ�ص م�ضادة لاللتهابات.
وي��رت�ب��ط االل�ت�ه��اب امل��زم��ن مبجموعة م��ن الأم��را���ض ،مبا
يف ذل ��ك �أم ��را� ��ض امل�ن��اع��ة ال��ذات �ي��ة ،م�ث��ل ال�ت�ه��اب املفا�صل
الروماتويدي.
وهنا مرة �أخرى� ،أظهرت

الدرا�سات التي �أجريت على احليوانات �أن البيربين يقلل
االلتهاب والأمل يف الفئران امل�صابة بالتهاب املفا�صل.
وميكن للفلفل الأ�سود �أي�ضا �أن ي�ساعد اجل�سم على امت�صا�ص
�أف�ضل لبع�ض املركبات املفيدة ،مثل ري�سفرياترول� ،أحد
م�ضادات الأك�سدة املوجودة يف النبيذ الأحمر والتوت والفول
ال�سوداين .وت�شري الدرا�سات �إىل �أن الري�سفرياترول قد يقي
من �أمرا�ض القلب وال�سرطان و�ألزهامير وال�سكري.
وم��ع ذل��ك ،ف ��إن م�شكلة ري���س�ف�يرات��رول ه��ي �أن��ه مييل �إىل
التفكك قبل �أن تتمكن الأم�ع��اء من امت�صا�صه يف جمرى
ال��دم .لكن الباحثني وج��دوا �أن الفلفل الأ� �س��ود يزيد من
"التوافر البيولوجي" للري�سفرياترول .مبعنى �آخر،
يتوفر الكثري منه لي�ستخدمه اجل�سم.
وق��د يح�سن الفلفل الأ� �س��ود �أي�ضا م��ن امت�صا�ص
الكركمني ،وهو العن�صر الن�شط يف الكركم امل�ضاد
لاللتهابات.
ووجد العلماء �أن ا�ستهالك  20ملغ من البيبريين
مع  2غ من الكركمني قد ح�سن من توافر الكركمني
لدى الب�شر بن�سبة .2000%
و�أظهرت درا�سات �أخرى �أن الفلفل
الأ�سود قد يح�سن امت�صا�ص
بيتا كاروتني ،وهو مركب
م� � ��وج� � ��ود يف اخل� ��� �ض ��ار
والفواكه يحولها اجل�سم
�إىل فيتامني .A
وي� �ع� �م ��ل ب �ي �ت ��ا ك� ��اروت �ي�ن
كم�ضاد �أك�سدة قوي قد يقاوم
ال���ض��رر اخل �ل��وي .و�أظ �ه��رت الأبحاث
�أن تناول  15مغ من بيتا كاروتني مع  5مغ من
البيربين زاد ب�شكل كبري من م�ستويات بيتا كاروتني يف الدم
مقارنة بتناول بيتا كاروتني وحده.

ويُظهر البيربين �أي�ضا ت��أث�يرات واع��دة يف تقليل مقاومة
الأدوية املتعددة يف اخلاليا ال�سرطانية ،ما يقلل من فعالية
العالج الكيميائي.
ُ
ورغ ��م ذل��ك جميع م��ا ذك ��ر ،ف� ��إن ك��ل ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات غري
م��ؤك��دة �إىل ح��د م��ا ،حيث �أن معظم ال��درا��س��ات �أج��ري��ت يف

البيربين وال�سرطان
قد يكون للفلفل الأ�سود خ�صائ�ص مقاومة لل�سرطان ،حيث
وجدت درا�سات �أنبوب االختبار �أن البيربين قلل من تكاثر
خاليا �سرطان الثدي والربو�ستات والقولون و�شجع اخلاليا
ال�سرطانية على املوت.
وق ��ارن ال�ب��اح�ث��ون  55م��رك�ب��ا م��ن جم�م��وع��ة متنوعة من
التوابل ووج��دوا �أن البيربين ك��ان الأك�ثر فاعلية يف زيادة
فعالية العالج النموذجي ل�سرطان الثدي الثالثي ال�سلبي،
�أكرث �أنواع ال�سرطان عدوانية.

م�شروبات ت�ساعد على اال�سرتخاء قبل النوم

يحتاج البالغون �إىل � 7ساعات �أو �أكرث من النوم ليال وفقا للأبحاث ،ومت ربط احل�صول على �أقل من �سبع �ساعات من
النوم يف الليلة ب�شكل منتظم بالإ�صابة مب�شاكل �صحية عدة.
ي�ؤكد خرباء التغذية والنوم على ت�أثري نوعية الطعام وال�شراب الذي نتناوله قبل النومة ،على جودة النوم،
ويقدم اخلرباء ن�صائح عن �أف�ضل امل�شروبات التي ميكن �إ�ضافتها �إىل الروتني اليومي قبل النوم:
احلليب
مي �ك��ن �أن ي���س��اع��د � �ش��رب احل �ل �ي��ب ل �ي�لا بع�ض
الأ�شخا�ص على اال��س�ترخ��اء قبل ال�ن��وم ،تقول
�أخ�صائية التغذية وامل�ؤلفة توبي �أميدو"يقول
العديد من الأ�شخا�ص �إن ذلك ي�ساعدهم على

اال�سرتخاء والقلق ،ورغم عدم وجود دليل علمي،
�إذا كنت ت�شعر �أن تناول م�شروب مليء بالعنا�صر
الغذائية قبل النوم ي�ساعدك على النوم ب�شكل
�أف�ضل واال�سرتخاء ،فا�ستغل ذلك".
وت���ض�ي��ف �أخ �� �ص��ائ �ي��ة ال �ت �غ��ذي��ة �آم� ��ي جود�سون

"احلليب هو بروتني عايل اجلودة ،مما يعني �أنه ع�صريالكرز
م�صدر ممتاز للأحما�ض الأمينية الأ�سا�سية ،يحتوي ع�صري الكرز على الكثري من العنا�صر
الكازين ،وهو املكون الأ�سا�سي للربوتني املوجود الغذائية املفيدة ل�صحة اجل�سم،
يف احلليب ،هو بروتني يه�ضم ببط�أ مما ي�ساعد وي���س��اه��م يف ت�ع��زي��ز امل �ن��اع��ة وت�ق�ل�ي��ل االلتهاب
يف ت�ع��زي��ز ال���ش�ع��ور ب��ال���ش�ب��ع مم��ا يجعلك �أكرث وحت �� �س�ي�ن الأداء ال ��ري ��ا� �ض ��ي ،وي �ح �ت��وي على
�إ�شباعا �أثناء النوم".
كميات عالية من امليالتونني ي�سمى ال�سالئف
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�
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�
ي
�
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�
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ا
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�
إىل
وي �� �ش�ير اخل �ب��راء �
ال�ت�رب �ت��وف��ان ،مم��ا ي���س��اع��د ع �ل��ى ال �ن��وم ب�شكل
ت�خ�ف�ي��ف ا� �ض �ط��راب��ات ال� �ن ��وم� ،إذ ي �ح �ت��وي على �أف�ضل.
الرتبتوفان ،وه��و مقدمة لهرمون امليالتونني تقول جود�سون�" :أظهرت ال��درا��س��ات �أن �شرب
ال��ذي ينظم ال�ن��وم ،ف ��إن كوبا م��ن احلليب قبل ع�صري الكرز ،وخا�صة من الكرز احلام�ض ،قد
النوم لي�س فقط وجبة خفيفة م�شبعة توفر  13يزيد من �إنتاج اجل�سم الطبيعي للميالتونني".
عن�صرا غذائيا �أ�سا�سيا ،ولكنها قد ت�ساعد �أي�ضا و�أظهرت الأبحاث املتعلقة بع�صري الكرز والنوم
يف حت�سني نوعية النوم.
حت�سنا يف جودة النوم ،وانخفا�ض عدد اال�ستيقاظ
ليال ،وزيادة يف �إجمايل وقت النوم.
البابوجن
والبابوجن ع�شبة ت�أتي من الأزه ��ار التي ت�شبه �شاي الفندر
الأق �ح��وان لعائلة نبات  Asteraceaeوقد ا�ستخدم الالفندر على مر ال��زم��ان ك�شكل من
مت ا�ستهالكه لعدة قرون كعالج طبيعي للعديد �أ��ش�ك��ال ال �ع�لاج ب��ال��روائ��ح ،ويعتقد ع�ل��ى نطاق
م��ن احل��االت مثل خف�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم وا�سع �أنه يخلق ت�أثريات منومة ،ويعمل كمثبت
وتقليل االلتهاب وعالج �أعرا�ض الربد وامل�ساعدة ل �ل �م��زاج ،وي �ع��زز امل���ش��اع��ر الإي �ج��اب �ي��ة للأمهات
يف احلرمان من النوم.
جت��اه �أط �ف��ال �ه��ن ،وت��و��ص�ل��ت الأب �ح��اث االخرية
تقول جود�سون" :لقد مت ال�تروي��ج مل�ستخل�ص �إىل �أن��ه ميكن �أن يعمل كمهد�أ من ويتم �صنعه
ال �ب��اب��وجن لآث � ��اره امل �ه��دئ��ة ع �ل��ى م��ر الع�صور ،ع��ن ط��ري��ق تخمري ال�براع��م الأرج� ��واين لنبتة
هناك بع�ض الأب�ح��اث التي ت�شري �إىل �أن �شاي  Lavandula angustifoliaباملاء
البابوجن قد يكون مفيدا يف حت�سني نوعية النوم ال�ساخن.
وتقليل الأع��را���ض اجل�سدية لق�صور النوم" .وجدت درا�سة ن�شرت يف جملة Worldviews
وت�ضيف جود�سون":وهناك �أي�ضا بع�ض الأمل � on Evidence-Based Nursingأن
يف �أن م�ستخل�ص البابوجن قد يكون له ت�أثريات �شاي الالفندر �ساعد يف االكتئاب والتعب ،خا�صة
م�ضادة للأرق".
عند الن�ساء بعد الوالدة.

م��زارع اخلاليا �أو احل�ي��وان��ات .وه��ذه الأن ��واع من التجارب
ال "ترتجم" دائما على الب�شر .ومع ذلك ،ميكنك �أن تكون
مت�أكدًا �إىل حد ما من �أن �إ�ضافة القليل من الفلفل املطحون
�إىل طعامك م��ن غ�ير امل��رج��ح �أن ي�سبب ل��ك ال���ض��رر ،وقد
يكون مفيدا.
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70533

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�ضوع الدعوى  :احلكم بحل وت�صفية ال�شركة املدعي عليها الثانية وتعيني احد اخلرباء احل�سابني �صاحب الدور بجدول
املحكمة كم�صفي لها مع ما يرتتب على ذلك من اثار اخ�صها جرد موجودات ال�شركة وا�ستيفاء حقوقها والوفاء بديونها وبيع
موجوداتها وتوزيع ناجت الت�صفية بني طريف التداعي كال بح�سب ن�سبته يف را�س مال ال�شركة املدعي عليها الثانية مع الزام
املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:علياء عبا�س علي عبداهلل اخلاجة
عنوانه:بوكالة املحامي  -احمد علي مفتاح �صالح الزعابي
املطلوب �إعالنهما  -1 :هاين ماجد عبداهلل امل�شد  -2مقهى كازاباليا �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/11/22:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /علياء
عبا�س علي عبداهلل اخلاجة بحل وت�صفية ال�شركة املدعي عليها الثانية (مقهى كازاباليا � -شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)
وتعيني اخلبري �صاحب الدور باجلدول م�صفيا لها وذلك بتكلفة ب�شهر حكم الت�صفية وجرد كافة �أ�صول ال�شركة وح�صر مالها
من حقوق وما عليها من التزامات وعلى مدير ال�شركة حترير قائمة مف�صلة باموال ال�شركة وميزانيتها وما لها من حقوق
لدى الغري وما عليها من التزامات وديون وتكليف امل�صفي ببيع موجودات ال�شركة بطريق املزاد العلني وايداع ح�صيلة البيع يف
احد امل�صارف حل�ساب ال�شركة حتت الت�صفية واخطار دائني ال�شركة وت�صفية جميع الديون امل�ستحقة على ال�شركة وحت�صيل
حقوقها لدى الغري و�سداد ديونها وتوزيع ما يتبقى من ام��وال على ال�شركاء كل بح�سب ح�صته وح��ددت مبلغ خم�سة ع�شر
الف درهم حتت ح�ساب م�صاريف واجر امل�صفي ت�ضاف على عاتق الت�صفية والزمت املدعي عليه االول بامل�صاريف وخم�سمائة
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

حمكمة اال�ستئناف
70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3929/2022/209تنفيذ عمايل
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  219/2022عمايل جزئي  ,ب�سداد املبالغ
املنفذ بها وقدرها ( )2444841درهم ل�صالح العامل ومبلغ ( )4917درهم ر�سوم ل�صالح املحكمة .
طالب التنفيذ � :سانكالب �سودهري كاكودكار
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى بناية الر�ستماين � -شقة
 - 503نف�س بناية ني�سان  -هاتف 0504242011 - 0553989122:بريد الكرتوين- info@frangulf.ae:
رقم مكاين - 3208594689:وميثله:ح�سن عا�شور ح�سني عبداهلل املال
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة بن حفيظ للمقاوالت العامة ذ.م.م  -فرع دبي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )244841درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ( )4917درهم ر�سوم ل�صالح
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

حماكم دبي
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اعالن بالن�شر
 1533/2022/305ا�ستئناف جتاري

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضدهم  -1/كوميوبيز للتجارة العامة �ش.ذ.م.م -2لوجيكوم
���ش.م.ح  -3مايكرو�سوفت جلف  -منطقة حرة  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /االهتزاز للتكنولوجيا ���ش.ذ.م.م  -وميثله:بدر حممد
علي القرق  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  3800/2021جتاري
جزئي  -وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2022/8/1ال�ساعة 10.00
�صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة
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اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 711/2022/465:نزاع جتاري

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة رقم 756
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة مببلغ وقدره ( )361.807.97درهم ثالثمائة وواحد و�ستون الف وثمامنائة و�سبعة درهم
و�سبعة وت�سعون فل�سا مع الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام باال�ضافة
اىل الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .
املتنازع:لوت�س للمقاوالت �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى بزن�س افينو � -شقة الطابق  5مكتب
 - 514خلف ال�شركة العربية لل�سيارات (وكالة ني�سان) وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م  -2يو�سف حنا زه��ره � -صفتهما  :متنازع
�ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مببلغ وق��دره ( )361.807.97دره��م ثالثمائة
وواحد و�ستون الف وثمامنائة و�سبعة درهم و�سبعة وت�سعون فل�سا مع الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة -اعالن املتنازع �ضدهم بالقرار
املنهي للخ�صومة قررت املحكمة ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�ص املادة  54من الالئحة التنظيمية لقانون
االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري الزام املتنازع �ضدهما مبلغ ( )361.807.97درهم والفائدة  %5من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتهما الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  500درهم اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�سم
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اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  943/2021/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/818عقاري جزئي واملعدل باال�ستئناف
رقم  2021/185ا�ستئناف عقاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )5.454.096درهم �شامال للر�سوم
وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :علي عبد احل�سني عبا�س املالكي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع زعبيل  -بناية مونتانا  -مكتب 503
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة داماك �ستار العقارية ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2022/7/13:اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )3978529.69درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار (الوحدات املحجوز عليها
على مقرها/امارة دبي  -منطقة تيكوم  -منطقة مدينة دبي لالنرتنت  -برج اك�سيكتيف هايت�س -
بجانب فندق تامي  -الطابق ال�ساد�س  -الطابق كامل  -رقم مكاين  1571176733والعائدة لكم بطريق
املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نادي
تونتي مينت�س برين للياقة البدنية
رخ�صة رقم CN 2636310:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

70197

اعالن بالن�شر
 301/2022/208تنفيذ مدين
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/خان �سالم عبدالوايل خان  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دار الت�أمني �ش.م.ع
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )313682.00درهم 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
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :اثمد للو�ساطة التجارية
رخ�صة رقم  CN 3691127:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نوف عاي�ض معي�ض عا�صى العتيبى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  423/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )010887وال�صادر عن بنك االم��ارات دبي الوطني
بقيمة ( )5500درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف  -و ال�شيك املرجتع رقم ( )011214وال�صادر عن بنك االمارات
دبي الوطني بقيمة ( )5500درهم باجمايل مبلغ ( )11000درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :دراك �شيمى للتجاره (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش اخلان  -بناية ا�سا�س � -شقة  - 504مدخل
املكاتب  -بجوار م�صرف ال�شارقة اال�سالمي
املطلوب �إعالنهما -1 :ه�شام حممد حممود �سليمان  -2ترافيك ميديا منطقة حرة ذ.م.م � -صفتهما :منفذ
�ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )11805درهم 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

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2818/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة �أرقام ( )003753 - 003752 - 003958وال�صادر
عن املنفذ �ضدهما بقيمة ( )6005655درهم .
طالب التنفيذ � :شركة االدراك للمقاوالت ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -جممع دبي لال�ستثمار االول  -دبي  -مبنى �شون بزن�س بارك � -شقة
مكتب رقم 05
املطلوب �إعالنهما -1 :ملتي لينك للمقاوالت ���ش.ذ.م.م  -2توما�س ماثيو موتاتيل � -صفتهما:
منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )6005655درهم 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

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

�إنذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/12669
املنذر  :بنك �أبوظبي الأول (حاليا) بنك ابوظبي الوطنى (�سابقا)
املنذر �إليه � :سعيد �سامل جا�سم بخيت الدهماين
ينذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إل�ي��ه ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��درة ( )111,559.62درهم
نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك
خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية
على ال�سيارة رق��م ( /8354خ�صو�صي  /N/دب��ي) من ن��وع (NISSAN
� � _ MAXIMAص��ال��ون) م��ودي��ل ( )2018ل ��ون (رم � ��ادي) واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عبا�س احمد عبا�س البحراوي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/سعاد حممد عبدالعزيز عبد الغني
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )43722.00درهم 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

70197

�إنذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/12666
املنذر  :بنك �أبوظبي الأول (حاليا) بنك ابوظبي الوطنى (�سابقا)
املنذر �إليها  :بارعه مرت�ضى ابراهيم زوجه ح�سن البريوتي
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )31,277.21درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م ( / 9871خ�صو�صي  /D/دب��ي) م��ن ن��وع (جم�سى اك��ادي��ا -
�أ�ستي�شن) موديل ( )2010لون (�أبي�ض) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 947/2022/100:احوال نف�س م�سلمني

املنظورة يف:دائرة الأ�سرة احوال نف�س الثانية رقم 72
مو�ضوع الدعوى  -1:احل�ضانة  -2املطالبة املالية.
املدعي:رمي في�صل حممد االمني عمر
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -املدام  -ال�شارقة � -شارع �شارع حتا  -مبنى بناية حممد
�سعيد � -شقة طابق االر�ضي G02 -
املطلوب �إعالنه  -1 :ممدوح الفا�ضل عو�ض الكرمي احمد � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  -1احل�ضانة  -2املطالبة املالية -
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/8/16ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي
عن بعد يف مبنى االح��وال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود 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

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5219/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك امل��رجت��ع رق��م ( )000073وال���ص��ادر ع��ن ملتي لينك
للمقاوالت وميثلها توما�س ماثيو بقيمة (. )7.000.000.00
طالب التنفيذ  :توما�س الك�سندر كي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي  -مبنى اركيدا
املطلوب �إعالنهما  -1 :توما�س ماثيو  -2ملتي لينك للمقاوالت � -صفتهما :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )7005535درهم 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.

حماكم دبي

70533

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كي جي ان ملعدات النفط
والغاز الطبيعي ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 2593388:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /كي جي ان ملعدات النفط والغاز الطبيعي ذ.م.م
K G N OIL & GAS EQUIPMENT L.L.C

�إىل /ام ا�س انريجي للمعدات ذ.م.م
MS ENERGY EQUIPMENT L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال
ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :فري�ست تكت للتجارة االلكرتونية � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم  CN 4359949:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة في�سوفت لتجارة االجهزة الذكية �ش ذ م م
VSOFT SMART MACHINES TRADING L L C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة رويال فرونت للتجارة واال�ستثمار � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ROYAL FRONT TRADING & INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L L C

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتنازع �ضده  -1 :بيفر جلف للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتنازع :جي مي جي لقطع غيار املعدات الثقيلة �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بالزام املدعي عليها ان تدفع للمدعية مبلغ
( )76.292.40درهم مع فائدة  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام بحكم نافذ
عاجال بال كفالة والزام املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب  .وحددت لها جل�سة
يوم اخلمي�س املوافق  2022/7/28ال�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

رئي�س ال�شعبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13597بتاريخ 2022/7/19
اعالن بالن�شر
 592/2022/461نزاع حمدد القيمة

الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70197

70197

�إنذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/12667
املنذر  :بنك �أبوظبي الأول (حاليا) بنك ابوظبي الوطنى (�سابقا) .
املنذر �إليها  :ان ايه اي ا�س انرتنا�شونال للتجارة العامة �ش.ذ.م.م .
ينذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إليها ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��درة ( )89,595.22درهم
نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك
خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية
على ال�سيارة رقم ( / 41276خ�صو�صي  /Q/دبي) من نوع (تويوتا هاي
اي�س  -فان ثالجه ) موديل ( _ )2014لون (�أبي�ض) واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

حماكم دبي

70392

اعالن بالن�شر
 3345/2022/209تنفيذ عمايل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
70197

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية

حمكمة التنفيذ

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

70392

حذف نوره عاي�ض معي�ض عا�صى العتيبى

تعديل مدير � /إ�ضافة هرنيك �سارج�سيان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل مطر غميل عبيد النعيمى
تعديل مدير  /حذف عبداهلل مطر غميل عبيد النعيمى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /فري�ست تكت للتجارة االلكرتونية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

FIRST TICKET E COMMERCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /فري�ست تكت للتجارة االلكرتونية ذ.م.م

FIRST TICKET E COMMERCE L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو
دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13597بتاريخ 2022/7/19
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 940/2022/460:نزاع مدين

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

70197

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات التا�سعة رقم 758
مو�ضوع املنازعة  :اوال:ا�صليا:الق�ضاء بالزام املدعي عليهما بتنفيذ العقد �سند الدعوى وتركيب امل�صعد
خ�لال ف�ترة ال تزيد عن �شهرين من تاريخ احلكم طبقا لن�ص امل��ادة  272من قانون املعامالت املدنية -
ثانيا:احتياطيا:الق�ضاء بف�سخ عقد التوريد والرتكيب امل�ؤرخ  2021/8/28الزام املدعي عليهما بان يعيدا
مت�ضامنني ومت�ضامني ما دفعه لهما من مال ( )30.502درهم م�ضافا اليه التعوي�ض اجلابر عن�:أ  -ارتفاع
اال�سعار وتقدير يف الوقت احلا�ضر بثالث �أ�ضعاف الثمن املتعاقد عليه اي ان تكلفة �شراء وتركيب م�صنع
ا�صبحت ( )83.000درهم � * 3أ�ضعاف =  249.000درهم  -بتعوي�ض املدعي عما حلق به من �ضرر ما زال بلحق
به من متاعب �صحية و�آالم نف�سية من جراء عدم تركيب امل�صعد وبقدرها املدعي مببلغ (� )30ألف درهم
فقط مع الزامهما بامل�صاريف واالتعاب والر�سوم .
املتنازع:حممد فرحات
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -اخلبي�صي  -ديره  -دبي � -شارع الرقة  -مبنى مركز الرقة لالعمال � -شقة
5008
املطلوب �إعالنه  -1 :ر�ضا رجب احمد علي � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال:ا�صليا:الق�ضاء بالزام املدعي عليهما بتنفيذ
العقد �سند الدعوى وتركيب امل�صعد خالل فرتة ال تزيد عن �شهرين من تاريخ احلكم طبقا لن�ص املادة
 272من قانون املعامالت املدنية  -ثانيا:احتياطيا:الق�ضاء بف�سخ عقد التوريد والرتكيب امل�ؤرخ 2021/8/28
الزام املدعي عليهما بان يعيدا مت�ضامنني ومت�ضامني ما دفعه لهما من مال ( )30.502درهم م�ضافا اليه
التعوي�ض اجلابر عن�:أ  -ارتفاع اال�سعار وتقدير يف الوقت احلا�ضر بثالث �أ�ضعاف الثمن املتعاقد عليه اي
ان تكلفة �شراء وتركيب م�صنع ا�صبحت ( )83.000درهم � * 3أ�ضعاف =  249.000درهم  -بتعوي�ض املدعي
عما حلق به من �ضرر ما زال بلحق به من متاعب �صحية و�آالم نف�سية من جراء عدم تركيب امل�صعد وبقدرها
املدعي مببلغ (� )30أل��ف دره��م فقط مع الزامهما بامل�صاريف واالتعاب والر�سوم -وح��ددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق 2022/7/27: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.
رئي�س الق�سم

�إخطار عديل بالوفاء
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0070964

70533

لـدى مقام كاتب العدل بال�شارقة  ,,,,املوقر
انذار عديل
مقدمة من  :املنذر  /عبد اهلل حممد ر�ضا حممد نور املرزوقي (�إماراتي اجلن�سية) ب�صفته وكيال عن  /جا�سم حممد ر�ضا حممد نور املرزوقي مبوجب الوكالة
امل�صدق عليها من كاتب العدل باملحرر رقم  - 41955/1/2022العنوان  /امارة دبي  -ديـرة  -منطقة القرهود  -بناية بو�شقر اجلديدة � -شقة � - 302شارع
 -104هاتف متحرك  - 0501777766 /مكاين  3287893582 /الربيد االلكرتوينInfo@fahadadvocates.com /
�ضد  -املنذر اليه  /بهيمجي اجابهاي رو�شيا �سافابهاي رو�شيا (هندي اجلن�سية) العنوان  /ال�شارقة  -املريجة  -بناية ر�أ�س اخليمة الوطني
الهاتف املتحرك  - 0556961025 /هاتف املكتب 0656893365
الـمـو�ضـوع� /إنذار عديل مقدم من املنذر مبطالبة املنذر اليه بالتكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره  41500درهم (واحد و�أربعون �ألف وخم�سمائة درهم) اىل املنذر
و�أنذرته بالآتي  ،حيث ان املنذر يداين املنذر اليه مببلغ وقدره  41500درهم (واحد و�أربعون �ألف وخم�سمائة درهم) مبوجب ما مت حتريره لعدد �أربع �شيكات بنكية
م�سحوبة على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني وموقع عليها من قبل املنذر اليه والتي جاءت بياناتها كالتايل-:
الرقم

رقم ال�شيك

تاريخ الإ�ستحقاق

قيمة ال�شيك

البنك امل�سحوب عليه ال�شيك

تاريخ رف�ض ال�شيك و�سببه

1

000017

10/5/2022

 16600درهم

بنك را�س اخليمة الوطني

احل�ساب مغلق 11/5/2022

2

000019

10/1/2022

 8300درهم

بنك را�س اخليمة الوطني

احل�ساب مغلق 12/1/2022

3

000020

10/3/2022

 8300درهم

بنك را�س اخليمة الوطني

احل�ساب مغلق 19/3/2022

4

000022

10/11/2021

 8300درهم

بنك را�س اخليمة الوطني

احل�ساب مغلق 12/1/2022

وعليه ولدى مطالبة املنذر للمنذر اليه لأداء مبلغ املديونية امتنع املنذر اليه عن �سداد الـمـتـر�صـد يف ذمته ل�صالح املنذر دون مربر او م�سوغ قانوين او �شرعي ،وحيث
ان هذا الدين ثابت بالكتابة وحال االداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معني املقدار غري متنازع فيه ،ووفقا لن�ص املادة  62من الالئحة التنفيذية لقانون
االجراءات املدنية والتي تن�ص على ( :ا�ستثناء من القواعد العامة يف رفع الدعوى ابتداء “ تتبع االحكام الواردة يف املواد التالية �إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة
الكرتونيا او م�ستنديا وحل االداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معني املقدار او منقول معينا بنوعه ومقداره ،ال مينع من �سلوك امر االداء طلب الفوائد
او اتخاذ �أي اجراء من االجراءات التحفظية ،وتتبع االحكام الواردة يف الفقرة ال�سابقة �إذا كانت املطالبة املالية حملها انفاذ عقد جتاري� ،أو كان �صاحب احلق دائنا
بورقه جتاريه) وكانت املادة  63من ذات الالئحة تن�ص على( :على الدائن ان يكلف املدين بالوفاء يف ميعاد خم�سة ايام على االقل ثم ي�ست�صدر �أمر االداء من قا�ضي
املحكمة التي يقع يف دائرتها موطن يف ان يكون احلق الوارد يف التكليف بالوفاء �أقل من املطلوب يف عري�ضة ا�ست�صدار �أمر بالأداء ،ويكون التكليف بالوفاء ب�أي و�سيله
من و�سائل االعالن املحددة يف هذه الالئحة) وملا كان االمر كذلك مما يحق معه للمنذر تكليف املنذر اليه بالوفاء بالدين خالل (خم�سة �أيام) من تاريخ اعالنه بهذا
االنذار ،واال �سوف ي�ضطر املنذر ا�سفا” ال�ست�صدار امر �أداء ،لذلك  ،ف�إن املنذر ينذر املنذر �إليه مبوجب هذا االنذار بالآتي -:ب�إلزام املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ
وقدره  41500درهم (واحد و�أربعون �ألف وخم�سمائة درهم) والـمـتـر�صد يف ذمة املنذر اليه ل�صالح املنذر مبوجب ما مت حتريره من عدد �أربع �شيكات بنكية وموقع
عليها من قبل املنذر اليه وال�شيكات حمل االنذار معلومة وحمددة الو�صف والقيمة بعالية وذلك يف خالل خم�سة ايام من تاريخ االعالن بهذا االنذار العديل ،مع
حفظ كافة احلقوق القانونية االخرى للمنذر،

الكاتب العدل

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كراج مي�ساك لل�سيارات ذ م م
رخ�صة رقم  CN 1065346:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /مي�ساك هايك خ�ضريان من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /مي�ساك هايك خ�ضريان من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد غالب على
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كراج مي�ساك لل�سيارات ذ م م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :العمدة لتجارة االبواب و النوافذ يو بي
يف �سي رخ�صة رقم  CN 4038453:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اكرم احمد حممد حمزه %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل خمي�س هالل جمعه الكعبى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /العمدة لتجارة االبواب و النوافذ يو بي يف �سي

MISSAK AUTO GARAGE LLC

AL OMDA DOORS & WINDOWS TRADING U P V C

�إىل /كراج مي�ساك لل�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /العمدة لتجارة االبواب و النوافذ يو بي يف �سي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

MISSAK AUTO GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

AL OMDA DOORS & WINDOWS TRADING U P V C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد ن�صر �سلمان
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0003847ال�شيكات املرجتعة

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2022 /0002219عمايل (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0001024مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2022 /0004607أمر �أداء

�إىل املحكوم عليه  :حممد ن�صر �سلمان
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ و�سيم ها�شم حممود يو�سف 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  12350.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املدعي عليه � :شركة �سزاد مو�سى ل�صيانة املباين  -ذ م م وميثلها را�شد
احمد ابراهيم احمد � -إماراتي اجلن�سية  -جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/7/20أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى
� )1شخ�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.
حرر بتاريخ  2022/7/6م.

�إىل  :املحكوم عليه  /جولدن فالكون  -العنوان 9434741 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/5/18قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /االن�صاف لنقل الركاب باحلافالت بالتايل
 :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعي عليه باداء مبلغ �إىل املدعية وقدره ( 233,26درهم) وفائدة
قانونية بواقع  %5من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد على �أن ال تزيد
عن ا�صل املبلغ املق�ضى به  ،مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات.

�إىل  :املحكوم عليه  /جبل حفيت العاملية ملقاوالت البناء  -ذ م م
العنوان 9543537 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /امل�شكور ملقاوالت النجارة امل�سلحة بالتايل  :ن�أمر
بالزام املقدم �ضدها بان ت�ؤدي اىل الطالب  98294درهم (ثمانية وت�سعون الف
ومائتان اربعة وت�سعون درهم) والفائدة  %5من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام
ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت
ما عدا ذلك .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شره.

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13597بتاريخ 2022/7/19
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0077553
تنازل /بيع

70535

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /برويز عامل عبداخلالق ,اجلن�سية بنغالدي�ش يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد  :يعقوب ح�سني ريا�ض
حممد �شاه جهان -اجلن�سية بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماة (بقالة توت اال�سود) والتي
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة امل�سماه رقم ( )779378ال�صادرة من دائرة
التنميه االقت�صادية بال�شارقة ,تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
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

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

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

70197

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :من�صور مال ملراجعة احل�سابات � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  099-1711ملك حممد ادري����س �شكور  -بردبي
 بزن�س  -ب��ي  -هاتف  04-5570410 :فاك�س 04-3617679 :مبوجب ه��ذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية تا�شي لينك�س خلدمات ايواء اجهزة � -ش ذ م م
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/15واملوثق لدى كاتب
العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/7/15وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور
�أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

70533

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0067590
�إخطار عديل بالوفاء

اخطار عديل للوفاء مببلغ  65000درهم
املخطر  :قمه العطاء للمقاوالت الكهربائية وال�صحية ،وميثلها ال�سيده /نوره عبداهلل عبد ال�شكور متويل
العنوان  :ال�شارقة  -النباعة  -خلف �شارع العروب  -رقم الهاتف 0504649127 :
املخطر اليه  :خري الدين رفرف
العنوان  :ال�شارقة املجاز بناية القا�سمية الطابق الثاين  - 205رقم الهاتف 971569920550 :
ال�شرح
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  65000درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر منقبل املخولبالتوقيع عن املدعي عليه
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب
وبيانه كالتايل :
ال�شيك رقم  000010مبلبغ  65000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  30/12/2021وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكندون جدوى،
لذلك ،ف�أننا نخطركمب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة �أي��ام منتاريخ اخطاركم واال �سن�ضطرالتخاذ
الإجراءات القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلمبما جاء به،
وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0077427
تنازل /بيع

وزارة العدل

70533

ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيد /حممد نا�صر خليفة ابو�شب�ص ال على اماراتي
اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم  ،784197418759078ارغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صتي البالغة  ،%100يف الرخ�صة امل�سماه (/بقالة ابو �شب�ص) والتي تا�س�ست
بامارة ال�شارقة حتت رقم  116617ايل ال�سيد /عبد القادر بزنغرا الت حممد  ،هندي
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  ،784196635104613لت�صبح ن�سبته %100
تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سه فردية اىل وكيل خدمات.
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

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

70533

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  2022 /206تنفيذ ال�شيكات املرجتعة

�إىل املنفذ �ضده  :االمني لتجارة قطع غيار ال�سيارات
العنوان  :بالن�شر
املنفذ بوتينبيديكايل عزيز اميد  -اجلن�سية هندي  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
حيث �أن املنفذ املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور يف الق�ضية �أعاله  ،ودفع الر�سم
املحدد لذلك ،
ومبا ان املبلغ املطلوب كاالتي :
املجموع الكلي  82024.0 :درهم بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف.
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.

ام القيوين الإحتادية
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0077435
تنازل /بيع

70533

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

ا�سم ال�شركة  :تا�شي لينك�س خلدمات ايواء اجهزة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  310ملك بنك دبي التجاري (�ش م ع) الق�صي�ص ال�صناعية الثانية
 ديرة  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  821821 :رقمالقيد بال�سجل التجاري  1381719 :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  2022/7/15واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2022/7/15وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني من�صور مال ملراجعة احل�سابات � -ش ذ م م العنوان  :مكتب رقم -1711
 099ملك حممد ادري�س �شكور  -بردبي  -بزن�س  -بي  -هاتف 04-5570410 :
فاك�س  04-3617679 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

70021

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19
انذار عديل بالن�شر
رقم ()149831/2022

70629

املنذرة � :شركة العقارات املتميزة (�ش.ذ.م.م).
املنذر �إليها � :شركة اي بي يو لال�ستثمار (�ش.ذ.م.م)
�أوال  :تنبه املنذرة على املنذر �إليها خالل مدة الثالثون يوماً املحددة بهذا الإنذار �ضرورة عمل الأتي:
 -1جتديد عقد الإيجار للفيال رقم  - 3منطقة ال�صفا � -إم��ارة دبي ،للفرتة من تاريخ  2022/4/10م وحتى تاريخ 2023/4/9
و�سداد القيمة الإيجارية امل�ستحقة عليها للمنذرة بنف�س طريقة �سدادها للعام املن�صرم ،وذلك علي �أ�سا�س قيمة �إيجارية �سنوية قدرها 262500
درهم (مائتان و�إثنان و�ستون �ألف وخم�سمائة درهم)� ،شاملة ن�سبة الزيادة القانونية وفقاً مل�ؤ�شر الزيادة الإيجارية املعتمدة من م�ؤ�س�سة التنظيم
العقاري ب�إمارة دبي (ريرا)� .2 .سداد القيمة الإيجارية امل�ستحقة علي املنذرة �إليها للفرتة من تاريخ 2022/4/10م وحتى تاريخ اليوم ،و�سداد
ما ي�ستجد منها بعد ذلك التاريخ ،وذلك علي �أ�سا�س قيمة �سنوية قدرها  262500درهم (مائتان و�إثنان و�ستون �ألف وخم�سمائة درهم).3 .
�سداد مبلغ وق��دره  7900درهم (�سبعة �آالف وت�سعمائة دره��م) ،عبارة عن الغرامة الإتفاقية املحددة مببلغ وق��دره  100دره��م ،عن كل يوم
ت�أخري يف جتديد عقد الإيجار منذ انتهائه بتاريخ 2022/4/10م وحتي تاريخ 2022/6/27م ،و�سداد ما ي�ستجد منها �إعتباراً من تاريخ
2022/6/28م وحتى تاريخ التجديد �أو الإخالء الفعلي ،وذلك وفقا لل�شرط رقم ( )9من ال�شروط الإ�ضافية بعقد الإيجار .ثانياً -:وتنبه
املنذرة علي املنذر �إليها ب�أنه يف حالة عدم الإلتزام بتنفيذ البنود ال�سابقة خالل مدة ( 30يوم) الثالثون يوماً املحددة بهذا الإنذار� ،ستلج�أ املنذرة
�إيل عدالة مركز ف�ض املنازعات الإيجارية ب�إمارة دبي املوقر ،وذلك لطلب احلكم ب�إخالء العني امل�ؤجرة الفيال رقم  - 3منطقة ال�صفا � -إمارة
دبي ،وتنفيذ ما ي�ستتبع ذلك من �إج��راءات �أخ��ري ،كت�سليم العقار للمنذرة خالياً من ال�شواغل مع ت�سليم مفاتيحه ،وكذلك �إح�ضار الفاتورة
النهائية من هيئة كهرباء ومياه دبي مدمغة بختم ال�سداد ،و�إقفال ح�ساب تربيد من م�ؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي (�إمباور) و�إح�ضار
ما يفيد ذلك مدمغ بختم ال�سداد ،وعمل ال�صيانة الالزمة له ،مع �إلزامكم بالر�سوم وامل�صاريف ،مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.

الكاتب العدل

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

70533

اخطار عديل
املخطـر  :حممد قا�سم ح�سوين  -اجلن�سية العراق و يحمل بطاقة هوية رقم () 784196379540741
العنـوان  :ال�شارقة  -املجاز  ,هاتف رقم )0501789796( :
املخطر �إليه  :ادوار مرهج ح�سابو  -اجلن�سية �سوريا ,و يحمل بطاقة هوية رقم (|)784196886161767
العنـوان  :عجمان  -احلميدية  -بناية ن�ستو � -شقه  ,607هاتف رقم )0568945624( :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة مببلغ ( )8500درهم اماراتي
حيث �أن املخطر اليه قد حرر للمخطر اي�صال �أمانة مببلغ وقدره ()8500
(ثمانية �آالف وخم�سمائة) درهم اماراتي
على �أن يقوم ب�سداد املبلغ كامال حني الطلب
حيث �أن املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة اقرار املديونية
و عليه يطلب املخطر من املخطر اليه االلتزام بدفع املبلغ املتبقي قيمته (( )8500ثمانية �آالف وخم�سمائة
درهم) يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ االخطار
و �إال �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية ال�ستالم املبلغ ،
الكاتب العدل

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

70197

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة ال�شارقة الإبتدائية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIINJ2022 /0003961م�ستعجل

�إعالن بالن�شر لإجتماع خربة
يف الدعوى رقم  2022/1154جتاري جزئي

�إعالن حتديد موعد جل�سة خربة
يف الدعوى رقم  2022/312نزاع تعيني خربة جتاري

�إىل � :سعيد ابراهيم على قا�سم املرزوقي  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -بناية برج ال�شارقة  -طابق امليزانني  -مكتب  -1تليفون
 - 065505544فاك�س  065505533بريد �إلكرتوين alkheyaililegal@hotmail.com
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /جا�سم حممد ر�ضا حممد نور املرزوقي العنوان  /حمل الإقامة :امارة دبي -ديرة -منطقة القرهود -بناية
بو�شقر اجلديده� -شقة � -302شارع  - 104هاتف متحرك  - 971501777766مكانی  3287893582الربيد االلكرتوين/
 Info@fahadadvocates.comرقم الهاتف 971501777766 :
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بـ :بناء عليه  -يلتم�س املدعى من املحكمة املوقرة الق�ضاء باالتي � :أوال  -قبول الدعوى املاثلة
وقيدها بعد �سداد الر�سم واعالن املدعى عليهما .ثانيا -:الق�ضاء بندب خبري حما�سبي يف الدعوى املاثلة وذلك لبيان العالقة بني
املدعى واملدعى عليهم ولبيان املالك الفعلي لقطع الأرا�ضي ارقام  533و 732ومن قام بت�سديد قيمتها للبنك املدعى عليه الثالث
ولبيان قيام املدعي ب�سداد جميع املبالغ اخلا�صة بالبنك املدعى عليه الثالث مع االحتفاظ باتخاذ كافة االجراءات القانونية يف �ضوء
ما�سي�سفر عنه تقرير اخلربة .ثالثا  -:الزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه.
وتف�ضلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير .بوكالة مكتب املحامي /فهد عبد اهلل للمحاماه واال�ست�شارات القانونيه
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة الأمور امل�ستعجلة الثانية حمكمة ال�شارقه الإحتادية �صباح يوم اخلمي�س املوافق
 2022/07/28ال�ساعة  08:30لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب
عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.

املدعى عليها � /شركة باحل�صا للهند�سة واملقاوالت �ش.ذ.م.م
العنوان  -:دبي  -ديرة ـ �شارع الإحتاد  -مبني جمموعة باحل�صا  -مقابل حمطة مرتو القيادة
العامة ل�شرطة دبي  - 207-بريد �إلكرتوينarshadrashid@belhasa.ae ،
بناءاً على حكم حمكمة دبي الإبتدائية يف الدعوى �أعاله بندب خبري هند�سة مدنية  ،نفيدكم
ب�أنه �سيتم عقد �إجتماع خربة عن بعد مع الأطراف يف يوم اخلمي�س املوافق 2022/07/21
ال�ساعة  16:30بوا�سطة برنامج زوم .يرجى تزويد اخلبري مبذكرة �شارحة مع حافظة
م�ستندات ت�ؤيد �إدعائكم ودفاعكم .يرجى تزويد اخلربة باملذكرات وامل�ستندات قبل موعد
الإجتماع وذلك خالل ثالثة �أيام من تاريخ هذا الإخطار وعن طريق الت�سليم باليد.
وتف�ضلوا بقبول فائق التقدير والأحرتام ،،،،،،،،

املقامة من املتنازعة � /شركة اخلط الأمامي لإدارة الإ�ستثمار
�ضد املتنازع �ضده  /ا�سونتا بفيالكقوا �سزا
نعلن نحن اخلبري احل�سابى � /أحمد �إبراهيم بن فار�س� ،أنه مت تعيننا من قبل
حماكم دبى مبهمة اخلربة احل�سابية يف الدعوي رقم  2022/312نزاع
تعيني خربة جتاري (كما نعلن املتنازع �ضده حل�ضور جل�سة اخلربة املقرر
النعقادها يوم الإثنني املوافق  2022/07/25ال�ساعة � 11:00صباحاً
وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف دبي ،ديرة� ،شارع املطار ،بناية مكاتب ،مقابل
دناتا ،الطابق الثالث .306

مدير اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

اخلبري املهند�س  /عبداهلل اخلالدي

�إعــــــــــالن
70555

تنازل /بيع
�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /ماهر مظهر ديار بكريل  -اجلن�سية �سوريا  -يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (ركن الكمال
ل�صيانة ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم
(� ،)783857إىل ال�سيد  /يو�سف حممد عبدالرحیم الدهبا�شي  -اجلن�سية االمارات ،
تعديالت اخرى :تغريال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل فردية.
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

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

�شركة جمموعة بريد الإمارات
�إلغاء ترخي�ص بريدي
ل�شركة تران�س �آ�سيا اك�سربي�س لنقل الوثائق  -ذ م م

تعلن �شركة جمموعة بريد الإمارات بانه مت �إلغاء الرتخي�ص الربيدي
رقم ( )371املتمثل يف �شركة تران�س �آ�سيا اك�سربي�س لنقل الوثائق ذ م م ،
بناء على طلب املرخ�ص له علما بان �شركة جمموعة بريد الإمارات
غري م�س�ؤوله عن اي حق للغري بعد هذا الإعالن.

�إدارة التنظيم والرتاخي�ص
جمموعة بريد الإمارات

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0077477
تنازل /بيع

70535

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :نعمت اهلل نور ا�سالم ,اجلن�سية باك�ستان ويحمل بطاقة
هوية رقم  784194041519474يرغب يف البيع والتنازل عن  50%من كامل ح�صته
البالغة  %100و ذلك اىل ال�سيد عزيز اهلل نعمت اهلل اجلن�سية باك�ستان ,ويحمل بطاقة هوية
رقم  784197835217460يف الرخ�صة امل�سماه ((اال�شقاء لالدوات احلديدية)) والتي
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )11851ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة  ،تعديالت اخرى  :دخول �شريك ,تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل �شركة
ذات م�س�ؤولية حمدودة .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ()4
ل�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
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ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /بيدهان كومار �شیل �سانتو�ش �شيل ,اجلن�سية بنغالدي�ش
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100وذلك اىل ال�سيد  :ميتو �شيل
جوراجنـا �شـيل  -اجلن�سية بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماة (�صالون وردة الريحان للحالقة)
والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة امل�سماه رقم  545076ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت �أخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر  ،تغيري ا�سم
التجاري من (�صالون وردة الريحان للحالقة) لت�صبح (�صالون ميتو �شيل للحالقة)
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

�إعالن حكم بالن�شر
العدد  13597بتاريخ 2022/7/19
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�إىل املتنازع �ضده  -1 /دينيز دينا �شيخ �إ�سالم  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن املتنازع  /ارا�سان والد املتويف و من ورثة املتويف  /ارمني ارا�سان ارا�سان وب�صفته
الويل ال�شرعي على الق�صر  -و ميثله  /مع�صومة ح�سن نا�صر ال�صايغ
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املو�ضـــــوع  :دعوى مطالبة مببلغ وقدره
( )200.000درهـمتعوي�ض عن الأ�ضرار املادية واملعنوية والفائدة القانونية
بواقع  5%وحتى متام ال�سداد .اعالن املتنازع �ضده بالقرار املنهي للخ�صومه.
قررنا مبثابة احل�ضورى  :الزام املتنازع �ضدها بان ت�ؤدى للمتنازعني مبلغ مائة الف
درهم تعوي�ضا عن اال�ضرار املادية والأدبية التي حلقت بهم والفائدة القانونية بواقع
 %5من تاريخ �صريورة هذا القرار نهائيا وحتى متام ال�سداد وبالزامها بامل�صروفات
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.

االمارات العربية املتحدة

�إعالن �إجتماع خربة
70197

حمكمة التنفيذ املدنية

تفا�صيل الإعالن احلكم بالن�شر
الدعوي رقم  1046 / 2022 / 460نزاع مدين

اخلبري احل�سابى
�أحمد �إبراهيم بن فار�س

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
ال�صباح العاملية للمقاوالت االلكرتوميكانيكية  /ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0001774ال�شيكات املرجتعة
�إىل املحكوم عليه  :ال�صباح العاملية للمقاوالت االلكرتوميكانيكية  -ذ م م
العنوان � :إمارة عجمان  -اجلرف ال�صناعية  - 3مكتب  307ملك عبداهلل حممد ح�سن اجلرف ال�صناعية
 3هاتف رقم  0507672627حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ كينتك�س ميدل ا�ست � -ش ذ م م  -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 80769.0 :
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�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

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

�إعالن حتديد موعد جل�سة خربة
70533
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إخطار عديل
برقم املحرر 2022/0072071

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /حمد حم�سن علي احمد املازمي  -اجلن�سية
االمارات ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك لل�سيد/
ابو بكر حممد عبد الرحمن حممد �شريف ال علي  -اجلن�سية االمارات  ،وذلك يف
امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماة (رقاق البيت) املرخ�صة برقم ( )767419ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بحكومة ال�شارقة .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ()5
من 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
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الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إعالن �إجتماع خربة

وزارة العدل

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19

وزارة العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

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

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

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

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19
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مكتب اخلدمات الق�ضائية

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

وزارة العدل
70197

�إعالن بالن�شر للح�ضور �أمام اخلربة
يف الدعوى رقم  385/2022تعيني خربة  -دبي

املتنازع �ضده  /ح�سن كاظم خاين  -العنوان  :جمهول حمل االقامة
نحيطكم علما انه مت انتدابنا كخبري ح�سابي بالدعوى �أعاله واملرفوعة �ضدكم من
املتنازع  /بزن�س تاور لال�ستثمار �ش ذ م م
وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم االثنني
املوافق  25/07/2022ال�ساعة  03:00ع�صرا
يرجى التوا�صل معنا عن طريق الهاتف املحمول اخلا�ص باخلبري و�أر�سال كافة امل�ستندات
امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى عن طريق الربيد االلكرتوين علما ب�أنه يف حال تخلفكم عن
احل�ضور ف�إن اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.
لال�ستف�سار االت�صال بـ 050-6317417
االمييل missnahed@hotmail.com :
اخلبري احل�سابي  /ناهد ر�شاد حممد

العدد  13597بتاريخ 2022/7/19
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وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  3268ل�سنة 2020
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
املنفذ �ضدهم � -1 /ستار ل�صناعة اخلر�سانة اجلاهزة  -2يا�سر منر حممود خواجا
 -3عبداهلل جعفر احمد حممد الزرعوين  -4كيومك�س ل�صناعية اخلر�سانة اجلاهزة �ش.ذ.م.م
ل�صالح طالب التنفيذ  /بنك دبي التجاري �ش.م.ع
تعلن حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع االمارات للمزادات
  http://www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم االربعاء املوافق 27/07/2022وذلك لبيع العقارات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
قطعة رقم (/689ب )1/80/ملك مبنطقة ال�صناعية  13ب�إمارة ال�شارقة  ،ب�سعر التقييم  2,080,000 :درهم
(مليونان وثمانون �ألف درهم) ،وهو عبارة عن ار�ض مبنية.
يتوجب على الراغب باال�شرتاك باملزايدة �أن يتقدم مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار .فعلى
من يرغب بال�شـراء �أو اال�سـتفـ�سـار عن ذلك مراجعة ق�سـم احلجوزات والبيوع باملحكمة �أواملوقع االلكرتوين لالمارات
للمزادات  http://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضـه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على االقل.
عن  /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية
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عندما يكون الفنان مهموم بق�ضايا وطنه املطروحة على
ال�ساحة ،وي�شارك بكل ما لديه من �إبداع جميع فئات
املجتمع ،ويحرك ال�شعور العام من خالل ن�شر مفهوم
التنوير الثقايف وار�ساء قواعد الوالء واالنتماء للوطن،
واحلفاظ على الفكر والوعي اجلمعي ،يكون فنان برتبة
مواطن امتزجت روحه مع وجدان الوطن وع�شق كل ما
فيه ،هكذا يفكر الفنان ال�شامل املمثل واملخرج واملنتج
الإماراتي عادل احلالوي باطالق من�صة رقمية حتمل
ا�سم «�أرت هب».بهدف مل �شمل املبدعني يف جميع فروع
الفن والإبداع.

عادل احلالوي �« :أرت هوب» همزة و�صل بني املبدعني
و�أ�صحاب �صناعة ال�سينما وامل�سرح والتليفزيون

ما ال�سبب وراء التفكري يف ه��ذه املن�صة
اجلديدة املعنية باملبدعني؟
يف احلقيقة �أن �أع ��داد املوهوبني على م�ستوى
ال��وط��ن ال�ع��رب��ي يف ت��زاي��د ك �ب�ير ،وال ن�ن�ك��ر �أن
ه��ؤالء املوهوبون يعانون من تو�صيل قدراتهم
و�إبداعهم على ال�ساحة ،ويف الوقت نف�سه يجد
امل�ن�ت�ج�ين ��ص�ع��وب��ة يف ال��و� �ص��ول ل�ه��م والبحث
عنهم ،فاملن�صة مبثابة همزة و�صل بني املبدعني
و�أ�صحاب �صناعة ال�سينما وامل�سرح والتليفزيون
والإذاع� � ��ة ،وال���س�ب��ب ال��رئ�ي����س م��ن ال�ت�ف�ك�ير يف
هذه املن�صة املهمة “�أرت هوب” جاء بناءاً على
حتريك املجال الفني يف جميع �صوره وتعترب
انتفا�ضة ك�برى ل�صناعة ف�ن��ان متكامل لي�س
ف �ق��ط يف جم ��ال ال�ت�م�ث�ي��ل وامن� ��ا يف املجاالات
املتعلقة ب�صناعة الفن.
متى راودت��ك فكرة اط�لاق من�صة “�أرت
هوب” ؟
دعنا �أوال نو�ضح �أن من�صة “�أرت هوب” تهدف

�إىل ج �م��ع امل ��واه ��ب والإب � ��داع � ��ات يف جم ��االت
خمتلفة يف م�ك��ان واح ��د ،مم��ا يي�سر املو�ضوع
ع�ل��ى ��ص�ن��اع ال �ف��ن م��ن ال��و� �ص��ول �إىل الفريق
املنا�سب لتنفيذ العمل امل��راد �إذا ك��ان �سينما �أو
م �� �س��رح ،ف�م�ن��ذ ف�ت�رة وف �ك��رة امل�ن���ص��ة ت ��راودين
خا�صة و�أنه تطبيق رقمي يعد الأول من نوعه
يف الإم� ��ارات وال��وط��ن ال�ع��رب��ي ،وج��اءت الفكرة
حينما واجهتني �صعوبات يف البحث عن املواهب
وال�ع��ام�ل�ين يف امل �ج��ال ال�ف�ن��ي� ،أث �ن��اء حت�ضريي
لفيلم «امل�ق��ات��ل ال��ذي ال ي�ه��زم» ،باال�ضافة �إىل
�أن التطبيق يهدف �إىل �ضم وت�سليط ال�ضوء
على الإبداعات يف جماالت ال�سينما والتلفزيون
والإن�ت��اج والو�سط الفني ب�أكمله ،ال��ذي ي�شمل
امل�سارح والإذاعة واملنتجات واملواد واملوار للإنتاج
الفني من متثيل و�إخراج وكتابة ور�سم وت�صوير
وجرافيك ومونتاج وتوزيع ،وهذه املهام البد لها
من متنف�س يرعاها ويك�شف مواهبها ووجودها
من خالل من�صة �أو نقابة تهتم ب�ش�ؤون ال�صناعة
والعاملني بها.

ه��ل “�أرت هوب” متهيد ال�شهار نقابة
للفنانني؟
ق��د يختلف م�ف�ه��وم تطبيق امل�ن���ص��ة الرقمية
عن مهام نقابة الفنانني ،مع �أن املن�صة هدفها
الأ� �س��ا� �س��ي خ��دم��ة �أ� �ص �ح��اب امل ��واه ��ب الفنية
والإبداعية ،واكت�شاف مواهبهم وتنمية قدراتهم
ومهاراتهم،
م��ن خ�لال دورات تدريبية م��ن �ش�أنها تطوير
ال ��ذات يف امل�ج��االت املختلفة ،يقدمها مدربني
معتمدين يف ه��ذه امل�ه��ام الفنية ،لكن النقابة
�إذا كانت تقدم بهذه اخلدمات فهى معنية �أكرث
بال�ش�أن الإداري والتنظيمي وتذليل ال�صعاب
امام الأع�ضاء ،وذلك بناءاً على ر�سوم كما متنح
الت�صاريح مل��زاول��ة العمل الفني ،ويف احلقيقة
ان املن�صة اجدها يف الوقت الراهن تقوم مبهام
تخدم ال�ساحة الإبداعية على م�ستوى الوطن
ال �ع��رب��ي ،و�إذا وج��دن��ا يف امل���س�ت�ق�ب��ل �أن نطلق
م�شروع م��وازي للنقابة فال ب�أ�س من التفكري
فيه والعمل عليه.

ماذا تقدم من�صة “�أرت هوب” للفنانني؟ وال �ت��ي مت�ك��ن الأع �� �ض��اء م��ن �إن���ش��اء جمموعات
التطبيق يعمل ع�ل��ى ت�سهيل عملية التعارف خا�صة بهم لتكوين جمتمع فني خا�ص ومنا�سب
�إىل الآخ��ر من جهة ،وم��ن ناحية �أخ��رى يدعم للمحتوى الذي يقدمونه.
الأفكار وتبادل الآراء حول الإنتاجات الإبداعية
يف ال�سينما والتلفزيون ،كما �أن «�أرت هب» �صمم املتابعون مل�سريتك الفنية يعرفون �شغفك
خ�صي�صاً يف دول��ة الإم ��ارات ،لتخطيط وتنفيذ بطرح ما هو جديد فما هو جديد الفنان
الأع �م��ال الفنية ذات امل���س�ت��وى ال�ف�ن��ي العايل ،عادل احلالوي؟
وذلك من خالل تفعيل ح�سابات املبدعني عرب على كل فنان مهموم بق�ضايا وطنه وامته� ،أن
التطبيق ،ليتمكنوا م��ن ال��و��ص��ول �إىل الآخر يطور يف �أف�ك��اره ويطلع على ك��ل م��ا ه��و جديد
م��ن خ�لال املعلومات والتفا�صيل ال�شخ�صية ،على ال�ساحة ويختار ما يخدم بلده وي�سهم يف
والبدء يف االتفاقات ،وتبادل الآراء حول تنفيذ حتقيق هدف القيادة الر�شيدة وم�سرية التنمية
�أعمال فنية جديدة ،علماً ب�أن التطبيق يت�ضمن امل�ستدامة ،خا�صة و�أن الفن يلعب دوراً مهماً يف
ال���ص�ف�ح��ة ال��رئ �ي �� �س��ة ،وال �ت ��ي مت �ك��ن امل�شرتك تقريب وجهات النظر ،فكنت �أول من انتج فيلم
م ��ن خ�لال �ه��ا �إىل ت �ت �ب��ع م �� �س �ت �ج��دات الأخ� �ب ��ار �أك�شن �إماراتي ،وابتكرت فكرة حلقات كرتونية
وم�شاركة املن�شورات ال�شخ�صية والتفاعل مع توعوية بطولة «فنتك» ،وهو �شخ�صية �إماراتية
الأع���ض��اءب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�صفحة ال�شخ�صية يف هيئتها ولهجتها ،ما ي�سهم بفاعليه يف رفع
للربنامج ،والتي متكن كل ع�ضو يف التحكم يف م�ستوى الوعي املجتمعي ،من خ�لال املحتوى يف �أع �م��ايل اجل��دي��دة ل�ت�ب�ن��ي ف �ك��رة اجلماعية
�إعداد ح�سابه ال�شخ�صي ،حيث يتم تنفيذ �صفحة ال�ه��ادف ومتابعة املنا�سبات الوطنية والعاملية واملو�ضوعات الهادفة التى تعود على املجتمع
خا�صة يف التطبيق حتت م�سمى «املجموعات» التى تكون دولة الإمارات جزء منها ،كما �أ�سعى بالنفع حتى يكون الفن ر�سالة حقيقية

مركز �أبوظبي للغة العربية ي�شارك يف فعاليات
معر�ض مكتبة الإ�سكندرية الدويل للكتاب
من الفعاليات واللقاءات.
•• �أبوظبي-وام:
وت�أتي امل�شــــــــــاركة يف �إطار حر�ص مركز
ي���ش��ارك م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي ل�ل�غ��ة العربية �أب��وظ �ب��ي ل�ل�غ��ة العـــــــربية ع�ل��ى �إب� ��راز
يف ف �ع��ال �ي��ات ال�ن���س�خ��ة ال� �ـ  17ملعر�ض جهوده يف عملية �إحياء اللـــغـــــــة العربية
م�ك�ت�ب��ة الإ� �س �ك �ن��دري��ة ال � ��دويل للكتاب و�إيجاد حلول لإ�شـــــكاليات ا�ســـــــــتخدامها
ال��ذي انطلقت فعالياته �أم�س وي�ستمر يف املنطقة العربية وال �ع��امل ،وتــــــبادل
ل�غ��اي��ة  28ي��ول�ي��و حت��ت ��ش�ع��ار "الوعي ال ��ر�ؤى واخل�ب�رات م��ع خمتلف اجلهات
وبناء الإن�سان" ،يف مكتبة الإ�سكندرية ذات ال�صلة وامل�ه�ت�م�ين بتعزيز ح�ضور
بجمهورية م�صر ال�ع��رب�ي��ة ،مبجموعة ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ك �ل �غ��ة ل �ل �ف��ن والعلم

واحل�ضارة.
وتت�ضــــــــمن امل���ش��ارك��ة ع�ق��د جمموعة
م ��ن ال� �ل� �ق ��اءات امل �ت �ن��وع��ة م ��ع خمتلف
اجل� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ب��ال�ث�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اف��ة واللغة
ال�ع��رب�ي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ي�شارك
امل��رك��ز برئا�ســـــة �ســـــــعـادة الدكتــــــــور
ع �ل��ي ب��ن مت �ي��م رئ �ي ����س م��رك��ز �أبوظبي
للغـــــة العــــربية يف النـــــــدوة احلواريـــــــــة
بعنــــــــوان "�إ�شكاليات اللغة العربيــــــــة

وحتدياتها" وتعـــــــقد ي ��وم الثالثاء
 19يوليو والتي يتم تنظيمها �ضمن
ال�برن��ام��ج ال�ث�ق��ايف املنعقد على هام�ش
املعر�ض.
وي �ق��ام امل �ع��ر���ض ب��ال �ت �ع��اون م��ع الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب واحتاد النا�شرين
امل�صريني والعرب ،وي�ست�ضيف هذا العام
 75حدثاً ثقافياً ،ي�شارك فيه �أكرث من
 300متحدث وحما�ضر.

امل�شاركون يف التحدي ان�ضموا �إىل �أكرث من  22مليون م�شارك يف الدورة ال�ساد�سة

حتدي القراءة العربي يتوج زينب ح�سان عبا�س بلقبه على م�ستوى العراق
ت ّوج “حتدّي القراءة العربي”؛ امل�سابقة القرائية الأكرب من
ح�سان ع ّبا�س بطلة
نوعها باللغة العربية ،الطالبة زينب ّ
ل��دورت��ه ال�ساد�سة على م�ستوى جمهورية ال�ع��راق من بني
الطالب والطالبات ممن �شاركوا يف التحدي ال��ذي ي�شكل
التظاهرة القرائية الأكرب من نوعها عاملياً باللغة العربية
والتي تلقت يف الدورة احلالية م�شاركات من  44دولة.
وج��رى تتويج بطلة حت��دي ال�ق��راءة العربي على م�ستوى
ال�ع��راق /ك ��أول م�شاركة للجمهورية العراقية يف التحدي
�ضافة �إىل الفائزين بلقب املدر�سة املتميزة وامل�شرف املتميز
يف اجلمهورية ،خالل احتفالية ختامية �أقيمت يف العا�صمة
العراقية بغداد برعاية وح�ضور معايل علي حميد خماف
وزي��ر الرتبية ،وع��دد من امل�س�ؤولني والرتبويني القائمني
على املبادرة و�أهايل الطلبة.
وكانت جلان حتكيم حتدي القراءة العربي اختارت ،عقب
الت�صفيات النهائية على امل�ستوى الوطني ،قائمة الع�شرة

الأوائل يف الدورة ال�ساد�سة من حتدي القراءة العربي على
م�ستوى العراق.
ح�سان ع ّبا�س م��ن ال�صف
زينب
أوىل
ال
الفائزة
وج��اء بعد
ّ
اخلام�س االبتدائي مبدر�سة بهاء الوارث كل من رق ّية حممد
جمعة من ال�صف الثاين املتو�سط بثانوية امل�س ّرة ،وح�سني
علي ب��در م��ن ال�صف ال�ث��اين املتو�سط بثانوية املتفوقني،
وعبداهلل عمر وليد من ال�صف اخلام�س االبتدائي مبدر�سة
اجلزائر االبتدائية ،وكتايون عماد علي من ال�صف الأول
املتو�سط بثانوية النمارق ،وحيدر علي حميد من ال�صف
ال�ساد�س االبتدائي مبدر�سة هبة الرحمة االبتدائية ،ومالك
حيدر عبد الكاظم من ال�صف ال��راب��ع الإع ��دادي مبدر�سة
املوهوبني ،وح�سن غزوان ح�سن من ال�صف الثاين املتو�سط
مبدر�سة املوهوبني ،ومعد حميد معد من ال�صف اخلام�س
االبتدائي مبدر�سة الغراء االبتدائية ،وبه ري حممد �شهاب
من ال�صف الأول متو�سط بثانوية كركوك للبنات.

وتعد الدورة ال�ساد�سة الدورة الأكرب للتحدي من حيث عدد
امل�شاركني منذ انطالقته ،حيث �شارك �أك�ثر من 22.27
مليون طالب وطالبة من  44دولة.
و�أك��د معايل علي حميد خملف وزي��ر الرتبية العراقي� ،أن
القراءة واملطالعة هي الأ�سا�س ملجتمع املعرفة الذي يتطلع
العراق �إىل ت�أ�سي�سه ،الفتاً �إىل �أن بُناة هذا املجتمع املن�شود
ال��ذي يحقق التنمية ال�شاملة ومي ّكن الإن�سان هم الن�شء
والأجيال ال�صاعدة احلري�صة على اكت�ساب املعارف والعلوم
وامل�ساهمة الفاعلة يف �إنتاجها.
وق��ال معاليه :ال�ق��راءة �سمة �أ�سا�سية يف �شخ�صية الإن�سان
العراقي منذ قيام احل�ضارات املتعاقبة يف ب�لاد الرافدين
م��روراً بالع�صر الذهبي لبغداد التي كانت مكتبة العامل ..
ومع ق ّرائنا اليوم ،من الأطفال واليافعني وال�شباب ،نتطلع
�إىل تعزيز الدور الإن�ساين للعراق كمهد للح�ضارات وم�ستقر
للكتاب والفكر والعلوم والآداب.

وه ّن�أ معاليه الفائزين وامل�شاركني يف حتدي القراءة العربي
على م�ستوى العراق ،م�شيداً بالإجراءات التنظيمية النوعية
ال�ت��ي �أه�ل��ت القائمني على تنظيم ال�ت�ح��دي للو�صول �إىل
حمبي القراءة يف جهات العامل الأربع.
بدورها ،قالت �سارة النعيمي ،مدير مكتب مبادرات حممد
بن را�شد �آل مكتوم العاملية� ،إن و�صول عدد الدول امل�شاركة
يف حتدي القراءة العربي يف دورته ال�ساد�سة� ،إىل  44دولة
بعد �سنوات قليلة من فتح باب امل�شاركة الدولية يف التحدي،
ي��ؤك��د �أن الأج �ي��ال ال���ص��اع��دة يف املنطقة العربية والعامل
متعط�شة ملطالعة املزيد من املحتوى املدرو�س والوايف املقدم
باللغة العربية ،وهذا ما ي�سعى التحدي �إىل ت�أمينه بالتعاون
مع وزارات الرتبية والتعليم واملناطق التعليمية واملدار�س
امل�شاركة يف التحدي وامل�شرفني فيها.
و�أ�ضافت النعيمي :العراق كان دائماً حمطة و�صول للكتاب،
ومكتباته وطرقاته كطريق املتنبي كانت دائماً نزهة الق ّراء

وال�شغوفني بالثقافة والكلمة واحل��رف ،وم�شاركة طالب
وطالبات العراق يف حتدي القراءة العربي هي �إ�ضافة نوعية
للأبعاد احل�ضارية العربية والإن�سانية لر�سالته و�أهدافه.
و�أ� �ش��ادت النعيمي بالطلبة امل���ش��ارك�ين ال��ذي��ن ي�ع��زز مكانة
العراق يف رحلة املعرفة والعلم والأدب ،مهنئة كل الفائزين
وامل�شاركني والداعمني للدورة ال�ساد�سة من حتدي القراءة
العربي يف جمهورية العراق.
ويهدف حتدي القراءة العربي ،الذي تنظمه مبادرات حممد
بن را�شد �آل مكتوم العاملية للدورة ال�ساد�سة على التوايل،
�إىل �إنتاج حراك قرائي ومعريف �شامل ،ير�سخ قيم التوا�صل
والتعارف واحلوار واالنفتاح على الثقافات املختلفة ،ويك ّر�س
القراءة واملطالعة والتح�صيل العلمي واملعريف ثقافة يومية
ويح�صن اللغة العربية ،ويعزز دورها يف نقل
يف حياة الطلبة،
ّ
و�إنتاج ون�شر املعرفة وامل�شاركة يف �إثراء التقدم الب�شري ورفد
احل�ضارة الإن�سانية وا�ستئناف م�ساهمة املنطقة فيها.
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جنم �أك�شن امتدت م�سريته ملدة  6عقود

بعد بلوغه الـ.. 80
�أهم املحطات يف م�سرية
هار�سون فورد

27

احتفل الفنان هاري�سون فورد م�ؤخرا بعيد ميالده الـ ، 80والذي عرف كنجم �أك�شن امتدت م�سريته ملدة  6عقود.
ؤخرا ،حينما خرج بنف�سه يف رحلة ب�سيارته املك�شوفة ح�سب تقرير موقع
والذى يبدو �أنه مل يت�أثر بكرب �سنه م� ً
الديلي ميل و�أظهرته عد�سات امل�صورين وهو يقوم بتمويل �سيارته بالغاز.
وبدا جنم �سل�سلة انديانا جونز ال�شهري وهو بغاية الن�شاط خالل ال�صور التي التقطت له ليثبت �أن ال�سن جمرد
رقم ،و�أنه ال يزال يتمتع بروح ال�شباب.
م��ن ناحية �أخ��رى �سبق وذك��رت التقارير م�ؤخ ًرا
وحتديدًا موقع � ،cheatsheetأنه عندما عر�ض
Star Wars: Episode IV: A New
 Hopeلأول مرة فى عام  ،1977مل يكن جميع
�أع�ضاء فريق التمثيل الرئي�سيني من النجوم الكبار
بعد ،وح�صل "فورد" نف�سه على �10آالف دوالر فقط،
وهو�أجرمنخف�ض حتى فى عام .1977
وقبل اختيارهاري�سون فورد ،لفيلم حرب النجوم ،كان النجم
العاملى حينها ف��ى مرحلة مبكرة م��ن م�سريته املهنية ،وظهر
فى �أدوار �صغرية فى الأفالم والربامج التلفزيونية قبل ظهوره
فى فيلم  ،American Graffitiوه��و الفيلم الثانى فى
م�سرية امل�خ��رج ج��ورج لوكا�س ،ومي��ر ال��وق��ت وبعد ف�ترة ق�صرية
ح�صل "فورد" على دور ف��ى فيلم The Conversation
للمخرج فران�سي�س فورد كوبوال ،وكانت بدايته مع ال�شهرة عندما
اختاره جورج لوكا�س ،لأداء "هان �سولو" فى �أول فيلم بعنوان حرب
النجوم.
بعدها �صعد املمثل �سلم النجومية من بوابة �سل�سلة �أف�لام اخليال،
وح �� �ص��د ن �ظ�ي�ر ظ� �ه ��وره ف ��ى ال �ن �� �س �خ��ة ال �� �س��اب �ع��ة The Force
 Awakensفى  2015على �أجر راوح بني  10و 20مليون دوالر،
واليوم ميتلك املمثل واملنتج ال�سينمائى الأمريكى �صافى ث��روة يُقدر
بنحو  300مليون دوالر.
ُولد هاري�سون فورد يف �شيكاغو  ،لكنه انتقل يف النهاية �إىل لو�س �أجنلو�س
ملتابعة مهنة التمثيل ب�ع��د م��و��س��م �صيفي يف م���س��رح الأوراق امل��ال�ي��ة يف
وي�سكون�سن ،بعد �أن ق��ام ب ��أدوار قليلة عند و�صوله  ،ك��ان فيلم Dead
 Heat on a Merry-Go-Roundعام  1966مبثابة �أول فيلم
روائي طويل له  ،حيث لعب دور بيلوب.
خالل �أواخ��ر ال�ستينيات  ،ج�سد ف��ورد بع�ض الأدوار التلفزيونية بينما كان
يعمل � ً
أي�ضا كنجار لإعالة �أ�سرته.
يف �أوائ��ل ال�سبعينيات  ،ح�صل املمثل على اختبار �أداء مع ج��ورج لوكا�س
ل ��دور ب��وب ف��ال�ف��ا ال ��ذي ان�ت�ه��ى ب��ه امل �ط��اف يف فيلم American
 Graffitiلعام  ،1973و The Godfather's Francis
 ، Ford Coppolaال � ��ذي �أل� �ق ��اه يف ع� ��ام The 1974
،Conversation and 1979's Apocalypse Now

كانت هذه العالقات هي التي �ست�ساعده الحقًا يف حياته املهنية.
يف حني �أن ف��ورد مل يتلق �سوى �أدوار ثانوية يف العناوين املذكورة �أع�لاه  ،ف�إن
عمله يف � American Graffitiساعده يف احل�صول على دوره املتميز يف
.Lucas's Star Wars
جناحا وري��ادة يف كل الع�صور ،
ج�سد �شخ�صية هان �سولو يف �أحد �أكرث الأف�لام ً
و�شارك فورد يف البطولة جن ًبا �إىل جنب مع مارك هاميل وكاري في�شر يف فيلم
�أوبرا الف�ضاء عام .1977
ريا عن دوره ب�صفته هان �سولو  ،وعزز مكانته كممثل
اكت�سب فورد اعرتا ًفا كب ً
رائد عندما مت لعب دور �إنديانا جونز يف عام " 1981غزاة القو�س املفقود".
بعد جن��اح كل من  Star Warsو  ، Indiana Jonesاختار ف��ورد دور
 Rick Deckardيف فيلم اخليال العلمي  Blade Runnerللمخرج
 Ridley Scottيف عام  .1982حتى �أن فورد �أعاد متثيل دوره يف التكملة
الكال�سيكية لعام .Blade Runner 2049 ، 2017
بينما ح�صل ف��ورد على ع��دد من اجلوائز ط��وال حياته املهنية  ،مل يتلق �سوى
تر�شيح واحد جلائزة الأو�سكار ،جاء التكرمي لدوره كجون بوك يف عام .1985
ح�صل ف��ورد على �إمي��اءة يف فئة �أف�ضل ممثل يف حفل توزيع جوائز الأو�سكار
الثامن واخلم�سني يف ع��ام � 1986إىل جانب جيم�س غارنر وج��اك نيكل�سون
وفون فويت والفائز ويليام هريت الذي فاز عن دوره يف فيلم Kiss of the
.Spider Woman
ب�صفته ً
نا�شطا بيئ ًيا منذ فرتة طويلة  ،كان فورد يدافع عن البيئة واال�ستدامة
وعلم الآثار منذ �أوائل الت�سعينيات.
�شغل من�صب نائب رئي�س منظمة Conservation International
غري الربحية منذ عام  ، 1999بالإ�ضافة �إىل توليه ع��ددًا من احلمالت على
مر ال�سنني.
من بني الأ�شياء املتنوعة التي يدافع عنها فورد  ،تعد ق�ضية تغري املناخ من بني
�أكرث الق�ضايا حما�سة بالن�سبة له.
�أم��ا بالن�سبة حلياته ال�شخ�صية ت��زوج ث�لاث م��رات ولديه خم�سة �أط�ف��ال .وهو
متزوج حال ًيا من املمثلة كالي�ستا فلوكهارت التي التقى بها يف حفل توزيع جوائز
جولدن جلوب  .2002تزوجا يف عام . 2010
تزوج فورد لأول مرة من ماري ماركوارت من عام  1964حتى انف�صال يف عام
 ،1979ي�شرتكان يف ولدين م ًعا .كان زواجه الثاين من كاتبة ال�سيناريو ميلي�سا
ماثي�سون من عام  1983حتى انف�صالهما يف عام  2000وانتهى من الطالق
يف عام  .2004و�أجنبا اب ًنا وابنة.

تروج لأحدث افالمها The Gray Man

�آنا دي �أرما�س تتحدث عن جت�سيدها
�شخ�صية مارلني مونرو يف فيلم Blonde
لعبت املمثلة �آن��ا دي �أرما�س،
ال �ب��ال �غ��ة م ��ن ال �ع �م��ر 34
عا ًما ،جمموعة متنوعة
م � � ��ن الأدوار ع �ل ��ى
ال�شا�شة،
مب � ��ا يف ذل � � ��ك دوره � � ��ا
يف م �� �س �ل �� �س��ل اجل ��رمي ��ة
Knives
Out
وج � ��ا�� � �س � ��و�� � �س � ��ة يف No
،Time to Die
وم� � ��ؤخ� � � ًرا ع �م �ي��ل يف وكالة
املخابرات املركزية بفيلم The
 ،Gray Manبينما دورها
الأك �ث��ر �إث� � ��ارة ل �ل �ج��دل حتى
الآن هو دور مارلني مونرو
يف فيلم .Blonde
وحتدثت النجمة حول دور
البطولة كممثلة �أيقونية
يف ف� �ي� �ل ��م ،Blonde
وذل� � � ��ك خ� �ل ��ال مقابلة
م��ع جملة ، Elleحيث
قالت" :هذا هو �أملي� ،أن
�أمتكن من

�إظهار �أنه ميكننا فعل �أي �شيء �إذا �أعطينا الوقت
لال�ستعداد ،و�إذا �أتيحت لنا الفر�صة فقط ،فقط
الفر�صة ،ميكنك عمل �أي دور ،ميكنك فعل �أي
�شيء".
و�أ�ضافت �آن��ا� ،أنها �شعرت �أن طموحات الكاتب
واملخرج �أندرو دومينيك كانت وا�ضحة جدًا منذ
البداية،
وهو تقدمي ن�سخة من حياة مارلني مونرو من
خاللها،
وتابعت" :لقد �أراد �أن يخترب العامل ما �شعرت
به يف الواقع لي�س فقط �أن تكون مارلني ،ولكن
� ً
أي�ضا نورما جني (ا�سم والدتها)".
و�أ� �ش��ارت النجمة ال�ف��ائ��زة ب�ج��ائ��زة Saturn
�إىل �أنها تعتقد �أن الدعوات من �أجل التنوع يف
م��ون��رو ،وه ��و م��ا يجعلها حت��ت ��ض�غ��ط طوال
هوليوود جتعل من ال�سهل جتربتها ،بل وحتى
الوقت.
الظهور يف جمموعة متنوعة من الأدوار.
وكان مت ت�سريب � 3صور فى وقت �سابق لـ �آنا دي
وك� ��ان م��وق��ع  peopleت �ط��رق م� ��ؤخ� � ًرا �إىل
�أرم��ا���س ،وذل��ك �أثناء ت�صويرها فيلم نيتفلك�س
ت �� �ص��ري �ح��ات �آن� ��ا دي �أرم ��ا� ��س ح ��ول تفا�صيل
اجل��دي��د  ،Blondeالعمل ال��ذي ي��دور حول
�شخ�صية مارلني مونرو حينما �أكدت �أنها عانت
تاريخ خيايل للحياة الداخلية لأيقونة اجلمال
�إىل ح��د كبري ط ��وال � 9أ��ش�ه��ر م��ن التدريبات
مارلني مونرو.
على طبقة ال�صوت للممثلة ال�شقراء الأ�شهر يف
الفيلم من كتابة و�إخراج �أندرو دومينيك الذى
تاريخ ال�سينما.
ي�ستند �إىل ال��رواي��ة ال�ت��ي حتمل نف�س اال�سم،
و�أ�ضافت � ً
أي�ضا انها تعذبت من كم التفا�صيل
 ،Blondeوط��رح��ت خ�ل�ال ع��ام ،2000
املرعبة خ�لال الكوالي�س ،حيث كانت دو ًم��ا ما
للكاتب جوي�س كارول �أوت�س.
ت���ص�ط��دم يف خم�ي�ل�ت�ه��ا ب � ��أن كل
اجلمهور على علم ودراية
بالتفا�صيل ال�صغرية
The Gray Man
ب �ح �ي��اة مارلني

بدت انا دي ارما�س مميزة للغاية �أثناء الرتويج
لأح � ��دث ف �ي �ل��م ل �ه��ا م � ��ؤخ� ��راًThe Gray ،
،Man
وه��و العمل ال��ذى ت�شارك يف بطولته ب�صحبة
ك�ل ً�ا م��ن راي ��ان جو�سلينج وك��ري����س �إي �ف��ان��ز� ،إذ
ارت��دت ان��ا دى ارم��ا���س ب��إط�لال��ة مميزة للغاية
وهادئة للممثلة الكوبية التي تعي�ش فرتة توهج
يف �سينما هوليود.
من ناحية �أخرى �سبق وك�شف موقع  imdbعن
موعد عر�ض فيلم املمثلة الكوبية ""blonde
وال �ت��ي جت���س��د ف�ي��ه �شخ�صية �أي �ق��ون��ة هوليود
وملكة الإغ ��راء م��ارل�ين م��ون��رو ،وف� ًق��ا مل��ا ن�شره
موقع الديلى ميل م�ؤخ ًرا ،حيث يعر�ض الفيلم
يوم � 23سبتمرب علي نيتفليك�س.
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حيلة قيلولة قد ت�ساعدك على النوم يف غ�ضون ثوان!
هناك العديد من الفوائد التي ميكن جنيها من القيلولة �أثناء
النهار ،خا�صة للأ�شخا�ص الذين يتمتعون ب�صحة جيدة.
وثبت �أن الراحة �أثناء النهار تقلل النعا�س وحت�سن الذاكرة
يف بيئة معملية ،م��ا ي��وف��ر راح ��ة ف��وري��ة مل��ن ي�ح��رم��ون من
النوم .ومع ذلك ،ف�إن النوم �أثناء النهار لي�س باملهمة ال�سهلة.
ولكن اخرتاقا واحدا لـ  Navy SEALقد يجعلك ت�شعر
باالنتعا�ش بعد ثماين دقائق فقط من النوم.
و�صُ ممت القيلولة لل�سماح للم�شغلني اخلا�صني بتعوي�ض
النوم يف املواقف ال�صعبة.
وتت�ضمن هذه التقنية اال�ستلقاء على الظهر وترك ال�ساقني
على حافة ال�سرير �أو الأريكة.
ويف حديثه �إىل ،Mikhaila Peterson Podcast
�شرح الرجل الع�سكري ال�سابق جوكو فيلينك ،تفا�صيل روتينه
املتمثل يف �أخذ قيلولة ق�صرية خالل النهار.

وقال�" :إذا �شعرت بالتعب ،ف�س�آخذ قيلولة � -س�آخذ قيلولة من
ثماين �إىل  10دقائق .ال �أعرف ما �إذا كنت جربته من قبل.
ارفع قدميك فوق م�ستوى قلبك ،مثل اال�ستلقاء على �أريكة
�أو �شيء م��ن ه��ذا القبيل ،واال�ستلقاء على الأر� ��ض ،و�ضبط
املنبه ملدة  10دقائق .و�إذا كنت متعبا حقا ،ف�ستغفو �سريعا
حقا ،وعندما ت�ستيقظ �ست�شعر وك�أنك منت لتوك مل��دة �ست
�ساعات".
وا�شتهر االخ�تراق بعد �أن ناق�ش �ضابط البحرية الأمريكية
اخلا�صة الطريقة يف كتابه.
ويف كتابه ،بعنوان االن�ضباط ي�ساوي دليل احلرية امليداين،
�أو�ضح فيلينك �أنه يغفو ملدة �ست �إىل ثماين دقائق ،وي�ستيقظ
وهو ي�شعر ب�أنه "منتع�ش متاما".
وه��ذا ،ب��دوره ،قد يوفر الراحة من �أ�سفل الظهر امل�شدود �أو
القدم املتورمة ،وي�ساعد الدماغ على النعا�س ب�شكل �أ�سرع.

اجلوز

�أعرا�ض «مبكرة» ملر�ض الكبد
ميكن �أن تظهر يف احلياة اليومية

�أفادت درا�سة �أمريكية حديثة ب�أن تناول �أوقية واحدة من مك�سرات اجلوز
يوميا ميكن �أن ي�سهم يف �إبطاء منو وانت�شار �سرطان الثدي.
وق ��ام ب��اح�ث��ون بكلية ال�ط��ب يف ج��ام�ع��ة م��ار��ش��ال وم��رك��ز �إدوارد ال�شامل
ل�ع�لاج ال���س��رط��ان ب ��إج��راء ال��درا� �س��ة ال�ت��ي ن���ش��رت ب��دوري��ة ب�ح��ث التغذية
( )Nutrition Researchالعلمية.
ولر�صد ت�أثري مك�سرات اجلوز يف احلد من �سرطان الثدي ،راقب الفريق
جمموعة من الفئران امل�صابة باملر�ض.
واكت�شف الفريق �أن ت�ن��اول م��ا ي��وازي �أوق�ي��ة م��ن مك�سرات اجل��وز يوميا
(الأوق�ي��ة ت�ساوي  28غ��رام��ا) مل��دة �أ�سبوعني �ساهم يف كبح منو وانت�شار
�سرطان الثدي.
وبناء على هذه النتائج اخترب الباحثون مك�سرات اجلوز على جمموعة من
ال�سيدات امل�صابات ب�سرطان الثدي ،يف جتربة �سريرية �أولية ،حيث تناولن
�أوقية من مك�سرات اجلوز يوميا.
واكت�شف الباحثون �أن كتل �سرطان الثدي بد�أت باالنخفا�ض ،كما تراجع
انت�شار الأورام لدى الالتي تناولن اجل��وز ،مقارنة مع �أقرانهن ممن مل
يتناولن مك�سرات اجلوز.
ووجد الباحثون �أي�ضا �أن مك�سرات اجلوز �أحدثت تغريا كبريا يف التعبري
اجليني ل�سرطانات الثدي مما �ساهم يف مكافحة الأورام اخلبيثة.

• لون ثانوي مركب ما هو؟.
 -البنف�سج والأخ�ضر.

• لون تكميلي.

 -اللونني الأ�سود والأبي�ض.

• بيكا�سو ر�سام م�شهور ما هي جن�سيته؟.
� -إ�سباين.

• مر�ض يطلق عليه ا�سم املوت الأ�سود؟.
 -الطاعون.

النا�س ي�ستمتعون باملياه يف النوافري خالل موجة حارة يف لندن ،بريطانيا .رويرتز

ي�ؤدي الإفراط يف �شرب الكحول �إىل �أمرا�ض الكبد املرتبطة بها .وميكن �أن
تظهر عالمة واحدة ت�شري �إىل هذه احلالة يف حياتك اليومية.
وقالت مونيكا وا�سرمان ،املديرة الطبية يف " :Olio Lussoكن على
علم ب�أن الإفراط يف �شرب الكحول لعدة �سنوات ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تراكم
ال�سموم يف الكبد" .والأ�سو�أ من ذلك� ،أن الإفراط يف تناول الكحوليات ي�ؤدي
�أي�ضا �إىل حالة تعرف با�سم مر�ض الكبد املرتبط بالكحول (.)ARLD
وعلى غرار مر�ض الكبد الدهني ،ال ي�سبب  ARLDالعديد من الأعرا�ض
حتى يتطور".
ومع ذلك ،هناك بع�ض العالمات التحذيرية التي قد تظهر ،مع ظهور �أحد
الأعرا�ض يف حياتك اليومية.
ووف �ق��ا مل�ؤ�س�سة  ،British Liver Trustف ��إن االرت �ب��اك ه��و �أحد
العالمات التي ت�شري �إىل �أمرا�ض الكبد.
وق��ال��ت وا��س��رم��ان" :ال ي�ستطيع الكبد املت�ضرر م��ن الكحول �إزال��ة املواد
غري املرغوب فيها ب�شكل �صحيح من الدم ،ما ي�ؤدي �إىل تراكم ال�سموم يف
الدماغ ،وبالتايل االرتباك.
والكت�شاف العالمات ،قد تالحظ بيا�ض عينيك وجلدك يتحول �إىل اللون
الأ�صفر .وقد تنتفخ �ساقيك وقدميك.
وع�لاوة على ذل��ك ،قد يبدو بطنك �أك�بر ب�سبب تراكم ال�سوائل وترتفع
درجة حرارة اجل�سم على الرغم من ال�شعور باحلمى يف بع�ض الأحيان.
ووفقا لـ  ،NHSميكن �أن ت�سبب احلالة �أي�ضا �أعرا�ضا ،مبا يف ذلك:
• ال�شعور باملر�ض.
• فقدان الوزن.
• فقدان ال�شهية.
• ا�صفرار العني واجللد (الريقان).
• انتفاخ يف الكاحلني والبطن.
• ارتباك �أو خمول.
• تقي�ؤ الدم �أو خروج الدم يف الرباز.
ومع ذلك ،ف�إن احلالة ال ت�سبب للأ�سف العديد من العالمات التحذيرية،
وفقا للخدمة ال�صحية.
لهذا ال�سبب تو�صي ب�إخبار طبيبك العام �إذا كنت ت�شرب كميات كبرية من
الكحول بانتظام حتى يتمكن من فح�ص الكبد.

• �أول مطعم برجر كينج مت افتتاحه يف فلوريدا ميامي يف عام 1954م.
• جميع احل�شرات لها � 6أرجل.
• هل تعلم �أن الكروا�سون اخرتع يف النم�سا.
• الببغاء الرمادي الأفريقي ميكنه �أن ينطق �أكرث من  200كلمة.
• هل تعلم �أن الزرافة ميكنها تنظيف �أذنها ب�إ�ستعمال ل�سانها الذي يبلغ طوله حوايل � 21إن�ش.
• هل تعلم �أن الفيل ينام من � 4إىل � 5ساعات يف كل � 24ساعة.
• هل تعلم �أن ميكنك �أن تقود البقر عرب ال��درج �إىل الأعلى بكل �سهولة ،ولكن �ستعاين عندما تريد
�إنزالها �إىل �أ�سفل الدرج.
• هل تعلم �أن الإنرتنت كان ي�سمى يف بداية ظهوره (�أ ْربانِت) و تعني (�شبكة وكالة م�شاريع البحوث
املتطورة) والتي �صممتها وزارة الدفاع الأمريكية.
• هل تعلم �أن دورات املياه ت�ستهلك  35%من �إ�ستخدام املياه يف املنازل.
• هل تعلم �أن كعكة احلظ مت اخرتاعها يف �سان فران�سي�سكو بالواليات املتحدة الأمريكية.
• هل تعلم �أن الكواال ينام حوايل � 18ساعة يف اليوم.

العجوز والعطار
ذهبت امر�أة عجوز �إىل احد العطارين وطلبت منه مت�صنعة الدالل ان ي�أتيها مبا يرد عليها �شبابها ،فنظر اليها
العطار وقال :ان العطار ال ي�صلح ما اف�سده الدهر ..فقالت :لكن الدهر كثريا ما يخطئ ..فقال :ان اخط�أ
فرمبا يكون قد ترك وراءه ما يدل على ا�صل ال�شيء من مبعثه ،وكان يق�صد بذلك انها لو كانت يف الأ�صل
جميلة ف�سيبقي اثرا من جمال لكنها عجوز �شمطاء دميمة ..فقالت املر�أة :ان دراهمي ت�ستطيع ان ت�صلح ما
�أف�سده الدهر ..فقال :وهل مينحك الدهر وقتا لتدفعي ..فقالت :نعم انا اعلم ذلك ،فالقلب خاليا ال يحمل
هما ،والعقل فارغا ولي�س به ما ي�شغله ،واجل�سد ي�صلح ليحارب الدنيا ان ر�أى منها خريا ..فاقرتب العطار
اخلبيث وقال :ح�سنا لو كان يل ان اجتمع انا وانت برباط الزوجيه و�أ�صلح ما �أف�سده الدهر ما ت�أخرت ولكني
فارغ اجليب وخايل الوفا�ض لكن قلبي م��ازال �شابا وقد �سرق الدهر ايامي ..فقالت :ح�سنا �س�أدفع ثمن ما
�سرقه الدهر منك وثمن ما ف�سده عندي.
تزوج العطار املر�أة العجوز وكان يدللها كثريا متعمدا ومن فرط ال�سعادة تعب قلبها ومل مير من الوقت الكثري
حتى اف�سد الدهر حيلتها وهد حيلها وخطف دقات قلبها ففارقت الدنيا ومل تفرح بعطارها كثريا لكنه فرح
مبالها وتزوج بعرو�س �صغرية مل يف�سد الدهر لديها �شيئا.

