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فيما ميكن اعتباره ث��ورة يف عامل زراع��ة الأع�ضاء ،متكن الباحثون
من �إنتاج �أجنة فئران ا�صطناعية من اخلاليا اجلذعية ،مما �أدى �إىل
�إزالة احلاجة �إىل احليوانات املنوية والبوي�ضات وحتى الرحم.
ومتكن الباحثون يف معهد "وايزمان" للعلوم ،من التو�صل للنتائج
باالعتماد على �أمرين ،الأول يكمن ب�إعادة برجمة اخلاليا اجلذعية
ما ي�سهل عملية متييزها عن غريها من اخلاليا ،والثاين ركز على
تطوير جهاز ميكن الأجنة من النمو خارج الرحم.
ومن خالل اجلمع بني التقنيتني ،متكن الفريق من تطوير بع�ض
�أجنة الفئران اال�صطناعية يف خطوة تعترب الأكرث تقدما حتى الآن.
اخلاليا اجلذعية التي مت متييزها عن غريها ،كانت حمفوظة لعدة
�سنوات قبل ذلك ،ومت تق�سيمها �إىل ثالث جمموعات من �ش�أنها �أن
تلعب �أدوارا رئي�سية يف تطور اجلنني.
احتوت �إح��دى املجموعات على خاليا ميكن �أن تتطور �إىل �أع�ضاء
جنينية ،وع��ول��ج االث�ن��ان الآخ ��ران بجينات لأن�سجة خ��ارج اجلنني،
بحيث كانت امل�شيمة ملجموعة ،والكي�س املحي للمجموعة الأخرى.
ثم مت خلط الأنواع الثالثة من اخلاليا معا يف الرحم اال�صطناعي،
والذي يتحكم بعناية يف ال�ضغط وتبادل الأك�سجني.
ومبجرد الدخول ،جتمعت الأن��واع الثالثة من اخلاليا معا لت�شكل
جماميع ،لديها القدرة على التطور �إىل هياكل ت�شبه اجلنني.
وكما كان متوقعا ،ف�شلت الغالبية العظمى يف تلك املرحلة� ،إال �أن 0.5
باملئة فقط� ،أو  50حالة من حوايل � 10آالف ،تتطورت بنجاح.
بد�أت هذه املجموعات بتكوين كرات من اخلاليا ،ويف النهاية ا�ستطالت
هياكل ت�شبه الأجنة الطبيعية ،مكتملة بامل�شيمة و�أكيا�س ال�صفار.
و�سمح لهم بالنمو لأك�ثر من ثمانية �أي��ام ،وهو ما يقرب من ن�صف
ف�ترة حمل ال�ف��أر ،وبحلول ه��ذه املرحلة ت�شكل قلب ناب�ض ،ودورة
اخلاليا اجلذعية يف الدم ،ودماغ جيد ال�شكل وجهاز معوي ،وبدايات
العمود الفقري.

الأكرث فق ًرا قلقون من مو�سم الأعا�صري

تعي�ش بالنكا �أريا�س يف ال�سلفادور و�ساندرا رامو�س يف هندورا�س يف
قلق م�ستم ّر ك� ّل ع��ام خ�لال مو�سم الأعا�صري املمت ّد من حزيران-
ي��ون�ي��و ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ت�شرين ال�ث��اين-ن��وف�م�بر ،خ��وف��ا م��ن �أن جترف
الفي�ضانات منزل ْيهما ّ
نْ
امل�صنوعي من �أل��واح معدنية ومن
اله�شني
ت�شريد عائلتيهما.
و�أ�صبح و�ضع �سكان دول �أمريكا الو�سطى �أكرث ه�شا�شة يف مواجهة
ال �ك��وارث الطبيعية ب�سبب ال�ت��أث�ير امل�ت��زاي��د للتغيرّ املناخي عليها،
بالإ�ضافة �إىل الف�ساد امل�ست�شري وف�شل اال�ستثمارات يف البنى التحتية
والتنظيم امل��دين الفو�ضوي والع�شوائيات والفقر ال��ذي يعي�ش فيه
نحو  60%من اخلم�سني مليون ن�سمة يف �أمريكا الو�سطى.
ومنطقة �أمريكا الو�سطى مع ّر�ضة ،بالإ�ضافة �إىل مو�سم �أعا�صري
َن�شِ ط و ُم��د ّم��ر ،ل�ك��وارث طبيعية �أخ��رى مثل ال��زالزل واالنفجارات
الربكانية.
يف متوز-يوليو ،غمر طوفان ناجم عن العا�صفة اال�ستوائية "بوين"
منزل بالنكا �أريا�س ال�صغري يف �أحد �أحياء ال�سلفادور الفقرية.
خ�سرت حينها بالنكا �أري��ا���س ( 58ع��ا ًم��ا) جميع امل��واد ال�ت��ي كانت
حتتفظ بها ل�صنع مث ّلجات جتني من بيعها حفنة من املال.
وتقول من �أمام منزلها املد ّمر "ال نعرف �إىل �أين نذهب".
وغال ًبا ما يبحث الأكرث فق ًرا "عن �أكرث املناطق ب� ًؤ�سا لل�سكن فيها،
وه��ذه املناطق بالتحديد هي �أك�ثر املناطق عر�ضة خلطر" الكوارث
الطبيعية ،ح�سبما ي�ق��ول ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س ري �ك��اردو نافارو،
وه��و مدير منظمة  CESTAغ�ير احلكومية حلماية البيئة يف
ال�سلفادور.
يف ��ش�م��ال ه �ن��دورا���س ،ت��واج��ه ��س��ان��درا رام��و���س ( 22ع��ا ًم��ا) مو�سم
احلي الفقري الذي تقطن فيه يف
الأعا�صري بقلق �شديد ك ّل عام يف ّ
وادي �سوال على �ضفاف نهر �أولوا يف غرب هندورا�س.

ثوران بركان يف �آي�سلندا
وحتذير لل�سكان
قال مكتب الأر�صاد اجلوية الآي�سلندي،
�إن ب��رك��ان��ا ث ��ار ع�ل��ى ج�ب��ل ب��ال�ق��رب من
ال �ع��ا� �ص �م��ة ري �ك �ي��اف �ي��ك ،وه� ��ي منطقة
�شهدت ثورة بركانية �أي�ضا العام املا�ضي.
و�أظ� � �ه � ��رت �� �ص ��ور وب � ��ث م �ب��ا� �ش��ر عرب
الإن�ت�رن��ت ملحطتي (�إم.ب � � ��ي�.إل) و(�آر.
ي� ��و.يف) الإخ �ب��اري �ت�ين امل�ح�ل�ي�ت�ين حمما
ودخ��ان��ا يت�صاعد م��ن ��ش��ق ع�ل��ى جانب
جبل فاغراد ال�سفيال ،الذي �شهد العام
املا�ضي ثورانا ا�ستمر �ستة �أ�شهر.
وقالت �إدارة احلماية املدنية والطوارئ
يف بيان �إنه يتعني على ال�سياح واملقيمني
جتنب املنطقة ب�سبب ال�غ��ازات ال�سامة،
رغ ��م ع ��دم وج� ��ود خ �ط��ر ف� ��وري بوقوع
�أ�ضرار بالبنية التحتية احليوية.
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج �ي��ة يف ب �ي��ان" :يف
ال��وق��ت احل� ��ايل ،ال ت��وج��د ا�ضطرابات
يف ال��رح�لات اجلوية من و�إىل �آي�سلندا
وال ت � ��زال مم � ��رات ال� �ط�ي�ران الدولية
مفتوحة" .و��ش�ب��ه ج��زي��رة ريكياني�س
بقعة بركانية وزلزالية ن�شطة ،وحدث
ال �ث��وران على بعد  25كيلومرتا فقط
من ريكيافيك و 15كيلومرتا من مطار
البالد الدويل.
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�سابقة� ..إنتاج �أجنة دون احلاجة
لنطاف �أو بوي�ضات �أو رحم
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طعام يتناوله املاليني حول
العامل ميكن �أن «يدمر» الب�صر

كوريو�سيتي
ي�ستك�شف منطقة
جديدة على املريخ

الكاكاو يقلل �ضغط الدم وت�صلب ال�شرايني
تو�صلت درا�سة جديدة من جامعة �سري الربيطانية �إىل �أن الكاكاو يقلل فقط من �ضغط الدم
وت�صلب ال�شرايني عند ارتفاعه ،وفقا ملا ن�شره موقع "نيورو �ساين�س" Neuroscience
.News
�سبق �أن مت اكت�شاف احتواء م�سحوق الكاكاو على مركب الفالفانول الذي ي�ساعد على
خف�ض �ضغط الدم وت�صلب ال�شرايني مثل بع�ض �أدوية �ضغط الدم .ولكن مازال
مدى فعالية الفالفانول يف خف�ض �ضغط الدم يف احلياة اليومية غري معروف،
خا�صة �أن الدرا�سات ال�سابقة التي مت �إجرا�ؤها يف هذا املجال كانت يف ظروف
جتريبية حمكومة ب�إحكام.
يقلل بحث "جامعة �سري" اجلديد من املخاوف من �أن الكاكاو كعالج الرتفاع
�ضغط الدم ميكن �أن ي�شكل خماطر �صحية عن طريق خف�ض �ضغط الدم عندما ال
يكون مرتف ًعا ،مما ميهد الطريق ال�ستخدامه املُحتمل يف االختبارات ال�سريرية.
ففي �أول درا�سة من نوعها� ،شرع الباحثون يف التحقيق يف ا�ستخدام مركبات
الفالفانول ،وهو مركب موجود يف الكاكاو ،يف خف�ض �ضغط الدم وت�صلب ال�شرايني
لدى الأفراد خارج الإعدادات ال�سريرية.

الإيجابي لفالفانول الكاكاو على نظام القلب
طرق مبتكرة للعالج
ق��ال ب��روف�ي���س��ور كري�ستيان ه�ي����س� ،أ� �س �ت��اذ ط��ب القلب والأوعية الدموية ،وال �سيما وظيفة الأوعية
والأوعية الدموية يف "جامعة �سري" �إن "ارتفاع �ضغط ال��دم��وي��ة و��ض�غ��ط ال ��دم .ل�ك��ن ك��ان الأطباء
الدم وت�صلب ال�شرايني يزيد من خطر �إ�صابة ال�شخ�ص غال ًبا يخ�شون �أن بع�ض �أقرا�ص �ضغط الدم
ريا يف بع�ض
ب��أم��را���ض القلب وال�سكتات ال��دم��اغ�ي��ة ،ل��ذل��ك ك��ان من ميكن �أن تقلل من �ضغط الدم كث ً
الأهمية مبكان �أن يتم البحث عن طرق مبتكرة لعالج الأيام.
مثل ه��ذه احل ��االت .قبل التفكري يف �إدخ ��ال ال�ك��اك��او يف �إال �أن نتائج الدرا�سة ت�شري �إىل �أن فالفانول
املمار�سات ال�سريرية ،ك��ان هناك حاجة �إىل اختبار ما الكاكاو يقلل �ضغط الدم فقط �إذا كان مرتف ًعا.
�إذا كانت النتائج التي مت الإبالغ عنها �سابقًا يف �إعدادات كما �أظ�ه��رت النتائج �أي��ً��ض��ا �أن قيا�سات �ضغط
املخترب ترتجم ب�أمان �إىل �إعدادات العامل احلقيقي ،مع الدم وت�صلب ال�شرايني تتغري من يوم لآخر ومن
هنا ت�برز �أهمية دور مراقبة ال�صحة ال�شخ�صية
ممار�سة الأ�شخا�ص حلياتهم اليومية".
لتحقيق نتائج �إيجابية فعالة".
بعد � 8ساعات
ت�ن��اول امل���ش��ارك��ون يف ال��درا��س��ة ل�ع��دة �أي ��ام متناوبة �ست جتديد �شباب الب�شرة
كب�سوالت كاكاو فالفانول �أو �ست كب�سوالت دواء وهمي خبرية تغذية رو�سية قالت �إن م�شروب الكاكاو يتمتع
حتتوي على �سكر بني ،مع تزويد امل�شاركني بجهاز قيا�س بخ�صائ�ص مفيدة متعددة الأوج ��ه ،ولكنها حذرت
�ضغط الدم يف �أعلى الذراع ومقطع �إ�صبع يقي�س �سرعة من وجود نواق�ص يف هذا املنتج اللذيذ.
موجة النب�ض  ،PWVالذي يقي�س م�ستويات ت�صلب و��ش��ددت لودميال ميكيتوك ،بح�سب ما نقلت عنها
و� �س��ائ��ل الإع�ل��ام ال��رو� �س �ي��ة ،ع�ل��ى �أن �ه��ا ت�ت�ح��دث عن
ال�شرايني.
�سائل ال�ك��اك��او الطبيعي ،ولي�س ع��ن امل���ش��روب الذي
مت �أخ��ذ قيا�سات �ضغط ال��دم و PWVقبل ا�ستهالك يتم حت�ضرية من م�سحوق �سريع الذوبان ،لأن الأخري
الكب�سوالت وكل  30دقيقة بعد تناولها خالل ال�ساعات "يحتوي على مواد كيميائية و�أ�صباغ ،وفوائده ال تزيد
الثالث الأوىل ،ثم يتم القيا�س كل �ساعة خالل ال�ساعات عن ."20%
ال�ت���س�ع��ة امل�ت�ب�ق�ي��ة .اك�ت���ش��ف ال �ب��اح �ث��ون �أن ��ض�غ��ط الدم و�أ��ض��اف��ت ميكيتوك" :تركيبة م�سحوق ال�ك��اك��او غنية
وتيب�س ال�شرايني ينخف�ض فقط عند امل�شاركني �إذا كانت بالفيتامينات وامل�ع��ادن ،التي ت�ساعد يف حت�سني وظيفة
امل�ستويات مرتفعة ،فيما مل يكن هناك �أي ت�أثري عندما الع�ضالت وت�ساعد امل�صابني بفقر الدم ،وهي توفر كثافة
ال�ع�ظ��ام ال�لازم��ة ل�ل�أط�ف��ال خ�لال ف�ترة النمو الن�شط
ً
منخف�ضا يف ال�صباح.
كان �ضغط الدم
وب�شكل ملحوظ ،مت لأول مرة حتديد �أن الت�أثريات حتدث ولدى احلوامل.
بعد ثماين �ساعات من تناول الكاكاو .ويرجح الباحثون و�أ��ض��اف��ت �أن "م�شروب ال�ك��اك��او ي�ساعد ك��ذل��ك يف �إزالة
�أن ال�سبب يرجع �إىل �أن الذروة الثانية تطر�أ ب�سبب كيفية الكولي�سرتول ال�ضار ويف تطهري الكبد ،وله ت�أثري �إيجابي
على الهرمونات اجلن�سية .وي�ضمن هذا املنتج الغذائي
ا�ستقالب البكترييا يف الأمعاء لفالفانول الكاكاو.
انق�ساما طبيعيا للخاليا ومنو الأن�سجة ،ويحتوي على
م�ضادات الأك���س��دة التي متنع ال�سرطان ،وت�ع��زز التئام
ت�أثري �إيجابي وفعال
و�أ�� �ض ��اف ب��روف�ي���س��ور ه�ي����س" :ال مي�ك��ن �إن �ك��ار الت�أثري اجلروح ال�سريع".

الطعام و�صحة املفا�صل ..تعرف
على النظام الغذائي املنا�سب
�صحة املفا�صل ال تت�أثر بالوزن الزائد وال�سمنة
فح�سب ،ولكن النظام الغذائي غري ال�صحيح
قد ي�شكل هو الآخر �ضغطا كبريا عليها.
و�أف��اد خ�براء تغذية مبجلة ""STIMME
الأملانية ب�أن النظام الغذائي املحتوي على الكثري
من اللحوم والدقيق الأبي�ض وال�سكر والدهون
يعزز العمليات االلتهابية ،والتي ت�سبب م�شاكل
املفا�صل والتهاباتها.
و�أو�ضحت اجلمعية الأملانية للتغذية �أن النظام
الغذائي لتعزيز �صحة املفا�صل ي�ستند
�إىل تناول كمية كبرية من
اخل�ضرواتوالبقوليات،
م� � �ث � ��ل ال � �ع� ��د�� ��س
واحل � � � �م � � � �� � � � ��ص
وك � � � � � � ��ذل � � � � � � ��ك
الفواكه.

و�أو��ص��ت املجلة الأمل��ان�ي��ة �أي�ضا باالعتماد على
الزيوت النقية عالية اجلودة ،التي حتتوي على
الكثري من �أحما�ض �أوميجا  ،3مثل زي��ت بذر
الكتان �أو الأ�سماك مثل ال�سلمون �أو الرجنة �أو
املاكريل.
ويف الوقت ذاته يجب تناول اللحوم باعتدال،
خا�صة �أن اللحوم احلمراء ميكن �أن تزيد
من االلتهاب.

وتابعت اخلبرية
ال � � ��رو�� � � �س� � � �ي � � ��ة
ب � � � ��ال� � � � �ق � � � ��ول:
" و ي�سا عد
وج� � � � � � � � � � � � � � � � � ��ود
ال � � �ف � � �ي � � �ن � ��والت
والربو�سيانيدينات،
يف جت � ��دد الب�شرة
لأن � � � � � �ه� � � � � ��ا ت� � ��رب� � ��ط
ج��زي�ئ��ات الكوالجني
وت��وف��ر م��رون��ة جلد
الإن� ��� �س ��ان .ويحمي
امل � �ي�ل��ان�ي��ن ،اجللد
م� ��ن �أ�� � �ض � ��رار �أ�شعة
ال �� �ش �م ����س وي�ساعد
ال �ن �ي��ا� �س�ين (حم�ض
ال �ن �ي �ك��وت �ي �ن �ي��ك) يف
حت�سني حالة ال�شعر.
و�أث � � � �ب � � ��ت ال� �ع� �ل� �م ��اء
الإ�سبان فوائد الكاكاو
يف كبح تليف الكبد".
و�أ� �ض��اف��ت ميكيتيوك،
�أن ال� �ك ��اك ��او م�شروب
عايل ال�سعرات احلرارية
وخا�صة �إذا �أ�ضفنا احلليب
وال���س�ك��ر �إل �ي��ه .ل��ذل��ك من
الأف �� �ض��ل � �ش��رب ال �ك��اك��او يف
ال�صباح.
و�أ� � � �ض� � ��اف� � ��ت �أن� � � � ��ه يف
ال� � ��� � �ص� � �ب � ��اح ،ت� �ك ��ون
وت � �ي� ��رة ال �ع �م �ل �ي��ات
البيولوجية �أك�ثر �شدة
ون���ش��اط��ا ،وحت ��دث عملية حت�ل��ل وحت��وي��ل الربوتينات
والدهون والكربوهيدرات �إىل طاقة ،ب�شكل �أ�سرع.

ي � �ن � �ت � �ق� ��ل ال� � � � ��روب� � � � ��وت اجل� � � � ��وال
"كوريو�سيتي" ال �ت��اب��ع لوكالة
ال� �ف� ��� �ض ��اء الأم�ي��رك � �ي� ��ة "نا�سا"
�إىل م�ن�ط�ق��ة ج��دي��دة م��ن املريخ
ملوا�صلة مهامه اال�ستك�شافية بعد
ع���ش��ر � �س �ن��وات م ��ن ه �ب��وط��ه على
�سطح الكوكب الأحمر.
وب �ع��دم��ا ك� ��ان م � �ق� ��رراً �أن يعمل
ل���س�ن�ت�ين م ��ن ت ��اري ��خ و� �ص��ول��ه يف
� 6آب�-أغ�سط�س  ،2012ينجز
ال� ��روب� ��وت اجل� � ��وال م �ه ��ام �ضمن
ف�ترة �إ��ض��اف�ي��ة� ،إذ م��ددت "نا�سا"
مهلة ن�شاطه جمدداً حتى �أيلول-
�سبتمرب .2025
وخالل هذه الفرتة التي �سيم�ضيها
ال � ��روب � ��وت ع �ل ��ى امل � ��ري � ��خ ،يتهي�أ
ال�ستك�شاف منطقة تتك ّون تربتها
ب�شكل �أ�سا�سي من الكربيتات ،وهو
ما مل يتو َل الروبوت در�سه بعد.
و�أو�ضح امل�س�ؤول الفرن�سي عن �أداة
"�شيم كام" الفرن�سية الأمريكية
امل �ث �ب �ت��ة ع �ل��ى ال � ��روب � ��وت ال� �ع� �المِ
�أوليفييه غا�سنو�أنّ "هذه املنطقة
ال�ت��ي ُت�لاح��ظ ك �ث�يراً ع�ل��ى املريخ
ت �ب�ّي�نّ وج ��ود حت� � ّول م�ن��اخ��ي نحو
اجلفاف والقحل ن�شهده حالياً".
وق ��ال ��ت ف ��ال�ي�ري م��و� �س �ي��ه ،وهي
امل �� �س ��ؤول��ة ع ��ن م �� �ش��روع "مار�س
�� �س ��اي� �ن� �� ��س البراتوري" وع ��ن
ال��روب��وت اجل ��وال "كوريوزيتي"
ل��دى امل��رك��ز الفرن�سي للدرا�سات
الف�ضائية يف تولوز� ،إنّ "اال�ستنتاج
الرئي�سي الذي ميكن ا�ستخال�صه
م� ��ن ال� ��درا� � �س� ��ات ال� �ت ��ي �أج� ��راه� ��ا
"كوريو�سيتي" وال��ذي ك��ان �أحد
�أه ��داف املهمة ،ه��و �أنّ امل��ري��خ كان
��ص��احل�اً لل�سكن لكن �ضمن حياة
ب�سيطة".
و�أ�� �ض ��اف ��ت "كان امل ��ري ��خ يحوي
م �ي��اه �اً ��س��ائ�ل��ة ون�ق�ي��ة بالإ�ضافة
�إىل اجلزيئات ال�ضرورية للحياة
امليكروبيولوجية".
ويتقدم الروبوت بوترية �أبط�أ من
�أج��ل املحافظة على ق��درات��ه ،نحو
واد يبلغ عمقه  800مرت ويعتقد
ال �ع �ل �م��اء �أنّ ب ��إم �ك��ان �ه��م االط�ل�اع
فيه على بقايا قناة مياه .ويقول
غا�سنو ال��ذي ي�أمل يف �إث�ب��ات هذه
الفر�ضية "نت�ساءل �إن كانت هذه
�آخر التدفقات على املريخ".

معر�ض يحيي ذكرى طرد
الجئني قبل ً 50
عاما

قبل خم�سني عاما ،طرد الديكتاتور عيدي �أمني دادا الهنود والباك�ستانيني
من �أوغ�ن��دا ،فلج�ؤوا �إىل بريطانيا حيث ي��روي �أك�ثر من � 27ألفا منهم
يحملون جواز �سفر اململكة املتحدة ،يف معر�ض يف مدينة لي�سرت كيف �أعادوا
بناء حياتهم يف هذا البلد.
ا�ستقر عدد كبري من ه��ؤالء الالجئني يف املدينة الواقعة بو�سط انكلرتا
حيث و�صلوا مفل�سني بعدما �صادر عيدي �أم�ين دادا ممتلكاتهم لتحقيق
هدف معلن هو "�إعادة �أوغندا �إىل الأوغنديني الأ�صليني".
وكان قد �أمهلهم ت�سعني يوما ملغادرة البالد ،مهددا ب�إجراءات انتقامية.
جتاوز ه��ؤالء الالجئون العن�صرية وق�سوة املناخ الربيطاين ،وب��د�ؤوا من
ال�صفر ،كما ي��روي املعر�ض ال��ذي ينظم يف �إط��ار �سل�سلة م��ن الن�شاطات
الثقافية مبنا�سبة ذك��رى املر�سوم ال��ذي �أ�صدره الديكتاتور الأوغندي يف
الرابع من �آب�-أغ�سط�س .1972
وق��ال املتقاعد م��ادوك��ام��ار م��اداين لوكالة فران�س بر�س خ�لال جولة يف
املعر�ض يف متحف لي�سرت "مل ي�ساعدنا �أحد ،كان اجلميع �ضدنا" .و�أ�ضاف
"لكن ببذل جهود �شاقة ا�ستثمر الكثري من النا�س بكثافة يف املجتمع"،
م�شريا �إىل ازده��ار �شارع "غولدن مايل" الذي يكتظ ب�شركات �آ�سيوية يف
املدينة .وحتدثت الق ّيمة على املعر�ض ني�شا بوبات عن �أوج��ه ال�شبه بني
ا�ستقبال الالجئني حينذاك وحاليا .وقالت "نحن يف عامل ي�سوده الكثري
من ال�صراعات وفيه الجئون" ،مو�ضحة �أن الفكرة من املعر�ض هي �إظهار
"ما مروا به والأثر الذي ميكن �أن يحدثوه يف مكان ما".
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جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية تختتم
م�شاركتها يف برنامج �سفرا�ؤنا الوطني «ا�ستعداد»

•• دبي -الفجر

تختتم اليوم اجلمعة ،جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية
م�شاركتها يف برنامج �سفرا�ؤنا الوطني "ا�ستعداد" ال��ذي تنظمه وزارة
الرتبية والتعليم ،حيث ق �دّم ال�ك��ادر الأك��ادمي��ي وطلبة اجلامعة لطلبة
املدار�س امل�شاركني يف الربنامج فر�صة
ح�ضور دورة تعليمية افرتا�ضية حول
البحث العلمي يف القطاع ال�صحي.
وي �ع � ّد ب��رن��ام��ج "ا�ستعداد" مبادرةً
رائ ��دة م��ن وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم
تهدف لتعزيز ق��درات طلبة املرحلة
ال �ث ��ان ��وي ��ة و�إث� ��رائ � �ه� ��ا ،وت ��زوي ��ده ��م
ب��امل�ع��ارف وامل �ه��ارات الأ��س��ا��س�ي��ة التي
تمُ كنهم م��ن دع��م م�سريتهم املهنية
يف خمتلف املجاالت ،مبا فيها مهارات
البحث واالبتكار واملهارات ال�شخ�صية
والقطاعات الإبداعية وريادة الأعمال
واملهارات الدبلوما�سية وغريها.
و�شاركت جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية يف الربنامج من
خالل م�سار البحث العلمي على مدى �أ�سبوعني ،خالل الفرتة  25يوليو
 � 5أغ�سط�س� ،ساعدت من خاللها الطلبة امل�شاركني من ال�صف التا�سعوحتى الثاين ع�شر من خمتلف امل��دار���س احلكومية واخلا�صة يف الدولة
لالرتقاء مبعارف البحث العلمي ومنهجياته .وت�ض ّمنت �أجندة الدورة
برناجماً متكام ً
ال من التجارب التعليمية املرتبطة بقطاع الطب والعلوم
ال�صحية ،مبا يف ذل��ك امل�ح��اور الثالثة للنظام ال�صحي الأك��ادمي��ي ،وهي
التعليم والبحث واملمار�سة الطبية.
وتعليقاً على املو�ضوع ،قالت الدكتورة ليلى ال�سويدي ،العميد امل�شارك
ل�سعادة ورفاهية الطلبة والأ��س�ت��اذ امل�ساعد يف علم ال��دم اجلزيئي بكلية
الطب يف اجلامعة" :ت�ؤكد م�شاركة اجلامعة يف برنامج ا�ستعداد التزامنا
ال��را��س��خ ب ��إث��راء معرفة اجل�ي��ل ال �ق��ادم م��ن الطلبة وت��زوي��ده��م باملهارات
ال�لازم��ة ال�ستك�شاف ف��ر���ص العمل يف خمتلف جم��االت ال�ط��ب والعلوم
ال�صحية ،و�إعدادهم ملرحلة التعليم العايل".
وكجزء من الربنامج ،حظي امل�شاركون بتجربة ثرية للتعرف على �أهمية
املكتبات يف الأب�ح��اث ،حيث ق��ام الطلبة امل�شاركون ب��زي��ارة افرتا�ضية �إىل
مكتبة �آل مكتوم الطبية التابعة للجامعة ،ومت تزويدهم بح�ساب يتيح لهم
الو�صول �إىل جميع موارد املكتبة وخدماتها .كما تعرف امل�شاركون يف جل�سة
�أ�سا�سيات البحث العلمي ،على منهجية البحث الأ�سا�سية و�أهمية �أخالقيات
ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي .ول�ت�ط��وي��ر م�ه��ارات�ه��م البحثية ،مت ت��زوي��د ك��ل م�شارك
ب�إمكانية الو�صول �إىل برنامج الن�شر التابع للمجلة الطبية الربيطانية.
و�أكمل الطالب امل�شاركون يف الربنامج دورة تدريبية ح�صلوا فيها على
�شهادة م�شاركة معتمدة من املجلة الطبية الربيطانية.

مب�شاركة الطالب والطالبات املنت�سبني للمراكز ال�شبابية والن�سائية

نادي تراث الإمارات يختتم الن�سخة « »30من ملتقى ال�سمالية ال�صيفي
�شارك ً 3817
طالبا وطالبة يف جميع فعاليات امللتقى ،منهم  1338يف الأ�سبوع الأول ،و 1324يف الأ�سبوع الثاين

•• �أبوظبي-الفجر:

اختتم ن��ادي ت��راث الإم ��ارات �أم�س فعاليات الن�سخة
ال�ث�لاث�ين مللتقى ال�سمالية ال�صيفي ،ال��ذي انطلق
يف  12يوليو املا�ضي مب�شاركة الطالب والطالبات
املنت�سبني ل�ل�م��راك��ز ال���ش�ب��اب�ي��ة وال�ن���س��ائ�ي��ة التابعة
ل �ل �ن��ادي ،ال��ذي��ن ان�ت�ظ�م��وا خ�ل�ال ث�لاث��ة �أ��س��اب�ي��ع يف
ع��دد من الأن�شطة وال�برام��ج الرتاثية التي توزعت
فعالياتها ب�ين ج��زي��رة ال�سمالية وم��راك��ز النادي،
حيث �شارك  3817طالباً وطالبة يف جميع فعاليات
امللتقى ،منهم  1338يف الأ�سبوع الأول ،و 1324يف
الأ�سبوع الثاين.
و��ش�م�ل��ت ب��رام��ج الأ� �س �ب��وع الأخ�ي�ر للملتقى زي ��ارات
�إىل املعامل التاريخية وال�سياحية يف �إم��ارة �أبوظبي،
و�أن�شطة ريا�ضية وت��راث�ي��ة متنوعة للطالب ،حيث
نظمت م��راك��ز �أب��وظ�ب��ي وال�سمحة وال��وث�ب��ة ،برامج
ريا�ضية بح�صن ال�شباب يف �أبوظبي ،وور��ش�اً لل�سنع
والر�سم يف مقار املراكز ،وزي��ارات �إىل معر�ض ال�شيخ
زاي��د و�إىل �أم��اك��ن ترفيهية ،فيما نظم مركز العني
رحالت �إىل واحة العني ،وق�صر ال�شيخ زايد يف العني،
ومعر�ض تدوير نواجت النخيل� ،إ�ضافة ور�ش الألعاب
ال�شعبية يف املركز ،فيما انتظمت مركز �سويحان ور�ش
تراثية متنوعة مبقر املركز.
وت �ن��وع��ت ال ��ور� ��ش ال�ت�راث �ي��ة ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا املراكز
الن�سائية يف �أبوظبي والعني وال�سمحة يف الأ�سبوع
الأخ �ي��ر ،ح�ي��ث ق ��دم م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي ور� ��ش ال�سدو،
والتلي ،والأع�شاب الطبيعية ،والتلوين على الفخار،
والر�سم ،والأل�ع��اب ال�شعبية ،فيما نظم مركز العني
ور���ش الطبخ ،وت��زي�ين امل��داخ��ن ،واخل��و���ص ،والتلي،
وال�سنع� ،إ�ضافة �إىل زيارة متحف ق�صر العني ،ورحلة
�إىل مركز القطارة ،ونظم مركز ال�سمحة ور�ش التاجر
ال���ص�غ�ير ،الأل �ع��اب ال���ش�ع�ب�ي��ة ،وال���ض�ي��اف��ة ،واملغزل،
وامل�سميات ال�شعبية ،والر�سم والتلوين� ،إ�ضافة �إىل
رحالت ترفيهية للطالبات.
و�أك��د �سعيد بن علي املناعي مدير �إدارة الأن�شطة يف
نادي تراث الإمارات� ،أن ملتقى ال�سمالية جنح خالل
العقود الثالثة املا�ضية يف تر�سيخ مكانته بو�صفه احل �� �ض��اري��ة ،ح�ي��ث مت�ث��ل ج��زي��رة ال���س�م��ال�ي��ة جتربة خ�ب�رة ت��راث �ي��ة ل�ل�ط�لاب يف امل�ل�ت�ق��ى ب��ال�ترك�ي��ز على
جت��رب��ة ت��راث �ي��ة م�ه�م��ة ت�ث�ري �شخ�صية امل�شاركني تراثية كاملة ولي�ست جمرد مكان يحت�ضن الأن�شطة الأن���ش�ط��ة امل�ي��دان�ي��ة واالن�غ�م��ا���س فيها حيث يتلقون
فيها باملعارف ال�لازم��ة لهم للتوا�صل مع جذورهم فقط ،و�شدد املناعي على حر�ص النادي على توفري املعرفة العملية والنظرية معاً.

من جهته �أ�شاد را�شد خادم الرميثي رئي�س ق�سم �ش�ؤون
امل��راك��ز مدير امللتقى ب�إقبال الطالب على امل�شاركة
يف الفعاليات ،وق��ال �إن امللتقى يجد �صدى كبرياً يف
املجتمع على م�ستوى الدولة ،ويحظى ب�سمعة طيبة
واه�ت�م��ام م��ن قبل ال�ط�لاب والأ� �س��ر على ح��د �سواء،
ن�سبة �إىل تنوع الأن�شطة التي يقدمها و�أهميتها يف
حفظ ال�ه��وي��ة الوطنية وتر�سيخ ال �ع��ادات ال�سمحة
والتقاليد الأ�صيلة يف نفو�س ال�ط�لاب والطالبات،
م�شرياً �إىل �أن امللتقى ي�سهم من خ�لال �أن�شطته يف
تنمية املعرفة بالرتاث الإماراتي لدى الن�شء وبناء
ال�شخ�صية القوية الواعية ب��دوره��ا جت��اه جمتمعها
ووطنها.
فيما �أك ��دت ف��اط�م��ة ع �ب��داهلل التميمي رئ�ي����س ق�سم
الأن���ش�ط��ة الن�سائية يف ال �ن��ادي� ،أن امللتقى يعد من
�أه��م الفعاليات التي حتافظ على ال�تراث الإماراتي
وتنقلها من جيل �إىل جيل ،منوه ًة بالإقبال الكبري
على املراكز الن�سائية هذا العام التي ا�ستقبلت �أعداداً
كبرية من الطالبات ،م�ضيفة« :ا�ستقبلنا العديد من
�أه��ايل الطالبات يف امل��راك��ز وج��زي��رة ال�سمالية حيث
ح�ضرت بع�ض الأمهات عدة ور�ش مع بناتهن بهدف
االطالع على ما تتعلمه الطالبات يف املراكز».

تخريج دورة الدراجات النارية مب�شاركة
عنا�صر ن�سائية ب�شرطة �أبوظبي

•• �أبوظبي-الفجر:

احتفلت �أكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�شرطية والأمنية بالقيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي بتخريج دورة "الدراجات النارية الت�أ�سي�سية" و�شملت 21
منت�سباً من فريق مدربي الدوريات الأمنية لال�ستجابة و  5منت�سبات من
العن�صر الن�سائي برتبة "رقيب �سري" وذلك باملعهد املروري ب�إدارة املعاهد
الأمنية مبدينة العني.
و تعترب �أول دورة دراجات نارية ت�شارك بها عنا�صر ن�سائية على م�ستوى
�شرطة �أبوظبي وركزت على رفع م�ستوى الكفاءة ال�شرطية و�صقل املهارات
املرورية مبجاالت الرماية من الدراجات و االحتماء من خلف الدراجات
وجانباً من التقنيات الأمنية احلديثة املعتمدة يف �شرطة �أبوظبي.
وت�ضمن احلفل تنفيذ �سيناريو تدريبي للعنا�صر الن�سائية ا�ستعر�ضن
خالله كافة امل�ه��ارات واخل�ب�رات التي اكت�سبتها املنت�سبات خ�لال الدورة
التخ�ص�صية.

متطوعو �شرطة دبي ي�شاركون يف املبادرة الوطنية املجتمعية «معكم يد ًا بيد»

و�أكد العميد خالد �شهيل مدير الإدارة العامة لإ�سعاد ميدانياً خلدمة وطنهم.
•• دبي-الفجر:
املجتمع يف �شرطة دبي �أن م�شاركة املتطوعني يف �شرطة ولفت العميد �شهيل �إىل �أن �شرطة دبي متتلك من�صة
�شارك متطوعو القيادة العامة ل�شرطة دبي ،يف املبادرة دبي يف املبادرة الوطنية "معكم يداً بيد" ي�أتي يف �إطار خا�صة ملتطوعيها ُت�سهل عملية البحث ع��ن فر�ص
الوطنية املجتمعية "معكم يداً بيد" يف �إمارة الفجرية احلر�ص على الدور املجتمعي والوطني ،مُثنياً جهود ت�ط��وع�ي��ة ل �ل��راغ �ب�ين ب��ال �ت �ط��وع ح���س��ب اهتماماتهم
بهدف امل�ساهمة مع اجلهات املعنية يف �إزال��ة الأ�ضرار كافة املتطوعني من مبادرة الروح الإيجابية واملُ�سجلني ومهاراتهم وخرباتهم مبا يعود بالنفع على املجتمع،
الناجمة عن الأحوال اجلوية.
يف من�صة �شرطة دبي للتطوع وحر�صهم على التواجد وي�ح�ق��ق ت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة ل���ش��رط��ة دب��ي يف

�إ�سعاده.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا� ،أك ��دت ف��اط�م��ة ب��وح�ج�ير من�سق مبادرة
الروح الإيجابية ،الفخر واالعتزاز بجهود املتطوعني
امل�شاركني يف امل�ب��ادرة الوطنية املجتمعية "معكم يداً
بيد" وحر�صهم على �أن تقدمي كل العون وامل�ساندة
والدعم امليداين.
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ت�سرع هذه العملية.
من املعروف �أن الب�صر يرتاجع مع تقدم العمر ،ولكن هناك عادات غذائية ميكن �أن ّ
وحذر طبيب عيون رائد من الواليات املتحدة من �أن �أحد هذه العادات الغذائية يت�ضمن تناول الكثري من
الأطعمة املقلية ،التي ميكن �أن ت�ضر بالب�صر.

الدهون املتحولة ترفع م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم

23

طعام يتناوله املاليني حول العامل ميكن �أن «يدمر» الب�صر

وي�شرح الدكتور برايان وات�شلر ،ال�شهري على "تيك توك"� ،أن مب�ح��اول��ة ت �ن��اول امل��زي��د م��ن ال�ف��اك�ه��ة واخل �� �ض��روات املليئة
الدهون املتحولة املوجودة غالبا يف الأطعمة املقلية ترتبط
ب�ف�ي�ت��ام�ين  ،Cم �ث��ل احلم�ضيات
بظهور التنك�س البقعي املرتبط بالعمر (.)AMD
وال� � �ط� � �م � ��اط � ��م وال� �ف� �ل� �ف ��ل
وقال" :يتم طهي الطعام املقلي يف الدهون املتحولة ،والتي
الأحمر.
ميكن �أن ترفع م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم".
و�أ� �ض��اف" :الأطعمة
وي�ضيف �أن م�ستويات الكولي�سرتول املرتفعة "مرتبطة
ال� � � � �ت � � � ��ي حت� � �ت � ��وي
بالتنك�س البقعي امل��رت�ب��ط بالعمر واع �ت�لال ال�شبكية
ع� � �ل � ��ى ال � �ل� ��وت�ي��ن
ال�سكري".
و ا لز يا ك�سا نثني ،
وتدعم درا�سة ن�شرت يف جملة British Journal
م� � �ث � ��ل ال� ��� �س� �ب ��ان ��خ
 ،of Ophthalmologyاقرتاح الدكتور وات�شلر،
وال � � �ل � � �ف� � ��ت ،ت ��رت� �ب ��ط
بعد �أن �أظهرت نتائجها �أن الذين ي�ستهلكون م�ستوى
�أي�ضا بانخفا�ض خطر
عاليا من اللحوم احلمراء واملعاجلة ،والأطعمة املقلية،
الإ�صابة مبر�ض التنك�س
واحلبوب املكررة ،ومنتجات الألبان عالية الد�سم،
كانوا معر�ضني بنحو ثالثة �أ�ضعاف
الح�ت�م��ال الإ��ص��اب��ة بال�ضمور
البقعي املرتبط بالعمر
يف مرحلة مت�أخرة.
وين�صح الدكتور
وات� � ��� � �ش� � �ل � ��ر

البقعي املرتبط بالعمر".وبدال م��ن ذل��ك ،ميكن �أن ي�ؤدي
تناول مكمالت معينة حتتوي على فيتامني � Cإىل �إبطاء
تقدم التنك�س البقعي املرتبط بالعمر.
ووج � � ��دت درا� � �س� ��ة ع� ��ن ت��رك �ي �ب��ة م �ك �م �ل��ة ت �� �س �م��ى تركيبة
 ،AREDS2حت�ت��وي على  500م��غ م��ن فيتامني C
وال��زن��ك واللوتني والنحا�س وفيتامني  Eوالزياك�سانثني،
�أن بع�ض الذين يتبعون نظاما غذائيا منخف�ضا يف اخل�ضار
الورقية اخل�ضراء الطازجة.
وي�شار �إىل �أن التنك�س البقعي املرتبط بالعمر ال ي��ؤدي �إىل
العمى ال�ك��ام��ل ،ولكنه حالة ت��ؤث��ر على اجل��زء امل��رك��زي من
الر�ؤية ب�شدة.
ومي�ك��ن �أن ت��ؤث��ر احل��ال��ة على ع�ين واح ��دة �أو العينني معا،
وتت�ضمن �أعرا�ض احلالة:
 الت�شوهات الب�صرية :ر�ؤي��ة اخلطوط امل�ستقيمة على �أنهامتموجة �أو ملتوية
 الكائنات تبدو �أ�صغر من املعتاد الألوان تبدو �أقل �سطوعا مما كانت عليه من قبل الهالو�س :ر�ؤية �أ�شياء غري موجودةو�أ�شار الدكتور وا�شلر �أي�ضا �إىل �أن تناول
"الكربوهيدرات الب�سيطة" ،مثل
تلك املوجودة يف اخلبز الأبي�ض
وامل�ع�ك��رون��ة ،ي��رت�ب��ط بالتنك�س
البقعي .و�أو�صى النا�س بتناول
احلبوب الكاملة بدال من ذلك،
م��و� �ض �ح��ا" :الكربوهيدرات
الب�سيطة ،مثل تلك امل��وج��ودة يف
اخلبز الأبي�ض واملعكرونة ،مت ربطها
باحتمال �أكرب للإ�صابة بالتنك�س البقعي املرتبط

بالعمر (.")AMDو�أظهرت الدرا�سات �أن
ارتفاع م�ستوى ال�سكر يف الدم يرتبط �أي�ضا بظهور التنك�س
البقعي املرتبط بالعمر .وذل��ك لأن امل�ستويات املرتفعة من
ال�سكر يف الدم مرتبطة بانت�شار االلتهاب.
ويتم ه�ضم هذه الأنواع من الكربوهيدرات ب�سرعة كبرية ،ما
يت�سبب يف ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم.
وي���ش��ار �إىل �أن ه�ن��اك ن��وع�ين م��ن التنك�س البقعي املرتبط
بالعمر ،وهما الرطب واجلاف.
وت��و��ض��ح هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية (� )NHSأن

التنك�س البقعي املرتبط بالعمر اجل��اف ،وه��و الأق��ل �شدة،
يتطور تدريجيا على م��دى ع��دة �سنوات وينتج ع��ن تراكم
 ،drusenوهي مادة دهنية ،يف م�ؤخرة العني.
بينما التنك�س البقعي امل��رت�ب��ط بالعمرالرطب ه��و نتيجة
الأوعية الدموية غري الطبيعية يف اجلزء اخللفي من العني
وهو �أقل �شيوعا.
ومع ذلك ،ميكن �أن يتطور ب�سرعة ،لذلك �إذا كنت تعاين من
�أع��را���ض التنك�س البقعي املرتبط بالعمر ،فت�أكد من زيارة
�أخ�صائي العيون يف �أقرب وقت ممكن.

�شاي الزجنبيل قد يح�سن «ب�شكل ملحوظ» م�ستويات ال�سكر يف الدم خالل �ساعات!
ترتفع م�ستويات ال�سكر يف الدم ا�ستجابة لتناول �أطعمة معينة ،لذا ف�إن املفتاح هو ا�ستهالك العنا�صر التي تقاوم هذا االرتفاع وتخفف من ت�أثري ال�سكر يف
الدم.ووجدت الأبحاث �أن تناول م�شروب �أ�صفر ميكن �أن "يخف�ض ب�شكل ملحوظ" م�ستويات ال�سكر يف الدم وهذا الت�أثري يبد�أ يف غ�ضون �ساعات.
و�أثبت �شاي الزجنبيل �أنه بارع ب�شكل خا�ص يف هذه العملية ،على املدى الق�صري والطويل.
وغالبا ما ي�ستخدم الزجنبيل كعن�صر يف الطبخ يف جنوب
�شرق �آ�سيا والهند ،لكن اجل��ذر احل��ار ي�ستخدم تقليديا
لعدة قرون .وميكنك تناول الزجنبيل طازجا �أو جمففا
�أو م�سحوقا ك�شاي �أو يف طعام �أو كمكمل.
ورك� ��زت درا� �س��ة ن���ش��رت يف جم�ل��ة Ethnic Foods
ب�شكل خا�ص على :التخفيف من ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف

ال��دم .وحتقيقا لهذه الغاية� ،أج��رى الباحثون مراجعة
منهجية ال�ستخدام الزجنبيل خلف�ض ن�سبة ال�سكر يف
الدم املرتفعة.
وك�ت��ب ال�ب��اح�ث��ون يف ال��درا� �س��ة" :العديد م��ن التجارب
ال �� �س��ري��ري��ة احل��دي �ث��ة ال �ت��ي ُن �� �ش��رت يف ع��ام��ي 2013
و ،2014على ال��رغ��م م��ن �صغر حجمها� ،أ�ضافت �أدلة

جديدة متناق�ضة ولكنها مقنعة حول ا�ستخدام الزجنبيل
يف عالج مر�ض ال�سكري لدى الب�شر".
ول�ل��و��ص��ول �إىل نتيجة �أك�ث�ر حت��دي��دا� ،أج� ��روا مراجعة
منهجية وحتليل تلوي للأدلة املتاحة ال�ستخدام الزجنبيل
لعالج مر�ض ال�سكري.
ومت حتديد خم�س جتارب �سريرية ع�شوائية ()RCTs
و�أدرج ��ت يف التحليل التلوي .وعلى ال��رغ��م م��ن �أن��ه من
غري املحتمل �أن تثبت �أي درا�سة مبفردها ال�سببية ،ف�إن
ال�ع���ش��وائ�ي��ة تقلل التحيز وت��وف��ر �أداة ��ص��ارم��ة لفح�ص
العالقات بني ال�سبب والنتيجة.
ومت اعتبار �أربعة من التجارب املع�شاة ذات ال�شواهد عالية
اجلودة وا�ستمرت لأكرث من �أ�سابيع؛ واحدة ا�ستمرت 30
يوما فقط واعتربت ذات جودة منخف�ضة.
ولقيا�س الت�أثري على متو�سط م�ستويات ال�سكر يف الدم،
�أوىل الباحثون اهتماما خا�صا للت�أثري على �صيام غلوكوز
الدم و HbA1cيف الدرا�سات.
ويقي�س غلوكوز الدم ال�صائم متو�سط م�ستويات ال�سكر يف
الدم بعد ثماين �ساعات من ال�صيام ويقي�س HbA1c
ن�سبة ال�سكر يف الدم على مدى �شهرين �إىل ثالثة �أ�شهر.
وكتب الباحثون �أن مكمالت الزجنبيل خف�ضت "ب�شكل
ملحوظ" تركيزات الغلوكوز يف الدم ال�صائم وم�ستويات
.HbA1c
وخ�ل����ص ال �ب��اح �ث��ون �إىل �أن "مكمالت ج ��ذر الزجنبيل
تقلل ب�شكل كبري من ن�سبة الغلوكوز يف الدم وم�ستويات
 .HbA1cوعندما يقرتن بالتدخالت املتعلقة بالنظام

ال�غ��ذائ��ي ومن��ط احل �ي��اة ،ف�ق��د ي�ك��ون ذل��ك ت��دخ�لا فعاال
للتحكم يف داء ال�سكري من النوع الثاين".
جت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن الدرا�سات الأخ��رى مل تظهر هذه
العالقة ،لذا يلزم �إج��راء مزيد من البحث قبل التمكن
من ا�ستخال�ص النتائج.
على �سبيل املثال ،وجد الباحثون يف حتليل لثماين جتارب

ع�شوائية ُن�شرت يف جملة الطب "ال يوجد فرق كبري" يف
غلوكوز الدم ال�صائم بعد تناول الزجنبيل.
وم��ع ذل��ك ،فقد وج��دوا �أن الزجنبيل ال�غ��ذائ��ي "حت�سن
ب�شكل ملحوظ"  ،HbA1cما ي�شري �إىل �أن هذا "الدواء
الطبيعي قد يكون له ت�أثري على ال�سيطرة على الغلوكوز
لفرتة زمنية �أطول" يف مر�ضى ال�سكري من النوع .2
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حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

70197

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :ايزي�س لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت
العنوان  :مكتب رقم  - 910ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار  -بور�سعيد  -هاتف
 042947002 :فاك�س 042947003 :
مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أعاله لت�صفية مطبخ ميدترينان ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2022/6/1واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/6/1وعلى
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 ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

حمكمة دبي االبتدائية
70197

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

ا�سم ال�شركة  :مطبخ ميدترينان ذ.م.م
العنوان  :مكتب ملك مركز ت�سال لالعمال ���ش.ذ.م.م فرع  -ا�ستدامة  Bال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  803392 :رق��م القيد بال�سجل التجاري :
 1336173مبوجب 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  2022/6/1واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/6/1وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ايزي�س لتدقيق احل�سابات
وتنظيم ال�سجالت ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  - 910ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار
 بور�سعيد  -هاتف  042947002 :فاك�س  042947003 :م�صطحباً معه كافةامل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 1525/2022/461:نزاع حمدد القيمة

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�ضوع املنازعة  -1 :الزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره ( )46.438.08درهم �ستة واربعون الف واربعمائة
وثمانية وثالثون درهم وثمانية فل�س  -والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام  -2الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .
املتنازع:كابارول للدهانات �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ال�صناعية  -بردبي  -دبي  -مبنى قطعة االر�ض رقم  369-151مقابل مكتب
الرخاء  -وميثله:ماجد �أ�سد �أكرب �أ�سد الأمريي
املطلوب �إعالنه  -1 :لفلي كوت�س للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  -1الزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره ()46.438.08
درهم �ستة واربعون الف واربعمائة وثمانية وثالثون درهم وثمانية فل�س  -والفائدة القانونية بواقع %5
�سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  -2الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب
املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/8/9: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 .

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة روبا�ست هوز�س م.ذ.م�.س فرع �أم القيوين
(اجلن�سية:االمارات العربية املتحدة) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف
�إمارة �أم القيوين (العنوان� - UNION STREET - 0 :ص.ب )0000670
واملقيدة حتت رقم ( )5571يف �سجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة .وتنفيذا الحكام
القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية وتعديالتة و
القرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص
لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة  .يرجى من ال�سادة
ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز
�شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب� - )4848(:أم القيوين.
ادارة الت�سجيل التجاري

�إعالن بالن�شر
اعمال اخلربة احل�سابية
70021

يف الدعوى رقم  2022/1275جتاري جزئي

املدعي عليها االوىل/يف �سي جي خلدمات تدقيق ومراجعة واختبار املخاطر االلكرتونية
ذ.م.م املدعي عليه الثاين/فابيو ايدواردو رو�سي.
باال�شارة للمو�ضوع اعاله وعطفا على تعييني خبريا ح�سابيا يف الدعوى 2022/1275
جت ��اري ج��زئ��ي مب��وج��ب احل �ك��م ال�ت�م�ه�ي��دي ال �� �ص��ادر ع��ن م �ق��ام حم�ك�م��ة دب ��ي املوقرة
بتاريخ 2022/7/20:يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا ملراجعة اخلبري احل�سابي/
م�صعب من�صور عرب و�سائل التوا�صل التالية:
املكتب/امانة حما�سبون قانونيون
دبي القرهود  -بناية بنك ال�شارقة  -مكتب  - 301هاتف رقم042868836:
عنوان الربيد االلكرتوينcourt@amanacac.ae:
وذلك يوم االثنني املوافق  2022/8/8وبخالف ذلك مراجعة اخلبري احل�سابي يف موعد
اق�صاه  7ايام عمل من تاريخ ن�شر هذا االع�لان وذلك لتقدمي كافة وجميع امل�ستندات
بخ�صو�ص مو�ضوع الدعوى

اخلبري احل�سابي/م�صعب من�صور

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2022 /0003161مدين جزئي

�إىل املحكوم عليه  :ح�سام الدين حممد بهاء جوهر
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:احمد فهد ال�صالح  ,اجلن�سية �سوري  ,يف الق�ضية امل�شار اليها اعاله,
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 6101.0:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل
( )15يوما من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن
ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0080763
تنازل/وبيع

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
انذار عديل بالن�شر
رقم 2022/150043 :

املنذرة:عبداهلل الر�ستماين للعقارات �ش.ذ.م.م
املنذر اليها/علي بن عوام اليامي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
 -1بتاريخ�:سابق �أبرمت املنذرة اليها عقد ايجار وحدة جتارية عباره عن املكتب رقم  1502الكائنة
مببنى امليز املقامة على قطعة االر�ض رقم  336-208مبنطقة (املركز التجاري الثانية) بدبي وملدة
عام مبوجب عقد ايجار ينتهي بتاريخ 2022/9/22:مقابل  202.410درهم  -2وحيث ان املنذر اليها
عرب منتظم يف �سداد القمية االيجارية مبوعد ا�ستحقاقها وقد ترتب يف ذمته مبلغ وقدره ( )35.421مل
يقم املنذر اليه ب�سدادها رغم املطالبة املتكررة باال�ضافة اىل الر�سوم االدارية املرتتبة عليه مبوجب البند
 2.2من عقد االيجار.
لذلك مبوجبه فان املنذرة تخطر املنذر اليها بهذا االخطار العديل ن�شرا ب�سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمته
خالل ثالثون يوما من تاريخ تبلغكم هذا االخطار واال �ست�ضطر املنذرة اىل اتخاذ االجراءات القانونية
اخلا�صة ورفع الدعوى املو�ضوعية للمطالبة بكافة امل�ستحقات/او االخالء واية حقوق اخرى يخولها
القانون او العقد وت�ضمينكم ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

�إىل املدعي عليه  :نويد اخرت حممد رفيق
جمهول حمل الإقامة
نعلمكم ان املدعية لنزهه لت�أجري ال�سيارات قد �أقامت الدعوى املذذكورة اعاله وتطالب فيها
باالتي -1:الزام املدعي عليه مببلغ  2000درهم وا�سرتجاع ال�سياره  -2الزام املدعي عليه
لدفع الر�سوم وامل�صاريف  -3اعالن املدعي عليه باجلل�سة والئحة االدعاء � -4شمول احلكم
بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة  5من قانون االجراءات املدنية.
لذا انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/15أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى ) �شخ�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 2022/8/3

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حميد عبداهلل ال�سعيدي

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

70197

70533

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0004915مدين (جزئي)

االمارات العربية املتحدة
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0003747جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2022 /0002213عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :تريازو املحدودة �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
اىل املدعي عليه� - 2:شاندرا�شيكاران جاناباتي ا�شاري .
نعلمكم بان املدعي/م�ؤ�س�سة جرانيمار للمعدات ال�صناعية يف الدعوى رقم 3747/2022:دائرة اليوم
الواحد التجارية الرابعة قد رقع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها:الزام املدعي عليهما بالت�ضامن فيما
بينهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )95.560.30درهم خم�سة وت�سعون الفا وخم�سمائة و�ستون
درهما وثالثون فل�سا باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد
التام مع الزام املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � ) 7شخ�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 2022/8/4
مكتب اخلدمات الق�ضائية
فاطمة يعقوب الرم�سي

�إىل املدعي عليه  :حممد ت�شيديانكاندي عبداهلل
جمهول حمل الإقامة
لذا انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/17أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم ( 1مكتب
مدير الدعوى ) �شخ�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 2022/8/3

�إىل  :املحكوم عليه  /نور ال�شم�س للمقاوالت الفنية ذ.م.م  -العنوان 9552080
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/7/28قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /جنمة الريف ملقاوالت التك�سية والأر�ضيات
 ,بالتايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي
للمدعية مبلغ وقدره (مائة وثالثة و�سبعون الفا و�سبعمائة وت�سعة وثالثون
درهما واثنان واربعون فل�سا  -باال�ضافة للفائدة القانونية على املبلغ املق�ضي
به بواقع � %5سنويا من تاريخ االدعاء وحتى ال�سداد التام على اال تتجاوز ا�صل
الدين مع الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية .

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  980/2022/208تنفيذ مدين

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ القرار رقم  14ال�صادر يف الدعوى رقم  1/2021اجراءات االع�سار ب�سداد
املبلغ املنفذ به (اتعاب اخلبري �أمني االجراءات) وقدره ( )10399درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :حممد فرحات
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -اخلبي�صي  -دي��ره  -دب��ي �� -ش��ارع ال��رق��ة  -مبنى مركز الرقة
للأعمال
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد ال�سيد عدنان العلوي بني ها�شم � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )10399.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
اعالن بالن�شر
 1151/2022/461نزاع حمدد القيمة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )000049امل�سحوبة على بنك االم��ارات دبي
الوطني مبلغ ( )30000دره��م م��ع الفوائد القانونية ب��واق��ع  %5م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق 2022/9/10
احلا�صل .
طالب التنفيذ  :ا�س ا�س ا�س انرتنا�شيونال م.م.ح
عنوانه:وحملها املختار مكتب را�شد �سيف للمحاماة الكائن يف دبي ديرة �شارع ال مكتوم بناية مطعم
�صدف االيراين الطابق ال�سابع 705
املطلوب �إعالنه  -1 :عبدول �سالم ا�ساري كاندي مو�سى ب�صفته مدير ال�شركة واملخول بالتوقيع -
�صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )30000درهم 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

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1029/2022/16:جتاري جزئي

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
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املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�سابعة رقم 136
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره ( )1134418.95دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع  15/2022تعيني خربه جتاري .
املدعي:اروبان فيجني لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع مرا�سي درايف  -مبنى بلو باي تاور � -شقة مكتب 402
وميثله:م�سلم حامد م�سلم بخيت املحرمي
املطلوب �إعالنه  -1 :بيفر جلف للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/7/27:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
اروبان فيجني لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )1.134.418.95درهم
مليون ومائة واربعة وثالثون الف واربعمائة وثمانية ع�شر درهما اماراتيا وخم�سة وت�سعون فل�سا  ,والفائدة القانونية
بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2022/5/23وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
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حماكم دبي
70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4485/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )000200وال�صادر عن م�صرف الهالل
بقيمة ( )74000درهم والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .
طالب التنفيذ  :ترا�ست كولوم�س للمقاوالت �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -ديرة  -دبي  -مبنى اركيدا � -شقة  - 306بجوار حمطة
مرتو جي جيكو  -وميثله:حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  -1 :عبداهلل را�شد �سعيد بلغافريه الفال�سي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )74000دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:حمد را�شد حمد العرى ال�سويدي  ,اماراتي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100وذلك اىل ال�سيد:احمد ح�سن
حممد ح�سن املعيني  ,اماراتي اجلن�سية يف رخ�صة امل�سماه (املجرة لكي املالب�س) والتي
ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  - 509295تعديالت 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 املذكور التباع االجراءات القانونية .

الكاتب العدل

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0080813
تنازل/وبيع

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
اعالن بالن�شر
 1216/2022/461نزاع حمدد القيمة

70535

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة�:سونيه فرحان فرحان علي  ,اجلن�سية باك�ستان ترغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %90وذلك اىل ال�سيدة مينيمول فال�ساال مور
اليدهاران ا�سارى  -اجلن�سية الهند  -يف الرخ�صة امل�سماة (�صالون املر�أة اللطيفة لل�سيدات)
والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة امل�سماه رقم  534401ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة  -تعديالت اخرى:خروج �شريك ودخول اخر
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 املذكور التباع االجراءات القانونية .

الكاتب العدل

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9704/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )000049امل�سحوبة على بنك االم��ارات دبي
الوطني مبلغ ( )30000دره��م م��ع الفوائد القانونية ب��واق��ع  %5م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق 2022/9/10
احلا�صل .
طالب التنفيذ  :ا�س ا�س ا�س انرتنا�شيونال م.م.ح
عنوانه:وحملها املختار مكتب را�شد �سيف للمحاماة الكائن يف دبي ديرة �شارع ال مكتوم بناية مطعم
�صدف االيراين الطابق ال�سابع 705
املطلوب �إعالنه  -1 :رويال جرين للزهور والنباتات �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )30000درهم 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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0080361
تنازل/وبيع
اعالن بالن�شر

70535

حماكم دبياالبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9704/2022/253تنفيذ �شيكات

�إىل املتنازع �ضده  -1 :كالريزا ماي دي مي�سا هارا  -جمهول حمل الإقامة
مبا املتنازع :تور�س لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره
( )4141.3درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة
وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني املوافق  2022/8/22ال�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.

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70197

�إىل املحكوم عليه  :جمدي حممد كمال �صدقى ط�شطو�ش
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:امل�ستقبل
لت�أجري ال�سيارات واحلافالت م�ؤ�س�سة فردية  ,يف الق�ضية امل�شار اليها اعاله ,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
16240.0:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2022 /0002002جتاري جزئي

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

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0004564جتاري جزئي

مكتب اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�شي

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

70533

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

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

الكاتب العدل

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

70533

وزارة العدل

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد�:شيان انتونى انتونى اوليبارامبيل اوجو�ستني  ,اجلن�سية الهند يرغب يف
البيع والتنازل بن�سبه  %50من كامل ح�صته والبالغة  %100وذلك اىل ال�سيد:ن�صار ني�سارمان�سيل
عبدول قادر اجلن�سية بريطانيا  ,وان ال�سيد�/شيان انتونى انتونتى اوليبارامبيا اوجو�ستني  ,اجلن�سية
الهند يرغب يف البيع والتنازل بن�سبه  %50من كامل ح�صته والبالغة  %100وذلك اىل ال�سيد:لك�شمى
�سريديفى بيالى �سيفانكوتى اجلن�سية الهند يف الرخ�صة (�سوبرماركت ريحانة املدينه) والتي ت�أ�س�ست
بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  536040ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية  -تعديالت اخرى
ان�سحاب وكيل خدمات وتغيري ال�شكل القانوين بتحويلها من م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل �شركة ذ.م.م
تغيري اال�سم التجاري لل�شركة اىل �سوبرماركت ريحانة املدينة ذ.م.م/امل�ؤ�س�سة  ,ا�ضافة �شريك�/شركاء
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع
االجراءات القانونية .

رئي�س الق�سم

وزارة العدل

االمارات العربية املتحدة
70535

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة ع�شر رقم 765
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )14080.70درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املتنازع:تور�س لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -اخل�ل�ي��ج ال�ت�ج��اري � � -ش��ارع االب� ��راج  -دام ��اك اك���س��ل ت��ور  -مكتب رق��م  - 2006رقم
مكاين2542586046:
املطلوب �إعالنه  -1 :مويدوين �شاهنواز اراكافيتيل مويدوين اراكافيتيل � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()14080.70
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2022/8/17: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 .

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70533

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 1470/2022/461:نزاع حمدد القيمة

70197

رئي�س الق�سم

وزارة العدل

�إعـــالن �شطب قيد

حمكمة دبي االبتدائية
70519

االمارات العربية املتحدة
70021

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

حماكم دبي

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
70533

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتنازع �ضده  -1 :ب�سام حممد دخل اهلل ابو عا�صي  -جمهول حمل الإقامة
مبا املتنازع :ح�سن حارب �سعيد �سامل املنذري
وميثله:حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()85.000
دره��م والر�سوم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى
ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االث�ن�ين امل��واف��ق  2022/8/8ال�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

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر
يف الدعوى رقم 547/2022/13:عمايل جزئي

70197

املنظورة يف:الدائرة العمالية اجلزئية اخلام�سة ع�شر رقم 180
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( )11100درهم وتذكرة عوده مببلغ ( )2000درهم
والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى .MB998355886AE
املدعي:حازي �سليمان ح�سني �ساجد اهلل
عنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ام��ارة دبي  -دي��رة  -هور العنز � -شارع الوحيدة  -بناية  - 20الطابق
الثاين
وميثله:خالد خليفة حممد �سيف حثبور
املطلوب �إعالنه  -1 :الكي لرتكيب انظمة التكييف �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( )11100درهم
وتذكرة عوده مببلغ ( )2000درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى  - MB998355886AEوحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/8/8ال�ساعة � 11.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة.
رئي�س الق�سم

25
االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عي�سى جميد توحيدي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2022 /0004752جتاري

�إىل املحكوم عليه  :عي�سى جميد توحيدي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:كفاح
الزعابي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  ,يف الق�ضية امل�شار اليها اعاله ,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 21980:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

�إىل املدعي عليه  :نادر يو�سف حممد عقل  -جمهول حمل الإقامة
لذا انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/16أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة الذيد االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (الذيد
مكتب مدير الدعوى ) �شخ�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 2022/8/3

وزارة العدل

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

70197

الدعوى رقم � 2021/81إجراءات �إفال�س
�ضد/املدعي عليهم -1:ريفر بارك �ش.ذ.م.م  -2المري ريتيل �ش.ذ.م.م  -3مر�سى ال�سيف
�ش.ذ.م.م  -4ريفر ايالند العمال تنفيذ الت�صميم الداخلي �ش.ذ.م.م
املقامة من:م�ؤ�س�سة غرائب طر�سام للتجارة  -م�ؤ�س�سة فردية
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت الدعوى رقم2021/81:
اج��راءات افال�س  -وحيث انه مت ندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة اعاله ف�إننا
وعمال باحكام قانون االثبات ل�سنة  1992بخ�صو�ص اعمال اخلربة امام املحاكم ندعوكم
حل���ض��ور اج�ت�م��اع اخل�ب�رة ع��ن ب�ع��د ع��ن ط��ري��ق تطبيق  zoomوذل ��ك ي��وم الثالثاء
املوافق 2022/8/9:يف متام ال�ساعة � 11:00صباحا ويرجى منكم ار�سال كافة امل�ستندات
امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم قبل ح�ضوركم لالجتماع
اخلبري احل�سابي وامل�صريف/حممد �سعيد ال�شريف

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

70392

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :ال�شارد لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االدارية �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب رقم  119ملك ال�شيخ ح�شر بن مكتوم ال مكتوم  -ديرة  -القرهود -
هاتف  042555155 :فاك�س 042555151 :
مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية ماجد الفطيم لت�شغل ال�ضيافة االماراتية ���ش.ذ.م.م وذل��ك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/8واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/9/8وعلى 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 ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0068248

�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2022 /0003207جتاري جزئي

�إىل املحكوم عليه  :الربج ملقاوالت ت�شييد االن�شاءات املعدنية ذ.م.م/وميثلها زياد
حممد
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:عبدالعزيز
حممد عبدالعزيز بويرعبه الزرعوين  ,اجلن�سية االمارات العربية املتحدة  ,يف
الق�ضية امل�شار اليها اعاله ,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 23263.0:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

70533

ا�سم ال�شركة  :ماجد الفطيم لت�شغل ال�ضيافة االماراتية �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب ملك خا�ص بور�سعيد ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم
الرخ�صة  722933 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1149990 :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  2021/9/8واملوثق
ل��دى ك��ات��ب ال�ع��دل حم��اك��م دب��ي ب�ت��اري��خ  2021/9/8وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اعرتا�ض
�أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ال�شارد لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية �ش.ذ.م.م العنوان  :مكتب رقم  119ملك ال�شيخ ح�شر بن مكتوم ال مكتوم
 ديرة  -القرهود  -هاتف  042555155 :فاك�س  042555151 :م�صطحباً معهكافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

وحيث ان هذه الدفعتان ا�ستحقتا بتاريخهما املذكورين مبوجب ال�شيكن والعقد امل�شار اليهم اعاله وان املنذر اليه قد تقاع�س عن �سداد هذا امل�ستحقات لذلك وملا
كانت ذمة املنذر اليه التزال م�شغولة بقيمة ال�شيكني �سالفا البيان فان املنذر يتوجه اىل املنذر اليه بهذا االنذار القانوين الخطار املنذر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ
( )9.000.00درهم خالل  10ايام من تاريخ تبلغه هذا االخطار واملت�أخرات من تاريخ  2019/6/15ا�ستحقاق اول �شيك وحتى ال�سداد التام والتعوي�ض
عن اال�ضرار املادية التي حلقت املنذر  ,وذلك عمال بن�ص املادة رقم  63من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية لدولة االمارات العربية املتحدة واال
�سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية يف حق املنذر اليه مع حتميله كافة الر�سوم وامل�صاريف

الكاتب العدل

70533

املنذر�:سلطان بن خليفة احلبتور  -بوكالة �شركة/الرثيا العقارية ذ.م.م  -رخ�صة رقم  760259بوكالة امين اندر دقماق  -العنوان:االمارات العربية املتحدة
 امارة ال�شارقة النهدة  -برج �صحارى  - 1الطابق االر�ض  -هاتف رقم - 0097165911111:متحرك رقم00971501994557:املنذر اليه:حممد ف�ؤاد هويدي ابداح  -عنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة  -منطقة اخلان � -شارع اخلان  -برج امل�ستقبل � - 1شقة رقم  - 908هاتف
رقم00971502193324:
املو�ضوع تخلف عن �سداد مبلغ ( )22.284.00درهم
املنذر هو وكيل عن املمثل القانوين مل�ؤجر ال�شقة ال�سكنية الكائنة يف مدينة ال�شارقة  -منطقة اخلان � -شارع اخلان  -برج امل�ستقبل � - 1شقة رقم  908واملنذر
اليه م�ست�أجر ال�شقة ال�سكنية �سالفة الذكر وال�ساحب ل�شيكات بدل االيجار وحيث انه تر�صد يف ذمة املنذر اليه مبلغ ( )22.284.00درهم اثنان وع�شرون
الف ومائتان واربع وثمانون درهم مبوجب �شيك مرجتع كما هو مو�ضح �أدناه:

وحيث ان هذه الدفعة ا�ستحقت بتاريخها املذكور مبوجب ال�شيك والعقد امل�شار اليهما اعاله وان املنذر اليه قد تقاع�س عن �سداد هذه امل�ستحقات لذلك
وملا كانت ذمة املنذر اليه التزال م�شغولة بقيمة ال�شيك �سالف البيان فان املنذر يتوجه اىل املنذر اليه بهذا االنذار القانوين الخطار املنذر اليه ب�ضرورة
�سداد املبلغ ( )22.284.00درهم خالل  10ايام من تاريخ تبلغه هذا االخطار والفائدة الت�أخريية املرتتبة يف ذمته مبقدار � %9سنويا بدء من تاريخ
 2021/2/22ا�ستحقاق ال�شيك وحتى ال�سداد التام والتعوي�ض عن اال�ضرار املادية التي حلقت املنذر  ,وذلك عمال بن�ص املادة رقم  63من الالئحة
التنظيمية لقانون االجراءات املدنية لدولة االمارات العربية املتحدة واال �سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية يف حق املنذر اليه مع حتميله
كافة الر�سوم وامل�صاريف

الكاتب العدل

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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70197

املخطرة:ال�شروق للنقليات �ش.ذ.م.م  -بوكالة املحامي/احمد ح�سن املازمي
�ضد املخطر اليها:تندرد تراك م.د.م�.س
ان املخطرة تنبه على ال�شركة (املنذر اليها) ب�ضرورة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وذلك
ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( )564.473.36درهم خم�سمائة واربعة و�ستون الفا واربعمائة
وثالثة و�سبعون درهما و�ستة وثالثون فل�سا الناجت عن التعامالت التجارية احلا�صلة بني
املنذرة واملنذر اليها وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ اعالنها قانونا بهذا االنذار واال فان
املنذرة �ست�ضطر التخاذ كافة االجراءات القانونية يف مواجهة املنذر اليها لتح�صيل حقوقها
ف�ضال عن املطالبة بالتعوي�ض عما حلقها من خ�سارة وما فاتها من مك�سب نتيجة عدم
تنفيذ املنذر اليها اللتزاماتنها العقدية.
الكاتب العدل

وزارة العدل
70555

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0005238مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه :حممد منظور  -جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعي حممد ر�ضا رجب علي  -اجلن�سية باك�ستان
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها -1:الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ()6000
�ستة االف درهم باال�ضافة اىل دفع املخالفات املرتاكمة على املركبة  3590درهم والزامه بنقل
ملكية املركبة با�سمه  -2الزام املنازع �ضده بالر�سوم وامل�صاريف .
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/16أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام ال�ساعة � 08:30صباحا  -مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى رقم � ) 5شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك
للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه  -اعالن املدعي عليه بالن�شر
وبلغتي العربية واالجنليزية .حرر بتاريخ 2022/8/4

مكتب اخلدمات الق�ضائية
عاي�شه علي حممد

رئي�س ال�شعبة

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0077428

70533

�إخطار عديل
برقم املحرر 2022/0077428
املخطر:رائد احمد ع�صام زهور عدى  -اجلن�سية اجلمهورية العربية ال�سورية 784195942871708
العنوان:ال�شارقة  -املجاز � - 2شارع االنتفا�ضة مقابل �شرطة البحرية  -الهاتف املتحرك0505749644:
 0559114088املخطر اليه:كليم اخرت حممد �سليم  -اجلن�سية باك�ستان  -العنوان:ال�شارقة  -البطينة  -الهاتف
املتحرك052407739 - 0528615948:
مو�ضوع االخطار:اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )11000درهم
الوقائع:حيث ان املخطر اليه قد حرر ل�صالح املخطر �شيك رقم  000007بقيمة  11000احدى ع�شر الف
درهم فقط الغري واملح�سوب على بنك بنك امل�شرق واملحرر بتاريخ - 2022/2/15:حاول املخطر حت�صيل
قيمة ال�شيك من املخطر اليخ بالطرق الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى  -بناء على ذلك يعلن املخطر
املخطر اليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمه االخطار واال �سوف
يقوم باتخاذ االجراءات القانونية لذلك  -وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة اخطاركم
بهذا ر�سميا
الكاتب العدل

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

70197

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -جيتيندير �سينغ امار �سينغ راثوري راثوري
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2022 /0004583جتاري جزئي

�إىل املحكوم عليه  :جيتيندير �سينغ امار �سينغ راثوري راثوري
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:دار
التمويل اال�سالمي �ش.م.خ (�سابقا) حاليا  -دار التمويل ذ.م.م  ,يف الق�ضية امل�شار
اليها اعاله ,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 110928:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
تنازل/وبيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:حممد �شاون احمد حممد عجمان علي  -اجلن�سية
بنغالدي�ش يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل
ال�سيد/نور عامل مو�سلم الرحمن  -اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (مطعم
دار النور) ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم 797690:ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة  -تعديالت اخرى  -1تغيري وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية .
الكاتب العدل

رئي�س ال�شعبة

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1339/2022/16:جتاري جزئي

70197

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثامنة رقم 410
مو�ضوع الدعوى  :ال��زام املدعي عليهما �ضامنني مت�ضامنني بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( )1.225.000درهم فقط مليون
ومائتان وخم�سة وع�شرون الف درهم مقابل حمتجزات �سنة �ضمان ا�صالح العيوب املقدرة بن�سبة  %5من قيمة امل�شروع
واملحرر عنها اتفاقية االعمال �سند الدعوى هذا مع الفائدة القانونية بن�سبة  %5من تاريخ  2021/6/27وهو التاريخ املحدد
النتهاء فرتة �ضمان ا�صالح العيوب وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:حممد ويل الرحمن قا�ضي عبداحلق
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -رقة البطني  -ديره  -دبي � -شارع ال مكتوم  -مبنى برج الرمي � -شقة 302
املطلوب �إعالنهما  -1 :عمارة ال�شرق لال�ست�شارات الهند�سية  -2ابيل لال�ست�شارات الهند�سية ذ.م.م � -صفتهما  :اخل�صم
املدخل
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهما �ضامنني مت�ضامنني بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ
( )1.225.000درهم فقط مليون ومائتان وخم�سة وع�شرون الف درهم مقابل حمتجزات �سنة �ضمان ا�صالح العيوب املقدرة
بن�سبة  %5من قيمة امل�شروع واملحرر عنها اتفاقية االعمال �سند الدعوى هذا مع الفائدة القانونية بن�سبة  %5من تاريخ
 2021/6/27وهو التاريخ املحدد النتهاء فرتة �ضمان ا�صالح العيوب وحتى ال�سداد التام ال��زام املدعي عليهما بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وح��ددت لها جل�سة يوم االرب�ع��اء املوافق  2022/8/10ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
اعالن بالن�شر
رقم2022/150089:

70197

املنذر:معمل �إميو�شن ل�صناعة اال�سنان وتركيبها ذ.م.م
املنذر اليه -1/جممع اخال�ص املنارة الطبي �ش.ذ.م.م
 -2احمد حممد احميدان القدره
املو�ضوع:انذار من املنذر ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد وقدره
( )70.637.5الف درهم والتعوي�ض اال�ضايف مبلغ الفائدة القانونية
وقدرها  %12من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0066528

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

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/00066528

املنذر:م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة احلبتور للعقارات  -فرع ال�شارقة  -بوكالة الرثيا العقارية ذ.م.م وال�صادرة عن كاتب العدل يف ال�شارقة وحتمل حمرر رقم_ MOJAU :
 0066528 - 2022بوكالة امين اندر دقماق وال�صادرة عن كاتب العدل يف دبي وحتمل حمرر رقم - 72464/2022:العنوان:االمارات العربية املتحدة  -امارة
ال�شارقة  -منطقة النهدة برح �صحارى  - 1الطابق االر�ض  -هاتف رقم - 0097165911111:متحرك رقم00971501994557:
املنذر اليه�:سوريا للهواتف املتحركة  -عنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ابوظبي � -شارع الدفاع  -بناية �سيف بخيت اخل�صواين ال�شعري املن�صوري  -هاتف
رقم - 00971529794051:املنذر اليه االول:حممد مفلع القداح  -عنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة  -منطقة اخلان � -شارع اخلان  -برج االخال�ص � -شقة
رقم  707هاتف رقم ,00971503355520:املنذر اليه االول هي �شركة قائمة يف امارة ابوظبي وال�ساحب ل�شيكات بدل االيجار عن املنذر اليه الثاين مالك الرخ�صة
وم�ست�أجر ال�شقة �سالفة الذكر وحيث ان املنذر اليه االول م�ؤ�س�سة فردية مالكها املنذر اليه الثاين وممثلها القانوين مما يجعل املنذر اليه االول واملنذر اليه الثاين مت�ضامنني
يف ال�سداد حيث انه تر�صد يف ذمة املنذر اليه االول مبلغ ( )35.000.00درهم خم�س وثالثون الف درهم مبوجب �شيكني مرجتعني كما هو مو�ضح ادناه

وحيث ان هذه الدفعتان ا�ستحقتا بتواريخهما املذكورين مبوجب ال�شيكني والعقد امل�شار اليهم اعاله وان املنذر اليهما قد تقاع�سا عن �سداد هذه امل�ستحقات لذلك وملا كانت ذمة
املنذر اليهما التزال م�شغولة بقيمة ال�شيكني �سالفا البيان فان املنذر يتوجه اىل املنذر اليهما بهذا االنذار القانوين كونهما مت�ضامنني ب�سداد امل�ستحق والخطار املنذر اليهما
ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )35.000.00درهم خالل  10ايام من تاريخ تبلغهما هذا االخطار والفائدة الت�أخريية املرتتبة مبقدار � %9سنويا بدء من تاريخ2019/8/15:
ا�ستحقاق اول �شيك وحتى ال�سداد التام والتعوي�ض عن اال�ضرار املادية التي حلقت املنذر  ,وذلك عمال بن�ص املادة رقم  63من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية
لدولة االمارات العربية املتحدة واال �سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية يف حق املنذر اليهما مع حتميلهما كافة الر�سوم وامل�صاريف

الكاتب العدل

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0054176

املنذر:امين اندر دقماق بوكالة �شركة/الرثيا العقارية ذ.م.م رخ�صة رقم  760259بوكالة كل من �سلطان بن خليفة احلبتور ومن م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة احلبتور
للعقارات  -العنوان:االمارات العربية املتحدة  -امارة ال�شارقة  -منطقة النهدة برج �صحارى 1الطابق االر�ضي  -هاتف رقم - 0097165911111:متحرك
رقم - 00971501994557:املنذر اليه:طارق �صالح حمدي الكردي  -عنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة  -منطقة اخلان � -شارع اخلان  -برج امل�ستقبل
� - 3شقة رقم  - 1201هاتف رقم - 00971525270088:املو�ضوع تخلف عن �سداد مبلغ ( )39.700.00درهم
املنذر هي وكيل عن املمثل لكال من (�سلطان بن خليفة احلبتور) م�ؤجر ال�شقة ال�سكنية الكائنة يف مدينة ال�شارقة منطقة اخلان � -شارع اخلان  -برج امل�ستقبل � - 3شقة رقم
 1201و (م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة احلبتور للعقارات) امل�ستفيد من �شيكات بدل االيجار واملنذر اليه هو م�ست�أجر ال�شقة ال�سكنية �سالفة الذكر وال�ساحب ل�شيكات بدل
االيجار وحيث انه تر�صد يف ذمة املنذر اليه مبلغ ( )39.700.00درهم ت�سع وثالثون الفا و�سبعمائة درهم مبوجب � 6شيكات مرجتعة كما هو مو�ضح ادناه

وحيث ان هذه الدفعات ا�ستحقت بتواريخها املذكورة مبوجب ال�شيكات والعقد امل�شار اليهم اعاله وان املنذر اليه قد تقاع�س عن �سداد هذه امل�ستحقات لذلك وملا كانت ذمة
املنذر اليه التزال م�شغولة بقيمة ال�شيكات �سالفة البيان فان املنذر يتوجه اىل املنذر اليه بهذا االنذار القانوين الخطار املنذر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ ( )39.700.00درهم
خالل  10ايام من تاريخ تبلغه هذا االخطار والفائدة الت�أخريية املرتتبة يف ذمته مبقدار � %9سنويا بدء من تاريخ 2021/3/1:ا�ستحقاق اول �شيك وحتى ال�سداد التام
والتعوي�ض عن اال�ضرار املادية التي حلقت املنذر وذلك عمال بن�ص املادة رقم  63من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية لدولة االمارات العربية املتحدة واال
�سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية يف حق املنذر اليه مع حتميله كافة الر�سوم وامل�صاريف

الكاتب العدل

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

�إخطار عديل
برقم املحرر 2022/0054176

املخطرة:ان�شل �سجناين �سجناين  -هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  78419731475034ب�صفتي وكيلة عن
ال�سيد/دهاميندارا ال�شماندا�س �ساجناين  -هندي اجلن�سية مبوجب وكالة �صادرة دولة الهند وم�صدقة من اخلارجية االماراتية
برقم 08493540:ومن ادارة الت�صديقات كاتب العدل بال�شارقة برقم  248925819ب�صفته �شريك ومدير يف الرخ�صة
امل�سماه (زيت اخلا�ص للمعاجلة وتكرير الزيوت ذ.م.م) واملرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية بامارة ال�شارقة برقم- 552938:
العنوان:دبي  -املنخول  -هاتف رقم971508578922:
املخطر اليهم:ال�سيد/عبداملحيد عيل ا�صغر مدحيان  -ايراين اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم
ال�سيد/علي �شكراله مو�سى ر�ضائي  -ايراين اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم
العنوان:ال�شارقة  -ال�صناعية  -ال�شارقة خلف �شارع االمارات  -ار�ض م�سورة ملك منحة لل�سيد/حمد ابراهيم عبدالواحد �صالح
املرزوقي  -هاتف رقم971559114648:
مو�ضوع االخطار:ا�ستدعاء املخطر اليهما الوقائع حيث ان املخطرة وكيلة عن �شريك املدير واملخطر اليها �شركاء بالرخ�صة امل�سماه (زيت
اخلا�ص ملعاجلة وتكرير الزيوت ذ.م.م) واملرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية بامارة ال�شارقة برقم 552938:حيث ان املخطرة
ترغب يف اخراج املخطر اليهما من الرخ�صة لعدم تواجدهما من حوايل � 6سنوات مما �سبب لها ا�ضرار ج�سيمة وعدم قدرتها على
جتديد الرخ�صة والدخول يف غرامات وخمالفات قانونية وعدم دفع قيمة االيجار وفواتري الكهرباء واملياه وعليه يعلن املخطرة املخطر
اليهما بال�ضرورة احل�ضور اىل الدائرة االقت�صادية خالل خم�سة ايام من ا�ستالم االخطار للتوقيع على االوراق الالزمة الخراجهما من
الرخ�صة واال �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بذلك وعليه تلتم�س املخطرة من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة اخطاركم بهذا ر�سميا

الكاتب العدل

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0080767
تنازل/وبيع

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0068685

70533

�إخطار عديل بالوفاء  -برقم املحرر 2022/0068685

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  987/2021عقاري جزئي ب�سداد املبلغ املنفذ
وقدره ( )512.063درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االع�م��ال امليزانني مكتب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :خالد بن حممد عا�شقني بن حممد ابراهيم دهلوي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )512063.00دره��م 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.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

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

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

االمارات العربية املتحدة

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )000005وال�صادر عن جيم�س باول �سيلف�سرت
جيم�س بقيمة ( )990180درهم واملبلغ االجمايل بالر�سوم . 995715
طالب التنفيذ  :تران�سجارد جروب �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة برج خليفة � -شارع ال�شيخ زايد  -بناية  48بوابة الربج  -بجوار
حمطة مرتو دبي مول  -مكتب  - 101رقم مكاين2559188274:
املطلوب �إعالنه  -1 :جيم�س باول �سيلف�سرت جيم�س � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )990180درهم 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.

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

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0068675

املنذر�:سلطان بن خليفة احلبتور وم�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة احلبتور للعقارات  -بوكالة �شركة/الرثيا العقارية ذ.م.م  -ال�صادرة عن كاتب عدل
ال�شارقة مبحرر رقم 2022/0062801:بوكالة امين اندر دقماق ال�صادرة عن كاتب عدل ال�شارقة مبحرر رقم- 2022/0067689:
العنوان:االمارات العربية املتحدة  -امارة ال�شارقة منطقة النهدة  -برج �صحارى  - 1الطابق االر�ض  -هاتف رقم - 0097165911111:متحرك
رقم00971501994557:
املنذر اليه:زياد احمد م�صطفى ابو حمد  -عنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة  -منطقة اخلان � -شارع اخلان  -برج امل�ستقبل � - 1شقة رقم 1811
 هاتف رقم00971506768668:املو�ضوع تخلف عن �سداد مبلغ ( )9.000.00درهم
املنذر هو وكيل عن املمثل القانوين لكال من (�سلطان بن خليفة احلبتور) م�ؤجر ال�شقة ال�سكنية الكائنة يف مدينة ال�شارقة  -منطقة اخلان � -شارع اخلان  -برج
امل�ستقبل � - 1شقة رقم  1811ومن (م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة احلبتور للعقارات) امل�ستفيد من �شيكات بدل االيجار املنذر اليه هو ال�ساحب ل�شيكات بدل
االيجار وم�ست�أجر ال�شقة �سالفة الذكر حيث انه تر�صد يف ذمة املنذر اليه مبلغ ( )9.000.00درهم ت�سعة االف درهم مبوجب �شيكني مرجتعني كما هو
مو�ضح �أدناه:

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5391/2022/253تنفيذ �شيكات

وزارة العدل

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

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0068675
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االمارات العربية املتحدة
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  523/2022/211تنفيذ عقاري

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

حمكمة التنفيذ املدنية

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

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0068248

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
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حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سني امني املال

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة

�إعالن بالن�شر

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
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�إىل املدعي عليه  :جمعه حممد املال حممد ال�سويدي  -جمهول حمل الإقامة
الدعوى املرفوعة من املدعي مكتب فتيحة قورارى للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
والتي تطالبكم فيها بـــ:الزام املتنازع �ضده بان ي�سدد للمتنازع مبلغ ( )31.500درهم
واحد وثالثون الف وخم�سمائة درهم والفائدة القانونية بواقع  9%من تاريخ اال�ستحقاق
بتاريخ 2022/1/7:وحتى ال�سداد التام  -الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة .
لذا انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � ) 2شخ�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 2022/8/4

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سني امني املال
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حماكم دبياالبتدائية

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة الذيد الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية

يف الدعوى رقم  ADCFICIREA2022 /0000106مدين (جزئي)

2022 - Issue No 13612

August

Friday

حماكم دبي

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0005125مدين (جزئي)

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13612بتاريخ 2022/8/5
اعالن بالن�شر
رقم 2022/149855 :
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�إخطار عديل بالغاء الوكالة بوا�سطة الكاتب العدل
برقم املحرر 2022/0078375

املخطرة�:سناء بو�سرغني  -مغربية اجلن�سية
العنوان:عجمان  -العالية  -هاتف رقم0509113104:
املخطر اليه:رم�ضان عبداللطيف حممد عبداللطيف  -م�صري اجلن�سية يحمل بطاقة هوية
رقم - 784197719742914:العنوان:ال�شارقة  -هاتف رقم0555997516:
املو�ضوع:عزل من جميع الوكاالت
نخطركم مبوجبه باننا قد الغيان جميع الوكاالت العامة او اخلا�صة املمنوحة من قبلنا لكم وعمال
لن�ص املادة  955من قانون املعامالت املدنية رقم  5ل�سنة  1985واملعدل بالقانون رقم  1ل�سنة
 1987وعليه فان جميع ال�سلطات وال�صالحيات املمنوحة لكم مبوجبها تكون الغية واليجوز
التعامل بهذه الوكاالت من تاريخ ت�سلمك االعالن
لذلك نرجو اعالمكم ب�أننا قد قمنا بالغاء جميع الوكاالت العامة واخلا�صة من تاريخ هذا الكتاب
اعاله وان جميع ال�صالحيات وال�سلطات والواجبات واحلقوق املرتتبة عليها قد فقدت حجيتها
اعتبارا من تاريخ ا�ستالمك هذا االخطار يعترب الغيا
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70533

ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيد:ق�سيم �سعادات  -افغان�ستان اجلن�سية وحتمل بطاقة
هوية رقم 784198135391328:ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتي البالغة
 %100يف الرخ�صة امل�سماه (�صالة النبع) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة حتت رقم
 722141اىل ال�سيد�/سامر عبداللطيف داالتي � -سوري اجلن�سية ويحمل بطاقة
هوية رقم  784197705180491لت�صبح ن�سبته  - %100تنازل �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 املذكور التباع االجراءات القانونية .

الكاتب العدل
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رقم املعاملة MOJAU_2022- 0080749
تنازل/وبيع
اعالن بيع وتنازل عن الرخ�صة التجارية
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ح�ضانة �أطفال النهدة  -م�ؤ�س�سة فردية
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:خالد حممد احمد املطوع ال�سويدي  -اجلن�سية االمارات العربية
املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل رو�سمني حني�س عثمان
نالوفور اتيل كيات  -اجلن�سية الهند يف الرخ�صة امل�سماه (ح�ضانة اطفال النهدة) والتي ت�أ�س�ست
بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  737196ال�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  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 املذكور التباع االجراءات القانونية .

الكاتب العدل
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مركز مرايا للفنون يختتم معر�ض ٌ
«خيط ٌ
رقيق..يف رهافة الكلمات الهائمة للفنانة كري�ستيانا دي ماركي

• ا�ستخدمت الفنانة يف �أعمالها تقنيات التطريز التي ت�سلط ال�ضوء على جمموعة من الق�ضايا االجتماعية ذات الطابع العاملي والتي تتمحور
حول احلدود اجلغرافية والهوية الوطنية والقيود التي يفر�ضها الب�شر على �أنف�سهم
• يتوفر كتيب م�صور جلميع الأعمال يف املعر�ض ،مع توفر ن�سخة رقمية منه على موقع مركز مرايا للفنون الإلكرتوين� ،إىل جانب مقاطع
الفيديو التوثيقية للفنانة
•• ال�شارقة-الفجر:

يختتم م��رك��ز م��راي��ا ل�ل�ف�ن��ون ،امل �ب��ادرة الإبداعية
غري الربحية التابعة لهيئة ال�شارقة لال�ستثمار
والتطوير “�شروق” ،والتي ُتعنى بدعم الفنانني
يف املنطقة� ،أول معر�ض ف��ردي م�ؤ�س�سي للفنانة
الإيطالية من �أ�صل لبناين كري�ستيانا دي ماركي
ٌ
“خيط ٌ
رقيق ..يف رهافة الكلمات الهائمة».
بعنوان
ت���ض� ّم��ن امل�ع��ر���ض جم�م��وع��ة م��ن الأع �م��ال الفنية
احلديثة للفنانة دي ماركي ،وي�سلط ال�ضوء على
�إبداعاتها التي تتناول مو�ضوعات ذات طابع عاملي،
وتباين املفاهيم الفردية مع اخل�برات اجلماعية
امل���س�ت�م��دة م��ن االن �ت �م��اء �إىل ال� ��دول واجلن�سيات
املختلفة.
ٌ
“خيط ٌ
رقيق ..يف رهافة
وا�ستوحى املعر�ض عنوانه
الكلمات الهائمة” التي �أبدعها ال�شاعر الأملاين
من �أ�صل روماين بول �سيالن بعد احلرب العاملية
الثانية العام  1955كردّة فعل عن ويالت احلرب،
حيث ي�ستعني ال�شاعر ب�ق�وّة الكلمة للتعبري عن
قدرة الإن�سان على النهو�ض بعد �سقوطه ،و�إمكانية
ال �ت �ع��ايف م ��ن جت��رب��ة ه � � �دّدت وج � � ��وده .و�� �ص� �وّرت

الق�صيدة القدرات الب�شرية يف طريقها للتال�شي
ك�خ�ي� ٍ�ط رف�ي��ع يبلغ امل ��دى ،ل�ت�ع��ود ب�ك��ام��ل قوتها.
اعتمد املعر�ض على هذه التحفة ال�شعريّة كنقطة
انطالق تعالج من خاللها مفهوم البناء والتدمري
والعديد من الفروق الدقيقة.
كما مت ّثل كلمة “خيط” يف الق�صيدة املادة الأ�سا�سية
التي ا�ستعانت بها الفنانة يف املعر�ض ،حيث ا�ستعملت
جمموع ًة م��ن اخل�ي��وط ب��أل��وان خمتلفة وتقنيات
متنوعة على عدّة �سطوح ثنائية وثالثية الأبعاد.
و�سعت الفنانة �إىل تقدمي �صياغات مبتكرة يف فن
التطريز بالإبرة ،والتي غالباً ما ارتبطت بالفنون
الن�سوية واملنزلية القائمة على احل��رف اليدوية،
حيث �أرادت دي ماركي ت�صوير هذه التقنية كو�سيلة
فنية معا�صرة ومتعددة اال�ستعماالت لها ح�ضورها
امل�ستق ّل وعك�ست �إب��داع��ات�ه��ا طابعاً حديثاً يتم ّيز
بالب�ساطة املع ّززة غالباً بتدرجات �أحادية اللون.
ت��وج��ه دي م��ارك��ي ن� ��دا ًء ق��وي �اً لتحقيق امل�ساواة احلقوق �أو منعها .وتربهن �إبداعات الفنانة على �أب �ع��اده��ا  2×2م�تر مب��ا ي�ح��اك��ي م�ساحة زنزانة
وال�ع��دال��ة م��ن خ�لال �أعمالها الفنية ال�ت��ي تلتزم ه��ذا التوجه ،حيث تقدم من خ�لال عملها الفني ال�سجن ،لي�شكال بذلك مثا ًال عن فكرة ا�ستك�شاف
ب��امل �ب��ادئ والأ� �س ����س الأخ�لاق �ي��ة مل�ع��اجل��ة موا�ضيع اجل��دي��د ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال قطعة فنية حمبوكة احلرية املكانية واحلرمان منها يف الوقت ذاته.
ت�شمل حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،وقوانني الدول تغطي جداراً يرتفع حوايل � 7أمتار والتي تتباين وقدّم هذا املعر�ض ،الذي �ض ّم �أربعة �أق�سام رئي�سية،
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،وال� �ظ ��روف ال �ت��ي �أدت �إىل م �ن��ح هذه ب�شكل وا�ضح مع نظريتها الأ�صغر حجماً والبالغة �إبداعات دي ماركي التفاعلية يف الق�سم الأول ،قبل

�أن يعر�ض �أعما ًال فنية مت�سل�سلة من القطع املحاكة
يف الق�سم الثاين .بينما تباين الق�سم الثالث مع
ه��ذه الأع �م��ال ��ص�غ�يرة احل �ج��م م��ن خ�ل�ال حتفة
فنية كبرية يبلغ مداها � 7أمتار بعنوان “الن�صب
ال�ت��ذك��اري للجدار املتهالك”� .أ ّم��ا الق�سم الرابع
والأخ�ي��ر ف �ق �دّم مل�ح� ًة ع��ن جت��رب��ة دي م��ارك��ي مع
الو�سائط الفنية املتعددة ،وت�شمل عنا�صر ال�ضوء
وال�سطوع والإح�سا�س بالأمل.
وبدورها ،عربت كري�ستيانا دي ماركي ر�ؤيتها عن
املعر�ض و�أهميته بالقول:
«�أن��ا ممتنة ملركز مرايا للفنون على �إتاحته هذه
الفر�صة يل لعر�ض جمموعة كبرية من �أعمايل
وجت��ارب��ي ال�ف�ن�ي��ة ��ض�م��ن م�ع��ر���ض ف ��ردي ي �ق��ام يف
موقع امل��رك��ز .فقد حر�صت على م��دى  15عاماً
املا�ضية على امل���ش��ارك��ة الفاعلة يف امل�شهد الفني
ل��دول��ة الإم � ��ارات ،وجن�ح��ت بت�سجيل دخ��ول قوي
�إىل املجتمع الفني فيها عندما مت اختياري للعمل
كق ّيمة فنية وك��ات�ب��ة ل��دى م�ؤ�س�سة )ذي فالينغ
ه��او���س (منذ ت�أ�سي�سها .و�ساهمت ه��ذه التجربة
الرائعة يف تر�سيخ فهم وا��ض��ح بالن�سبة يل حول
التطور الفني يف دولة الإمارات ،كما منحتني دعماً

قوياً من جانب زمالئي الفنانني الذين �سارعوا
�إىل ت�شجيعي على عر�ض �أعمايل الفنية.
و�أع �ت �ق��د �أن ه ��ذا امل �ع��ر���ض مي�ث��ل ذروة م�سريتي
الإبداعية التي حققتها حتى الآن كفنانة مقيمة
يف دول��ة الإم ��ارات ،وال�ت��ي وج��دت فيها دع�م�اً قوياً
لعر�ض ر�ؤيتي الفنية ،وبيئة مالئمة للخو�ض يف
احلوارات الفنية واملمار�سات الإبداعية».
كت ّيب م�صور وم�ق��اط��ع فيديو توثيقية وجوالت
تعريفية للمعر�ض �أق�ي��م امل�ع��ر���ض حت��ت �إ�شراف
�سيما ع � ّزام ،الق ّيمة الفنية ملركز م��راي��ا للفنون،
وت�ضمن م�ق��اط��ع ف�ي��دي��و م��وث�ق��ة ،وك�ت� ّي��ب م�صور
جل�م�ي��ع �أع� �م ��ال ال �ف �ن��ان��ة .ي �ت��اح ال �ك �ت � ّي��ب امل�صوّر
باللغتني العربية والإجنليزية ،ويت�ضمن مقدمة
بقلم الدكتورة نينا هايدمان ،مديرة مركز مرايا
للفنون؛ وم�ق��ال��ة للكاتبة وال�ف�ن��ان��ة جيل ماجي،
الأ� �س �ت��اذ امل �� �س��اع��د ل�ل�ف�ن��ون يف ج��ام �ع��ة نيويورك
�أب��وظ�ب��ي؛ وح� ��واراً للفنانة م��ع الكاتبة واملحررة
الفنية امل�ستقلة نادين خليل ،بالإ�ضافة �إىل مقالة
موجزة حول فن التطريز بقلم الفنانة كري�ستيانا
دي ماركي .كما مت تنظيم جوالت تعريفية للزوار
برفقة القيمة الفنية للمعر�ض.

جائزة ر�أ�س اخليمة للقر�آن الكرمي تفتح باب الت�سجيل يف م�سابقاتها للدورة الـ21
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أعلنت جائزة ر�أ�س اخليمة للقر�آن الكرمي ــ التي تقام حتت رعاية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س
اخليمة ــ عن فتح باب الت�سجيل وامل�شاركة يف م�سابقاتها املتنوعة واملتاحة
ملختلف ��ش��رائ��ح املجتمع يف دورت �ه��ا احل��ادي��ة والع�شرين ح�سب �شروطها
املحددة.وي�ستمر ا�ستقبال طلبات الت�سجيل ملدة �شهرين ،وذلك ابتداء من
�أول �أغ�سط�س اجل��اري ولغاية نهاية �شهر �سبتمرب املقبل ،وتعترب اجلائزة
�إحدى الفعاليات البارزة يف �إمارة ر�أ�س اخليمة والتي تنظمها م�ؤ�س�سة ر�أ�س

اخليمة للقر�آن الكرمي وعلومه �سنوياً.و�أ�شاد �سعادة �أحمد حممد ال�شحي
مدير عام امل�ؤ�س�سة ،بالإقبال الكبري والالفت منذ اليوم الأول على الت�سجيل
يف اجل��ائ��زة ،وال ��ذي عك�س احل��ر���ص ال���ش��دي��د وااله �ت �م��ام املجتمعي بهذه
امل�سابقة القر�آنية الرائدة ،م�شيداً بفريق العمل الذي يتابع طلبات الت�سجيل
ويتعامل معها وفق الآليات املحددة ،وكذلك من خالل ا�ستقبال ا�ستف�سارات
املهتمني والراغبني يف التناف�س يف هذه الدورة املباركة ،مبينا ما حتظى به
اجلائزة من دعم ورعاية متميزة من القيادة احلكيمة ،التي ترعى با�ستمرار
امل�سابقات القر�آنية وتذلل كافة ال�سبل لإجناحها ،متمنياً التوفيق وال�سداد
لكل امل�شاركني يف اجلائزة من الذكور والإناث.

و�أ� �ش��ار �سعادة ال��دك�ت��ور �أح�م��د �إب��راه�ي��م �سبيعان �أم�ين ع��ام اجل��ائ��زة رئي�س عليها اجل��ائ��زة ،ومنها امل�سابقة العامة ل�ل�ق��ر�آن ال�ك��رمي للذكور والإن ��اث،
اللجنة العليا املنظمة لها� ،إىل حتقيق اجلائزة مزيدا من التميز والت�ألق وامل�سابقة الن�سائية بفرعيها «ال��درر املكنونة» و»كبار املواطنات» ،وم�سابقة
هذه ال�سنة ،ومن مظاهر ذلك االنتقال �إىل التحول الرقمي و�إتاحة فر�صة �أئمة وم ��ؤذين امل�ساجد واملحفظني ،وم�سابقة القر�آن الكرمي للمحفظات،
الت�سجيل الذكي �أمام كافة ال�شرائح من خالل املوقع الإلكرتوين للم�ؤ�س�سة ،وم�سابقة �أ��ص�ح��اب الهمم بفروعها ،وم�سابقة ن��زالء امل�ؤ�س�سات العقابية
وذلك لأول مرة يف تاريخ اجلائزة ،مما ي�سهل على اجلميع الت�سجيل ال�سهل واال�صالحية ،وم�سابقة امل�سلمني اجلدد بفروعها ،وم�سابقة احلديث ال�شريف
وال�سل�س يف امل�سابقات يف �أي وقت �شا�ؤوا من خالل �أي جهاز ذكي يف متناول وال�سنة النبوية بفروعها «منابر احلكمة» حفظ  70حدي ًثا و»فتيان الهدى»
حفظ  50حدي ًثا و»براعم الإمي��ان» حفظ  30حدي ًثا ،وم�سابقة «وم�ضات
�أيديهم.
وولفت �إىل �أن هذا الرابط يتيح الت�سجيل الذكي يف اجلائزة وحتميل دليل من الإم ��ارات» ،داعيا اجلمهور �إىل امل�شاركة يف ه��ذه امل�سابقات ،ليح�صدوا
امل�سابقات وكتيباتها ب�صيغة �إلكرتونية ،منوها بتنوع امل�سابقات التي ا�شتملت املراكز الأوىل ويفوزوا باجلوائز النقدية القيمة التي ر�صدت للفائزين.

زارت املكتبة لالطالع على �أن�شطة مدار�س احلياة واملخيم ال�صيفي عن كثب

هالة بدري تدعم املبدعني ال�صغار يف مكتبة ال�صفا للفنون والت�صميم
•• دبي -الفجر:

�ضمن جهودها لدعم الإبداع واملواهب املبدعة ،قامت
هالة ب��دري ،مدير عام هيئة الثقافة والفنون يف دبي
“دبي للثقافة” ،ب��زي��ارة �إىل مكتبة ال�صفا للفنون
والت�صميم يف � 3أغ�سط�س اجلاري ملتابعة �سري العمل
على ال�برام��ج والأن�شطة التي تقدمها املكتبة �ضمن
م�شروع مدار�س احلياة واملخيم ال�صيفي والتي تتيح
من خاللها من�صة لتطوير املهارات احلياتية و�صقل
امل ��واه ��ب الإب ��داع �ي ��ة ل ��دى �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع مبختلف
�شرائحهم وفئاتهم العمرية.
وخ�ل�ال زي��ارت�ه��ا ،اطلعت ب��دري ع��ن كثب على البيئة
التثقيفية والرتفيهية التي توفرها املكتبة لل�صغار
واليافعني امل�شاركني �ضمن فعاليات و�أن�شطة م�شروع
“مدار�س احلياة” ال� ��ذي مت ت�ف�ع�ي�ل��ه ف�ي�ه��ا بباقة
متنوعة م��ن ال��ور���ش؛ حيث �شهدت جانباً م��ن ور�شة
“فن اخلط العربي” املخ�ص�صة لذلك اليوم .وكانت
“دبي للثقافة” قد �أطلقت املرحلة الأوىل من م�شروع
“مدار�س احلياة” يف مكتبات الطوار واملنخول وال�صفا
للفنون والت�صميم ابتدا ًء من  1يونيو  ،2022لت�ستمر
حتى نهاية ال�ع��ام اجل ��اري .وي�ه��دف امل�شروع �إىل بناء
املهارات الثقافية والإبداعية واحلياتية للن�شء والكبار
و�أ�صحاب الهمم يف دبي من املواطنني واملقيمني.
واطلعت ب��دري �أي�ضاً على بع�ض القطع وامل�شغوالت
املبتكرة التي كان امل�شاركون يف املخيم من �أعمار خمتلفة
ي�ستمتعون ب�إمتام �صنعها خالل ور�شة عمل “�سجادة
املر�آة” التي توفرها املكتبة كجزء من املخيم ال�صيفي
ال��ذي انطلق يف ب��داي��ة ال�شهر اجل��اري وي�ستمر حتى
 28منه .و�أب��دت ب��دري �إعجابها ب�إبداعات امل�شاركون
التي �أثمرت عن العديد من �سجادات املرايا بت�صاميم
وت�شكيالت لونية متميزة كانوا قد بد�ؤوا العمل عليها
يف اليومني ال�سابقني.
و�أثنت مدير عام “دبي للثقافة” على جهود امل�شرفني
على الور�ش وحِ َرفيتهم العالية وقدرتهم على التعامل
مع الفئات العمرية املختلفة التي ت�ستقبلها الور�ش،
كما �أعربت عن �سعادتها للإقبال املميز الذي ت�شهدها
�أن�شطة املكتبة.

اجلمعة  5أغسطس  2022م  -العـدد 13612

فــن عــربـــي

2022 - Issue No 13612

August

5

Friday

بعد احتفاله بعيد ميالده الـ 43

تعرف على �أحدث
�أعمال جاي�سون موموا
املنتظرة

27

احتفل م�ؤخرا النجم جاي�سون موموا بعيد مالده الـ  ،43والذى ي�أتي بالتزامن مع انتظاره واحد من �أبرز
اعماله الذى ينتظرها جمهوره وحمبيه خالل الفرتة املقبلة� ،إذ يعترب �أول اعماله بعد احتفاله بعيد
ميالده ،وهو املمثل يف اجلزء الثالث من م�سل�سل  ،seeالذى �سيتم طرحه على �أحد املن�صات يف
الـ  26من �شهر �أغ�سط�س اجلاري ،ومن املفرت�ض �أن يحقق جناح جماهريي كبري �إذ يعول
الكثريون عليه لال�ستمرار يف حالة النجاح الذى حققها اجلز�أين ال�سابقني.
حادث ت�صادم
تعر�ض النجم جاي�سون موموا حلادث ت�صادم مع دراجة نارية ،على
طريق  Old Topanga Canyonبالقرب من كاالبا�سا�س
يف كاليفورنيا ،حيث ا�صطدم برجل يقود دراج��ة نارية وفقًا لـ
 ،TMZوالذي �أكد �أنهما بخري.
ويف �سياق مت�صل �أع�ل�ن��ت من�صة  Appleع��ن ط��رح �أوىل
حلقات املو�سم الثالث من م�سل�سل الدراما واملغامرة ،See
بداية من يوم � 26أغ�سط�س اجل��اري ،وفقا للتقرير الذى
ن�شر على موقع " ،"colliderو�سيتكون من  8حلقات،
وي�أتي طرح املو�سم اجلديد بعد عام من طرح املو�سم الثانى يف
� 2أغ�سط�س من العام املا�ضى .2021
على �أن يتم طرح حلقات املو�سم الثالث والأخ�ير من  Seeيف كل
جمعة من كل �أ�سبوع ،وي��دور م�سل�سل  Seeيف م�ستقبل وح�شي
وبدائي ،بعد مئات ال�سنني من فقدان اجلن�س الب�شري القدرة
على ال��ر�ؤي��ة� ،أم��ا املو�سم الثالث فيدور بعد ما يقرب من عام
بعد �أن هزم بابا فو�س (جا�سون موموا) خ�صمه و�شقيقه �إيدو
وقال وداعًا لعائلته للعي�ش عن بعد يف الغابة ،وبالتايل يجرب
فو�س على العودة �إىل بايا لإنقاذ قبيلته عندما يطور عامل
تريفانتان �شك ً
ال جديدًا ومد ّم ًرا من الأ�سلحة املرئية التي
تهدد م�ستقبل الب�شرية.
وي��دور م�سل�سل  Seeح��ول مكافحة بابا فو�س (جاي�سون
موموا) من �أج��ل مل �شمل عائلته ،وهو يقوم بحمايتهم يف
نف�س الوقت ،خا�صة مع وجود خطر احلرب بني مملكة بايا
وجمهورية تريفانتيان ،وعلى الرغم من بذل ق�صارى جهده،
مت و��ض��ع زوج�ت��ه و�أط�ف��ال��ه املب�صرين ف��ى طليعة ال�صراع،
حيث لفتوا انتباه �شقيقه املنف�صل� ،إيدو فو�س ،وهو جرنال
تريفانتي قوي وماكر ،وبالتايل ي�ضع اجلميع يف خطر.
وي �ق��وم ببطولة امل�سل�سل ك��ل م��ن ال�ن�ج��م ال�ع��امل��ى جاي�سون
موموا ،الفريد ب��ودارد ،جو�ش بلوك ،كري�ستيان كامارجو،
ني�ستا ك��وب��ر ،ي��ادي��را ج�ي�ف��ارا-ب��ري��ب ،ه�ير هيلمر� ،سيلفيا
هيك�س ،ار�شي ماداكابي ،كري�ستيان �سلون.

ون�شر جاي�سون موموا ،جمموعه �صور عرب ح�سابه على موقع "�إن�ستجرام" ،جتمعه
بالنجم بن �أفليك خالل ت�صويرهم �أحد م�شاهد فيلم Aquaman and the
 ،Lost Kingdomوظهر بن �أفليك باملالب�س اخلا�صة ب�شخ�صية برو�س واين ،فى
عامل "دى �سى".
و�سبق �أن ك�شفت ال�شركة املنتجة للفيلم املنتظر  ،Aquaman 2عن ت�أجيل طرح
عر�ض الفيلم يف دور العر�ض ال�سينمائي ،ومن املقرر �أن يطرح الفيلم اجلديد حتت ا�سم
 ،Aquaman and the Lost Kingdomوكان من املفرت�ض �أن ي�صل دور
العر�ض املختلفة حول العامل يف  16دي�سمرب من العام اجلارى  ،2022لكنه �سيطرح
يف  17مار�س من العام املقبل .2023
وكان قد حقق اجلزء الأول من فيلم � Aquamanإيرادات و�صلت �إىل مليار و148
مليو ًنا و� 161أل��ف دوالر ،حيث ط��رح يف  7دي�سمرب من ع��ام  ،2018وفقًا للتقرير
الذى ن�شر على موقع ""screenrant
وتدور �أحداث الفيلم اخلياىل  Aquamanحول �آرثر كارى الذى يعرف �أنه الوريث
ال�شرعى لـ مملكة �أتالنت�س حتت املاء ،والذى يجب عليه �أن يتقدم لقيادة �شعبه وي�صبح
بطال للعامل.الفيلم بطولة جاي�سون موموا ،ونيكول كيدمان ،وراندال بارك ،وباتريك
ويل�سون ،ودولف لوندجرين ،وويليم دافو ،وجراهام ماكتفي�ش ،الفيلم من ت�أليف جوف
جونز ،ومورت واينجري ،وجيم�س وان ،و�سوف بيل ،وبول نوري�س ،ومن �إخراج جيم�س
عودة بن �أفليك
وان.م��ن ناحية �أخ��رى ك�شفت ال�شركة املنتجة للفيلم املنتظر Aquaman 2عن
من جهة اخرى ك�شف النجم العاملى جاي�سون موموا ،جنم ت�أجيل ط��رح عر�ض الفيلم يف دور العر�ض ال�سينمائي ،وم��ن املقرر �أن يطرح الفيلم
�أف �ل�ام  Aquamanع��ن ع ��ودة ب��ن �أف�ل�ي��ك م��رة �أخرى اجل��دي��د حت��ت ا�سم  ،Aquaman and the Lost Kingdomوك��ان من
ب�شخ�صية بات مان يف فيلمه القادم  Aquaman andاملفرت�ض �أن ي�صل دور العر�ض املختلفة حول العامل يف  16دي�سمرب من العام اجلاري
 ،the Lost Kingdomوفقا ملوقع نيويورك بو�ست" ،2022 .لكنه �سيطرح يف  17مار�س من العام املقبل .2023

براد بيت� :أتابع برنامج The Great
 Potteryواحلكم الرئي�سي يجعلنى �أبكى
ك �� �ش��ف امل �م �ث��ل ال� �ع ��امل ��ى ب� � ��راد ب �ي��ت �أن� � ��ه معجب
بربنامج امل�سابقات التليفزيونى The Great
 Pottery Throw Downالذى بد�أ بثه
منذ ع��ام  ،2015و��ص��رح بيت قائال � ":شاهدت
حلقات املوا�سم بـ �أكملها ،و�أتابع الربنامج متابعة
جيدة" ،وف �ق��ا ل�ل�ت�ق��ري��ر ال ��ذى ن���ش��ر ع�ل��ى موقع
"."nme
حيث �أع��رب بيت عن �إعجابه باحلكم كيث برمير
جونز ،الذي ا�شتهر بالبكاء ،حيث قال بيت�" :إنه
جميل ج �دًا ،لطيف ،وداع��م للمواهب ،ويجعلنى
�أبكى يف بع�ض الأحيان ،ب�سبب تعاطفه معهم".
The Great Pottery Throw
 Downهو برنامج مناف�سة بريطاين لهواة
الفخار ،مت بثه يف الأ�صل على  BBC Twoملدة
مو�سمني ،وبعد �أن �ألغتها ال�شبكة يف عام ،2018
ومن ثم قررت القناة الرابعة الربيطانية يف �إعادة
�إحياء الربنامج من جديد ،و�إع��ادت��ه �إىل ال�شا�شة
منذ يناير .2020يذكر �أن بيت ي�ق��وم ببطولة
الفيلم اجل��دي��د  Bullet Trainال��ذى يدور
حول  Ladybugالقاتل الذى يقرر التخلي عن
احلياة ولكن يتم اختياره من قبل معاجلته ماريا
بيتل من �أجل احل�صول على حقيبة يف قطار �سريع
متجه من طوكيو �إىل موريوكا ،وعلى منت القطار
يوجد جمموعة من القتلة الذى مبجرد دخولهم
يكت�شفون �أن �أه��داف �ه��م كلها مرتبطة ببع�ضها
ال�ب�ع����ض.ف�ي�ل��م  Bullet Trainم��ن �إخ ��راج
ديفيد ليت�ش ،والفيلم املقتب�س عن رواية Maria
 Beetleت�أليف الكاتب الياباين كوتارو �إي�ساكا،
وبطولة النجمني براد بيت و�ساندرا بولوك ،ومن
املفرت�ض �أن تلعب �ساندرا دور البطولة �أمام براد
لأول م��رة ،وت��دور �أح��داث��ه داخ��ل القطار ال�سريع
يف طوكيو ،واملتواجد على متنه � 5أ�شخا�ص من
القتلة وال��ذي��ن ت�ت���ض��ارب �أه��داف �ه��م ح��ول تنفيذ
مهماتهم داخل القطار.

كيفن هارت ومارك والبريج ي�شوقان
جمهورهما لأحدث �أعمالهما Me Time
�أعلنت �شركة نتفليك�س عن الربومو الدعائى
الأول للفيلم الكوميدي  Me Timeوالذى
يقوم ببطولته كل من م��ارك وال�ب�يرج وكيفن
ه��ارت� ،إذ يعترب العمل مبثابة الظهور الأول
ل�ـ م��ارك يف قالب كوميدي بعد ف�ترة طويلة،
وذل� ��ك خ�ل�ال ف�ي�ل��م � �ش��وق��ت ال �� �ش��رك��ة املنتجة
اجلمهور به عرب فيديو دعائى �أظهر مواقف
ك��وم�ي��دي��ة ع��دي��دة بطلها امل�م�ث��ل كيفن هارت
ال��ذى يعد م��ن �أ�شهر ممثلي الكوميديا على
م�ستوى العامل من خالل �سل�سلة من الأعمال
املميزة الذى قام ببطولتها.
من ناحية �أخرى �سبق �أن �أكدت تقارير املواقع
الأجنبية �أن �شخ�صية مارك والبريج فى فيلم
� Our Man From Jerseyستكون
ق��ري�ب��ة للغاية م��ن م�لام��ح �شخ�صية جيم�س
بوند العميل ال�سري للمخابرات الربيطانية،
وال ��ذى ت�ع��د �سل�سلة �أف�لام��ه واح ��دة م��ن �أهم
ال�سال�سل حول العامل يف تاريخ ال�سينما ،كما
�أ�شار التقرير �إىل �أن م�ؤلف الفيلم هو واحد من
�أه��م م�ؤلفى الأف�لام يف هوليود وال��ذى اقرتن
ا�سمه برائعة "."safe house
كما �سبق وك�شف املمثل م��ارك وال�ب�يرج للمرة
الأوىل عن �شعوره �إزاء التطورات التي حلقت
بج�سده بعدما زاد ب�صورة كبرية ليكون مالئما
لتج�سيد ال�شخ�صية ال��ذى يلعبها �ضمن فيلم
 ،Stuوذل��ك �أثناء حلوله �ضيفاً على املذيع
ال�شهري جيمى فالون بربناجمه ،حيث عر�ض
الأخ�ير �صور مل��ارك والبريج وه��و يبدو بزيادة
كبرية علق عليها مارك بقوله" :لقد كان الأمر
ممتعا يف البداية �أثناء تناول الطعام ثم يكون
كل �شيء �صعبا".
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�أخ�صائي �أورام يك�شف �أعرا�ض �أكرث �أنواع ال�سرطان انت�شارا
�أعلن الربوفي�سور �ألك�سندر �سريياكوف ،كبري �أخ�صائيي الأورام يف
� ،SM-Clinicأن التغري يف ال�صوت قد ي�شري �إىل الإ�صابة ب�سرطان
احلنجرة.
وي�شري الربوفي�سور يف مقابلة مع �صحيفة "�إزفي�ستيا"� ،إىل �أن��ه من
ال�صعب ت�شخي�ص الإ�صابة بال�سرطان ذاتيا يف مراحله املبكرة ،على
الرغم من �أن الأطباء يحددون جمموعة من الأعرا�ض ميكن �أن تظهر
يف املراحل الأوىل لتطور ال�سرطان لدى  85-80باملئة من امل�صابني،
�إال �أنها لي�ست دائما حمددة للمر�ض.
وي�ق��ول�" ،أي �أن ه��ذه الأع��را���ض تظهر عند الإ�صابة ب�أمرا�ض �أخرى
�أي�ضا ،مثل ارتفاع درجة حرارة اجل�سم ،فقدان ال�شهية ،الغثيان ،النعا�س،
التعب ال�سريع ،ال�ضعف العام وت�ضخم عقدة واحدة �أو جمموعة عقد
ليمفاوية ،فقدان ال��وزن غري امل�برر ،ولكن عند ظهور هذه الأعرا�ض
وغياب عالمات �سريرية لأمرا�ض �أخ��رى ،يجب فورا ا�ست�شارة طبيب

خمت�ص ب�أمرا�ض ال�سرطان".
وي�ضيف م��و��ض�ح��ا ،تظهر الأع��را���ض امل �ح��ددة لل�سرطان يف مراحل
مت�أخرة عادة.
ويقول" ،فمثال �سرطان البلعوم واحلنجرة يظهر على �شكل �صعوبة
البلع وتغري ال�صوت ،و�صعوبة يف التنف�س ونزف يف البلعوم الأنفي .واما
�سرطان الغدة الدرقية فتظهر �أعرا�ضه على �شكل عدم الراحة عند بلع
الطعام وال�شعور بوجود كتلة يف احللق و�أحيانا تت�ضخم الغدة".
وي�ضيف ،وتظهر �أعرا�ض �سرطان الرئة على �شكل �سعال وبلغم مع دم.
اما �أعرا�ض �سرطان الثدي فتظهر على �شكل مناطق مت�صلبة يف الثدي
وتغريات يف احللمة .واما �أعرا�ض �سرطان املثانة والربو�ستات فتظهر
على �شكل ا�ضطراب التبول و�أمل يف املنطقة القطنية العجزية.
ووفقا له ،تظهر �أعرا�ض �سرطان املعدة والأمعاء على �شكل ا�ضطرابات
خمتلفة يف عملية اله�ضم والغثيان والتقي�ؤ.

مادة يف الأ�سماك ميكن ال�ستهالكها املفرط
�أن يزيد من خطر الإ�صابة ب�ألزهامير

فوائد الزبيب

خالل رحلة احلمل ،تبحثني عن كل ما هو مفيد ل�صحتك و�صحة طفلك،
بالت�أكيد التغذية اجليدة هي �أوىل خطواتك لتعزيز �صحة حملك ،واليوم
ّ
نر�شح ل��كِ �أح��د الأطعمة املتوفرة ط��ول ال�ع��ام ،وال�ت��ي لها ف��وائ��د �صحية
مده�شة ،خا�صة للحامل ..ال�سطور التالية تع ّرفك �إىل الفوائد ال�صحية
للزبيب.
يحتوي الزبيب على ن�سبة عالية من الألياف ،ما يح ّد من �إ�صابة احلامل
بالإم�ساك.
يحتوي الزبيب على ن�سبة عالية م��ن احل��دي��د ،م��ا ي�ساعد احل��ام��ل على
جت ّنب فقر ال��دم ،بالإ�ضافة �إىل احتوائه على جمموعة فيتامينات ،B
وعن�صر النحا�س الذي يدخل يف تكوين خاليا الدم احلمراء.
يحتوي الزبيب على جمموعة عنا�صر غذائية تعمل على تقوية عظام الأم،
وبناء عظام اجلنني ،وهي الكال�سيوم ،البورون ،والبوتا�سيوم.

• كم ق�صة ت�ضم ق�ص�ص �ألف ليلة وليلة ؟
264 -ق�صة

• متى ت�أ�س�ست جامعة الأزهر ؟
 -يف القاهرة عام 970م

• ما �أعلى قمة يف جبال الألب ؟
 -مون بالن

• ماهي اللغة التي يتكلمها الهنغاريني ؟
 -املجرية

• ماهي البلدة التي عا�صمتها تريانيا ؟
�ألبانيا

الفل�سطيني غازي فاري يربي الطاوو�س يف مزرعته كهواية وم�صدر دخل ،يف عرابة بال�ضفة الغربية .رويرتز

رغم �أن الأ�سماك تعرف ب�أنها "غذاء الدماغ" نظرا الحتوائها على ن�سبة
عالية من �أوميغا � ،3إال �أن الأبحاث تربطها �أي�ضا مبر�ض �ألزهامير.
ووج��د الباحثون �أن هذا النوع من اللحوم يحتوي على �آث��ار من الزئبق.
وبع�ض الأ��س�م��اك حت�ت��وي م�ع��دالت �أع�ل��ى م��ن ه��ذا العن�صر م��ن غريها.
وا�ستهالك الكثري من هذا ال�سم الع�صبي ميكن �أن يجهد الدماغ.
ويتواجد الزئبق ب�شكل طبيعي يف الهواء واملاء والرتبة ،باعتباره "م�صدر
قلق رئي�سي لل�صحة العامة" .وتو�ضح منظمة ال�صحة العاملية �أنه حتى كمية
�صغرية من هذا العن�صر ميكن �أن ت��ؤدي �إىل م�شاكل �صحية "خطرية"،
مبا يف ذلك فقدان الذاكرة ،العالمة الرئي�سية للخرف .وت�شارك منظمة
ال�صحة العاملية �أي�ضا �أن النا�س يتعر�ضون ب�شكل �أ�سا�سي للمركب عندما
ي�أكلون الأ�سماك واملحار التي حتتوي على الزئبق.
وقال ح�سني عبده ،ال�صيدالين امل�شرف يف "مدي�سني دايركت"" :حتتوي
�أن��واع معينة من الأ�سماك على ن�سبة عالية من الزئبق .والزئبق هو �سم
ع�صبي ُوجد �أنه �سبب حمتمل للتدهور املعريف لدى الب�شر املعر�ضني له ،
لذلك من املمكن �أن ي�ساهم تناول الأ�سماك التي حتتوي على ن�سبة عالية
من الزئبق يف الإ�صابة باخلرف".
ومن ح�سن احلظ �أن زيادة اخلطر ب�شكل كبري ال حتدث �سوى عند تناول
قدر كبري من الأ�سماك عالية الزئبق على �أ�سا�س منتظم.
ومن املهم �أن تتعرف على �أنواع الأ�سماك التي حتتوي على ن�سبة عالية من
الزئبق لتجنب الإفراط يف ا�ستهالكها.
كما مت توثيق العالقة بني الزئبق من ا�ستهالك الأ�سماك واخل��رف من
خالل البحث .ونظرت درا�سة ُن�شرت يف جملة Complementary
 ،Therapies in Medicineيف بيانات رجل يبلغ من العمر 91
عاما م�صاب مبر�ض �ألزهامير ،والذي �سجل م�ستويات مرتفعة من الزئبق
ب�سبب ا�ستهالك الأ�سماك "املحتوية على ن�سبة عالية من الزئبق".
وعلى الرغم من �أن��ه من امل�ع��روف �أن الزئبق ي�ؤثر على اخللل الإدراكي
وي�سبب فقدان ال��ذاك��رة ،ف��إن االرت�ب��اط بني املركب ومر�ض �ألزهامير ال
ي��زال غري وا�ضح .وم��ع ذل��ك ،ي�شري البحث �إىل �أن الزئبق قد يلعب دورا
كعامل م�ساعد يف الإ�صابة باخلرف .و�صنف اخلرباء �أي�ضا ،مثل الدكتور
ديل بريدي�سن ،الزئبق ك�أحد "امل�ساهمني الرئي�سيني" يف مر�ض �ألزهامير.
ويف كتابه الأخري ،وثق بريدي�سن عددا من احلاالت امل�شابهة لدرا�سة الرجل
الذي ا�ستهلك الكثري من الزئبق من خالل الأ�سماك.
ومع ذلك ،يف الوقت احلايل ،ال توجد �أبحاث كافية لإن�شاء ارتباط ثابت.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال حتتوي كل الأ�سماك على نف�س م�ستوى الزئبق.
وق��ال ال�سيد ع�ب��ده" :جتدر الإ� �ش��ارة �إىل �أن الأ��س�م��اك التي حتتوي على
ن�سبة عالية من الزئبق لي�ست من الأ�صناف ال�شائعة املوجودة يف املحالت
واملطاعم ،مثل ال�سلمون �أو ال�سردين.
لذلك ،يجب �أال يتجنب النا�س هذه الأنواع من الأ�سماك لأن الربوتينات
و�أوميغا  3والأحما�ض الدهنية املوجودة فيها ال تقدر بثمن ل�صحتنا.
وتابع" :متيل الأ�سماك التي حتتوي على ن�سبة عالية من الزئبق �إىل �أن
تكون من الأ�سماك املفرت�سة يف املياه املاحلة ،مثل �سمك �أبو �سيف و�سمك
القر�ش واملاكريل حتتوي بع�ض �أ�سماك املياه العذبة على الزئبق �أي�ضا".

• الن�سور ال متوت و لكنها تنتحر ب�سبب املر�ض.
• �أ�صغر ع�صفور يف العامل هو الع�صفور الذبابة .
• �أق�صر وقت م�سرحية يف العامل بلغ  30ثانية.
• املذهبات هي املعلقات �أو الق�صائد القدمية يف ال�شعر اجلاهلي و كانت تكتب مباء الذهب.
• الزمرد له �أ�سم ثان هو الزبرجد و �أن الترب هو تراب الذهب.
• الذبابة تهز جناحها حوايل ( )32مرة يف الثانية الواحدة.
• بع�ض النباتات تفرز �سماً تقتل به النباتات املجاورة لها لي�صبح املاء املتوافر لها وحدها.
• الفيل ي�شم رائحة الإن�سان على بعد ن�صف كيلو مرت.
• العرب قدمياً كانوا يطلقون على الذهب ا�سم الأ�صفر الرنان.
• قارن ا�شتهر يف التاريخ القدمي ب�أنه يحول الرتاب �إىل ذهب .
• الذهب يوزن باجلرام و املا�س بالقرياط .
• �أكرب م�صدر دخل لإ�سبانيا هو من ال�سياحة.
• �أول قفزة باملظلة من طائرة كانت يف عام 1918م ،فوق فرن�سا.
• �أول رحلة ط�يران من ال�ساحل �إىل ال�ساحل يف الواليات املتحدة الأمريكية كانت يف عام 1911م،
وا�ستغرقت  49يوم.
• اول �سيارة �أجرة يف نيويورك كانت يف عام 1907م.
• امل�صعد مت اخرتاعه يف عام 1850م.

الفالح احلامل
كان هناك فالحا فقريا يق�ضي يومه يعمل ويف امل�ساء يحلم ..مل يكن ميلك يف هذه الدنيا غري داره ال�صغرية
ودجاجة تبي�ض ..جمع بي�ضها يف �سلة �صغرية وو�ضعها يف فرا�شه حتى الي�صل اليها الفار .
ويف احد االيام وبعد �أن تناول ع�شاءه جل�س على فرا�شه ينظر للدجاجة التي تتحرك امامه يف الغرفة فقال:
لقد جمعت لها االن ع�شر بي�ضات وعندما ي�صبحن � 21ساجعلها ترقد عليه فيفق�س البي�ض  21كتكوتا اتركها
لتكرب ثم ت�ضع بي�ضا كثريا اتاجر يف ن�صفه واجعلها ترقد على ن�صفه االخ��ر فيفق�س كتاكيت اكرث فتكرب
ويزيد الدجاج وي�صبح عندي الكثري وابيع منها وا�شرتي عنزة وخروفا يتوالدا ..ورمبا ا�شرتيت بعد ذلك بقرة
�صغرية لتلد يل ثورا ويكون الدجاج قد ا�صبح ع�شرات وع�شرات ويكون هناك عدة خراف وعنزات وقتها اذهب
اىل الوايل واخطب ابنته لت�صبح زوجة يل ثم تلد يل ولدا ي�صبح هو ذراعي االمين اربيه كما ا�شاء واتعارك معه
الجعله رجال ،وعندما تتدخل يف ذلك زوجتي ا�صرخ عليها وا�ضربها وارف�سها هكذا بقدمي ،واقول لها اذهبي
يا ابنة التي�س ،ثم رف�س برجله رف�سة قوية اطاح بها �سلة البي�ض من الفرا�ش فانك�سر كل البي�ض وذهبت كل
احالمه ،وهذه اول كارثة ،اما الكارثة االخرى فان الوايل كان مير بجوار بيت الفالح و�سمع حلمه كله فدخل
على الفالح كالثور الهائج وام�سك به و�ضربه �ضربا مربحا ثم قال له :هذا النك رف�ست ابنتي بقدمك والنك
�شبهتني بالتي�س وثالثا النك جتر�أت وتزوجت من ابنتي لعنك اهلل.

