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�أظهرت درا�سة �أجريت يف جامعة ما�سرتيخت بهولندا �أن ق�صر وقت
الطعام على � 10ساعات يومياً يفيد مر�ضى ال�سكري من عدة �أوجه،
و�أنه �أكرث فاعلية يف حت�سني ن�سبة ال�سكر بالدم ،ون�سبة ال�سكر ال�صائم
مقارنة ب�إتاحة الطعام خالل � 14ساعة يومياً.
و�شارك يف الدرا�سة مر�ضى تراوحت �أعمارهم بني  50و 70عاماً،
ومت تق�سيمهم �إىل جمموعتني الأوىل طلب منها تناول الطعام خالل
� 10ساعات فقط كل يوم ،والثانية تناول الطعام خالل � 14ساعة
فقط من اليوم ،وهو ما يُعرف با�سم ال�صيام املتقطع.
وامتدت التجربة � 4أ�سابيعُ ،
وطلب من امل�شاركني ربط جهاز قيا�س
اجل�ل��وك��وز ب�أج�سامهم ،وال ��ذي يقي�س ن�سبة ال�سكر ب��ال��دم ك��ل 15
دقيقة .وبح�سب موقع "ميديكال نيوز توداي" ،وج��دت النتائج �أن
الوقت الإجمايل يف النطاق ال�صحي لن�سبة ال�سكر يف الدم زاد بنحو
� 3ساعات يف اليوم ،وكان اجللوكوز ال�صائم �أقل عندما اقت�صر تناول
امل�شاركني للطعام على � 10ساعات يف اليوم.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن نافذة وقت الطعام املقيدة بـ � 10ساعات
يف اليوم هي الأف�ضل ملري�ض ال�سكري ،مع الت�أكيد على �أنه ال يوجد
نظام غذائي واح��د جلميع املر�ضى ،و�أن��ه يختلف من �شخ�ص لآخر
وفقاً لقيا�سات اجللوكوز وتو�صيات الطبيب.

خبرية تطور :معادلة لتنه�ض ن�شيط ًا كل �صباح

النوم �أمر حا�سم لبقاء الإن�سان ،وميكن لأولئك الذين ال يح�صلون
على ليلة نوم �سعيدة بانتظام �أن ي�ستيقظوا يف مزاج �سيئ .لكن عاملة
ريا�ضيات تقول �إنها ابتكرت معادلة جديدة� ،إذا اتبعت ب�شكل �صحيح،
ت�ضمن لك اال�ستيقاظ و�أنت ت�شعر بالن�شاط كل يوم.
وي�ساهم مقدار الوقت الذي تق�ضيه يف تناول وجبة الإفطار وممار�سة
الريا�ضة واال�ستحمام يف ال�صباح يف الت�أكد من �أنك ت�ستيقظ مفعماً
بالن�شاط واال�ستعداد لليوم التايل .ومت تطوير املعادلة بوا�سطة عاملة
الريا�ضيات الدكتورة �آنا ماري.
وت��أخ��ذ ال�صيغة يف االع�ت�ب��ار جميع ال�ع��وام��ل التي ت�ساهم يف بداية
جيدة يف ال�صباح ،مبا يف ذلك ال�ساعات التي ق�ضيتها يف النوم ،ووقت
اال�ستيقاظ الأمثل ،وهي ت�ستند �إىل درا�سة �أجريت على  2000بالغ،
ووجدت �أن الربيطانيني يهدفون �إىل ق�ضاء  21دقيقة يف املتو�سط
يف التمرين ،و 10دق��ائ��ق لال�ستحمام ،و 18دقيقة لتناول وجبة
الإفطار ،بح�سب �صحيفة ديلي ريكورد الربيطانية.
ووج��دت الدرا�سة �أن � 6.44صباحاً هو الوقت املثايل لال�ستيقاظ
لأف�ضل ب��داي��ة �صباحية ،بينما ك��ان  37دقيقة ه��و ال��وق��ت الأمثل
ال�ستعداد ،كما �أن ممار�سة الأن�شطة التي حتفز الدماغ  -مثل �ألغاز
الكلمات �أو قراءة الأخبار  -تزيد �أي�ضاً من فر�ص بدء اليوم يف �إطار
ذهني �إيجابي ،ف�ض ً
ال عن الت�أمل وجتنب الأجهزة الرقمية.
وميكن لوجبة الإفطار اجليدة �أن حتدث فرقاً كبرياً بالن�سبة للبع�ض،
حيث قال  28%ممن �شملهم اال�ستطالع �إن عدم تناول وجبة الئقة
يف املقام الأول هو �أحد الأ�سباب الرئي�سية لبداية �سيئة.

هرب�س الوجه فريو�س يعود لـ� 5آالف �سنة

رجح باحثون يف درا�سة ن�شرت �أخريا �أن تكون ال�ساللة احلديثة من
ّ
فريو�س هرب�س الوجه التي تت�س ّبب بتق ّرحات تعود �إىل حوايل � 5آالف
�سنة .وقالت كري�ستيانا �شيب الق ّيمة الرئي�سية على هذه الدرا�سة
التي ُن�شرت خال�صتها يف جملة "�ساين�س �أدفان�سز" �إنه "تبينّ لنا �أن
ال�سالالت احلديثة مبتغيرّاتها ك ّلها تعود �إىل فرتة مع ّينة من نهاية
الع�صر احل�ج��ري احلديث" .م��ن ث � ّم ،يعود الهرب�س احل��ايل �إىل 5
�آالف �سنة فقط ،وهو عمر �أق ّل طوال من ذاك الذي كان مت�ص ّورا له.
وقد فاج�أت هذه النتيجة العلماء بع�ض ال�شيء "لأننا افرت�ضنا �أن
الهرب�س تط ّور تزامنا مع تط ّور الب�شر لوقت طويل جدّا" ،بح�سب
ما ك�شفت �شيب اخلبرية يف احلم�ض النووي القدمي وعلم الوراثة
املتعاونة مع جامعة كامربيدج.
وتفيد معطيات منظمة ال�صحة العاملية ب�أن فريو�س ات�ش ا�س يف-1
امل�س ّبب لهرب�س الوجه �أ�صاب نحو  3,7مليارات فرد من الب�شر لبقية
عمرهم.
وال ي��زال الغمو�ض يكتنف ج��زءا ك�ب�يرا م��ن ت��اري��خ ه��ذا الفريو�س
وطريقة ّ
تف�شيه ،خ�صو�صا ب�سبب �صعوبة العثور على �أمثلة قدمية.

فر�صة مل�شاهدة املريخ
ب�صحبة الكوكب الفريوزي
�إذا مل ت�ت��ح ل��ك م��ن ق�ب��ل ف��ر��ص��ة ر�صد
االل� �ت� �ق ��اء ال � �ن� ��ادر ب �ي�ن ك ��وك ��ب املريخ
والكوكب الفريوزي "�أوران�س" ،فيمكنك
ا�ستخدام منظار ل�ترى �أوران��و���س �أكرث
�إ�شرا ًقا ،عندما يلتقي مع كوكب املريخ،
� 2أغ�سط�س  2022قبل �شروق ال�شم�س
بب�ضع � �س��اع��ات ،خ�ل�ال ال �ظ��اه��رة التي
تعرف بـ "االقرتان .
وخ�ل��ال ت �ل��ك ال �ظ��اه��رة ��س�ي�ف���ص��ل بني
�أوران����س وامل��ري��خ ،درج��ة واح��دة ما يعني
�إمكانية ر�ؤيتهما �سويا يف جم��ال ر�ؤية
امل�ن�ظ��ار ،ك�م��ا ت��و��ض��ح اجلمعية الفلكية
ب �ج��دة يف ب �ي��ان ع�ل��ى �صفحتها مبوقع
"في�سبوك".
و�أورانو�س ،هو الكوكب ال�سابع من حيث
ال�ب�ع��د ع��ن ال���ش�م����س ،وي �ك��ون يف العادة
خ��اف��ت للعني امل �ج��ردة ،م�ق��ارن��ة باملريخ
ال �� �س��اط��ع ال� ��ذي ل ��ه ت��وه��ج � �ض ��ارب �إىل
احل �م��رة و� �س��وف ي��ر� �ص��دان ف ��وق الأف ��ق
ال�شرقي.
وعند توجيه املنظار نحو املريخ �سيكون
�أورانو�س ظاهريا بجواره من منظورنا
على الأر���ض ،وهي فر�صة الآن ملن يرى
�أورانو�س من قبل.
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تقلي�ص وقت الطعام ي�ساعد مر�ضى ال�سكري

امل�سكنات ال�شائعة ..من الأمل املنهك
�إىل حاالت الطوارئ القاتلة

� 3أنواع من
�آثار كورونا
طويلة املدى

متارين كورية للح�صول على بطن منحوت

تو�صي منظمة ال�صحة العاملية ( )WHOمبمار�سة الريا�ضة ملدة
ثالثني دقيقة على الأقل يومي ًا .قد ال ي�ستطيع الكثريون اخلروج
ملمار�سة الريا�ضة يف �صالة الألعاب الريا�ضية �أو الرك�ض يف الهواء
الطلق ،لذا ،تعد التمارين الكورية خيار ًا مثالي ًا وح ًال عملي ًا و�سهل
التطبيق�" .سيدتي.نت" عر�ض متارين كورية للح�صول على بطن
منحوت يف التقرير الآتي:
ت�ساعد التمارين ال�ك��وري��ة يف �شد ع�ضالت
البطن ونحتها
تقوم التمارين الكورية على ثالثة مبادئ:
االجتهاد ،وامل�ساعدة الذاتية ،والتعاون .وهي
اليوم منوذج للعديد من الأ�شخا�ص الراغبني
يف التمتع بال�صحة واللياقة البدنية .يتكوّن
ه��ذا ال��روت�ين م��ن  12مت��ري�ن�اً ي�ع��زز نطاق
احلركة واملرونة ،اقرتحته احلكومة الكورية
يف عام  1977ليتم تدري�سه يف املدار�س ،ما
يع ّزز �صحة املجتمع ومزاجه ويخلق احتاداً
بني النا�س .هذا الروتني �سهل ميكن القيام
به كل ي��وم من امل�ن��زل ،يتكوّن من احلركات
التالية:
.1امل�شي يف امل�ك��ان نف�سه :ام�شي وحركي
ذراعيك ملدة  15ثانية.
 .2مت��ري��ن ال �ت �ن �ف ����س :اب �� �س �ط��ي ذراعيك
للأمام ،ثم ارفعيهما فوق ر�أ�سك ،ومديهما
�أفقياً ،و�أخرياً �ضعيهما على جذعك بطريقة
م�ستقيمة ،قومي ب ��أداء ه��ذه احل��رك��ات ملدة
 15ثانية .ال تن�سي ال�شهيق والزفري �أثناء
هذه احلركات.
 .3مترين ال�ساق :قومي بعمل القرف�صاء
ملدة  13ثانية.
 .4مت��ري��ن ال ��ذراع �ي�ن :ق��وم��ي بتحريك
ذراع �ي��ك م��رة واح ��دة فقط يف امل�ق��دم��ة عند
ارت �ف��اع ك�ت�ف�ي��ك ،ث��م ارف�ع�ي�ه�م��ا ح�ت��ى ت�صال
�إىل ارت�ف��اع ر�أ� �س��ك ،و�أخ �ي�راً ،ق��وم��ي بتدوير
ذراعيك بالكامل �إىل اخللف والأم��ام ،ميكن
تنفيذ هذه احلركات بواقع جمموعتني.
 .5مت��ري��ن ال��رق�ب��ة :ق��وم��ي بعمل حركات
دائرية لليمني ثم للي�سار ملدة  10ثوانٍ .
 .6مترين ال�صدر :م�دّي ظهرك واجعلي
ر�أ�سك يتقدم للأمام ،ارفعي كعبيك ،افعلي
ذلك ملدة  10ثوانٍ .
 .7مت��ري��ن ال���ش� ّد اجل��ان�ب��ي :ق��وم��ي بعمل
مت��ري��ن �إط ��ال ��ة ع �ل��ى اجل��ان��ب الأمي� � ��ن ،ثم
م��رت�ين ع�ل��ى اجل��ان��ب الأي �� �س��ر ،اف�ع�ل��ي ذلك
ملدة  10ثوانٍ .
 .8اقفزي يف نف�س املكان ملدة  10ثوانٍ .
 .9مت��ري��ن الأط � � ��راف :اع �ق��دي ذراعيك
ومدّيهما ملدة  12ثانية.
 .10مترين الظهر :اعمدي �إىل تقوي�س
ظ �ه��رك ل �ل��أم� ��ام ،و�إذا �أم� �ك ��ن امل �� �ش��ي على
الأر� ��ض و�أن ��ت ك��ذل��ك .افعلي ذل��ك مل��دة 13
ثانية.
 .11مت��ري��ن اجل ��ذع� :أدي ��ري ج��ذع��ك من
الي�سار �إىل اليمني ملدة  15ثانية.

 .12مت��ري��ن اجل�سم ب��ال�ك��ام��ل :قومي
مب ��د ذراع � �ي� ��ك ورج �ل �ي ��ك ك �م��ا ل ��و كنت
تقومني بالتجديف ملدة  12ثانية.
ميكنك ال�ق�ي��ام ب�ه��ذا ال��روت�ين يف املنزل
وم �� �ش��ارك �ت��ه م��ع ع��ائ�ل�ت��ك و�أ�صدقائك،
ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى ��ص�ح��ة ب��دن �ي��ة وعقلية
م�ستقرة .يجب �أن يكون هناك توازن جيد
بني اتباع نظام غذائي �صحي وممار�سة
الريا�ضة للحفاظ على اللياقة البدنية
وح�ي��اة خالية م��ن الأم��را���ض ،م��ا مينح
املرء نهجاً متفائ ً
ال يف احلياة.
ي � ��ؤدي اجل �� �س��م ال���س�ل�ي��م �إىل
احل��ال��ة ال��ذه�ن�ي��ة ال�سعيدة
وال�صحة العقلية .ما يجعل
املرء واثقاً من قدراته ،الأمر
الذي ينعك�س �إيجاباً يف احلياة ال�شخ�صية
واملهنية للإن�سان� .أي�ضاً ي ��ؤدي حت�سني
ال � � ��دورة ال ��دم ��وي ��ة �إىل ت��دف��ق الطاقة
الإيجابية ،ما مينح ال�شخ�ص القدرة على
ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل��واق��ف ال�صعبة بطريقة
�إيجابية للغاية .ت�ساعد الطاقة الإيجابية
�أي�ضاً يف و�ضوح الفكر.
�أف�ضل متارين حلرق دهون الأفخاذ
 .1الطعنات
مت��ري��ن ف �ع��ال حل ��رق ده ��ون الفخذين،
ي���س�ت�ه��دف ع���ض�لات ال�ف�خ��ذ والأرداف،
ويرفع من معدل �ضربات القلب
اب��دئ��ي ب��ال��وق��وف م��ع �إب �ق��اء القدمني
م�ت�ب��اع��دت�ين ق �ل �ي� ً
لا و� �ش � ّد ع�ضالت
ال �ب �ط��ن .تقدمي
خ � �ط ��وة
�إ ىل
ا لأمام،
م � � � � � � � � � � � � ��ع
احل � � �ف � ��اظ على
اجلذع م�ستقيماً .ت�أكدي
من عدم ثني الركبتني �أكرث من
 90درجة.
 .2الطعنات اجلانبية
لأداء ه� ��ذا ال �ت �م��ري��ن ،ق �ف��ي م ��ع مباعدة
القدمني بعر�ض الكتفني .اب��دئ��ي يف �إنزال
ج�سمك بالطريقة نف�سها التي جتل�سني بها
ع�ل��ى ك��ر��س��ي ،بينما ت�ت�م��دد ال���س��اق الأخ ��رى
ب�شكل م�ستقيم .يتطلب هذا التمرين ثالث
جمموعات من � 15إىل  20تكراراً.
 .3قرف�صاء ال�ضفادع

قفي مع �إبقاء القدمني متباعدتني بعر�ض ال �ت��ي جت�ل���س�ين ب�ه��ا ع�ل��ى ال �ك��ر� �س��ي .كرري
الكتفني .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب عليك �أن جمموعتني من � 15إىل  20مرة.
 .5القفز يركز هذا التمرين على منطقة
تبقى يداكِ موازيتني للأر�ض.
يعد التنف�س جزءاً مهماً من هذا التمرين ،ال �ف �خ��ذ امل �� �س �ط �ح��ة .ب �ع��د ال ��وق ��وف ب�شكل
لذا ا�ستن�شقي �أثناء النزول ،وازفري عندما م�ستقيم م��ع �إب �ق��اء ال�ق��دم�ين م�سطحتني
ع �ل��ى الأر�� � � ��ض ،وت �ف �� �ص��ل ب�ي�ن�ه�م��ا م�سافة
تكونني يف طريقك للأعلى.
بعر�ض ال��ورك�ين .ان��زيل بالطريقة نف�سها
 .4القرف�صاء
لأداء القرف�صاء ،قفي مع مباعدة القدمني التي ت�ؤدين بها القرف�صاء .ويف �أثناء ذلك،
بعر�ض الكتفني ،ثم انزيل بالطريقة نف�سها اقفزي �إىل �أعلى م�ستوى ممكن.

�أقرا�ص الكاكاو فعالة لعالج
ال�ضغط وت�صلب ال�شرايني
وجدت درا�سة جديدة �أن ت�أثري الكاكاو على �ضغط الدم وت�ص ّلب ال�شرايني يرتبط
فقط ب��ارت�ف��اع م�ع��دل ال�ضغط .ومل يكن م��دى فاعلية م� ّرك��ب ال�ف�لاف��ان��ول الذي
يحتويه الكاكاو معروفاً ،على الرغم من �أن ت�أثريه على خف�ض ال�ضغط مت ر�صده
من قبل.
و�أجريت الدرا�سة اجلديدة يف جامعة �سوري الربيطانية املتخ�ص�صة يف الأبحاث،
وقالت �إن ا�ستخدام الكاكاو كعالج ل�ضغط ال��دم ال ي�ش ّكل خطراً ،لأن��ه ال يخف�ض
ال�ضغط �إال �إذا كان مرتفعاً بالفعل ،و�إن��ه بالإمكان ا�ستخدام الكاكاو يف العالجات
ال�سريرية.
وقال الربوفي�سور كري�ستيان هي�س� ،أ�ستاذ طب القلب والأوعية الدموية يف جامعة
�سوري" :ارتفاع �ضغط الدم وت�صلب ال�شرايني يزيدان من خطر �إ�صابة ال�شخ�ص
ب�أمرا�ض القلب وال�سكتات الدماغية ،لذلك من الأهمية مبكان �أن نبحث عن طرق
مبتكرة لعالج مثل هذه احلاالت"
وبح�سب موقع "�ساين�س دايلي"� ،شارك يف هذه الدرا�سة � 11شخ�صاً ،تناولوا لعدة
�أيام  6كب�سوالت كاكاو فالفانول ،وبع�ضهم تناول  6كب�سوالت دواء وهمي حتتوي
على �سكر بني.
ومت تزويد امل�شاركني بجهاز قيا�س �ضغط الدم يف �أعلى الذراع ومقطع �إ�صبع يقي�س
�سرعة موجة النب�ض ( )PWVلر�صد م�ستوى ت�صلب ال�شرايني .ومت قيا�س �ضغط
الدم والنب�ض قبل تناول الكب�سوالت وكل  30دقيقة بعد تناولها خالل ال�ساعات الـ
 3الأوىل ،ثم كل �ساعة خالل الـ � 9ساعات املتبقية من املالحظة.

خ�ل����ص ب��اح�ث��ون ب��ري�ط��ان�ي��ون �إىل
وج� ��ود ث�لاث��ة "�أنواع" م��ن �آث ��ار
كورونا طويلة املدى.
وذك� ��رت وك��ال��ة " ب��ي اي��ه ميديا"
الربيطانية �أن اخل�براء من كلية
كينجز ل�ن��دن ق��ال��وا �إن ��ه ي�ب��دو �أن
هناك ثالثة " �أن��واع فرعية" من
هذه احلالة ،وكل نوع له جمموعة
�أعرا�ض خا�صة به.
تق�سيم لثالث جمموعات
وق��ام ال�ب��اح�ث��ون بفح�ص 1459
�شخ�صاً ي�ع��ان��ون م��ن �آث ��ار كورونا
ط��وي �ل��ة امل � ��دى ،ح �ي��ث مت حتديد
ه��ذه احلالة على �أنها املعاناة من
�أعرا�ض كورونا ملا ال يقل عن 84
يوماً بعد اال�صابة بالفريو�س.
وتو�صلت النتائج املبدئية للدرا�سة،
التي ُن�شرت يف موقع ميد ريك�سيف
الإل�ك�ترون�ي��ة ل�لاب�ح��اث العلمية،
�إىل �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون
م ��ن �آث � ��ار ك ��ورون ��ا ط��وي �ل��ة امل ��دى
ي �ن �ق �� �س �م��ون ل� �ث�ل�اث جمموعات
رئي�سية.
وتت�ضمن املجموعة الأوىل الذين
يعانون من �أعرا�ض ع�صبية ت�شمل
االرهاق و�ضباب الدماغ وال�صداع،
وك ��ان ��ت ه� ��ذه الأع� ��را�� ��ض الأك �ث�ر
�شيوعاً بني من �أ�صيبوا ب�ساللتي
�ألفا ودلتا.
وي �ع��اين �أف� ��راد امل�ج�م��وع��ة الثانية
من �أعرا�ض تنف�سيه ت�شمل �آمل يف
ال�صدر وع��دم ق��درة على التنف�س،
وكانت هذه الأعرا�ض �أكرث �شيوعاً
ب�ي�ن ال��ذي��ن �أ� �ص �ي �ب��وا بالفريو�س
خالل موجة التف�شي الأوىل.
ويعاين �أفراد املجموعة الثالثة من
جمموعة متنوعه م��ن الأعرا�ض
ت�شمل خفقات يف القلب و�آمل يف
ال �ع �� �ض�لات وت� �غ�ي�رات يف الب�شرة
وال�شعر.
وق��ال��ت ك �ب�يرة ال �ب��اح �ث�ين الذين
ق��ام��وا ب��ال��درا��س��ة ك�ل�ير �ستيفنز:
"هذه البيانات ت�شري بو�ضوح �إىل
�أن �أعرا�ض ما بعد الإ�صابة بكورونا
لي�ست ح��ال��ة واح ��دة ،ول�ك��ن يبدو
�أنها عدة �أن��واع فرعية" .و�أ�ضافت
"فهم الأ� �س �ب��اب اجل��ذري��ة لهذه
الأن ��واع الفرعية رمب��ا ي�ساعد يف
التو�صل ال�سرتاتيجيات للعالج".

الر�ؤية عرب الأنف� ..سر
جديد تنفرد به الكالب
تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن الكالب قد تكون قادرة على "الر�ؤية" ب�أنوفها
�إذ تتجنب الكالب العمياء اال�صطدام بالأ�شياء من خالل �أنوفها.
واك�ت���ش��ف ف��ري��ق م��ن الأط �ب��اء البيطريني ال�ت��اب�ع�ين جل��ام�ع��ة ك��ورن�ي��ل يف
نيويورك� ،أن الر�ؤية وال�شم مرتبطان بالفعل يف �أدمغة الكالب ،وهو الأمر
ال��ذي ال يحدث مع باقي �أن��واع احل�ي��وان��ات ،بح�سب موقع "�سكاي نيوز"
الربيطاين.
و�أج��رى الفريق فحو�صات الت�صوير بالرنني املغناطي�سي على ع��دد من
ال�ك�لاب م��ن ��س�لاالت خمتلفة .وك�ت��ب ال�ب��اح�ث��ون يف درا��س�ت�ه��م �أن جميع
الفحو�صات ك�شفت عن وجود "م�سار" يربط بني منطقة املعاجلة الب�صرية
بالدماغ والب�صيلة ال�شمية .و�أ�ضافوا �أن ه��ذا امل�سار يت�ضمن �أي�ضا جزء
الدماغ امل�س�ؤول عن اال�ستجابات ال�سلوكية والعاطفية.
و�أك��د الباحثون �أن هذه النتائج ت�شري �إىل �أن ال�شم والر�ؤية عند الكالب
متكامالن بطريقة ما ،مما يعني �أنها قد ت�ستخدم حا�سة ال�شم لتحديد
مكان الأ�شياء التي ال تراها ،مو�ضحني �أن هذا الأمر مفيد ب�شكل خا�ص يف
حال معاناة الكالب من م�شكلة يف الر�ؤية �أو يف حال فقدانها ب�شكل كامل.
وقالت قائدة فريق الدرا�سة الدكتورة فيليبا جون�سون" :عندما يدخل
الب�شر �إىل غرفة ما ،ف�إنهم ي�ستخدمون عيونهم يف املقام الأول للتعرف
على الأ�شياء املوجودة بالداخل .لكن يبدو �أن الكالب تدمج الرائحة مع
الر�ؤية يف طريقة تعرفها على الأ�شياء املوجودة حولها ،بل وتقرر الدخول
ملكان �أو غرفة بعينها ب�شكل �أ�سا�سي بعد �شم رائحتها".
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جامعة الإمارات تن�شر  1077ورقة بحثية ومتنح  14براءة اخرتاع خالل الن�صف الأول من عام 2022
•• العني -الفجر

ّ
يحتل البحث العلمي يف جامعة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة م �ك��ان��ة ال �� �ص��دارة يف
ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية الطموحة ،حيث
مفتاحا لالبتكار امل�ؤ�س�سي
يعترب البحث
ً
واال�ست�شراف ،ل�صناعة م�ستقبل م�شرق
و�أكرث ا�ستدامة للأجيال القادمة.
وان�ط�لاق�اً م��ن ه��ذه ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية
ال��رائ��دة ،قامت جامعة الإم ��ارات بن�شر
1077ورقة بحثية خالل الفرتة من
يناير �إىل يونيو  ،2022وف��ق قواعد
البيانات امل�ستخرجة من �سكوب�س.
و�أو� �ض��ح ال��دك�ت��ور �أح �م��د م ��راد ،النائب
امل� ��� �ش ��ارك ل �ل �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي يف جامعة
الإمارات ب�أنه يت ّم تقييم نتائج الأبحاث
الإج�م��ال�ي��ة م��ن خ�لال ع��دد املن�شورات،
و�أه �م �ي��ة امل�ج�ل��ة ال �ت��ي مت ال�ن���ش��ر ب�ه��ا يف
جم� ��ال ال �ب �ح��ث ،ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل عدد
االقتبا�سات ،و �أ�شار �إىل �أنه مت اال�ست�شهاد
ب ��إ� �ص��دارات ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة  872م��رة وذل��ك يف  88دولة،

فيما بلغ معامل اال�ست�شهاد ال ��وزين (
Field-weighted citation
 ) impactيف املجال .1.70
و�أ�� � �ض � ��افُ " :تر ّكز ج��ام �ع��ة الإم � � ��ارات
ع�ل��ى ج ��ودة امل �خ��رج��ات البحثية والتي
يتم تقييمها م��ن خ�لال ن�سبة الأوراق
العلمية التي يت ّم ن�شرها يف املجالت ذات
الت�صنيف الأعلى .ووفقاً لـقاعدة بيانات
�سكوب�س ،فقد ّ
مت ن�شر  26ورقة بحثية
يف �أعلى  1%من املجالت العلمية ،فيما
بلغت ن�سبة املخرجات البحثية يف �أعلى
 10%من املجالت العلمية ،28.3%
 ،ومت ن���ش��ر  67.3%م��ن الأوراق يف
�أعلى  25%من املجالت العلمية ".
وف� � ًق ��ا ل �ق��اع��دة ب �ي��ان��ات ، Scopus
ي �ت��م ت ��وزي ��ع امل� �ن� ��� �ش ��ورات ال �ب �ح �ث �ي��ة يف
املجاالت الرئي�سية على النحو التايل:
ال�ه�ن��د��س��ة  ،11.3%ال�ط��ب ،9.1%
علوم الكمبيوتر  ،% 7.9علوم البيئة
 ،7.4%ال �ع �ل��وم االج �ت �م��اع �ي��ة ،6%
ال �ك �ي �م �ي��اء احل� �ي ��وي ��ة وع� �ل ��م ال� ��وراث� ��ة
والبيولوجيا اجلزيئية  ،5.4%فيما

و��ص�ل��ت ن�سبة امل�ن���ش��ورات يف ع�ل��م املواد
وال �ع �ل��وم ال��زراع �ي��ة وال�ب�ي��ول��وج�ي��ة �إىل
 ،4.9%الكيمياء  ،4.8%الريا�ضيات
.4.7%
و�أك ��د الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور �أح�م��د م��راد �أن
ج��ام �ع��ة الإم � � � ��ارات ت �ك��ر���س امل ��زي ��د من
االهتمام للعمل اجلماعي ،والتعاون مع
امل�ؤ�س�سات العلمية الأخ��رى ،والتوا�صل

البناء ،ونقل اخل�ب�رات ،وتوفري مرافق
بحثية متميزة .وق��ال "هذه �ضرورية
ل�ت�ح���س�ين خم ��رج ��ات البحث" .فيما
�أ� �ش��ار �إىل �أن  76.6%م��ن �إ�صدارات
جامعة الإم��ارات يتم �إنتاجها بالتعاون
م ��ع ج��ام �ع��ات �أخ � ��رى حم �ل �ي �اً ودول� �ي� �اً.
و�أ� �ض ��اف ال��دك �ت��ور �أح �م��د م ��راد �إىل �أن
اجلامعة ت�سعى �إىل دع��م �أه��داف الأمم
املتحدة للتنمية امل�ستدامة حيث �ساهمت
اجل��ام�ع��ة ب �ـ  464ورق ��ة بحثية خالل
الن�صف الأول من ع��ام  2022وه��و ما
يعادل  43%من جميع الأوراق املن�شورة
يف الن�صف الأول من عام  ، 2022منها
 190ورق ��ة بحثية مت�صلة بالهدف
الثالث واملعني بال�صحة وجودة احلياة ،و
 84ورقة بحثية مت�صلة بالهدف ال�سابع
وامل�ع�ن��ي ب��ال�ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة 79 ،ورقة
بحثية مت�صلة بالهدف العا�شر واملعني
باحل ّد من انعدام امل�ساواة.
واختتم كلمته بت�سليط ال�ضوء على �أهمية
براءات االخرتاع واالخرتاعات اجلديدة� ،أبحاث امل�ؤ�س�سات الأكادميية ".فخالل
حيث �أن "الرباءات متثل �أحد �أهم نتائج الن�صف الأول من عام � ،2022سجلت

ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات  10ب� ��راءات اخرتاع
ومنحت  14براءة اخرتاع .وب�شكل عام،

ح�صلت جامعة الإمارات العربية املتحدة
على  217براءة اخرتاع.

مزود رائد خلدمات ال�صوت وال�شهادات يف املنظومة العاملية

�شراكة بني بوليتكنك �أبوظبي و «كومتيا» لتطوير مهارات الطلبة املواطنني يف تكنولوجيا املعلومات
•• �أبوظبي-الفجر:

�شهد الدكتور �أحمد عبداملنان العور مدير عام معهد
التكنولوجيا التطبيقية يف م��رك��ز �أب ��و ظ�ب��ي للتعليم
وال �ت��دري��ب ال�ت�ق�ن��ي وامل �ه �ن��ي ،ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة �شراكة
ج��دي��دة يف ق�ط��اع تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات ،ب�ين الدكتور
علي هالل النقبي مدير بوليتكنك �أبوظبي التابع ملعهد
التكنولوجيا التطبيقية ،ويا�سر القباين املدير الإقليمي
ل�شركة كومتيا يف ال���ش��رق الأو� �س��ط و�أف��ري�ق�ي��ا؛ املزود
الرائد خلدمات ال�صوت وال�شهادات ملنظومة تكنولوجيا
املعلومات العاملية.
وق��ال الدكتور �أحمد عبداملنان العور �أن هذه ال�شراكة
مت �ث��ل �أه �م �ي��ة ك �ب�ي�رة يف م �ن��ح خ��ري �ج��ي بكالوريو�س

تكنولوجيا ن�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات يف البوليتكنك؛ �شهادات
مطلوبة يف جم��االت تكنولوجيا املعلومات وامل�ؤ�س�سات
العاملية املتخ�ص�صة ،مبا ي�شجع الطلبة املواطنني على
االلتحاق بهذا التخ�ص�ص الهام يف بوليتكنك �أبوظبي،
ومن ثم تخريج املزيد من الكوادر الوطنية املتخ�ص�صة
ال �ق��ادرة ع�ل��ى تلبية متطلبات ر�ؤي ��ة �أب��وظ�ب��ي 2030
واخلطط الإ�سرتاتيجية بالدولة.
و�أو� �ض��ح ال��دك�ت��ور علي ه�لال النقبي �أن��ه مبوجب هذه
الإتفاقية �ستقدم "كومتيا"رعاية كاملة لطالب جديد
واحد من �أ�صحاب الهمم لدرا�سة تكنولوجيا املعلومات
يف بوليتكنك �أب��وظ�ب��ي مل��دة ع��ام واح��د لأول م��رة ،كما
متكن االتفاقية طلبة وخريجي بوليتكنك �أبوظبي ،من
احل�صول على دعم "كومتيا" يف �سعيهم للح�صول على

ال�شهادات ال�صناعية امل�شار اليها ،بالإ�ضافة �إىل توفري
�آليات جديدة للتطوير املهني وم��واد التدريب ومناذج
االمتحانات ،مبا يعك�س التوافق الوثيق بني ال�صناعة
والتعليم ،و�صو ًال اىل خمرجات م�ؤهلة ت�أهيال عاليا يف
الأدوار واملهام الرئي�سية لتكنولوجيا املعلومات ،خا�صة
التوافق مع املهارات التكنولوجية العاملية املت�سارعة.
ومن جهته قال املهند�س يا�سر القباين "هذه ال�شراكة
بداية لطريقة جديدة وفريدة من نوعها لإعداد الطلبة
الإم��ارات �ي�ين ل�سوق ال�ق��وى العاملة يف دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة ،من خ�لال تزويدهم ب�شهادات دولية
م�ع�ترف بها يف جم��ال �صناعة تكنولوجيا املعلومات،
والتي �ستدعم ر�ؤي��ة الإم��ارات العربية املتحدة ،بجانب
ت�شجيع �أ�صحاب الهمم على درا�سة هذا املجال الهام ".

�شرطة دبي ُتبا�شر �إجراء املقابالت مع املتقدمني لاللتحاق بالأكادميية
•• دبي-الفجر:

جمعية الإمارات لل�سرطان
تنظم حملة للتربع بالدم
نظمت جمعية الإم��ارات لل�سرطان بالتعاون مع خدمات بنك الدم التابع
ل�شركة �أبو ظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" حملة للتربع بالدم لت�شجيع
�أفراد املجتمع على التربع لإنقاذ حياة من يحتاج �إىل قطرة دم من املر�ضى
واحل��االت ال�صحية العاجلة والطارئة ،حيث �أقيمت احلملة حتت �شعار "
قطرة دم ت�ساوي حياة" ،وذلك يف مبنى بنك الدم منطقة اجليمي العني
وال�ت��ي �شهدت �إق �ب��ا ًال م��ن امل��واط�ن�ين و�أب �ن��اء اجل��ال�ي��ات و�أع���ض��اء اجلمعية
واملتطوعني.

تر�أ�س العميد الدكتور �صالح عبداهلل مراد،
مدير الإدارة العامة للموارد الب�شرية يف
�شرطة دب��ي ،جلنة امل�ق��اب�لات ال�شخ�صية،
ب��ا� �س �ت �ق �ب��ال خ��ري �ج��ي ال �ث��ان��وي��ة العامة
ال��راغ�ب�ين يف االل�ت�ح��اق ب�أكادميية �شرطة
دبي� ،ضمن دورة مر�شحي ال�ضباط الدفعة
 ،34والدورة  7من العن�صر الن�سائي.
وبا�شرت جلنة املقابالت ال�شخ�صية يف نادي
ال�ضباط مبنطقة اجلداف ،مقابلة الطلبة
ال��راغ�ب�ين يف االل�ت�ح��اق ب�أكادميية �شرطة
دبي ممن ا�ستوفوا ال�شروط.
و�أكد العميد الدكتور �صالح عبد اهلل مراد،
�أن اللجنة ب��ا��ش��رت مقابلة الطلبة ممن
تنطبق عليهم ال�شروط الواجب توافرها
لاللتحاق ب��دورة املر�شحني ،والتي تتمثل
يف �أن ي�ك��ون م��ن م��واط�ن��ي دول��ة الإم ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة ،و�أن يكون حا�صال على
��ش�ه��ادة ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة يف امل���س��ار املتقدم

ب�ن���س�ب��ة ال ت �ق��ل ع��ن � 75%أو يف امل�سار
العام بن�سبة ال تقل عن  ،80%و�أال يكون
ق��د م�ضى ع�ل��ى ح�صوله عليها �أك�ث�ر من
عامني ،و�أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك،
ومل ي�سبق له/لها احلكم عليه/ها بعقوبة

�سالبة للحرية يف جناية� ،أو ب��أي��ة عقوبة
يف ج��رمي��ة خم�ل��ة ب��ال���ش��رف �أو الأم��ان��ة ،و
�أال يقل العمر ع��ن �سبعة ع�شر ع��ام�اً وال
يزيد على واح��د وع�شرين عاماً ،و�أال يقل
الطول عن ( � ) 165سم للذكور و()155

ما يعادلها من �شهادة  TOFELمبعدل
 500درجة �أو �شهادة  ILETSمبعدل 5
درج��ات ،و �أن يكون الطالب حا�ص ً
ال على
اختبار الإمارات للقبول اجلامعي – اللغة
ال�ع��رب�ي��ة – (  ) Emsatع�ل��ى 1000
درج � ��ة .الف �ت �اً �إىل �أن � �ش ��روط االختيار
للطلبة وال�ط��ال�ب��ات املر�شحني لاللتحاق
ب�شرطة دبي ،تتمثل يف اجتياز االختبارات
الذكية بنجاح ،واجتياز الفحو�ص الطبية
بنجاح.
وم��ن جهته ،ب�ين امل�ق��دم حمد ب��ن دعفو�س
املن�صوري ،مدير �إدارة االختيار والتوظيف،
�أن ه �ن��ال��ك ال �ع��دي��د م ��ن امل �م �ي��زات متنح
للمر�شح بعد قبوله يف �شرطة دب��ي ،ومن
�ضمنها م�ك��اف��أة �شهرية ،واحل���ص��ول على
�سم ل�ل�إن��اث ،ويتنا�سب مع وزن��ه ،واجتياز ب �ط��اق��ة اخل �� �ص��وم��ات (�إ�� �س� �ع ��اد) وغريها
ب��رن��ام��ج اخل��دم��ة الوطنية واالحتياطية ،من املميزات الأخ ��رى ،ول��ن يتم النظر يف
و �أن ي �ك��ون ال �ط��ال��ب ح��ا� �ص� ً
لا يف اختبار الطلبات غري امل�ستوفية لل�شروط املذكورة،
الإم ��ارات القيا�سي – للغة الإجنليزية ( منوها باالت�صال بالرقم  901ملن يرغب
 ) Emsat Achieveعلى � 1100أو مبزيد من اال�ستف�سارات.

�أبطال �شرطة الغد يزورون متحف �شرطة املربعة ومركز التدريب االفرتا�ضي
الطالب خالل اجلولة على م�سرية �شرطة �أبوظبي ومراحلها التطويرية من
•• �أبوظبي-الفجر:
خالل املقتنيات وال�صور والتي تعود اىل بداية مرحلة ت�أ�سي�سها عام ، 1957
زار طلبة الربنامج ال�صيفي "لأبطال �شرطة الغد" بن�سخته الرابعة يف �شرطة وا�ستعر�ض املر�شدين يف املتحف جهود �شرطة �أبوظبي يف االهتمام بتاريخها
�أبوظبي ،متحف �شرطة املربعة يف العني  ،و مركز التدريب االفرتا�ضي وموروثاتها العريقة  .و ي�ضم املتحف مقتنيات ل�شرطة �أبوظبي منذ بداية
ب�أكادميية �سيف ب��ن زاي��د للعلوم ال�شرطية والأم�ن�ي��ة يف �أبوظبي .واطلع الت�أ�سي�س كالأ�سلحة القدمية والأزياء الع�سكرية يف جميع مراحلها �إىل جانب

ق�ص�ص ومعلومات ووثائق تاريخيه تربز �إرث �شرطة �أبوظبي ودوره��ا الهام
يف حفظ الأمن وا�ستقراره باملنطقة  ،و مكتبة ت�ضم كتباً متنوعة من جميع
التخ�ص�صات العلمية و�أوىل امل�ج�لات ال���ص��ادرة لل�شرطة والكتب والوثائق
التاريخية وخمترب االبتكار .وا�ستمع الطالب خالل زيارتهم ملركز التدريب
االفرتا�ضي ب�أكادميية �سيف بن زاي��د للعلوم ال�شرطية والأمنية �إىل �شرح

حول جهود املركز با�ستخدام �أحدث التقنيات و�أعلى م�ستويات اجلودة .
وتعاي�ش الطالب يف �سعادة غامرة مع جتربة الرحلة االفرتا�ضية للتعرف
�إىل م�شروع متحف املربعة  ،وجهاز التجديف الثابت وغريها من امل�شاريع
والتطبيقات املبتكرة باملركز ،و لعبة مغامرات ال�سالمة  ،و نظام حماكاة
القيادة الآمنة وميدان الرماية االفرتا�ضي و�أنظمة التدريب عن بعد.
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تعتمد غالبيتنا على م�سكنات الأمل ال�شائعة ،مثل
البارا�سيتامول ،والتي ال تتطلب و�صفة طبية ،عندما يتعلق
الأمر ب�إدارة ال�صداع �أو الأمل االلهابي ،من حني �إىل �آخر.
ولكن �أولئك الذين يجدون �أنف�سهم م�ضطرين ال�ستخدام
هذه الأدوية ب�شكل يومي� ،أو �أكرث من اال�ستخدام القيا�سي
املو�صى به عادة ،قد يعر�ضون �أنف�سهم خلطر �صحي حقيقي،
وفقا لعدد من الدرا�سات املختلفة.
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املخاطر الأربعة لتناولها ب�شكل مفرط

امل�سكنات ال�شائعة ..من الأمل املنهك �إىل حاالت الطوارئ القاتلة
و�صرحت الدكتورة �سارة غارفي�س ،املمار�س العام
واملدير ال�سريري لـ � Patient.infoسابقا� ،أن
املخاطر املرتبطة بالإيبوبروفني "موثقة جيدا".
وقالت ل�صحيفة "ذي �صن" الربيطانية" :بالن�سبة
ملعظم النا�س ،ف��إن تناول اجلرعة القيا�سية على
امل��دى الق�صري يرتبط بانخفا�ض خماطر الآثار
اجلانبية .وما نواجهه من م�شاكل هو عندما ي�أخذ
�شخ�ص م��ا جرعة عالية� ،أو على امل��دى الطويل
(م��ن �أ�سابيع �إىل �أ��ش�ه��ر) ،وب�شكل خ��ا���ص عندما
يجتمعان معا (اجل��رع��ة العالية وامل��دى الطويل
لال�ستخدام)".
ويف ما يلي جمموعة من املخاطر ال�صحية الناجتة
عن اال�ستخدام املفرط مل�سكنات الأمل:
 .1طنني الأذن

مل�سكنات الأمل قد يزيد من خطر الإ�صابة بهذه
احلالة.
وق��ال الدكتور �شارون كورهان" :على الرغم من
�أن ه��ذه امل�سكنات متوفرة على نطاق وا��س��ع دون
و�صفة طبية� ،إال �أنها ما ت��زال �أدوي��ة وهناك �آثار
جانبية حمتملة .وم��ن الوا�ضح �أن لديهم فوائد
م��ع اال� �س �ت �خ��دام ق���ص�ير امل� ��دى .وم ��ع ذل ��ك ،ف�إن
اال�ستخدام املتكرر لفرتات طويلة من الزمن قد
يزيد من خطر الإ�صابة بطنني الأذن وقد يت�سبب
يف �آث ��ار �صحية � �ض��ارة �أخ ��رى .وم��ن امل�ه��م تناول
هذه الأدوي��ة بانتباه واحل��د من ا�ستخدامها قدر
الإمكان".

ارت�ب�ط��ت م�سكنات الأمل ال�ت��ي ال ت�ستلزم و�صفة
ط �ب �ي��ة ،م �ث��ل الإي �ب ��وب ��روف�ي�ن والبارا�سيتامول
والأ� �س�ب�ري��ن ،يف ال���س��اب��ق ب��زي��ادة خ�ط��ر الإ�صابة
بطنني الأذن بن�سبة .20%
وط�ن�ين الأذن ه��و م�صطلح طبي لو�صف �إدراك
ال�ضو�ضاء �سواء يف �أذن واح��دة� ،أو يف الأذن�ي�ن �أو
يف ال��ر�أ���س ،عندما ال يكون هناك �صوت خارجي
مطابق.
عالمات حمددة تدل على تناول جرعة زائدة من
البارا�سيتامول!
وغالبا ما يو�صف ب�أنه "رنني يف الأذنني" ولكن
ال���ص��وت ال��دق�ي��ق امل���س�م��وع مي�ك��ن �أن يختلف من
�شخ�ص لآخر.
ووجدت درا�سة �أجراها م�ست�شفى بريغهام والن�ساء  .2ال�سلوك
يف بو�سطن بالواليات املتحدة �أن اال�ستخدام املتكرر وج ��دت جم�م��وع��ة م��ن ال��درا� �س��ات ال �ت��ي �أجراها
باحثون يف جامعة والي��ة �أوه��اي��و �أن ت�ن��اول عقار
الأ� �س �ي �ت��ام �ي �ن��وف�ين مي �ك��ن �أن ي �ج �ع��ل النا�س
يتعر�ضون ملخاطر �أك�بر مما يفعلون
عادة.
ووقع �إعطاء �أكرث
م � � � � � � � ��ن

� 100شخ�ص اجل��رع��ة امل�ق�ترح��ة ل�ل���ص��داع مع
�إعطاء البع�ض دواء وهميا .ثم ُطلب من كل واحد
منهم تقييم الأح ��داث املختلفة م��ن حيث مدى
خطورتها.
و�أو�ضح بالدوين واي ،امل�ؤلف امل�شارك يف الدرا�سة:
"يبدو �أن الأ�سيتامينوفني يجعل النا�س ي�شعرون
مب�شاعر �أق��ل �سلبية عندما ي�ف�ك��رون يف �أن�شطة
حمفوفة باملخاطر ،فهم ال ي�شعرون باخلوف".
ووجد الباحثون �أن �أولئك الذين تناولوا احلبوب
اع�ت�بروا �أ�شياء مثل القفز باحلبال� ،أو التحدث
ب�أفكارهم يف العمل� ،أقل خطورة من �أولئك الذين
تناولوا حبوب الدواء الوهمي.
� .3آالم الظهر
م�ع�ظ��م ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون م ��ن �آالم ال �ظ �ه��ر �سوف
يتناولون حبوبا لتخفيف الأعرا�ض.
لكن الدرا�سات ال�سابقة �أظهرت �أن بع�ض الأدوية
ميكن �أن تزيد الأمل ��س��وءا .ووق��ع جتربة حبوب
مثل الإي�ب��وب��روف�ين والأ� �س�بري��ن والنابروك�سني
كجزء من درا�سة يف جامعة ماكجيل يف كندا.
و�أظهرت النتائج �أن الأقرا�ص امل�ضادة لاللتهابات
ت��وف��ر ف�ق��ط ت�سكينا حم ��دودا ل�ل��أمل ع�ل��ى املدى
الق�صري.
وقال امل�سعفون �أي�ضا �إن مثل هذه احلبوب ميكن
�أن تزيد من خطر الآثار اجلانبية املعدية املعوية
مبقدار  2.5مرة.
و�إىل جانب ذلك ،وجدوا �أن احلبوب ميكن �أن تزيد
�أي�ضا من خطر الإ�صابة باحلمو�ضة وتهيج املعدة.

� Failureأن "�أولئك الذين يتناولون الأ�سربين
ك��ان��وا �أك�ثر عر�ضة للإ�صابة باحلالة الحقا من
�أولئك الذين ال ي�ستخدمون الدواء".
وق��ال م��ؤل��ف ال��درا� �س��ة ،ال��دك�ت��ور ب�ل�يرمي موجاج
من جامعة فرايبورغ ب�أملانيا" :يف حني �أن النتائج
تتطلب ت�أكيدا،
ف�إنها ت�شري �إىل �أن ال�صلة املحتملة بني الأ�سربين
وف�شل القلب بحاجة �إىل تو�ضيح".
ويجب عليك دائما ا�ست�شارة طبيبك �أو �أخ�صائي

الرعاية ال�صحية قبل تناول �أي م�سكنات للأمل.
و�إذا كنت يف �شك لأن ت�ك��ون ل��دي��ك ح��ال��ة �صحية
تعر�ضك للخطر ،حت��دث دائما �إىل ال�صيديل �أو
الطبيب ملعرفة ما �إذا كان الإيبوبروفني منا�سبا
ل��ك ،واق� ��ر�أ دائ �م��ا الإر�� �ش ��ادات امل��وج��ودة يف عبوة
الدواء.
و�إذا ت�ن��اول��ت �أك�ث�ر م��ن اجل��رع��ة امل��و��ص��ى بها من
الإيبوبروفني ،يجب عليك ا�ست�شارة ال�صيديل �أو
الطبيب على الفور.

 .4م�شاكل يف القلب
�إذا تناولت م�سكنات الأمل ب�شكل منتظم ،يقول
اخلرباء �إنك قد تعر�ض نف�سك خلطر متزايد
ل�ل�إ��ص��اب��ة ب ��أم��را���ض ال�ق�ل��ب م�ث��ل النوبات
القلبية ،وهي حالة طبية طارئة.
ووقع ربط الأ�سربين بارتفاع  26%يف
م�شاكل القلب لدى �أولئك الذين لديهم
عامل م�ؤهب واحد على الأقل.
وت�شمل ه��ذه التدخني وال�سمنة وارت �ف��اع �ضغط
ال��دم وارت�ف��اع الكولي�سرتول وال�سكري و�أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية.
ووج � � ��دت درا� � �س� ��ة ن �� �ش��رت يف ESC Heart

درا�سة هامة تك�شف عن كمية القهوة اليومية
التي قد ت�ضيف �سنوات �إىل حياتك!

وجدت درا�سة كبرية �أن �شرب ما بني فنجان ون�صف وثالثة فناجني ون�صف من القهوة يوميا ميكن �أن ي�ضيف �سنوات �إىل حياتك.
وراقب فريق بحث �صيني � 171000شخ�صا ملدة �سبع �سنوات ،ووجدوا �أن �أولئك الذين ي�شربون القهوة بانتظام كانوا �أقل عر�ضة للوفاة بن�سبة الثلث
من �أولئك الذين مل ي�شربوها .و�أ�ضافوا �أنه ال يهم ما �إذا كانت القهوة �سادة �أو حمالة بال�سكر.
و�أ� �ش��ارت ال�ع��دي��د م��ن ال��درا� �س��ات �إىل ال�ف��وائ��د ال�صحية العلماء �أن هذا قد يكون ب�سبب احتواء النب على م�ضادات
املحتملة للقهوة م��ن تقليل خم��اط��ر الإ� �ص��اب��ة مبر�ض الأك�سدة ،ما ي�ساعد على تقليل االلتهاب الداخلي وتلف
ال���س�ك��ري م��ن ال �ن��وع � 2إىل تقليل اح�ت�م��ال�ي��ة الإ�صابة اخلاليا.
ويف الدرا�سة ،قام فريق من جامعة جينان يف قوانغت�شو،
باالكتئاب.
وي � � � � � � �ق � � �ت � � ��رح خارج هونغ كونغ ،بتحليل البيانات من البنك احليوي يف
اململكة املتحدة  -جمموعة من البيانات الطبية واجلينية
لأك�ث�ر م��ن ن�صف م�ل�ي��ون ب��ري�ط��اين  -م��ن � 2009إىل
.2018
وك��ان امل���ش��ارك��ون يبلغون م��ن العمر ح��وايل 56
ع��ام��ا يف امل�ت��و��س��ط ،ومل ي �ك��ون��وا م�صابني
ب��ال �� �س��رط��ان �أو �أم ��را� ��ض القلب
ع � � �ن � ��دم � ��ا ب � � � � ��د�أت

الدرا�سة.
ومت قيا�س كمية القهوة التي ي�شربونها يوميا يف
بداية الدرا�سة.
و�أظ� �ه ��رت ال�ن�ت��ائ��ج �أن ��ه مت ت���س�ج�ي��ل م��ا جمموعه
 3177حالة وف��اة خ�لال الدرا�سة ،مبا يف ذلك
 1725من ال�سرطان و 628من �أمرا�ض القلب.
وق ��ال ال�ب��اح�ث��ون �إن نتائجهم �أظ �ه��رت �أن �أولئك
الذين تناولوا امل�شروبات ال�ساخنة لديهم "خماطر
�أقل للوفاة جلميع الأ�سباب" من �أولئك الذين مل
يفعلوا ذلك.وخل�ص الفريق بقيادة الدكتور دان ليو
من اجلامعة� ،إىل �أن "اال�ستهالك املعتدل للقهوة
غ�ير امل�ح�لاة وامل�ح�لاة بال�سكر يرتبط بانخفا�ض
خ�ط��ر الوفاة".لكن ال��درا� �س��ة ك��ان��ت ق��ائ�م��ة على
املالحظة ،ما يعني �أنها مل ت�ستطع حتديد ما �إذا
كان �شرب القهوة ت�سبب بالفعل يف انخفا�ض عدد
الوفيات.و�أ�شارت العديد من الدرا�سات �إىل فوائد
� �ش��رب ال �ق �ه��وة ،ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ال �ع��دي��د من
الدرا�سات الأخرى مل تكن حا�سمة.
وميكن �أن ي�ساعد الكافيني  -املوجود يف القهوة -
يف تقليل االلتهاب وتلف اخلاليا ما قد يحمي
من الأمرا�ض .كما �أنه ي�ساعد يف �إبقاء النا�س
�أكرث يقظة.
ولكن على الرغم من هذه الفوائد ،فقد
ارت�ب��ط �أي�ضا با�ضطراب �أمن ��اط النوم
واملخاطر �أثناء احلمل.
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�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0001283ال�شيكات املرجتعة

�إىل املحكوم عليه  :خالد عرفة حافظ جامع جامع
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:حممد
ابراهيم الد�سوقي عبا�س احمد  ,اجلن�سية م�صري  -ويف الق�ضية امل�شار اليها
اعاله
ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم
املحدد لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالتي املجموع الكلي �شامال الر�سوم
وامل�صاريف71826.0:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ()15
يوما من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك
ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة �أم القيوين االحتادية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  UAQCEXCIPOR2022 /0000340جتاري جزئي

�إىل املنفذ �ضده الثاين  :ن�صر الدين عبدالفتاح بلحاج
العنوان:يعلن بالن�شر
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم �ضدك ل�صالح املنفذ�:سيف علي لتجارة املواد الغذائية
وامل�شروبات 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  118356.0 :باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ()15
يوما من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :ا�سماعيل علي احمد ح�سن املازمي
العنوان 0505999523:ال�شارقة رحمانية 10
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:ركن الفاريابي
للمفرو�شات 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 13929.0 :
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 (م) عن ذلك ف�إنت (م) مكلف (ين) بح�ضور
جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 1665/2022/461:نزاع حمدد القيمة

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�ضوع املنازعة  :بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعي مبلغ وق��دره ( )5.360.25درهم قيمة املرت�صد يف ذمة
املدعي عليه ل�صالح املدعي والفائدة القانونية  %12حتى ال�سداد التام  -ثالثا:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي
مبلغ وقدره ( )30.000درهم قيمة التعوي�ض االتفاقي املن�صو�ص عليه يف االتفاقية �سند الدعوى .
املتنازع:حمدان ال�شام�سي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
عنوانه:دبي  -اخلليج التجاري  -مرا�سي درايف  -ميدان اخلليج  -بناية  - 7مكتب رقم 107
وميثله:حمدان حممد حمدان عبداهلل ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  -1 :لويد جوزيف فيليب � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعي مبلغ وقدره
( )5.360.25درهم قيمة املرت�صد يف ذمة املدعي عليه ل�صالح املدعي والفائدة القانونية  %12حتى ال�سداد التام
 ثالثا:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )30.000درهم قيمة التعوي�ض االتفاقي املن�صو�صعليه يف االتفاقية �سند الدعوى -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/8/9:ال�ساعة� 09:00:صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2282/2021/305:ا�ستئناف جتاري
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املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق� ��م 2018/2398:جت��اري كلي وال�صادر
بتاريخ 2020/2/4:والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:مهدى �صفت اله رجبى
عنوانه:امارة دبي  -ديرة  -منطقة القرهود � -شارع  - 104بناية بو�شقر بلوك ب � -شقة  - 302هاتف
رقم - 042560738:مكاين - 3289393656:بريد الكرتوينinfo@fahadadvocates.com:
وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد
املطلوب �إعالنهما  -1 :علي ر�ضا ن��ام��دارى  -2طلوع النجم للتجارة العامة � ��ش.ذ.م.م �صفتهما :
اخل�صم املدخل
م��و� �ض��وع الإع �ل ��ان  :ق ��د �أ� �س �ت ��أن��ف/احل �ك��م ال �� �ص��ادر ب��ال��دع��وى رق� � � � � ��م 2398/2018:جت� ��اري كلي
ب�ت��اري��خ .2021/8/24:وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/8/8ال�ساعة � 10.00ص بقاعة
التقا�ضي ع��ن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او م��ن ميثلكم قانونيا ويف ح��ال��ة تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

وزارة العدل
العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2022 /0000984مدين (كلي)

�إىل  :املحكوم عليه  /ال�ضاهر احمد �ضاهر الدهام�شة الدهام�شة  -العنوان , 9508787:ا�سراء
حممد عي�سى ال�شوابكه  -العنوان9490330:
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/5/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم
�أعاله ل�صالح  /خالد حممد عي�سى ال�شوابكه بالتايل :حكمت املحكمة اوال:برف�ض الدعوى
قبل املدعي عليها  -ثانيا:بف�سخ عقد البيع حمل التداعي وانق�ضاء كافة االلتزامات التعاقدية
لطرفيه وباعتبار كافة املحررات املوقعة او املحررة او املن�سوية للمدعي ب�ش�أنه واملبينة ب�صحيفة
الدعوى وك�أن مل تكن و زوال كافة االثار القانونية لها  -ثالثا:بالزام اخل�صم املدخل بان يرد
للمدعي مبلغا قدره مليون ومائة وثمانية وخم�سون الف دينارا �أردنيا التي �سلمها له املدعي
كمقدم ثمن بيع االر�ض حمل التداعي على النحو املبني ب�أ�سباب هذا احلكم  -رابعا:بالزام
املدعي واخل�صم املدخل بالر�سوم وامل�صروفات منا�صفة بينهما
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  288/2016/211تنفيذ عقاري
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2014/15عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 10816117.31درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:حممد �أعظم خان �سواتي
عنوانه :دبي  -ديرة  -منطقة بور�سعيد  -بناية �سيتي �أفينو  -الطابق الثاين  -مكتب رقم  208 , 207مقابل بوملان �سيتي �سنرت وبجانب
بناية ال�صياد
وميثله :خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
املطلوب �إعالنه  :ح�سني ف�ؤاد حم�سن جواد ال�سجواين
عنوانه :ام ��ارة دب��ي �� -ش��ارع جمريا  -جميريا �� - 1ش��ارع ال�ب��دع رق��م  - 39Bفيال رق��م  18و  - 20متحرك رقم- 0507575354:
redhalaw@eim.ae - 0507575354
مو�ضوع الإع�لان � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/8/10ال�ساعة  05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه
اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل
الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  -1:ح�صة (ح�سني ف�ؤاد حم�سن جواد ال�سجواين) يف ار�ض وما
عليها من بناء  -املنطقة م��ردف  -رقم االر���ض  - 3/2709م�ساحة احل�صة 313.54:مرت مربع  -قيمة احل�صة 2066543:دره��م -
 -2ح�صة (ح�سني ف�ؤاد حم�سن جواد ال�سجواين) يف ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة جمريا االوىل  -رقم االر�ض  - 143م�ساحة احل�صة
 572.52مرت مربع  -قيمة احل�صة 3599433.24:درهم  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1378/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/3916نزاع مدين  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )14909درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة دبي للت�أمني � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع الرقة  -مبنى ملك خا�ص با�سم �شركة دبي للتامني  -بجوار
مطعم ال�صفدي
املطلوب �إعالنه  -1 :واي ان ايه خلدمات التنظيف �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )14909.00درهم 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.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1409/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/3696نزاع مدين  ,بالزام املنفذ �ضدها بان
ت�ؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به وقدره ( )24326.2درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة دبي للت�أمني � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع الرقة  -مبنى ملك خا�ص با�سم �شركة دبي للتامني  -بجوار
مطعم ال�صفدي  -وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل ا�ستيتيه
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة القدرة النظمة احلماية وال�سالمة ذ.م.م -فرع دبي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )24326.2درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شامال للر�سوم وامل�صاريف  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -رجب حممد احمد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2022 /0004632مدين جزئي

�إىل املحكوم عليه  :رجب حممد احمد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:مرام
�سعدي �سليمان الزغري  ,اجلن�سية �أردين  ,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
16577 :
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  13609بتاريخ 2022/8/2
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0080008
�إعالن
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يعلن اخلبري املحا�سبي �أحمد جا�سم العبدويل  -مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق
 واملعني من قبل جلنة ف�ض املنازعات  -حماكم دبي يف الق�ضية رقم2022/232:ن��زاع تعيني خ�برة واملقامة من املتنازع�/شركة اخل��ط الأم��ام��ي الدارة اال�ستثمار
���ش.ذ.م.م  ,وتنفيذا للمهمه ف��ان املتنازع �ضده االول/نبيل بن عبداهلل بن داود
فلمبان واملتنازع �ضده الثاين/ثريا بنت عبداهلل بن فرج اجلهنى .
مدعو حل�ضور اجتماع اخلربة احل�سابيه ب�شخ�صه او بوا�سطة وكيل معتمد منه
واملقرر عقده يوم االثنني املوافق 2022/8/8:ال�ساعة احلادية ع�شر ظهرا مبكتب
اخلبري  -مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق  -الكائن يف دبي  -ديرة  -اخلبي�صي -
�شارع �صالح الدين  -بناية العبدويل  -بناية معر�ض �سرميكا را�س اخليمة بالقرب
من املرتو حمطة ابوبكر ال�صديق  -مكتب رقم  - 104ت042684700:

الكاتب العدل

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1471ا�ستئناف جتاري  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )13459151درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ  :الفر�سان للتوظيف ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ابوظبي  -الكورني�ش  -فندق ال�سوفيتيل الطابق ال�ساد�س
املطلوب �إعالنه -1 :جزيرة االمارات للطاقه � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان :قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامك بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )13459151درهم 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  13609بتاريخ 2022/8/2

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

�إىل املحكوم عليه  :الفا فور االلكرتوميكانيكية �ش.م.م
حيث انه بتاريخ 2020/12/6:قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:كومفورت انرتنا�شيونال للخدمات البحرية م�ؤ�س�سة فردية ملالكها حمد عبداهلل
�سامل ح�سني ال�سويدي  ,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 123486 :
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

حماكم دبي

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

حماكم دبياالبتدائية
70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3155/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3782/2020جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )393562دره��م م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها � %9سنويا �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ  :علي �سعيد مبارك �سامل ال�ساعدي
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -النادي ال�سياحي  -ابوظبي � -شارع امليناء  -مبنى �سيلفر ويف
 �شقة 203املطلوب �إعالنه  -1 :الوادي االخ�ضر للو�ساطه العقاريه � -صفته :منفذ �ضده
م��و��ض��وع الإع�ل��ان :ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا تنفيذ احل�ك��م ال �� �ص��ادر يف الدعوى
رقم 3782/2020:جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )393562درهم م�ضافا اليه فائدة
قانونية ب�سيطة قدرها � %9سنويا �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1375/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2022/259نزاع مدين  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )22.883درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة دبي للت�أمني � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع الرقة  -مبنى ملك خا�ص با�سم �شركة دبي للتامني  -بجوار
مطعم ال�صفدي
املطلوب �إعالنه  -1 :الفيم لالعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )22883.00درهم 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.
رئي�س ال�شعبة

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1820/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 7305/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )255192.26درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ � :شركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -جبل علي  -لوج�ستك �سنرت  -بني الدوار  5والدوار  6من  GSCجي ا�س �سي
لوج�ستك
املطلوب �إعالنه -1 :اتيلري انفي�شن العمال تنفيذ الت�صميم الداخلي �ش.ذ.م.م � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )255192.26دره��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.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 94/2022/461:نزاع حمدد القيمة

70197

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة رقم 755
مو�ضوع املنازعة  -1 :الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )85000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -2الزام املدعي عليهما بان
ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )29166درهم ت�سعة وع�شرون الف ومائة و�ستة و�ستون درهم تعوي�ضا ماديا عما تكبدته املتنازعة من
قيمة ايجارية ملدة �شهر ب�سبب ت�أخر املتنازع �ضدهما يف اجناز االعمال عن املتفق عليه وفائدته القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع
الدعوى وحتى ال�سداد التام .
املتنازع:لونا كافيه وميثلها ال�سيد/ميثم عبداخلالق �سلمان ح�سن العبودي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع مرا�سي درايف  -مبنى � - 11شقة الثاين  - 206وميثله�:سامل
عبداهلل �سلطان علي احلمادي
املطلوب �إعالنهما  -1 :احمد اقبال حممد ح�سني ب�صفته �شريك وموقع على العقد  -2ر�ضاء خ��وري العمال تبليط االر�ضيات
�ش.ذ.م.م � -صفتهما  :متنازع �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )85000درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
 -2الزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )29166درهم ت�سعة وع�شرون الف ومائة و�ستة و�ستون درهم تعوي�ضا ماديا
عما تكبدته املتنازعة من قيمة ايجارية ملدة �شهر ب�سبب ت�أخر املتنازع �ضدهما يف اجناز االعمال عن املتفق عليه وفائدته القانونية
بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2022/8/10: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.

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
اعالن بالن�شر
 1546/2022/60امر �أداء

االمارات العربية املتحدة

�إىل املدعي عليه  -1 :فكلتا�س الدارة املن�ش�آت �ش.ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :ماك�سيمام لتاجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
طلب ا�ست�صدار ام��ر اداء فقد ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ2022/7/19:
ب��ال��زام املدعي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره ( )135057دره��م والفائدة
القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف
 ,ولكم احل��ق يف ا�ستئناف االم��ر او التظلم منه خ�لال امل��دد امل�ح��ددة وفقا للوائح
واالجراءات .
رئي�س الق�سم

�إعـــالن

وزارة العدل
العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICICOM2022 /0002583جتاري (كلي)

�إىل املدعي عليه  :جمموعة دملا االمارات للديزل  -جمهول حمل الإقامة
لذا انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/16أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -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.
حرر بتاريخ 2022/8/1

مكتب اخلدمات الق�ضائية
مرمي جمعه الكعبي

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

70197

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
تعيني خربه 302-2022

70197

ت�ع�ل��ن اخل �ب�ي�رة احل���س��اب�ي��ة/م�ي�ث��اء � �س��امل ال��زع��اب��ي ع��ن ب ��دء �أعمال
اخلربة املحا�سبية مبوجب القرار ال�صادر عن حمكمة دبي االبتدائية
ب�ت��اري��خ 2022/6/30:يف الدعوى رق ��م 302/2022:ن��زاع تعيني خ�برة ,
املتنازع �ضده/جمال عطوى مبوعد اجتماع اخلربة (الثاين) لتقدمي
ما لديه من م�ستندات وذلك يوم االثنني امل��واف��ق 2022/8/8:يف متام
ال �� �س��اع��ة� 11:30:صباحا و��س��وف ي�ك��ون االج�ت�م��اع ع��ن بعد م��ن خالل
الرابط التايل:
تليفون. 048768662:
اخلبري /ميثاء �سامل الزعابي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70197

70535

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -الفا فور االلكرتوميكانيكية �ش.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2020 /0003140جتاري

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حيث ان ال�سيد:علي حممد علي خلف القايدي  -اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة
التجارية (خمبز نب�ض احلياة) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة
رقم 782440:حيث ان ال�سيد:علي حممد علي خلف القايدي  -اماراتي اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية (خمبز نب�ض احلياة) البالغة %100
اىل ال�سيد:طاهر حممود طارق حممود  -باك�ستاين اجلن�سية  -خروج �شريك دخول اخرون.
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 على ذلك
عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1911/2022/207تنفيذ جتاري

اخلبري املحا�سبي /احمد جا�سم العبدويل

حماكم دبي
70533

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

70533

حمكمة دبي االبتدائية

�إعالن ح�ضور اجتماع خربة ح�سابية

وزارة العدل

وزارة العدل

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

امني �سر الدائرة التجارية الأوىل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197

بناء على طلب مدعي:امني الد�سوقي علي ال�سيد  -اجلن�سية/م�صر
اىل مدعي عليه/خالد الباز يو�سف عطوه  -اجلن�سية/م�صر
فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�ساعة  09:00من يوم الثالثاء املوافق
 2022/8/9لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع
ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان
املحكمة �ستبا�شر الدعوى غيابيا.

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
�إعالن مبوعد جل�سة �إدارة دعوى بالن�شر
رقم الدعوى  2022/196مدين جزئي

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف
70197

70535

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ا�سماعيل علي احمد ح�سن املازمي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICIVS2022 /0004354مدين

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبياالبتدائية
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1376/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2022/232نزاع مدين  ,بالزام املنفذ �ضدها بان
ت�ؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به وقدره ( )9.309.70درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة دبي للت�أمني � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع الرقة  -مبنى ملك خا�ص با�سم �شركة دبي للتامني  -بجوار
مطعم ال�صفدي  -وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل �إ�ستيتيه
املطلوب �إعالنه  -1 :يا�سر احمد العمال التبليط �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )9.309.70درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1377/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/3917نزاع مدين  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )17.485درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة دبي للت�أمني � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع الرقة  -مبنى ملك خا�ص با�سم �شركة دبي للتامني  -بجوار
مطعم ال�صفدي  -وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل �إ�ستيتيه
املطلوب �إعالنه  -1 :كومكوم للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )17.485درهم 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

25
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0080034
�إعالن

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

حيث �أن ال�سيد:ماينودين اح�سان اهلل  -بنغالدي�شي اجلن�سية  -ميلك الرخ�صة التجارية (طريق و�شاح لت�صليح
كهرباء ومكيفات ال�سيارات) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()787138
حيث ان ال�سيد:ماينودين اح�سان اهلل  -بنغالدي�شي  -اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف
الرخ�صة التجارية (طريق و�شاح لت�صليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات) البالغة  %100اىل ال�سيد:برويز عامل
غنى احمد  -بنغالدي�شي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجاريه (طريق
و�شاح لت�صليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات) البالغة  %100اىل ال�سيد:برويز عامل غنى احمد  -بنغالدي�شي
اجلن�سية  -تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات  -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 على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك .

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0077515
�إخطار عديل

حيث �أن ال�سيد:را�شد حممد را�شد علي الزيودي  -اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة التجارية (را�شد حممد
الزيودي لل�شحن البحري) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم 555409:حيث
ان ال�سيد:را�شد حممد را�شد علي الزيودي  -اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف
الرخ�صة التجارية (را�شد حممد الزيودي لل�شحن البحري) البالغة  %100اىل ال�سيد:اعتزاز ح�سن حممد
ني�صار  -باك�ستاين اجلن�سية  ,تغيري ال�شكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات  ,تغيري اال�سم التجاري
من (را�شد حممد الزيودي لل�شحن البحري) لي�صبح (اعتزاز ح�سن لتجارة املالب�س اجلاهزة) تغيري الن�شاط
التجاري من (خدمات ال�شحن البحري للب�ضائع) لي�صبح (جتارة املالب�س اجلاهزة  ,بيع العطور بالتجزئة)
تنازل �صاحب الرخ�صة ال�سابق ل�صاحبها احلايل ودخوله كوكيل 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 على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك .

الكاتب العدل

حماكم دبي
70555

الكاتب العدل

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2649/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )002960درهم وال�صادر عن املدعي عليها
(�شركة الفجرية الوطنيه للمقاوالت) بقيمة 245547.40
طالب التنفيذ � :سمارت �سيلكت للتجارة العامه �ش.ذ.م.م  -ملالكها/ن�ضال عدنان ابراهيم اخلليل
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دب��ي  -بردبي  -دب��ي مكتب رق��م  2205ملك علي عبداهلل علي الثنيه
االوىل
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م  -2دانى حنا زهرة � -صفته:
منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )250973.40درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
70408

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0005169مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :سعد من�صر ناجي �صالح  -جمهول حمل الإقامة
الدعوى املرفوعة من/املدعي�:سامي خالد حمبوب العامر
يطالبكم فيها بـــ:الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )41.000درهم فقط واحد
و�أربعون الف درهم قيمة م�صاريف ال�صيانه عن ال�شقه اخلا�صة به الفرتة من تاريخ ا�ستالم ال�شقة
وحتى عام  - 2022الزام املدعي عليه بالفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ املطالبة وحتى
متام ال�سداد  -الزام املدعي بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/8أمام 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 2022/8/1

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0076658
اعالن بيع م�ؤ�س�سة فردية

حماكم دبي

70533

الكاتب العدل

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية
70021

اعالن بالن�شر
 4269/2022/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جنمة املنخول للت�سويق واخلدمات االدارية
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/صفاء احمد مطاع الد�سوقي
وميثله:عبيد �سعيد علي عبيد ال�شام�سي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )15735درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2147/2019/16:جتاري جزئي

70197

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�سابعة رقم 136
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليه والغاء عقد الت�أ�سي�س لدى كاتب العدل والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة .
املدعي:عبيد مويدو نيليات
عنوانه:امارة دبي  -مردف � -شارع رقم  38ب  -فيال رقم  - 41عنوانه املختار مكتب الكبان وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية  -امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج برزم  -الطابق  - 29مكتب 2906
املطلوب �إعالنهما  -1 :ايدا�شريى كاندى كونحمد كوجنابدوال  -ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته مدير لل�شركة ايه  .ون للمعدات
الطبية �ش.ذ.م.م  -2ن�سيد تاتان كاندييل بوكر حاجي كارالت ميتال � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/7/11:ح�ضوريا بالن�سبة للمدعي عليه الثاين
ومبثابة احل�ضوري بالن�سبة لباقي املدعي عليهم  -اوال:ب�ع��دم نفاذ ملحق عقد الت�أ�سي�س امل ��ؤرخ  2018/12/13املت�ضمن بيع
احل�ص�ص واال�سهم اململوكة للمدعي يف ال�شركة املدعي عليها االوىل (ايه ون للمعدات الطبية �ش.ذ.م.م) ال�صادر من املدعي عليه
الثاين ل�صالح املدعي عليه ال�ساد�س يف مواجهة املدعي  -ثانيا:الزام املدعي عليه الثاين (مبارك يو�سف عزيز مبارك احمد) ب�أن
ي�ؤدي للمدعي تعوي�ضا قدره ( )500.000درهم خم�سمائة الف درهم م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها � %5سنويا اعتبارا
من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى ال�سداد التام  -ثالثا:الزام ال�شركة املدعي عليها االوىل بالت�ضامن مع املدعي عليهما
الثالث واخلام�س بان ي�سددوا للمدعي مبلغا وقدره ( )2.027.587.09درهم اثنان مليون و�سبعة وع�شرون الف وخم�سمائة و�سبعة
وثمانون درهما وت�سعة فل�سا م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها � %5سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف
 2019/4/23وحتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليهم االوىل والثاين والثالث واخلام�س وال�ساد�س بامل�صاريف وخم�سمائة درهم
مقابل اتعاب حماماة  ,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  13609بتاريخ 2022/8/2
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/13503
املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليها  :كري�ستني لوف كارادو ديدويو .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )48,666.00درهم نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ( / 81362
خ�صو�صي � /18/أبوظبي ) من نوع ( هوندا �سيتي _ �صالون ) موديل (_ )2020
لون ( ) SILVERواملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من
�أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
70197

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

70021

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/13613
املنذر  :بنك �أبوظبي الأول �ش م ع (حاليا) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقا).
املنذر �إليها  :ماريا جيما مانالوتو .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )41,817.29درهم نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ( / 60599
خ�صو�صي � /16/أبوظبي ) من نوع ( ميت�سوبي�شي ايه ا�س اك�س _ �أ�ستي�شن ) موديل
( _ )2015لون (�أ�سود ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر
من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

�إىل املدعي عليه  :مروان حممد عاي املازم  -جمهول حمل الإقامة
الدعوى املرفوعة من/املدعي:احمد �شبل احمد جادو
رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالبكم بــ:تعوي�ض املدعي ماديا مببلغ وقدره (خم�سني الف درهم
 50.000درهم) عن اال�ضرار اجل�سدية والنف�سية التي حلقت به من املدعي عليه  -الزام املدعي
عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة.
لذا انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/8أمام 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 2022/8/1

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1فرزانا غنى حاجي عبدالغني  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :متويل  -م�ساهمة خا�صة
وميثله  :بدر حممد علي القرق
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022/6/29يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /متويل  -م�ساهمة خا�صة
بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  -1بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بني طريف التداعي وامل�ؤرخة
 2007/5/29عن الوحدة العقارية (الفيال) املقامة على االر���ض رقم  - 491رقم البلدية  681-1192مبنطقة الرب�شاء جنوب
الرابعة وت�سليم العقار حمل التداعي لل�شركة املدعيه خاليا من ال�شواغل والغاء ا�شارة القيد العقاري الواردة با�سم املدعي عليها
يف �سجالت دائرة االرا�ضي واالمالك وتكليف الدائرة بذلك  -2بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره ()120104
دره��م قيمة االج��رة غري املدفوعة حتى  -3 - 2020/2/2بالزام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية ما ي�ستجد من بدل القيمة
االيجارية مبعدل ايجار املثل وقدره ( )75000درهم �سنويا عن فرتة حيازتها للعقار من تاريخ  2020/2/3وحتى تاريخ تخليها
عن عقار التداعي وت�سليمه للمدعيه والزمتها الر�سوم وامل�صروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا
ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم
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�إخطار عديل
برقم املحرر 2022/0077042

املخطرة  /راجنانه �شارما �شوريندرا ذاكور  -اجلن�سية الهند  ,وكيال عنها ال�سيد:رجنيت كومار جياالل تاكور  -اجلن�سية
الهند ويحمل هوية اماراتية رقم 784198639728090:مبوجب الوكاله امل�صدق عليها من الكاتب العدل
برقم SH20210215A05293:بتاريخ 2021/2/16:ب�صفتي (مالكة) الرخ�صة امل�سماه (القو�س الأ�سود للمقاوالت
الفنية) ال�صادره من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة برقم748988:
العنوان:ال�شارقة  -بوطينة  -خلف �شارع الزهراء  -حمل رقم ( )2ملك �سيف عبداهلل يو�سف حممد ال�شحي  -الهاتف
املتحرك0589681820:
املخطر اليه  /خالد مرزوق �سليمان كركي  -اجلن�سية االمارات العربية املتحدة
العنوان  /دبي  -الديرة  -الهاتف املتحرك0503837678:
املو�ضوع االخطار /اخطار للح�ضور لدى دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة.
الوقائع:حيث ان املخطر اليه وكيل خدمات يف الرخ�صة امل�سماه (القو�س الأ�سود للمقاوالت الفنية) ال�صادرة من الدائرة
االقت�صادية يف امارة ال�شارقة برقم رخ�صة  - 748988وحيث ان املخطر اليه ميتنع عن احل�ضور للتوقيع على االوراق
اخلا�صة بخروجه من الرخ�صة الدخال وكيل خدمات اخر لدى الدائرة االقت�صادية  -وعليه فان املخطرة ترغب باخطار املخطر
اليه باحل�ضور لدى الدائرة  -وعليه فان املخطرة ترغب باخطار املخطر اليه باحل�ضور لدى الدائرة االقت�صادية للتوقيع على
االوراق اخلا�صة بخروجه من الرخ�صة الدخال وكيل خدمات اخر للرخ�صة املذكور اعاله.
لذلك:تنيب املخطرة على املخطر اليه للح�ضور لدى الدائرة االقت�صادية للتوقيع على خروجه من الرخ�صة الدخال وكيل
خدمات �آخر للرخ�صة رقم 748988:خالل  7ايام من تاريخه واال �ست�ضطر ا�سفا اىل اتخاذ االجراءات القانونية التي تكفل
احل�صول على حقوقها بكل حتفظ واحرتام

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/13614
امل�ن��ذر  :بنك �أب��وظ�ب��ي الأول ���ش م ع (ح��ال�ي��ا) �أب��وظ�ب��ي الوطني للتمويل اال�سالمي
(�سابقا).
املنذر �إليه  :عمران يو�سف ان�صاري حممد يو�سف .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )24,805.19درهم نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ( / 54457
خ�صو�صي  /J/دبي ) من نوع ( دودج �شارجر _ �صالون ) موديل ( _ )2010لون
(�أبي�ض ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع
كانت،،،
الكاتب العدل

مقدمة الطلب:خمي�س �سامل خمي�س الظنني النقبي.
يطيب ملحكمة خورفكان االحتادية االبتدائية �أن تقدم ل�سعادتكم �أطيب
حتياتها ووافر �شكرها.
للطلب املقدم من ال�سيد/خمي�س �سامل خمي�س الظنني النقبي بتغري اال�سم
الأول البنه من (�سليمان اىل حممد) يف جواز �سفره وخال�صة قيد والده
رقم 7299/304:لي�صبح اال�سم الكامل حممد خمي�س �سامل خمي�س الظنني
النقبي فمن لديه اعرتا�ض على ذلك ان يتقدم اىل حمكمة خورفكان االحتادية
االبتدائية خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ هذا االعالن.
القا�ضي�/سليمان را�شد �سليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية
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تغيري ا�سـم � /سميه عبداهلل �سلطان عبداهلل الظاهري

تقدمت املواطنة (�سميه عبداهلل �سلطان عبداهلل
الظاهري) بطلب اىل ق�سم التوثيقات � -أبوظبي بتغيري
ا�سمها من (�سميه) اىل(لطيفه)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن
رئي�س ق�سم التوثيق العام

الكاتب العدل

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

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
تنازل/بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد/ر�ضا ن�صري احمد  -اجلن�سية بنغالدي�ش يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50ل�صالح ال�سيد/نا�صر نذير احمد -
اجلن�سية بنغالدي�ش  -يف الرخ�صة امل�سماه (ركن الزاوية ل�صيانة ال�سيارات) �صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم 734324
تعديالت اخرى:اليوجد
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
70533
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اىل املدعي عليه/امينو امني الدين داواد  -نيجريي اجلن�سية
نحيطكم علما ان��ه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالق�ضية اع�لاه واملرفوعة �ضدكم م��ن/رويف دارم��ا اووالو
نيجريي اجلن�سية وعليه فانتم مكلفني باحل�ضور او من ميثلكم قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده عن
بعد يوم االثنني املوافق 2022/8/15:ال�ساعة العا�شرة �صباحا وذلك با�ستخدام تطبيق زووم املرئي وامل�سموع
على الرابط التايل:

يرجى الدخول على االجتماع باملوعد املحدد وار�سال امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى على الربيد
االلكرتوين للخبري علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فان اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات
املخولة لها قانونا لال�ستف�سار االت�صال بــــ- 00971544903131:

امل�صفي الق�ضائي/عبداهلل الغزاوي
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دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
تنازل/بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة/ب�شاير عي�سى حممد علي �صالح  -اجلن�سية
االمارات ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100ل�صالح ال�سيدة/
العنود حميد عبداهلل بن دروي�ش ال علي  -اجلن�سية االمارات  -يف الرخ�صة امل�سماه
(درزه بوتيك) �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم 779237
تعديالت اخرى:تغيري اال�سم التجاري من (درزه بوتيك) اىل (درية للتطريز)
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
70533

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
اعالن بالن�شر
 2346/2022/461نزاع حمدد القيمة

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتنازع �ضده  -1 :لوتاه للهند�سة والت�شييد ���ش.ذ.م.م  -2ال بي ا���س للمقاولت
�ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتنازع �:شركة دوم لن�شر وتقطيع الرخام ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة مببلغ ( )221.118درهم والفائدة
القانونية بواقع � %12سنويا والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
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

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

ا�سم امل�صفي  :ال�سويدي لتدقيق احل�سابات �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب رقم  - 704ملك حممد �سعيد خلف الغيث  -بور �سعيد  -ديرة -
هاتف  971-042288982 :فاك�س ................. :
مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أع�لاه لت�صفية اي�سباوند بي ار اند للت�سويق ���ش.ذ.م.م وذل��ك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2022/5/12واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/5/12وعلى 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

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
70197
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التوثيقات واال�شهادات/تغري اال�سم الأول

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سني امني املال

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

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
70197

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0004933مدين (جزئي)

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
اعالن حكم بالن�شر
 270/2022/18عقاري جزئي
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بالدعوى رقم 2022/1016:مدين جزئي  -عجمان

حماكم دبي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

وزارة العدل

وزارة العدل

مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
للح�ضور �أمام اخلربة

حماكم دبي
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االمارات العربية املتحدة

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

ليكن معلوما للجميع �سيتم الت�صديق على عقد بيع امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماه (موبليات تو�صيف عمران)
والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة حتت رقم  14876بني الطرفني:البائع/حممد اقبال حممد خان -
باك�ستاين اجلن�سية  -ويحمل هوية رقم784195498091909:
امل�شرتي:حممد وهيدور رحمن ابو ال ها�شم  -بنغالدي�ش اجلن�سية  -ويحمل بطاقة هوية
رقم784198963213735:
حيث ان ال�سيد/حممد اقبال حممد خان يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف
الرخ�صة امل�سماه (موبليات تو�صيف عمران) م�ؤ�س�سة فردية  -والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة حتت رقم
 14876اىل ال�سيد/حممد وهيدور رحمن ابو ال ها�شم بكافة مقوماتها املادية واملعنوية واال�سم �شامال
هذا البيع كافة املوجودات واملعدات وكذلك اال�سم التجاري والرخ�صة املهنية وال�شهرة واملوقع.
وانه �سوف يتم الت�صديق على عقد البيع بعد انق�ضاء  14يوم من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجهة اجلهات املخت�صة التباع االجراءات القانونية .

مكتب اخلدمات الق�ضائية
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االمارات العربية املتحدة

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

حماكم دبياالبتدائية

املخطر:حممد حنان حممد عبدالقادر  -بنغايل
العنوان:ال�شارقة  -الرحمانية  -هاتف0502707145:
املخطر اليه:يو�سف حممد �سلطان  -بنغايل اجلن�سية
العنوان ال�شارقة  -هاتف رقم0549905311 - 0507175282 - 0523558448 - 0566460476:
مو�ضوع االخطار:دفع قيمة �شيك
الوقائع:حيث ان املخطر اليه حرر �شيك رقم 000024:ل�صالح املخطر بقيمة  12.000درهم اثنا
ع�شر الف درهم ال�شيك م�سحوبه على (بنك ابوظبي التجاري) ي�ستحق تاريخ 2022/6/28:التوقيع
خمتلف  -وحيث ان املخطر اليه يرف�ض �سداد على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية  -وعليه فان
املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�شيك واال �سوف ي�ضطر ا�سفا التخاذ االجراءات
القانونية �ضده وا�شعرك ب�سداد املبلغ يف مدة اق�صاه  5ايام  -وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب
العدل اخطاركم بهذا ر�سميا .
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70021

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

ا�سم ال�شركة  :اي�سباوند بي ار اند للت�سويق �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب رق��م  4ملك عبدالرحيم حممد عبدالرحيم بالغزوز ال��زرع��وين -
القرهود ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  812960 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1360109 :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
 ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2022/5/12واملوثق ل��دى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2022/5/12وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني ال�سويدي لتدقيق احل�سابات �ش.ذ.م.م العنوان  :مكتب رقم 704
 ملك حممد �سعيد خلف الغيث  -بور �سعيد  -ديرة  -هاتف 971-042288982 :فاك�س  ................. :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/13502
املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليها  :ريهام فتحى م�سكني حممود .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )110,162.00درهم نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رق��م ( 66328
 /خ�صو�صي � /15/أبوظبي ) من نوع ( هايونداي فيلو�سرت _ هات�شباك ) موديل
( _ )2016لون (�أزرق ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر
من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
70197

العدد  13609بتاريخ 2022/8/2
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/13501
املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليه  :جنارو با�سكوا كو�ستال�س .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )94,294.00دره��م نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ( / 86748
خ�صو�صي  / I /دبي ) من نوع ( � _ MITSUBISHI PAJEROأ�ستي�شن )
موديل ( _ )2018لون (�أ�سود �أبي�ض ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة
حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
70197
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اجلائزة الذهبية يف �إ�سطنبول وجائزة �أف�ضل فيلم تاريخي يف بروك�سل

جمهور امل�سرح

عند الذهاب لعر�ض م�سرحي يف دول��ة الإم��ارات �ستجد �أن امل�سرح �إما
�أن يكون ممتلئاً ب�أكمله �أو �أن م��ن يف �صالة امل�شاهدين ال يتجاوزون
ع�شر �أ�شخا�ص ،وال�سبب يف �أن العرو�ض امل�سرحية ُتركز على نوعني
من الأعمال امل�سرحية ،نوع امل�سرح اجلماهريي وال��ذي يجذب املتفرج
بطريقة كبرية مما ي�ؤدي �إىل امتالء امل�سرح عن بكرة �أبيه ،والنوع الثاين
هو م�سرح املهرجانات امل�سرحية وهو
نتاج مهرجانات �أو ما يُعرف باملو�سم
امل�سرحي وه�ن��ا نتحدث ع��ن عموم
اجلماهري.
نحن ٌن��ري��د م�سرح ب��ه ر�سالة وكما
قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور:
�سلطان بن حممد القا�سمي حفظه
اهلل ورع��اه“ ،نريد �أن يكون امل�سرح
مدر�سة للأخالق” ويف الوقت ذاته
�أن الر�سالة ت�صل لأك�ب�ر ع��دد من
اجلمهور وبالتايل نريد جمهوراً،
من وجهة نظري ب��أن هذه املعادلة
ه��ي ال�سبب يف ظ�ه��ور اجل�م�ه��ور يف
امل�سرحيات اجلماهريية واختفاءه
عن م�سرحيات املهرجانات ،وملحاولة
لإرج��اع اجلمهور قامت �إدارة مهرجان دبي مل�سرح ال�شباب لهذه ال�سنة
بو�ضع �شرط ب�أن تكون العرو�ض املقدمة للمهرجان من الأدب ال�ساخر
للعمل بعد املهرجان على ت�سويق العرو�ض امل�سرحية وجذب اجلمهور
وعدم االقت�صار على عر�ضه ملدة يوم واحد فقط للمهرجان فالعرو�ض
امل�سرحية حتتاج �إىل تدريبات طويلة ت�صل �إىل ثالثة �شهور.
الهدف الأهم خلروج اجلمهور من عامة النا�س من بيته �إىل م�شاهدة
م�سرحية هو الرتفيه ،فمن وجهة نظري احلل هو تقدمي عرو�ض بها
ر�سالة و ُت�ق��دم كوميديا موقف �أو كوميديا من خ�لال الن�ص واملكتبة
العربية والإم��ارات�ي��ة ممتلئة بن�صو�ص من ه��ذا النوع دون اال�ستهزاء
ب�أ�شخا�ص بعينهم ب�سبب اللون �أو الطول �أو فالن ق�صري �أو احلديث
�إىل اجلمهور واالرجت��ال معه بطريقة قد جتلب ال�ضحك غري املربر
وهذا م�سرح يفقد قيمته احلقيقية ور�سالته ،و�إمنا �أن تنبع الكوميديا
من خ�لال م�برر درام��ي ،ويف الوقت نف�سه اجلمهور ال يريد م�سرحاً
�سوداويا قامتا لي�س به مناظر وال مالب�س وال �إ�ضاءة بحجة �أن املخرج
ا�ستخدم امل�سرح العبثي �أو امل�سرح ال�سريايل ليناق�ش الن�ص الفالين ،و�إن
فاز العر�ض بجائزة �أف�ضل عر�ض متكامل يف املهرجانات امل�سرحية ،لأن
معايري تقييم جلنة التحكيم تختلف عن معايري تقييم اجلمهور ومن
هنا ظهر م�صطلح عرو�ض مهرجانات وعرو�ض جماهريية ،فاجلمهور
يريد م�سرحاً يالم�سه ويناق�ش ق�ضاياه ويدخل البهجة يف قلبه.
قد ي�س�أل �سائل ،امل�سرحيات اجلماهريية ،لها جمهور كبري وه��ذا �إن
دل على �شيء ف�إنه ي��دل على جن��اح امل�سرحية ،والدليل نفاذ التذاكر
وا�ستمرارية هذه العرو�ض ،والإجابة هي �أن ال�سلعة اجليدة تطغى على
غريها من ال�سلع �أما ال�سلعة الوحيدة يف ال�سوق فهي التي �سي�ستهلكها
اجلمهور ،وهنا دور امل�سرحيني البد من االرتقاء بذائقة اجلمهور من
خ�لال ت�ق��دمي ع��رو���ض جتمع ب�ين الكوميديا وال��ر��س��ال��ة ،لأن م�س�ألة
التذوق الفني للجمهور هي م�س�ألة تراكمية ال ت�أتي بيوم وليلة وبالتايل
ال�سلعة اجليدة �ستقوم بطرد ال�سلعة الرديئة من ال�سوق بدون �أي قوانني
�أو ت�شريعات �أو رقابة ومنع فقط مبجرد تقدمي �سلعة فنية جيدة.
�سعيد الزعابي

فيلم «خورفكان» يوا�صل ح�صد اجلوائز يف املهرجانات ال�سينمائية الدولية
•• ال�شارقة-الفجر:

وا�صل فيلم خورفكان ،من ت�أليف �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س الأع �ل��ى حاكم
ال�شارقة ،وال��ذي �أنتجته هيئة ال�شارقة
ل�ل��إذاع ��ة وال �ت �ل �ف��زي��ون يف ال �ع��ام ٢٠٢٠م
ح �� �ص��ده �أه � ��م اجل ��وائ ��ز يف املهرجانات
ال�سينمائية الدولية.
ف �ق��د ح���ص��د ال�ف�ي�ل��م اجل ��ائ ��زة الذهبية
لأف�ضل فيلم روائ��ي درام��ي يف مهرجان
بي�ست �إ�سطنبول ل�ل�أف�لام ال�سينمائية
ع��ن ال ��دورة احل��ال�ي��ة يوليو ٢٠٢٢م ،بعد
مناف�سة مع عدد كبري من الأفالم العاملية
التي تناف�ست على هذه الفئة من بني ١٥
فئة �أخ��رى يف املهرجان الذي يعد واحداً
م��ن �أه��م م�ه��رج��ان��ات ال�ف��ن وال�سينما يف
�إ�سطنبول ،وهو املوثق على موقع الأفالم
ال�سينمائي العاملي ال�شهري .IMDB
كما ح�صد فيلم خورفكان جائزة �أف�ضل
ف �ي �ل��م ت��اري �خ��ي يف م �ه��رج��ان بروك�سل
ال���س�ي�ن�م��ائ��ي ،وه ��و م �ه��رج��ان �سينمائي
دويل حتتوي م�سابقاته على �أكرث من ٣٥
ت�صنيفاً للأفالم الطويلة ،بالإ�ضافة �إىل
عرو�ض حية �سنوية ،وهو موثق من قبل
املوقعني العامليني املتخ�ص�صني يف �صناعة
ال�سينما  IMDBو ،filmfreeway
ويعقد املهرجان �سنوياً يف مركز توبو�س
ل �ل��أع � �م ��ال يف ال �ع��ا� �ص �م��ة البلجيكية
بروك�سل.

وك� � ��ان ف �ي �ل��م خ ��ورف� �ك ��ان ق� ��د ح �� �ص��د يف
يونيو املا�ضي ث�لاث ج��وائ��ز يف مهرجان
�أث �ف �ي �ك �ف��اروين ال���س�ي�ن�م��ائ��ي ال � ��دويل يف
الهند ،وه��ي جائزة �أف�ضل فيلم �آ�سيوي،
وجائزة �أف�ضل ت�صوير �سينمائي وجائزة
�أف�ضل خمرج لفيلم �آ�سيوي ،وذلك �ضمن
ع��دد كبري م��ن الأف�ل�ام العاملية امل�شاركة
يف امل �ه��رج��ان ،وال �ت��ي ت�ن��اف���س��ت ع�ل��ى نيل
اجل��وائ��ز والأل �ق ��اب يف �أك�ث�ر م��ن �أربعني
ت�صنيفاً ولقباً وجائزة.
ويعد فيلم خورفكان �أه��م �إنتاجات هيئة
ال �� �ش��ارق��ة ل�ل��إذاع ��ة وال �ت �ل �ف��زي��ون ،وجاء
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع � �ش��رك��ة ج �ي��ت ج ��و فيلمز
ليميتد ،وه��و م��ن �إخ ��راج ك��ل م��ن املخرج

الإيرلندي موري�س �سويني والربيطاين
ب�ي�ن م � ��ول ،وق� ��د �� �ش ��ارك ف �ي��ه �أك �ث��ر من
ثالثمائة �شخ�ص ما بني طاقم التمثيل
وعمليات الإنتاج الذي متت جميع مراحل
ت�صويره على �شواطئ خورفكان ومزارعها
وج �ب��ال �ه��ا وم��دي �ن �ت �ه��ا ال �ق��دمي��ة ،وت ��وىل
عملية الت�صوير مدير الت�صوير العاملي
الأيرلندي ريت�شارد كيندريك.
ويج�سد الفيلم امللحمة التاريخية ملقاومة
�أه��ايل مدينة خورفكان للغزو الربتغايل
عام ١٥٠٧م وما تلتها من �أحداث ومعارك،
حيث ي�صور الفيلم مقاومة الأه��ايل بكل دور عمر.
��ش�ج��اع��ة وب���س��ال��ة رغ ��م ق�ل��ة الإمكانيات وي �ع��ر���ض ال�ف�ي�ل��م ح��ال �ي �اً ع�ل��ى الرحالت
م �ق��اب��ل م ��ا ك� ��ان مي �ل �ك��ه ال�ب�رت �غ��ايل من اجل ��وي ��ة ل� �ع ��دد م ��ن � �ش ��رك ��ات ال� �ط�ي�ران
�أ�سلحة نارية متطورة.
��ش��ارك يف متثيل ه��ذا العمل ال�سينمائي
ال �� �ض �خ��م ن �خ �ب��ة م ��ن ال �ف �ن��ان�ي�ن العرب
واملحليني كان من �أبرزهم الفنان ال�سوري
ر�شيد ع�ساف يف دور ال�ق��ائ��د الربتغايل
�أفون�سو دي البوكريك وعدد من الفنانني
ال�سوريني مثل قي�س ال�شيخ جنيب وقا�سم
ملحو� ،أما الفنانون املحليون فكان �أبرزهم
�أحمد اجل�سمي ،حممد العامري ،الفنان
الإماراتي الراحل حميد �سمبيج ،الدكتور
حبيب غلوم ،من�صور الفيلي ،عبد اهلل بن
حيدر ،عبدالرحمن امل�لا ،حممد جمعة،
�أ� �ش �ج��ان ،ب ��دور وال�ط�ف�لان عبدالرحمن
امل��رق��ب يف دور ع�ل��ي وع �ب��داهلل اجل ��رن يف

ال��وط �ن �ي��ة واخل �ل �ي �ج �ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
املن�صة الرقمية لهيئة ال�شارقة للإذاعة
والتلفزيون (مرايا).

ن�شر املوروث الثقايف الإماراتي الأ�صيل وتعزيز ب�صمة الإمارة الثقافية يف املحافل الدولية

«دبي للثقافة» تربز عبق تراث دبي وتاريخها الناب�ض باحلياة مبهرجان �سميث�سونيان للفنون ال�شعبية يف وا�شنطن
االحتفاء مبتحف ال�شندغة باعتباره عامل جذب ثقايف رئي�سي يف دبي وتن�شيط ال�سياحة الثقافية فيهاخ�ل��ال م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف ف �ع��ال �ي��ات مهرجان وا�شنطن� ،أخ��ذت هيئة الثقافة وال�ف�ن��ون يف
��س�م�ي�ث���س��ون�ي��ان  2022ال � ��ذي رف� ��ع �شعار دبي “دبي للثقافة” زوار املهرجان يف رحلة
“الإمارات العربية املتحدة ..م�شه ٌد ٌ
ناب�ض مبتكرة للتعرف �إىل ت ��راث الإم� ��ارة وروعة
باحلياة وذكريات خالدة” ،وعُقد يف “مركز تقاليدها وتاريخها العريق ،وذلك على امتداد
الت�سوّق الوطني” يف العا�صمة الأمريكية فرتة املهرجان من  22يونيو وحتى  4يوليو

املا�ضيني .يُعد املهرجان �أح��د �أب��رز الأحداث
الفنية والثقافية على م�ستوى العامل ،ويتم
تنظيمه ��س�ن��وي�اً يف وا��ش�ن�ط��ن .وب�ع��د تو ّقفه
مل��دة ع��ام�ين ،ا��س�ت���ض��اف امل �ه��رج��ان يف دورته
ه��ذا ال�ع��ام دول��ة الإم � ��ارات ،ب��دع��م ك��ام��ل من
وزارة الثقافة وال�شباب وبال�شراكة مع وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل و�سفارة الدولة يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،وذلك مب�شاركة
م��ن  80فناناً م��ن ال��دول��ة .واحتفى جدول
احل��دث بعراقة ال�تراث والهوية الإماراتية،
وب��امل�ن�ج��زات ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة والإبداعية
للدولة ،و�أب��رز دوره��ا ومكانتها يف احت�ضان
العديد من الفعاليات الثقافية املرموقة التي
جتمع العامل ومثقفيه على �أر�ضها.
وت�ضمنت م�شاركة “دبي للثقافة” عر�ضاً
ملركب �شراعي �إماراتي تقليدي من مقتنيات
الهيئة� ،إىل ج��ان��ب جمموعة م��ن املقتنيات
ال�تراث�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ملتحف ال���ش�ن��دغ��ة ،والتي
مت �إقرا�ضها لأغرا�ض امل�شاركة يف املهرجان،
ف�ض ً
ال عن حمتوى متعلق باملالحة البحرية
وم �غ��ا� �ص��ات ال� �ل� ��ؤل� ��ؤ ،وامل �� �ش��ارك��ة يف تقدمي
حم��ا� �ض��رات و �أداء ن�ه�م��ات و� �ش�ل�ات بحرية
“�أغاين البحر التي واكبت رحالت الغو�ص”.
كما �أتاحت �أمام زوار املهرجان فر�صة فريدة
ال�ستك�شاف ابتكار الأج��داد خلريطة الدرور
ال�ت��ي ك��ان��ت ت���ش� ّك��ل م��رج�ع�اً ل�ل�ت�ن� ّب��ؤ ب�أحوال
الطق�س ع��ن طريق معرفة م��واق��ع النجوم،
و�سلطت ال�ضوء على جهود الإم��ارة يف �صون
امل ��وروث ال�ث�ق��ايف الإم��ارات��ي واحل �ف��اظ عليه
عرب الأج�ي��ال.و�أك��دت مرمي التميمي ،مدير
حي ال�شندغة ومدير �إدارة املواقع الرتاثية
مكلف يف “دبي للثقافة” ،ع�ل��ى �أن الهيئة
حري�صة ع�ل��ى االح�ت�ف��اء بالثقافة وال�ت�راث
الإم��ارات�ي�ين ،وال تدّخر جهداً يف �سبيل ن�شر

�إرث دب��ي الثقايف يف ال�ع��امل ،م��ن �أج��ل تعزيز
ب�صمة الإم��ارة الثقافية يف املحافل الدولية
وتر�سيخ مكانتها كمركز عاملي للثقافة.
و�أردف � ��ت ال�ت�م�ي�م��ي� :أن دب��ي م��دي�ن��ة ناب�ضة
باحلياة ،وت��وف��ر لقاطنيها وزائ��ري�ه��ا جتارب
فريدة للتعرف �إىل تراثها املم ّيز و�أ�صولها
ال�ت��اري�خ�ي��ة ال �ع��ري �ق��ة ،وق ��د ك��ان��ت امل�شاركة
يف ه ��ذا امل �ه��رج��ان ف��ر� �ص � ًة ل �ل�تروي��ج ملتحف
ال�شندغة باعتباره عامل جذب ثقايف رئي�سي
يف الإم � ��ارة ،م��ا ي�سهم يف تن�شيط ال�سياحة
الثقافية فيها .وج��اء ذل��ك يف �إط��ار التعاون
بني متحف ال�شندغة وم�ؤ�س�سة �سميث�سونيان
ال� ��ذي ي�ن�ط�ل��ق م ��ن �إمي � ��ان ال�ه�ي�ئ��ة ب�أهمية
التعاون بني الثقافات ،وبناء �شراكات دولية
متميزة ت�سهم يف دع��م االق�ت���ص��اد الإبداعي
وم�ساهمته يف االقت�صاد الوطني».
يُذكر �أن متحف ال�شندغة �أكرب متحف تراثي
يف دبي يوفر لزواره رحلة ال�ستك�شاف مكنونات
تراث املا�ضي اجلميل ،واالطالع على �صفحات

من احلياة الإجتماعية والإقت�صادية يف هذه
املنطقة العريقة عرب جمموعة من البيوت
التاريخية التي حتوّلت �إىل �أجنحة يف املتحف
ت�ضم �أح��دث تقنيات العر�ض التفاعلي ،مبا
فيها دار �آل م�ك�ت��وم ،وب�ي��ت ال�ع�ط��ور وجناح
احلياة البحرية� ،إ�ضافة �إىل جناح الأطفال
والفعاليات الأخرى املخ�ص�صة جلميع �أفراد
العائلة.
و ُت َع ُّد دبي للثقافة الهيئة احلكومية امل�ؤمتنة
على �صون ت��راث دبي الغني ون�شره ،ورعاية
امل��واه��ب الإب��داع �ي��ة ،ودع ��م ال �ت �ن��وع الثقايف
يف الإم � � ��ارة ،مب��ا ي���س�ه��م يف مت �ك�ين القطاع
الثقايف والإب��داع��ي كرافد لالقت�صاد املحلي
وت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة دب��ي م��رك��زاً ع��امل�ي�اً للثقافة،
ملتقى للمواهب .وتنطلق
حا�ضنة للإبداع،
ً
دب��ي للثقافة يف ر�ؤي�ت�ه��ا م��ن خ��ارط��ة طريق
ا�سرتاتيجيتها التي تتناغم مع “ا�سرتاتيجية
دبي لالقت�صاد الإبداعي” الهادفة �إىل جعل
الإمارة عا�صمة عاملية لالقت�صاد الإبداعي.

الثالثاء  2أغسطس  2022م  -العـدد 13609

فــن عــربـــي

2022 - Issue No 13609

August

2

Tuesday

تقدم م�سل�سال يف رم�ضان املقبل بتوقيع مدحت وماندو العدل

نيللي كرمي تك�شف عن
�أ�صعب حلظة يف حياتها
ك�شفت الفنانة نيللي كرمي ،عن �أ�صعب حلظة يف حياتها
تعر�ضت لها ،وذلك كان خالل �إ�صابة والدتها الرو�سية
اجلن�سية ،بجلطة ،وذلك يف وقت ت�صوير نيللي م�سل�سل �سجن الن�ساء.
وقالت نيللي خالل حوارها مع الإعالمي �أن�س بوخ�ش ،خالل برنامج " "ABtalksوالذي يقدمه
عرب قناته على موقع يوتيوب�" :أ�صعب حلظة يف حياتي عندما �أ�صيبت والدتي بجلطة،
�أنا ح�سا�سة زيادة عن اللزوم ،و�أمي جالها جلطة و�أنا ب�صور م�سل�سل �سجن الن�سا ،ذهبت
للم�ست�شفى وجدت نف�سي ال �أعرف كيف �أت�صرف ،وجائني ذعر وات�صلت ب�أخي وركب �أول
طائرة ورجع ،قولت له ت�صرف� ،أنا تعبت وذهبت �إىل امل�ست�شفى  100مرة قبل ذلك،
لكن عندما يخ�ص الأمر �أحد من �أهلي ي�ؤثر عليه بالتعب وبيجي يل �شلل".

27

بعد وفاة والدي بال�سرطان ا�ست�سلمت لالكتئاب
من جهة �أخرى ك�شفت الفنانة نيللى كرمي ،تفا�صيل وفاة ومر�ض
والدها بال�سرطان ،م�شرية �إىل �أنها مل ت�ستوعب وفاته ب�سبب �أنها
مل تتخط عمر الـ 16عا ًما ،معربا �إنها �أ�صبحت حزينة على فراق
والدها بعد �إجنابها �أبناءها.
وقالت نيللى �أث�ن��اء ا�ست�ضافتها بربنامج ()ABTALKS
عرب (يوتيوب)( :فى فرتة وفاة والدى مل �أ�شعر باملو�ضوع �أوى،
ووالدى توفى وهو مري�ض بال�سرطان وكنت �صغرية م�ش فاهمة
يعنى �إيه مر�ض ال�سرطان ،و�أخويا و�أهلى هم اللى كانوا متوليني
املو�ضوع ،و�أنت �صغري م�ش بتكون مدرك �أوى بوفاة الأ�شخا�ص
من حولك ،ولكن مع م��رور الوقت بتتمنى يف جناحك يكون
جنبك وتقول كان نف�سى بابا ي�شوفنى كدا ،ومل خلفت كنت
بح�س بوالدى وا�ستوعبت وفاته وحزينة جدا على وفاته).
وقبل وفاته كنا نعرف �أنه مري�ض التهاب رئ��وى ،وقبل
ال��وف��اة اكت�شفوا �أن��ه عنده �سرطان ،وك��ان يف العناية
املركزة ،و�أنا عرفت مبر�ضه يف ثالث يوم يف العناية،
وكان توفى.
و�أ��ض��اف��ت( :ماما عيطت بعد وف��اة وال��دي ،وملت
نف�سها وملتنا كلنا واحلياة هت�ستمر ،باملعنى ده،
و�ساعتها كانت قوية ،وبعدها ب�شهر �سمعتها
بتعيط يف غرفتها لوحدها ،وعملت كل حاجة
ع�شان منح�س�ش �أن احل�ي��اة ان�ت�ه��ت ،وهذه
ك��ان��ت نقطة ق��وي��ة م�ن�ه��ا ،ول��و ا�ست�سلمت
ل �ل �ح��زن وال �ب �ك��اء م ����ش ه �ت �ع��رف تخرج
منه).
واختتمت( :م��ام��ا مل جتلها جلطة،
�أخ��وي��ا ح�ضر وق��ال�ه��ا �إن �ت��ي الزم
تكوين قوية وتقومي ،ويف ثالث
ي��وم ق �ع��دت ت���ص��رخ ل�ك��ن م�شها
وحت ��رك ��ت ،م ��ن ال �� �س �ه��ل �إن ��ك
تقول تعبان �أو عندى اكتئاب،
�أن ��ا ك�ن��ت مب��ر ب �ح��االت اكتئاب
�أح� �ي ��ان ��ا زي �أي � �ش �خ ����ص ولكن
م�ش ب�ست�سلم وب�ح��اول �أخ��رج منه
واال�ست�سالم لكلمة اكتئاب ،ملو�ش
نهاية ممكن تدخل يف اكتئاب لفرتة
�سنة �أو خم�سة ،الزم �أن ��ت ال�ل��ي تخرج
نف�سك وتلم نف�سك ب�سرعة ع�شان تقدر

(مطرح مطروح)
يعيد حممود
حميدة� ...إىل
(الأربعينيات)
انتهى املخرج امل�صري وائ��ل �إح�سان من ت�صوير امل�شاهد
الأخ�ي��رة لفيلمه اجل��دي��د (م �ط��رح م �ط��روح) ،ليدخل
ال�ع�م��ل غ��رف��ة امل��ون �ت��اج وال �ت �ل��وي��ن م��ن �أج� ��ل جتهيزه
للعر�ض ،وذل��ك بعد �سل�سلة م��ن ال�ت��أخ�يرات ب�سبب
ان�شغال النجوم يف �أعمال �أخرى.
م���ص��ادر يف ال�شركة املنتجة ،ق��ال��ت ل �ـ(ال ��راي)� ،إنه
ي�ت��م ح��ال �ي �اً االن �ت �ه��اء م��ن امل��ون �ت��اج ،وجت�ه�ي��ز ن�سخ
الفيلم ت�ب��اع�اً ،على �أن يتم خ�لال ال�ف�ترة املقبلة
حتديد مو�سم وموعد العر�ض يف قاعات ال�سينما
امل�صرية والعربية( .مطرح مطروح) ،من ت�أليف
حممد عز و�إخ��راج وائل �إح�سان ،وهو فيلم يعود
باجلمهور �إىل الأربعينيات من القرن املا�ضي يف
م�صر ،حيث يتقا�سم بطولته ،ك��ل م��ن بطولة
حممود حميدة ،كرمي عفيفي� ،سامي مغاوري،
حم�م��د ال���س�ع��دين ،ليلى زاه ��ر� ،شيماء �سيف،
�شريف ث��روت ،حممدي القا�ضي ،كما ي�شارك
يف البطولة املمثل الربيطاين �سكوت �آدكينز
املعروف بـ (بويكا).

تقف علي رجلك تانى).
لهذا ال�سبب ا�ضطررت لقطع جزء من �أذين
وك�شفت الفنانة نيلي ك��رمي ع��ن تعر�ضها للإ�صابة ب��ورم يف وجهها قبل �سنوات ،وحتديداً
يف املنطقة خلف �أذن�ه��ا ،م�شرية �إىل �أن�ه��ا ق��ررت ال�سفر للواليات املتحدة الأمريكية للقيام
بالعملية.
وقالت نيلي خ�لال احل��وار( :تعر�ضت ل��ورم بوجهي قبل �سنوات ،وحت��دي�دًا يف منطقة خلف
الأذن ،وقررت ال�سفر للواليات املتحدة للقيام بالعملية).
وتابعت( :الأط�ب��اء ح��ذروين من العملية وخطورتها ،و�أنها من املمكن �أن تعر�ضني لل�شلل،
ب�سبب ح�سا�سية العملية ،ولكني �أ�صريت على �إجرائها ،فقلت للأطباء �أعمل ممثلة وال �أريد
ت�شويه وجهي ،لهذا ال�سبب ا�ضطر لقطع جزء من �أذين حتى ال يتم ت�شويه وجهي بالكامل).
(االحرتام الزائد بيتفهم غلط)
�أكدت الفنانة نيللي كرمي �أن بع�ض النا�س يفهمون الأدب والرتبية على �أنهما �ضعف ،لي�س على
�أنها احرتام وتقدير للآخر ،وهذا ما يجعلها تتمنى تغري طبعها واحرتامها الزائد عن احلد.
وقالت نيللي خالل احلوار�( :أنا ح�سا�سة �أوي زيادة عن اللزوم ،حمتاجة �شوية بجاحة على قلة
�أدب يتخلطوا على بع�ض حمتاجني يطلعوا ،مرتبية زيادة عن اللزوم يعني).
وتابعت�( :ساعات الرتبية والأدب النا�س بيفهموها هبل ،فالنا�س بتفهمها غلط ،ويف نا�س
معاها م�ش الزم تطلع ال�صفات احللوة).
م�سل�سلي القادم من توقيع مدحت وماندو العدل
من جهته قال املنتج جمال العدل� ،إن النجمة نيللى كرمي ت�شارك يف ال�سباق الرم�ضانى املقبل
مب�سل�سل جديد ،من ت�أليف مدحت العدل ،ومن �إخراج ماندو العدل ،م�شرياً �إىل �أن ال�شركة
ت�سلمت املعاجلة الدرامية �أم�س من امل�ؤلف مدحت العدل ،لو�ضع اخلطة املبدئية للم�سل�سل،
والذى تظهر من خالله نيللى كرمي مبفاج�أة جديدة يف ال�شخ�صية التي تقدمها .
وتعود نيللى كرمي للتعاون مع امل�ؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكرث من � 4سنوات ،منذ
�أن قدما �سوياً م�سل�سل "لأعلى �سعر" ،عام  ،2017و�شارك يف بطولته كال من �أحمد فهمى،
زينة ،نبيل احللفاوى� ،أحمد جمدى� ،سلوى حممد على ،ورحمة ح�سن ،وعدد من الفنانني،
�إخراج ماندو العدل .
كما جتدد نيللى كرمي تعاونها مع املخرج ماندو العدل ،بعدما جنحا �سوياً يف م�سل�سل فاتن
�أمل حربى ،والذى عر�ض يف �شهر رم�ضان املا�ضى ،و�أحدث جدال وا�سعاً ب�سبب تناوله لقانون
الأح ��وال ال�شخ�صية ،و��ش��ارك يف بطولته ك�لا م��ن �شريف �سالمة ،حممد ال�شرنوبى ،هالة
�صدقى ،فادية عبد الغنى ،حممد التاجى ،وعدد كبري من الفنانني.
ي�شار �إىل �أن نيللى كرمي قدمت �أخر �أعمالها م�سل�سل "فاتن �أمل حربى" من بطولة �شريف
�سالمة ،هالة �صدقي ،حممد ثروت ،حممد ال�شرنوبي ،خالد �سرحان ،فادية عبد الغني ،جيالن
عالء ،حممد التاجي ،يارا جربان ،ملياء الأمري� ،سارة الدهيم ،كرمي فتحى ،والطفلتني فريوز
وريتال ظاظا ،وت�أليف �إبراهيم عي�سى يف �أوىل جتاربه يف الدراما و�إخراج ماندو العدل و�إنتاج
�شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

بعد (خطافة الرجالة)..
�أينت عامر ت�شوق
(توتا ّ
جمهورها لـ ّ
فروتا)
ن�شرت الفنانة �أينت عامر بو�سرت لأغنية جديدة تنوي طرحها
وحت�م��ل ا��س��م "توتّا فروتّا" ،حيث ظ�ه��رت يف البو�سرت
ترتدي "جيبة" وردية اللون،
و"وبلوزة" �سوداء.
وك��ان��ت �آخ��ر الأع �م��ال ال�ت��ي �شاركت فيها م�سل�سل
"مكتوب عليا" ال��ذي قدمته �أم��ام الفنان �أكرم
ح�سني وال�ف�ن��ان��ة ه �ن��ادي مهنا وال �ف �ن��ان عمرو
عبد اجلليل ،وحقق امل�سل�سل م�شاهدة كبرية
خ�لال عر�ضه خ�لال مو�سم رم�ضان املا�ضي،
ك�م��ا حققت �أغ�ن�ي��ة "�ستو �أنا" ال�ت��ي قدمها
�أكرم ح�سني و�أينت عامر �سويا ،جناحا كبريا
فتجاوزت م�شاهداتها  15مليون م�شاهدة
منذ بدء عر�ضها.
ف �ي �م��ا �أط� �ل� �ق ��ت الح� �ق ��ا �أغ� �ن� �ي ��ة "خطافة
الرجالة"،
وكانت من كلمات �أحمد عالء الدين� ،أحلان
م ��ودي ،ت��وزي��ع زووم ،وح�ق�ق��ت م�شاهدات
و�صلت �إىل � 160ألف م�شاهدة عرب قناتها
على موقع يوتيوب.
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الكرز احلام�ض يفيد يف مكافحة ال�سكري و�أمرا�ض القلب
ي�ح�ت��وي ال �ك��رز احلام�ض
على فيتامينات ومواد
مغذية عديدة ،لذلك
تفيد ه��ذه ال�ث�م��ار يف
مكافحة �أمرا�ض
ال � � � �ق � � � �ل� � � ��ب
وا لأوعية
الدموية
وم� � � ��ر�� � � ��ض
ال � � � �� � � � �س � � � �ك� � � ��ري

وغريها.
وي���ش�ير م��وق��ع � ،Food Newsإىل �أن ثمار
الكرز احلام�ض غنية بفيتامني  Сوالبوتا�سيوم
واملنغنيز ،كما �أنها حتتوي على ن�سبة من جمموعة
فيتامني  Вو فيتامني  Кكافية لتلبية احتياجات
اجل�سم ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك حت�ت��وي على ن�سبة
جيدة من البولوفينول.
وقد �أجرى الباحثون عدة درا�سات �أكدت نتائجها
ال�ف��وائ��د ال�صحية لثمار ال�ك��رز احل��ام����ض ،فهي
ت �ف �ي��د يف ال ��وق ��اي ��ة م ��ن �أم� ��را�� ��ض ال �ق �ل��ب لأنها

ما الأطعمة التي عليك
تناولها �إن �أ�صبت بالإ�سهال؟

الكاكاو
�أك � ��دت درا�� �س ��ة ح��دي �ث��ة �أن
املركبات احليوية الن�شطة
املوجودة يف الكاكاو ميكنها
احلفاظ على �صحة القلب.
ووفقا للباحثني فى جامعة
(�� � �س � ��ارى) ف ��ى بريطانيا
ف ��إن النوعني م��ن املركبات
احل� �ي ��وي ��ة وال � �ت� ��ى تعرف
ب� ��ا� � �س� ��م (ال� � �ف �ل��اف � ��ان � ��ول)
و(بر�سينيدينز) ،يت�صرفان
ب�شكل خمتلف فى اجل�سم.
وت�ع�ت�بر (امل��رك �ب��ات احل �ي��وي��ة) م��ن امل��رك �ب��ات ال�غ��ذائ�ي��ة امل�ف�ي��دة لل�صحة،
واكت�سبت مركبات (الفالفانول) املتواجدة فى الكاكاو اخلام اهتماما عمليا
كبريا فى ال�سنوات الأخ�ي�رة ،وه��ى تت�ألف من نوعني من امل��واد احليوية،
وهما (الفالفونول)( ،وبرو ر�سيانيدين�س) ،حيث �أن كال املجموعتني من
املركبات تتواجد �أي�ضا فى ع��دد من الفواكه مثل التفاح ،العنب ،التوت،
وبع�ض احلبوب والبقول ،وبالتايل ف��إن �إ�ستخدام الكاكاو اخل��ام كنموذج
للأغذية املحتوية على مركبى (الفالفونول)( ،وبرو ر�سيانيدين�س) من
املرجح �أن ي�ساعد فى احلفاظ على �صحة القلب.
و�أظهرت درا�سات متعددة �أن اال�ستهالك اليومى ملركبى (الفالفونول)،
(وب� � ��رو ر� �س �ي��ان �ي��دي �ن ����س) ي � � ��ؤدى �إىل حت �� �س�ين م �� �س �ت��وي��ات � �ض �غ��ط ال ��دم
والكولي�سرتول فى ال��دم وي�ضمن مرونة الأوع�ي��ة الدموية ،ولكن حتى
الآن ،كان من غري الوا�ضح �إىل �أى مدى ت�سهم هذه املركبات الطبيعية فى
اكت�ساب الفوائد املر�صودة ،وما �إذا كانا يتعاونان معا �أم ال.

ت��زداد ح��االت الإ��س�ه��ال يف ال�صيف وم��ع تقلب امل�ن��اخ ،فمنها م��ا ينتج عن
�أمرا�ض ه�ضمية �أو غريها ،بحالة ت�ؤثر على الكثريين من وقت لآخر.
وي�شري اخلرباء �إىل �أهمية حتديد نوع الطعام والقيام بحميات غذائية يف
فرتة حدوث الإ�سهال وبح�سب م�سعفي الهيئة الوطنية للخدمات ال�صحية
ق��د ال حت�ت��اج �إىل ت �ن��اول ال�ط�ع��ام �إذا ف�ق��دت �شهيتك ول�ك��ن ي�ج��ب عليك
اال�ستمرار يف �شرب الكثري من ال�سوائل.
وي��دور يف اذه��ان الكثري ��س��ؤال ما هي الأطعمة اجليدة لتناولها �إذا كان
ال�شخ�ص يعاين من الإ�سهال؟
يو�صي م�سعفو الهيئة الوطنية للخدمات ال�صحية بتناول وجبات �صغرية
وخفيفة وجتنب الأطعمة الدهنية �أو احلارة ،وتن�ص التوجيهات الر�سمية
على �أن" :الأطعمة املاحلة ت�ساعد �أكرث من غريها.
وم��ن الأم�ث�ل��ة اجل �ي��دة البطاط�س والأرز وامل ��وز واحل���س��اء واخل�ضروات
امل�سلوقة.
قال اخل�براء يف م�ست�شفيات جامعة �سانت جورج �إنه يجب على ال�شخ�ص
الذي يعاين من الإ�سهال تناول الأطعمة التي جتعل الرباز �أكرث متا�سكا،
وت�شمل ه��ذه الأط�ع�م��ة � :أرز ،معكرونة ،بطاط�س ب��دون ق�شر ،ب�سكويت
التك�سري اجلاف ،الدجاج امل�سلوق ،اللحم بقري ،ال�سمك والبي�ض املخفوق.
وينوه االطباء �إىل �أهمية الإكثار من ال�سوائل �سي�ساعد هذا على جتنب
اجلفاف ويجب �أخذ ر�شفات �صغرية ومتكررة من املاء ،يقولأطباء م�شفى
�سانت جورج ":من الناحية املثايل ،يجب على البالغني الذين يعانون من
هذه احلالة �أن ي�شربوا الكثري من ال�سوائل التي حتتوي على امل��اء وامللح
وال�سكر".
ي�ضيف الأطباء" :ميكن �شرب املاء املمزوج بالع�صري �أو مرق احل�ساء و�إذا
كنت ت�ستهلك كمية كافية من ال�سوائل ،فيجب �أن يكون لون البول �أ�صفر
فاحتا �أو �شبه �صاف".
ت�شري الهيئة الوطنية للخدمات ال�صحية� ،أهمية القيام بغ�سل اليدين باملاء
وال�صابون ب�شكل متكرر� ،أثناء الإ�صابة بالإ�سهال ملنع انت�شار العدوى يف
املنزل ،والت�أكد من نظافة املراحي�ض ،وغ�سل وتنظيف الأ�سطح ومقاب�ض
الأبواب كل يوم.

ـ ما هو ا�سم الربوتني الذي يوجد يف خاليا الدم احلمراء
ويقوم بنقل الأك�سجني من الرئتني �إىل الأن�سجة؟
بروتني الهيموجلوبني.

ـ من هو قائد االحتاد ال�سوفيتي خالل احلرب العاملية
الثانية؟

جوزيف �ستالني.

ـ ما هو اال�سم الالتيني لعلم النبات؟
علم .Botanica

ـ من هو م�ؤ�س�س �شركة �أمازون؟
جيف بيزو�س.

حتتوي على ن�سبة عالية جدا من الأنثو�سيانني
وال�ك��اروت�ي�ن��ات ،ال�ت��ي متتلك خ�صائ�ص م�ضادة
للأك�سدة و االلتهابات ومزيلة لالحتقان.
وات�ضح �أن ه��ذه الثمار مفيدة ملر�ضى ال�سكري،
لأن�ه��ا تخف�ض مقاومة الأن�سولني وع��دم حتمل
الالكتوز ،ويف نف�س الوقت ت�ساعد على زيادة �إفراز
الأن�سولني.
ووف�ق��ا لوكالة الأن�ب��اء الفدرالية ت�ستخدم ثمار
ال �ك��رز احل��ام����ض يف ال �ط��ب ال�صيني التقليدي
لعالج النقر�س والتهاب املفا�صل.

امل�شاركون يف �أزياء تنكرية يح�ضرون معر�ض  Ani-Comوالألعاب يف مركز هونغ كونغ للم�ؤمترات واملعار�ض  -ا ف ب

هل ميكنني الذهاب �إىل العمل �أو املدر�سة مع الإ�سهال؟
تو�صي الهيئة الوطنية للخدمات ال�صحية لالت�صال بالطوارئ يف عدة
حاالت:
 وجود دم يف الإ�سهال� ،أو نزيف من الأ�سفل �إذا ا�ستمر الإ�سهال �أكرث من �سبعة �أيام � ،أو القيء �أكرث من يومني ظهورعالمات اجلفاف -يف حال توقف الطفل عن الر�ضاعة (من الثدي �أو الزجاجة)

• هل تعلم �أن ال�شعب ال�سوي�سري ي�ستهلك معظم ال�شوكوالته مبا يعادل  10كيلوغرام لل�شخ�ص الواحد
يف �سنوياً.
• املال هو ال�سبب الأول حلدوث �أي جدال بني زوج وزوجته.
• هل تعلم �أن مك�سرات اجلندل �أو املكادمييا تعترب �سامة للكالب.
• ه��ل ت�ع�ل��م �أن ال�ب�رق ح�ين ي���ض��رب ف ��إن��ه ي���ص��ل �إىل  30000درج ��ة م�ئ��وي��ة او  54,000درجة
فهرنهايت.
• هل تعلم �أن توبولينو هو �إ�سم ميكي ماو�س �إيطاليا.
• هل تعلم �أن دم جراد البحر عدمي اللون ولكن عند تعر�ضه للأك�سجني يتحول �إىل اللون الأزرق.
• هل تعلم �أن �أنثى حيوان املدرع ميكن �أن تنجب  4جراء يف وقت واحد وكلها من نف�س اجلن�س.
• حيوان الر ّنة يحب �أكل املوز.
• هل تعلم �أن �أطول م�سافة طريان مت ت�سجيلها للدجاج هي  13ثانية.
• هل تعلم �أن الطيور حتتاج للجاذبية الأر�ضية لتتمكن من ابتالع طعامها.
• هل تعلم �أن حرف  Eهو �أكرث احلروف ا�ستخداما يف اللغة الإجنليزية.
• ه��ل تعلم �أن �أك�ثر اللغات �شيوعا يف ال�ع��امل ه��ي لغة امل��ان��دري��ن ال�صينية واللغة الإ�سبانية واللغة
الإجنليزية .ح�سب عدد املتحدثني بها.

التاجر ال�صالح
كان احمد تاجرا طيبا �صاحلا يفعل اخلري �سرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�شرتي
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة  ،حتى جاء يوم كاد له �صديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل اال
ار�سل حرا�سه ليقتادوه اىل ال�سجن ظلما وعدوانا ..وقبل ان يدق احلرا�س بابه يف ذلك اليوم كان يجل�س يف
�صحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب فالقى
بها يف حفرة وراءه غطت باالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�س الذين اقتادوه �إىل الوايل الذي امر
مب�صادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�سجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�س مدة طويلة هي �سنوات جاءت فيها ف�صول وذهبت ف�صول ومل يفكر احد من
ا�صدقائه او ا�صحابه يف الذهاب �إىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�صة بعد ان متت م�صادرة كل ما يف البيت
وا�صبح خاويا على عرو�شه فجف الب�ستان ويب�س.
مات الوايل ،ومن جاء بعده اطلق �سراح التاجر بعدما عرف انه حب�س ظلما ،وذهب �إىل بيته وعاد له خادم كان
خمل�صا لريعاه ف�أخذ التاجر يتذكر جمل�سه يف احلديقة وما القى فيها من جواهر فت�ساءل يا ترى هل هناك
من �شئ منها ...فذهب �إىل املو�ضع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب االر�ض وجد احدى جواهره حتى
وجدها كلها ومل ي�ضع منها واحدة ..و�سبحان من �أبقاها فقد كانت هي كل ر�أ�س ماله فحمد اهلل وعلم انه قد
بقيت له �أعماله ال�صاحلة يف الدنيا.

