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�أظهر بحث جديد ُن�شر �أم�س �أن القيلولة على �أ�سا�س منتظم مرتبطة
بزيادة خماطر الإ�صابة بارتفاع �ضغط الدم وال�سكتة الدماغية .وهذه
هي الدرا�سة الأوىل التي ت�ستخدم املالحظة للم�شاركني على مدى
فرتة طويلة ،مع التحقق من �صحة املخاطر الوراثية.
و�أج��رى الدرا�سة باحثون من م�ست�شفى �شيانغيا املركزي باجلامعة
اجلنوبية يف ال�صني .و ُن�شرت النتائج يف جملة "هايربتن�شن" التي
ت�صدرها جمعية القلب الأمريكية.
وا�ستخدم البحث بيانات ن�صف مليون �شخ�ص على مدى  11عاماً
من قاعدة بيانات البنك احليوي الربيطاين ،وهي مورد بحثي وا�سع
عن املعلومات اجلينية ومنط احلياة .حيث قدم امل�شاركون بانتظام
عينات م��ن ال��دم وال�ب��ول وال�ل�ع��اب للبنك� ،إىل جانب معلومات عن
عاداتهم احلياتية والتغذية.
ووج��دت الدرا�سة �أن الذين تزيد �أعمارهم عن  60عاماً وي�أخذون
قيلولة ع��ادة لديهم احتمال �أعلى بن�سبة  12%للإ�صابة بارتفاع
�ضغط الدم ،و 24%للإ�صابة ب�سكتة دماغية.
�أما من تقل �أعمارهم عن الـ  60وي�أخذون القيلولة بانتظام فتزداد
خماطر الإ�صابة بارتفاع �ضغط ال��دم لديهم بن�سبة  20%مقارنة
مبن ال ي�أخذون �أي غفوة خالل النهار مطلقاً.

�سخان �صديق للبيئة
�إذا كان احلد من انبعاثات الكربون واملنتجات ال�صديقة للبيئة على
ر�أ�س قائمة �أولوياتك ،ف�إن هذا ال�سخان الذي يعمل بالوقود احليوي
ه��و م��ا ينا�سبك� .سخان بيوهيرت م��ن �إن�ت��اج �شركة Unichest
اال�ست�شارية للت�صميم ال�صناعي ومقرها كوريا اجلنوبية لعمالئها
خمترب فلينت ،وهو ذو بناء قوي للمنازل احلديثة ويكفي متطلبات
التدفئة الداخلية ملو�سم ال�شتاء ب�أكرث الطرق املمكنة ا�ستدامة .ووجدت
ال�شركة املنتجة طريقة جديدة لال�ستفادة احلكيمة من جميع زيوت
الطهي التي تكون جيدة بعد اال�ستخدام .و�سيكون ال�سوق امل�ستهدف
لهذا النموذج الأويل هو ب�شكل رئي�سي املناطق الريفية واملزارع� ،إذ ال
يزال القرويون ي�ستخدمون الكريو�سني القذر وال�سخانات التي تعمل
بالفحم والتي ت�ضر باملناظر الطبيعية .ال�شيء اجليد يف نفايات زيت
الطهي �أو الزيت النباتي �أو زيت القهوة �أو الدهون احليوانية �أو زيت
الطحالب الدقيقة هو �أن��ه يتم �إنتاجها بتكلفة منخف�ضة دون �أي
متطلبات معاجلة �إ�ضافية ،وبالتايل توفر الوقت واملال.

ابتكار بطارية رملية ملواجهة �أزمة الطاقة
ط ّور باحثون فنلنديون �أول بطارية رملية يف العامل قادرة على تخزين
الطاقة اخل�ضراء لعدة �شهور ،الأمر الذي يجعلها من احللول املبتكرة
ملواجهة �أزمة الطاقة العاملية.
وحت�صل فنلندا على معظم احتياجاتها من الغاز من رو�سيا ،وقد
�أدت احل��رب يف �أوكرانيا �إىل تركيز العلماء �أبحاثهم على "الطاقة
اخل�ضراء".
وذك ��رت هيئة الإذاع ��ة الربيطانية "بي ب��ي �سي" �أن �أول "بطارية
رملية" يف العامل ابتكرها الباحثان واملهند�سان الفنلنديان ماركو
يلونني وتومي �إيرونني يف مدينة كانكانبا ،غربي البالد.
وتابعت �أن البطارية ت�ستخدم رماال منخف�ضة اجلودة ويتم �شحنها
باالعتماد على "الكهرباء الرخي�صة" ،ال�ت��ي ي�ج��ري توليدها من
الطاقة ال�شم�سية �أو الرياح.
و�أو��ض��ح امل�صدر �أن اجلهاز يخزن احل��رارة عند ح��وايل  500درجة
مئوية ،والتي ميكن �أن تدفئ املنازل يف فرتة ال�شتاء ،التي تكون فيها
الطاقة مكلفة �أكرث.
وتتكون بطارية الرمل من �أ�سطوانة كبرية من مادة عازلة حتتوي
بداخلها على �سل�سلة من املقاومة الكهربائية و 100طن من الرمال
املكد�سة داخل �صومعة رمادية.
وق��ال الباحثان" :حني ترتفع �أ�سعار الكهرباء يف ف�ترة من فرتات
ال�سنة ،نريد �أن نكون قادرين على �إدخالها �إىل املخزن ب�سرعة كبرية
وتركها هناك لعدة �أ�شهر".

الأمطار ت�شل �أكرب
مدن باك�ستان
�أعلنت �سلطات كرات�شي �أك�بر مدينة يف
ب��اك���س�ت��ان ح��ال��ة ط ��وارئ م�ن��اخ�ي��ة �أم�س
الأول االث� �ن�ي�ن م ��ع ا� �س �ت �م��رار هطول
الأم�ط��ار الغزيرة املرتافقة م��ع الرياح
املو�سمية ،ما �أدى �إىل �إغ��راق عدد كبري
من منازلها وطرقاتها.
ورغ��م �أن الأم�ط��ار الناجمة عن الرياح
املو�سمية التي تهب من حزيران-يونيو
حتى ايلول�-سبتمرب تعد �أ�سا�سية لري
امل �ح��ا� �ص �ي��ل وجت ��دي ��د م �ي��اه البحريات
وال ���س��دود يف جميع �أن �ح��اء �شبه القارة
ال �ه �ن��دي��ة ،اال ان �ه��ا جت�ل��ب �أي �� �ض��ا معها
الكوارث كل عام.
وت ��أت��ي باك�ستان يف امل��رت�ب��ة ال�ث��ام�ن��ة يف
قائمة البلدان الأك�ثر تعر�ضا للطق�س
احل��اد ال�ن��اجت ع��ن التغري امل�ن��اخ��ي ،وفق
م�ن�ظ�م��ة "غريووت�ش" ال �ب �ي �ئ �ي��ة غري
احل �ك��وم �ي��ة .و�أع �ل �ن��ت ح �ك��وم��ة ال�سند
االث� �ن�ي�ن ع �ط �ل��ة ر� �س �م �ي��ة يف كرات�شي
وح �ي��در �أب ��اد يف حم��اول��ة لتجنب خطر
الفي�ضانات ،لكن املناطق املنخف�ضة التي
ت�ت�ع��ر���ض م�ن��ذ �أ��س��اب�ي��ع لأم �ط��ار غزيرة
حتولت اىل مناطق منكوبة.
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تكرار القيلولة م�ؤ�شر على خطر ارتفاع ال�ضغط

مواد غذائية ميكن �أن تعزز احلماية

تيك توك ..ميزتان
جديدتان تهمان الآباء

ملاذا ت�شتد نوبات ال�صداع
الن�صفي يف ال�صيف؟
هل تعاين من ال�صداع الن�صفي؟ هل الحظت �أنه قد ت�شتد
نوبات ال�صداع الن�صفي خالل ف�صل ال�صيف؟
فبح�سب الدكتورة �إليزافيتا بويكو ،خبرية طب
الأع�صاب يف املركز الطبي الأوروب���ي� ،أن �أ�سباب
ال�صداع الن�صفي يف ال�صيف هي ال�ضوء ال�ساطع
واحتبا�س الهواء وقلة ا�ستهالك ال�سوائل.
ووفقا للخبرية الرو�سية ،بح�سب ما نقلت عنها و�سائل
الإعالم الرو�سية ،ف�إن هذه العوامل الثالثة هي ال�سبب
يف ال�شعور بال�صداع الن�صفي يف �أيام ال�صيف احلارة.
لذلك تن�صح بعدم البقاء ف�ترة طويلة حتت �أ�شعة
ال�شم�س املبا�شرة ،م�شرية �إىل �أن ا�ستخدام النظارات
ال�شم�سية يخفف من �أعرا�ض ال�صداع الن�صفي املرتبطة
بعدم حتمل �ضوء ال�شم�س ال�ساطع.
و�أ��ض��اف��ت" :النظارات ال�شم�سية ذات ال�ل��ون ال ��وردي �أو
القريبة منه حتجب اجل��زء الأزرق م��ن طيف ال�شم�س،
�أي ال ��ذي ي�سبب ع�ن��د بع�ض ال�ن��ا���س ال �� �ص��داع الن�صفي
وال�صداع".
و�أ�شارت الطبيبة الرو�سية �إىل نتائج درا�سة علمية �أجريت
ع��ام  2021وكانت مكر�سة لتحديد الت�أثري الإيجابي
لل�ضوء الأخ���ض��ر يف ح�ي��اة امل��ر��ض��ى ،ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون من
ال�صداع الن�صفي ،م�شددة على �أنه بدال من البقاء حتت
�أ�شعة ال�شم�س ،يُن�صح بالتجوال يف �أماكن تظللها الأ�شجار
اخل�ضراء.
وق��ال��ت �إن ع��دم ت�ن��اول كمية كافية م��ن ال�سوائل ي�سبب
ال�صداع الن�صفي .لذلك يجب �شرب املاء لي�س فقط عند
ال�شعور بالعط�ش ،بل ب�صورة منتظمة خالل النهار.
كما �أ� �ش��ارت اخل�ب�يرة ال��رو��س�ي��ة �إىل �أن احتبا�س الهواء
"اخلنقة" ي�سبب ال�صداع الن�صفي �أي�ضا ،لعدم وجود
كمية كافية من الهواء النقي املتجدد ،لذلك يجب تهوية
الغرف بفتح النوافذ �أو ت�شغيل مكيفات الهواء ،ب�صورة
دوري��ة ملنع احتبا�س ال�ه��واء فيها ،وللح�صول على هواء
نقي با�ستمرار.
ال�صداع الن�صفي والنوم
قد يح�صل البالغون والأطفال امل�صابون بال�صداع الن�صفي
على جودة �أقل ووقت نوم حركة العني ال�سريعة �أقل �أي�ضا
من �أولئك الذين ال يعانون من ال�صداع الن�صفي.
وبح�سب ما وجدت درا�سة حديثة ف�إن الأطفال امل�صابني
ب��ال���ص��داع ال�ن���ص�ف��ي ي�ح���ص�ل��ون ع�ل��ى �إج �م��ايل وق ��ت نوم
�أق��ل م��ن �أق��ران�ه��م الأ��ص�ح��اء ،لكنهم ي ��أخ��ذون وق�ت��ا �أقل

هل �إ�شعاعات الهواتف
الذكية �ضارة على ال�صحة؟
مع تزايد ا�ستخدام الهواتف الذكية تزداد ال�شكوك ب�ش�أن املخاطر ال�صحية،
التي ق��د تنتج ع��ن �إ�شعاعات الهواتف اجل��وال��ة ،وال�ت��ي تعتمد على جماالت
كهرومغناطي�سية ع��ال�ي��ة ال �ت�ردد ل�ن�ق��ل ال�ب�ي��ان��ات �أو ال���ص��وت ع�بر �شبكات
االت�صاالت الهاتفية اجلوالة.
و�أو�� �ض ��ح امل �ك �ت��ب االحت � ��ادي ل�ل�ح�م��اي��ة م��ن الإ� �ش �ع��اع (� )BfSأن املجاالت
الكهرومغناطي�سية تن�ش�أ ب�شكل طبيعي ب�سبب املجال املغناطي�سي للأر�ض ،ولكن
ميكن �إن�شاء هذه املجاالت ب�شكل ا�صطناعي عن طريق الهوائيات ،وقد ت�ؤثر
هذه املجاالت الكهرومغناطي�سية على اجل�سم يف احلياة اليومية .و�أو�ضحت
يوليا كيتيلري ،امل�س�ؤولة العلمية باملكتب االحت��ادي للحماية من الإ�شعاع� ،أن
املجاالت الكهرومغناطي�سية ميكن �أن تت�سبب يف ت�سخني الأن�سجة.
و�أ�ضافت �سوزانه فيج رمي��رز ،من مركز �أب�ح��اث ال�سرطان الأمل��اين مبدينة
هايدلربج ،قائلة" :ميكن تخيل �أن املجاالت املغناطي�سية تر�سل نب�ضات �إىل
اجل��زي�ئ��ات ،التي يتكون منها اجل�سم" .وتت�سبب ه��ذه النب�ضات يف حتريك
الذرات املوجودة داخل اجلزيئات يف اخلاليا ب�سرعة �أكرب ،و�أكدت �سوزانه فيج
رميرز �أن هذه النب�ضات تعترب املعادل الكيميائي احليوي للحرارة ،و�أ�ضافت
يوليا كيتيلري �أن اجل�سم ميكنه تعوي�ض هذه احلرارة �إىل حد معني ،وهو ما
يعرف يف الطب با�سم تنظيم احلرارة.

ل� �ل ��دخ ��ول يف ال� � �ن � ��وم ،وفقا
ل� �ت� �ح� �ل� �ي ��ل ُن� � ��� � �ش � ��ر يف جملة
"نيورولوجي" ،Neurology
املجلة الطبية للأكادميية الأمريكية
لطب الأع���ص��اب ،ونقلت عنها �صحيفة
"ميديكال �إك�سربي�س" Medical
.Express
ويعرف نوم حركة العني ال�سريعة ()REM
ب ��أن��ه م��رح�ل��ة ال �ن��وم ال �ت��ي ت�ن�ط��وي ع�ل��ى معظم
ن�شاط الدماغ والأح�لام الوا�ضحة ،وهي مرحلة
مهمة لوظيفة التعلم والذاكرة.
وق��ال م��ؤل��ف ال��درا��س��ة ج��ان ه��وف�م��ان ،دك �ت��وراه يف
الطب من "كنغز كوليدج لندن" ،وع�ضو الأكادميية
الأمريكية لطب الأع�صاب" :هل ي�سبب ال�صداع الن�صفي
�سوء نوعية ال�ن��وم �أم �أن نوعية ال�ن��وم الرديئة ه��ي التي
ت�سبب ال�صداع الن�صفي؟ �أردنا حتليل الأبحاث احلديثة
للح�صول على �صورة �أو�ضح لكيفية ت�أثري ال�صداع الن�صفي
على �أمناط نوم النا�س و�شدة ال�صداع الذي يعانون منه.
وبهذه الطريقة ،ميكن للأطباء دعم امل�صابني بال�صداع
الن�صفي وتقدمي عالجات نوم �أكرث فعالية".
و�شمل التحليل  32درا��س��ة� ،ض ّمت � 10243شخ�صا.
و�أكمل امل�شاركون ا�ستبيانا لتقييم جودة نومهم .و�س�ألوا
عن عادات النوم ،مبا يف ذلك املدة التي ي�ستغرقها النوم،
و�إج�م��ايل وق��ت النوم وا�ستخدام الو�سائل امل�ساعدة على
النوم .وت�شري الدرجات الأعلى �إىل نوعية نوم �أ�سو�أ.
وبالن�سبة للعديد من الدرا�سات� ،شارك النا�س يف خمترب
نوم ليلي ي�ستخدم لت�شخي�ص ا�ضطرابات النوم.

وتعمل درا��س��ة ال�ن��وم هذه
ع� �ل ��ى ت �� �س �ج �ي��ل م ��وج ��ات
الدماغ وم�ستوى الأك�سجني
يف ال��دم ومعدل �ضربات القلب
وحركة العني.
ووجد الباحثون �أن البالغني الذين
يعانون من ال�صداع الن�صفي ،ب�شكل
ع ��ام ،ل��دي�ه��م متو�سط درج ��ات �أع �ل��ى يف
اال�ستبيان من الذين ال يعانون من ال�صداع
الن�صفي ،مع وجود قدر معتدل من االختالف
ب�سبب ال�صداع الن�صفي.
وك��ان االختالف �أك�بر لدى امل�صابني بال�صداع
الن�صفي املزمن .وعندما نظر الباحثون يف درا�سات
النوم ،وج��دوا �أن البالغني والأط�ف��ال الذين يعانون من
ال�صداع الن�صفي لديهم نوم حركة العني ال�سريعة �أقل
كن�سبة مئوية من �إجمايل وقت نومهم مقارنة بنظرائهم
الأ�صحاء .وعند النظر �إىل الأطفال امل�صابني بال�صداع
الن�صفي ،وجد الباحثون �أن وقت نومهم الإجمايل �أقل،
ووق��ت اال�ستيقاظ �أط��ول ،بالإ�ضافة �إىل وق��ت �أق��ل لبدء
ال�ن��وم مقارنة ب��الأط�ف��ال ال��ذي��ن ال يعانون م��ن ال�صداع
الن�صفي .وقال هوفمان �إنه من املحتمل �أن ينام الأطفال
امل�صابون بال�صداع الن�صفي �أ�سرع من �أقرانهم لأنهم قد
يكونون حمرومني من النوم.
وت��اب��ع" :يوفر حتليلنا فهما �أو� �ض��ح لل�صداع الن�صفي
وكيفية ت ��أث�يره على �أمن ��اط ال�ن��وم وي��و��ض��ح ت��أث�ير هذه
الأمناط على قدرة ال�شخ�ص على احل�صول على نوم جيد
ليال".

بعد موجة كبرية من االنتقادات
وال�ت�ح��ذي��رات م��ن خ �ط��ورة بع�ض
حم � �ت ��واه ع �ل��ى ال� ��� �ص� �غ ��ار� ،أطلق
ت �ط �ب �ي��ق "تيك توك" ميزتني
تتيحان للآباء التحكم يف ح�سابات
�أبنائهم ،فيما يخ�ص تقليل ظهور
حمتوى البالغني �أمامهم.
ومن خالل امليزة الأوىل ،ي�ستطيع
الآباء �إعداد قائمة �سوداء بالعبارات
وال�ك�ل�م��ات وال��و� �س��وم ال�ت��ي تخ�ص
املحتوى غ�ير املنا�سب للأطفال،
�أما الأخرى فتتيح لهم كبح تدفق
مقاطع الفيديو للحد من فر�ص
ظهور حمتوى �ضار.
وي �ق��ول خ �ب�ير و� �س��ائ��ل التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي حم�م��د احل��ارث��ي� ،إن
اخل��ا� �ص �ي �ت�ين ج ��اءت ��ا "ا�ستجابة
لالنتقادات التي وجهتها منظمات
حماية امل�ستهلك �إىل تطبيق تيك
ت��وك ب�سبب ظ�ه��ور حم�ت��وى غري
منا�سب �أمام املراهقني".
وي�ضيف اخلبري يف حديثه ملوقع
"�سكاي نيوز عربية"� ،أن اخلطوة
اجلديدة تكت�سب �أهميتها بالرجوع
�إىل النظام الذي يقوم عليه "تيك
توك" ،وهو الت�شغيل الآيل من دون
تدخل امل�ستخدم .ولطاملا تعر�ض
التطبيق ال�صيني النتقادات حادة
ب �خ �� �ص��و���ص ت �ل��ك ال �ن �ق �ط��ة ،ففي
ف�ب�راي��ر امل��ا� �ض��ي ق��دم��ت املنظمة
الأوروبية للم�ستهلكني "بي �إي يو
�سي" �شكوى �إىل االحتاد الأوروبي،
ب� ��أن "تيك ت ��وك ف���ش��ل يف حماية
الأطفال واملراهقني من التعر�ض
ل�ل��إع�ل�ان ��ات اخل �ف �ي��ة واملحتوى
ال�ضار".

 26وفاة ب�سبب خمور مغ�شو�شة

قال م�س�ؤول هندي �أم�س الثالثاء
�إن ال�سلطات يف والي��ة جوجارات
يف غ ��رب ال �ب�ل�اد حت�ق��ق يف حادث
مقتل ما ال يقل عن � 26شخ�صا
ونقل �أكرث من  30امل�ست�شفى بعد
تناولهم خمورا مغ�شو�شة.
ويُحظر بيع اخلمور وا�ستهالكها
يف الوالية التي ينتمي �إليها رئي�س
ال ��وزراء ن��اري�ن��درا م��ودي ،حيث ال
ميكن �سوى ملن يحملون ت�صاريح
ر� �س �م �ي��ة � � �ص� ��ادرة ع ��ن احلكومة
ا�ستهالك اخلمور.
وق ��ال راج ك��وم��ار وزي ��ر الداخلية
يف ال� ��والي� ��ة �إن احل � � ��ادث ي�شمل
منطقتني ب �ه��ا ،م�ضيفا "فتحنا
حتقيقا �شامال".
وت�ن�ت���ش��ر ال��وف �ي��ات ال �ن��اج �م��ة عن
ت �ن��اول اخل �م��ور امل�ن�ت�ج��ة بطريقة
غ�ير ق��ان��ون�ي��ة يف ال�ه�ن��د ،ح�ي��ث ال
ميتلك ��س��وى القليل م��ن �شاربي
اخلمر القدرة على �شراء امل�شروبات
ذات العالمات التجارية.

 3ابتكارات غريبة لتربيد
هاتف �آي فون يف ال�صيف
م��ع ازدي ��اد درج��ات احل ��رارة يف ف�صل ال�صيف ميكن �أن تتعر�ض هواتفنا
املحمولة الرت�ف��اع درج��ة حرارتها وتتوقف ع��ن العمل .وين�صح اخلرباء
بعدم تعري�ض الأجهزة لأ�شعة ال�شم�س لتجنب تعر�ضها لأعطال خطرية
من احل��رارة ال��زائ��دة .و�إذا كنت تعاين من ه��ذه امل�شكلة ،نقدم لك بع�ض
االبتكارات الغريبة لتربيد هاتفك املحمول يف ال�صيف ،بح�سب �صحيفة
ذا �صن الربيطانية:
كي�س تربيد
 PHOOZY Apolloعبارة عن حقيبة معزولة حتمي هاتفك من
احلرارة الزائدة .ويقول من�شئو املحتوى �إنها ت�ستخدم تقنية بدلة الف�ضاء
التي ت�ستخدمها وكالة نا�سا لعك�س  90يف املائة من حرارة ال�شم�س بعيداً
عن هاتفك ،ويزعمون �أي�ضاً �أنها ميكن �أن تطيل عمر البطارية مبا ي�صل
�إىل ثالث مرات ،مقارنة بعدم ا�ستخدام احلقيبة.
مروحة الهاتف الذكي
ميكنك احل�صول على جمموعة متنوعة من املراوح املت�صلة بهاتفك ،مما
يوفر لها بع�ض التربيد .بع�ضها رخي�ص جدا ،وميكن تو�صيلها مبدخل
.USB
مظلة الهاتف الذكي
ت�ق��دم تي�سكو م��وب��اي��ل مظلة �صغرية جمانية لهاتفك ال��ذك��ي .و�ستوفر
املظلة بع�ض الظل الذي ت�شتد احلاجة �إليه ،وقد ت�ساعدك �أي�ضاً على ر�ؤية
ال�شا�شة ب�شكل �أف�ضل قلي ً
ال .لكنها متاحة فقط لفرتة حم��دودة حتى 4
�أغ�سط�س �-آب يف الواقع.
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مركز الإمارات لأبحاث التنقل يف جامعة الإمارات ومركز ال�صحة العامة
ودائرة ال�صحة ب�أبوظبي يبتكرون منهجية جديدة للتنب�ؤ بالأوبئة
•• العني  -الفجر

ابتكر فريق بحثي مكون من مركز الإمارات
لأب�ح��اث التنقل بجامعة الإم ��ارات ودائرة
ال�صحة ومركز ال�صحة العامة ب�أبوظبي
منهجية ريا�ضية جديدة للتنب�ؤ بالأوبئة
با�ستخدام بيانات التنقل ال�ضخمة حلركة
م�ستخدمي من�صات التوا�صل االجتماعي
وال �ت��ي ت�ع�م��ل �أي �� �ض��ا ك� � ��أداة لتقييم ت�أثري
االج��راءات االحرتازية مثل قرارات العمل
عن بعد وحظر التجول وغريها على معدل
انت�شار الوباء
وقد �شارك يف البحث الدكتور ح�سن عمري
وال��دك�ت��ور عبدال�صمد ت��ري��دان والدكتور
حمد اجل�سمي من مركز الإمارات لأبحاث
التنقل بجامعة الإمارات ،و�سعادة الدكتورة
ف ��ري ��دة احل��و� �س �ن��ي م ��ن م ��رك ��ز �أبوظبي
لل�صحة العامة ب�أبوظبي ،والدكتور ب�شري
�أدن وال��دك �ت��ور ان��در� �س��ون ��س�ت��ان�ك�ي��ول من
دائرة ال�صحة ب�أبوظبي.
و�أف��ادت �سعادة الدكتورة فريدة احلو�سني

22

�أكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء
والفلك ت�شارك يف م�ؤمتر التل�سكوبات
الفلكية و�أجهزة املقايي�س بكندا

املدير التنفيذي لإدارة الأم��را���ض املعدية
يف م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي ل�ل���ص�ح��ة ال �ع��ام��ة ”�أن
علم منذجة الأوب�ئ��ة علم ق��دمي ويف حلته
التقليدية ي�ستند على ال�ب�ي��ان��ات الطبية
مل�ع�ط�ي��ات ع��دي��دة ي�ت��م ر� �ص��ده��ا ع��ن فرتة
م��ا� �ض �ي��ة ل �ل �ت �ن �ب ��ؤ ب �ف�ت�رة الح �ق��ة يف زمن
ال��وب��اء ،وه��ذه الطريقة ب��ال��رغ��م م��ن �أنها

ه��ي الأ� �س��ا���س يف ع�ل��م من��ذج��ة الأوب �ئ��ة �إال
�أن احل�ل�ق��ة امل�ف�ق��ودة ك��ان��ت يف كيفية ربط
هذه التنب�ؤات بفاعلية ق��رارات االجراءات
االح�ت�رازي��ة ال�ت��ي تتخذها ال��دول��ة للحد
من انت�شار املر�ض ،فكانت فكرة البحث يف
ابتكار منهجية جديدة لربط هذه القرارات
ريا�ضياً بالواقع االجتماعي للتنقل والتي
ا��س�ت�ط�ع�ن��ا �أن ن�ث�ب��ت ع�لاق�ت�ه�م��ا الطردية
الوثيقة ب��زي��ادة ونق�صان �أع��داد امل�صابني،
وب��ال �ت��ايل �أ��ص�ب��ح ل��دي�ن��ا منهجية لتقييم
القرارات الأك�ثر فعالية �سواء لهذا الوباء
�أو لأي وباء الحق“.
و�أف��اد الدكتور حمد اجل�سمي مدير مركز
الإم� ��ارات لأب �ح��اث التنقل” �أن الفر�ضية
العلمية كانت �أن كل ما كان املجتمع �أكرث
ديناميكية يف تنقالته ،خ�صو�صاً م��ا بني
الأم��اك��ن امل��زدح �م��ة وب� ��ؤر الإ� �ص��اب��ات ،كان
املر�ض �أ��س��رع انت�شاراً ،وهكذا يكون لدينا
م�ؤ�شر للتنب�ؤ غري املبا�شر للأعداد املتوقعة
ل�ل�إ��ص��اب��ات ،و�أي���ض�اً �أداة لتوجيه وتقييم
ق ��رارات االج� ��راءات االح�ت�رازي��ة ال�ت��ي من

��ش��أن�ه��ا احل��د م��ن ديناميكية التنقل غري
الآمن وبالتايل احلد من انت�شار املر�ض“
وق� ��ال �أي �� �ض �اً” :ا�ستندنا ع �ل��ى البيانات
ال���ض�خ�م��ة حل��رك��ة م���س�ت�خ��دم��ي من�صات
التوا�صل االجتماعي التي وفرتها لنا �شركة
في�س بوك وهي ت�شمل تنقالت م�ستخدمي
خدمة وت�ساب وان�ستقرام وال حتتوي على

م �ع �ل��وم��ات ت�خ����ص ه��وي��ات امل�ستخدمني.
وبعد العديد من التجارب واملقارنات التي
�أجريناها تبني �أن هذه النماذج املبنية على
البيانات ال�ضخمة للتنقل ال تقل دقة يف كثري
من الأحيان عن النماذج التقليدية املبنية
على البيانات الطبية �صعبة الو�صول ،وقد
ن�شرنا نتائجنا البحثية مبجلة ”منذجة
الأم��را���ض املعدية" امل�صنفة �ضمن �أف�ضل
املجالت العلمية مبجال ال�سيا�سات الطبية
لي�ستفاد من جتربة الإمارات البحثية فيما
يخ�ص علم النمذجة الريا�ضية للأوبئة“.
جدير بالذكر �أن الفريق البحثي قد عمل
�سابقاً على م�شروع ”النمذجة الريا�ضية
لديناميكية انت�شار كوفيد “-19احلا�صل
على ج��ائ��زة الإم ��ارات تبتكر لعام 2021
ع��ن فئة ”�أف�ضل اب�ت�ك��ار لتحقيق الريادة
الرقمية“ وي �ع��د ه� ��ذا ال �ب �ح��ث اجلديد
ا��س�ت�ك�م��ا ًال ل�ل�ت�ع��اون ال�ب�ح�ث��ي ال �ق��ائ��م بني
جامعة الإم� ��ارات ودائ ��رة ال�صحة ومركز
ال���ص�ح��ة ال�ع��ام��ة ب��أب��وظ�ب��ي يف جم��ال علم
منذجة الأوبئة.

ثالثة مواقع مميزة اللتقاط �أجمل ال�صور يف ق�صر الوطن

•• ال�شارقة-الفجر

�شاركت �أكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك التابعة
جلامعة ال�شارقة م�ؤخراً بورقة عمل يف م�ؤمتر التل�سكوبات الفلكية و�أجهزة
املقايي�س  ،SPIEوال ��ذي ا�ستمر على م��دار � 6أي��ام ونظمته جمعية
مهند�سي �أجهزة املقايي�س الب�صرية يف مدينة مونرتيال مبقاطعة كيبيك
بكندا ،بح�ضور عدد من املهند�سني والعلماء من خمتلف وكاالت الف�ضاء
العاملية واجل��ام�ع��ات وال�شركات اخلا�صة بتطور �أنظمة الف�ضاء ،وذلك
بهدف �إب��راز جهود دول��ة الإم��ارات و�إم��ارة ال�شارقة يف علوم وتكنولوجيا
الف�ضاء والفلك ،وعر�ض �أبرز ما تو�صلت �إليه الأكادميية يف �إطار حر�صها
على امل�شاركة الدولية والبحوث العلمية.
حيث ��ش��ارك يو�سف ف��روخ مهند�س خمترب يف ق�سم البحوث وامل�شاريع
العلمية مبخترب الأق �م��ار ال�صناعية املكعبة ب��ورق��ة عمل علمية تعك�س
�إجن��ازات وتطور الإم��ارة ،حيث تناول خاللها ت�صميم واختبار والتحقق
من �صحة حمولة العلوم الأولية لبعثة القمر ال�صناعي ال�شارقة �سات،-1
وجهاز ك�شف الأ�شعة ال�سينية املح�سن ( )iXRDالذي يهدف �إىل مراقبة
م�صادر الأ�شعة ال�سينية ال�ساطعة وال�صلبة يف جمرتنا والثقوب الإكليلية
ال�شم�سية لدرا�سة ت�أثريها على الطق�س الف�ضائي.
كما عر�ض كذلك مل�صقاً جدارياً تعريفياً ملناق�شة كيفية ت�صنيع احلمولة
الثانوية للقمر ال�صناعي ال�شارقة �سات ،-1والتي تتكون من كامريتني
ب�صريتني ،وعد�سات وح�سا�سات جاهزة لال�ستخدام التجاري ،واختبار
نظام الكامريا الب�صرية املزدوجة لل�شارقة�-سات  ،-1ومن اجلدير بالذكر
�سيتم ا�ستخدام نظام الكامريا لتطبيقات اال�ست�شعار عن بعد ،والتقاط
�صور جذابة ملدينة ال�شارقة ومدن الدولة املختلفة.

•• �أبوظبي-الفجر

يعترب ق�صر الوطن من الوجهات الفريدة واملميزة
على م�ستوى العامل ،وميثل معلَماً عمرانياً فريداً بُني
ليتحدى الزمن ب�إطالالت �ساحرة على مياه البحر،
وتعبق ثناياه بكل العنا�صر اجلمالية التي تتج�سد يف
فنون الهند�سة املعمارية والتاريخ والثقافة.
يقدم ق�صر الوطن لع�شاق الت�صوير وجهة ا�ستثنائية
ملهمة؛ ف�سواء كنت حتب ت�صوير العامل من حولك،
�أو ال�ترك�ي��ز على تفا�صيل الت�صاميم� ،أو ا�ستك�شاف
اخللفيات الرائعة لل�صور ال�شخ�صية ،ف�إن �أرجاء ق�صر
الوطن حتفل بكل ما تتطلع �إليه اللتقاط �صور بديعة
وم�شاركتها ع�بر و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي دون
احلاجة �إىل حت�سينها �أو �إ�ضافة الفالتر �إليها.
القاعة الكربى  -منظور جديد للت�صوير الفوتوغرايف
تكاد �أب�ع��اد القاعات املهيبة لق�صر الوطن تبدو �أكرب
من الواقع ،بدءاً من القاعة الكربى التي متثل القلب
املعماري للق�صر .وميكنك ا�ستخدام تقنيات الت�صوير
املنظوري جلعل تفا�صيل �صورك تبدو �أ�صغر �أو �أكرب
ح�ج�م�اً ،ح�ي��ث ت�ت�لاق��ى اخل �ط��وط ب��أ��س��ال�ي��ب خمتلفة
لتوظيف القبة املركزية كمرتكز ال�ستك�شاف العالقة
بني �أبعاد القاعة الكربى .هنا ،ال حدود لإبداعك �سوى
القبة الرائعة املهيبة التي تتو�سط القاعة.

�شرطة دبي تنظم برناجما توعويا
يف نادي دبي لأ�صحاب الهمم
•• دبي:الفجر

نظمت الإدارة العامة لإ��س�ع��اد املجتمع ب�شرطة دب��ي ممثلة
يف ادارة التوعية االمنية برناجما توعويا لطلبة الن�شاط
ال�صيفي يف ن��ادي دبي لأ�صحاب الهمم فعالية توعوية حتت
�شعار "�إىل القمم يا �أ�صحاب الهمم" مب�شاركة  250منت�سباً.
و�أو�ضح ال�سيد بطي �أحمد بن دروي�ش الفال�سي ،مدير �إدارة
ال�ت��وع�ي��ة الأم �ن �ي��ة ،ان ال�برن��ام��ج ال�ت��وع��وي �صمم ليتنا�سب
مع �أ�صحاب الهمم وا�ستيعاب الفئة العمرية امل�ستهدفة ،و
م�ساعدة الآباء والأمهات على متكني �أبنائهم ،وبناء قدراتهم
وحت�صينهم.

ف��ر��ص��ة م���ش��اه��دة عمليني مم��اث�ل�ين م���ص�ن��وع�ين من
الف�ضة ومعرو�ضني يف حدائق الق�صر ،والتقط �صوراً
تت�ألق فيها انعكا�سات ال�ضوء على �سطح التمثالني.

و�أ�ضاف انه مت توزيع كتيب الر�سم والتلوين ،الذي يحمل ا�سم
الربنامج وعنوانه "كيف تقول ال" يحمل م�ضامني توعية يف
غاية من الأهمية على �شكل ر�سائل م�صورة ،ت�سعى لإي�صال
الفكرة على ب�صورها الب�سيطة لالطفال ،الذين نحر�ص �أ�شد
احل��ر���ص على حمايتهم وتوعيتهم م��ن دون انتهاك حرمة
براءتهم.
ومن جانبه قال الرائد علي يو�سف ال علي ،رئي�س ق�سم التنوع
الثقايف بالوكالة� ،أن �أ�صحاب الهمم �أب��دوا تفاعلاً كبرياً مع
دمية ال�شرطي من�صور وال�شرطية �آمنه وم�سابقة التلوين
اخلا�صة بكتيب الربنامج وكيف ومتى ؟ نقول "ال" حيث مت
توزيع الهدايا ،كما ت�ضمنت الفعاليات ور�ش عمل.

العمل الفني طاقة الكالم
ميكن لع�شاق الفن زيارة العمل الفني الفريد "طاقة
الكالم" ال��ذي �أبدعه الفنان الإم��ارات��ي ال�شهري مطر
بن الحج ،بت�صميم فريد على �شكل قف�ص كبري يج�سد
�إح��دى امل�ق��والت امل ��أث��ورة للمغفور ل��ه ب ��إذن اهلل تعاىل
ال���ش�ي��خ زاي ��د ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل ن�ه�ي��ان ط�ي��ب اهلل ثراه،

وه ��ي " :ال�ث�روة احلقيقة ه��ي ث ��روة ال��رج��ال ولي�س
املال والنفط ،وال فائدة يف املال �إذا مل ي�سخر خلدمة
ال�شعب".
لقد مت �إبداع هذا العمل الفريد من الذهب اخلال�ص،
ليكون خياراً مثالياً اللتقاط �أجمل ال�صور .و�إذا نال
ه��ذا العمل الفني �إعجابك وا�ستح�سانك ،فال تفوت

مناظر طبيعية �ساحرة
خ ��ارج ج ��دران ال�ق���ص��ر ،ميكنك اال��س�ت�م�ت��اع باملناظر
اخلالبة الم�ت��داد احل��دائ��ق من حولك ،والتي تتزين
من الطرفني بنف�س �أمن��اط الف�سيف�ساء والت�صاميم
الهند�سية الإ�سالمية التي جتعل م��ن ق�صر الوطن
واح��داً من �أك�ثر املعامل الثقافية متيزاً على م�ستوى
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة .وعندما تلقي نظرة
على امل�شهد املذهل الذي يحيط بك ،ميكنك الرتكيز
على تفا�صيل الت�صاميم اخلارجية للق�صر و�إبداعات
الف�سيف�ساء التي تزين اجلدران امل�صنوعة من احلجر
واجلرانيت الأبي�ض .ويحلو التقاط ال�صور من هذا
املوقع مع الق�صر يف اخللفية ،قبل التوجه �إىل مطعم
"�ضيافة ق�صر الوطن" لال�ستمتاع ب�إطالالت جديدة
ا�ستثنائية بكل معنى الكلمة ،ت�ؤلفها م�ساحات احلدائق
الوا�سعة والنوافري والأق��وا���س والت�صاميم املعمارية
الفاخرة.
يزخر كل ركن وكل جزء من ق�صر الوطن بالإبداعات
الهند�سية واالبتكارات الفنية والإرث التاريخي الفريد
الذي يدعو الزوار من جميع الأعمار اللتقاط ال�صور
الرائعة ،م�شجعاً �إياهم على العودة جمدداً بكل ت�أكيد.
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عادة ،ن�ستخدم الواقي من ال�شم�س كخط دفاع
�أول �ضد تلف الب�شرة .وم��ع ذل��ك ،ميكن �أن
يعمل النظام الغذائي �أي�ضا كواق من ال�شم�س،
ما يوفر حماية كافية �ضد البيئات اخلارجية
املختلفة.
وقد ي�ؤدي ا�ستهالك بع�ض الأطعمة �إىل تعزيز
احلماية من خالل تعزيز �سالمة اجللد.

27
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تعزز احلماية من خالل تعزيز �سالمة اجللد

مواد غذائية ميكن �أن تعزز احلماية
من �أ�شعة ال�شم�س بن�سبة ت�صل �إىل % 40
وهناك �أدل��ة على �أن ا�ستهالك نوعني من
الأطعمة قد يعزز احلماية من �أ�ضرار �أ�شعة
ال�شم�س بن�سبة .40%
وحل�سن احلظ ،الثمار التي تزدهر خالل �أ�شهر
ال�صيف هي تلك التي توفر احلماية املثلى من
�أ�شعة ال�شم�س.
وت � �ت � �ح� ��دث ال� ��دك � �ت� ��ورة
م �ي �غ��ان رو�� �س ��ي،
خ� � � � � �ب� � �ي � ��رة
�� �ص� �ح ��ة

الأم�ع��اء والتغذية ،عرب ح�سابها على "�إن�ستغرام" ،عن
بع�ض الن�صائح ال�غ��ذائ�ي��ة لتعزيز احل�م��اي��ة م��ن �أ�شعة
ال�شم�س.
وق��ال��ت" :على ال��رغ��م م��ن �أن ال��واق��ي م��ن ال�شم�س �أمر
حيوي دائما� ،إال �أن ما ت�أكله ميكن �أن يحميك �أي�ضا من
�أ�ضرار الأ�شعة فوق البنف�سجية بف�ضل املواد الكيميائية
التي حتمي اجللد والتي ت�سمى الاليكوبني وبيتا كاروتني
امل��وج��ودة يف ال�ف��واك��ه واخل���ض��روات مثل الغريب فروت
والبطيخ والبابايا والفلفل الأحمر وكذلك الطماطم. .
وك�شفت رو��س��ي" :وفقا لإح��دى ال��درا��س��ات ،ف ��إن �أولئك
الذين تناولوا 40غ من معجون الطماطم بزيت الزيتون
يوميا ملدة � 10أ�سابيع تعر�ضوا حلروق �شم�س �أقل بن�سبة
 40%من �أولئك الذين مل يفعلوا ذلك .ويحمينا
ال�لاي�ك��وب�ين امل��وج��ود يف ال�ط�م��اط��م �أي �� �ض��ا من
ال �ع��وام��ل ال�ب�ي�ئ�ي��ة الأخ � � ��رى ،م �ث��ل التلوث
والإ�شعاع والدخان ،وهو �أمر رائع جدا".
وه �ن��اك �أدل ��ة م��ن الأب �ح��اث ال���س��اب�ق��ة على
�أن ال�لاي�ك��وب�ين ي��وف��ر احل�م��اي��ة م��ن �أ�شعة
ال���ش�م����س ع��ن ط��ري��ق ام�ت���ص��ا���ص ك��ل من
الأ�شعة فوق البنف�سجية الطويلة واملتو�سطة
احلجم.
وامل��ر ّك��ب م�س�ؤول عن �إع�ط��اء الطماطم لونها
الأح�م��ر املميز ،لكن البطيخ يحتوي على كميات
�أكرب بكثري من املادة الكيميائية.
و�أظ �ه ��رت الأب �ح ��اث �أن الأم� ��ر ق��د ي���س�ت�غ��رق عدة
�أ�سابيع حتى ي�صبح اجللد �أكرث حماية من �أ�شعة
ال�شم�س..
و�أ� �ض��اف��ت ال��دك �ت��ورة رو�� �س ��ي" :ال�شيء املثري
ل�لاه�ت�م��ام ح�ق��ا ه��و �أن ه��ذه امل ��واد الكيميائية
ميت�صها اجل���س��م ب�شكل �أف���ض��ل ع�ن��دم��ا يقرتن
ب��ال��ده��ون ال���ص�ح�ي��ة (زي ��ت ال��زي �ت��ون امل���س�ت�خ��دم يف
الدرا�سة املذكورة �أعاله).

وت��اب�ع��ت" :ن�صيحة رائ�ع��ة ه��ي �أن��ه ،جلني ه��ذه الفوائد
امل �ع��ززة ب�ن�ف���س��ك ،مي�ك�ن��ك حم��اول��ة �إ� �ض��اف��ة ب�ع����ض زيت
ال��زي�ت��ون �إىل ال�ط�م��اط��م� ،أو ال��زب��ادي ك��ام��ل ال��د��س��م مع
ع�صري البطيخ والبابايا".
ويف الواقع ،الأطعمة التي حتتوي على �أوميغا  3ت�ساعد
ب�شكل �أ��س��ا��س��ي يف احل�ف��اظ على �سالمة اجل�ل��د وتعمل
كم�ضاد لاللتهابات �أي�ضا.
وميكن �أن ت�ساعد هذه املواد الكيميائية اجل�سم
يف ال �ت �ك �ي��ف م ��ع ت� ��أث�ي�ر ال �ت �ع��ر���ض املفرط
لل�شم�س.
وقالت الدكتورة رو�سي�" :أعتقد �أنه من
ال��رائ��ع �أن الأط �ع �م��ة النباتية
ال تعمل فقط داخليا لتغذية
م �ي �ك ��روب ��ات �ن ��ا ول� �ك ��ن �أي�ضا
خارجيا حلمايتنا".
وت��و� �ص��ي اخل �ب�ي�رة بعدم
ال� �ت� �خ� �ل ��ي ع � ��ن ع ��ام ��ل
احلماية من ال�شم�س
( )SPFل�صالح
�سلطة ،وا�ستخدامه
ق� �ب ��ل ن �� �ص��ف �ساعة
ت �ق��ري �ب��ا م ��ن التعر�ض
لل�شم�س ،و�إع� ��ادة تطبيقه
كل �ساعتني.
ويف حالة ح��دوث ح��روق ال�شم�س ،ف ��إن �أهم
خ �ط��وة يف ال�ع�ن��اي��ة ب ��احل ��روق هي
�شرب امل��زي��د م��ن امل��اء ،حيث
�أن اجل �ف��اف ه��و �أحد
الآث� � � ��ار اجلانبية
ال�شائعة حلروق
ال�شم�س.
ويف الواقع ،وفقا

لـ"جونز هوبكنز ميدي�سن" ،ميكن �أن تت�سبب حروق
ال�شم�س ال�شديدة يف �إ�صابة ال�شخ�ص باجلفاف وحتى
التعر�ض ل�صدمة.
وميكن �أن ت�سبب ه��ذه الأع��را���ض عالمات مزعجة مثل
الإغماء وانخفا�ض �ضغط الدم وال�ضعف ال�شديد عندما
ت � �ك� ��ون ح� � � ��روق ال�شم�س
�شديدة.

�أطعمة �صيفية ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ارتفاع خطري يف ن�سبة ال�سكر يف الدم
ي�صف داء ال�سكري من النوع الثاين حالة مزمنة ترتفع فيها م�ستويات ال�سكر يف الدم �إىل م�ستويات خطرية.
ويحدث هذا االرتفاع لأن اجل�سم يكافح لإنتاج ما يكفي من هرمون ي�سمى الإن�سولني� ،أو لأن الهرمون الذي ي�صنعه ال يعمل ب�شكل �صحيح.
وجراء هذه الآلية الرئي�سية ،يظل م�ستوى اجللوكوز يف الدم مرتفعا .وما ت�أكله ميكن �أن ي�ساعد �أو يزيد الأمور �سوءا ،اعتمادا على الطعام املحدد.
وعلى الرغم من �أن الطق�س احل��ار قد يغرينا ال�ستهالك
امل��زي��د م��ن امل�شروبات واملثلجات والأط�ع�م��ة امل�شوية ،فقد
حذرت الدكتورة �سارة بروير من �أن هذه الأطعمة ال�صيفية
قد تكون مبثابة �ضرائب على م�ستويات ال�سكر يف الدم.

ماركت لأنها مليئة بال�سكر" .ا�صنعها بنف�سك من القرع
منخف�ض ال�سعرات احلرارية �أو ع�صري الفاكهة املخفف وقم
بتحليتها بال�ستيفيا (ال�سم ال�شائع مل�ستخل�صات نبتة �ستيفيا
ال�سكرية) �إذا لزم الأمر".

املثلجات
نظرا لكون املثلجات ه��ي العن�صر الأ�سا�سي يف احللويات
ال�صيفية ،فقد تكون منع�شة �أثناء احلرارة احلارقة ،ولكنها
غالبا ما تكون مليئة بال�سكر.
وتن�صح الدكتورة بروير بتجنب �شراء املثلجات من ال�سوبر

ال�شواء
على غ��رار املثلجات ،ت�شري ال��دك�ت��ورة ب��روي��ر �إىل �ضرورة
التحقق من املل�صقات املوجودة على الأطعمة املعب�أة م�سبقا
ل�صل�صات ال�شواء يف املتاجر ،قائلة" :حتقق من املل�صقات

لأنها غالبا ما حتتوي على ن�سبة عالية من امللح وال�سكر.
وللح�صول على نكهات بديلة ،ا�ستخدم الأع�شاب الطازجة
امل�ف��روم��ة ،ور���ش الفلفل احل�ل��و امل��دخ��ن ،والفلفل الأ�سود
املطحون حديثا ،والليمون �أو ع�صري الليمون .والأمر نف�سه
ينطبق على حلوم ال�شواء املطبوخة م�سبقا ،فمن املحتمل
�أن حتتوي ال�صل�صات على ن�سبة عالية من ال�سكر وامللح
وزيوت الطهي الأقل �صحة .انقعها بنف�سك مع القليل من
زيت الزيتون والأع�شاب الطازجة والفلفل الأ�سود وع�صري
الليمون".
ما هي �أعرا�ض مر�ض ال�سكري من النوع الثاين؟
ويف ح�ين �أن ال�ع��دي��د م��ن ال��وج �ب��ات اخل�ف�ي�ف��ة والأطعمة ت�شمل الأعرا�ض الرئي�سية ملر�ض ال�سكري من النوع  2ما

ال�صيفية ميكن �أن تكون م�صيدة مل�ستويات ال�سكر يف الدم،
يُ�سمح بوجبة خفيفة واحدة منع�شة ،وهي الفاكهة.
و�أ� �ض��اف ال��دك�ت��ور ب��روي��ر" :على ال��رغ��م م��ن �أن الفاكهة
حتتوي على �سكريات طبيعية� ،إال �أن معظمها يحتوي على
م�ؤ�شر ن�سبة ال�سكر يف الدم منخف�ض �إىل متو�سط وال يرفع
م�ستويات ال�سكر يف الدم ب�شكل مفرط .مع عدم الإفراط يف
االنغما�س يف الفواكه املجففة".

يلي:
 التبول �أكرث من املعتاد (خا�صة يف الليل) ال�شعور بالعط�ش طوال الوقت ال�شعور بالتعب ال�شديد فقدان الوزن غري املق�صود بطء التئام اجلروح ر�ؤية م�شو�شةوين�صح اخلرباء ال�صحيون بزيارة طبيب عام �إذا كنت تعاين
م��ن �أي م��ن ه��ذه الأع��را���ض �أو �إذا كنت قلقا م��ن احتمال
تعر�ضك خلطر �أكرب للإ�صابة بهذه احلالة.
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2022 /0002241عمايل (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -بيفريلني مارانو اجو�ستني
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0002701ال�شيكات املرجتعة

�إىل املدعي عليه � :سالمه للرعاية ال�صحية ملالكها �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
وممثلها القانوين  -جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/8أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى )1
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/7/25م.

�إىل املحكوم عليه  :بيفريلني مارانو اجو�ستني
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ جرج�س وديع فرج  -اجلن�سية لبناين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 143151
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ال�سجا لتنظيف وطالء املعادن
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0004336ال�شيكات املرجتعة

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2022 /0002595أمر �أداء

�إىل املحكوم عليه  :ال�سجا لتنظيف وطالء املعادن
العنوان � :إمارة ال�شارقة ال�صجعة �صناعية ال�شارقة خلف �شارع الزيد �شربة رقم ( )509بناية ملك را�شد حممدج
اخليال الطنيجي �ص ب رقم  67353هاتف جوال  971502532565 :هاتف متحرك 0506969301
ار�ضي رقم  065634103الربيد الإلكرتوين abinchanayil@gmail.com :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية املحدودة  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 102350.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق -
ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه � /أحمد �شوقي حممد عبدالرحيم
العنوان 9567261 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/7/14قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /حممد ر�ضوان احمد حار�س بالتايل :
 -1يلزم املدعي عليه باداء مبلغ  20,000درهم للمدعي مع الفائدة
 %4من تاريخ قيد الطلب  2022/7/7وحتى ال�سداد مع الر�سوم
وامل�صروفات مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل .حكما قابال لال�ستئناف خالل
املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

املحكمة االبتدائية املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

دائرة التنمية االقت�صادية
حكومة عجمان
رقم الرخ�صة 33725 :
غرفة جتارة و�صناعة عجمان  -ق�سم ال�سجل التجاري
�إعالن وحل وت�صفية

اال�سم التجاري � :ساليوت للتجارة العامة (ذ م م)
نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي � :ساليوت للتجارة العامة (ذ م م)
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب قانون ال�شركات
االحت ��ادي رق��م ( )8ل�سنة ( )1984وت�ع��دي�لات��ه مرخ�صة يف دائ ��رة التنمية
االقت�صادية و�سجلته بالتنمية االقت�صادية حتت رق��م ( )33725وق��د قرر
ال�شركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�سيد.
م�ؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات
م�صفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�صفي
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة ( )45يوما من تاريخ ن�شر االع�لان وعلى
العنوان التايل  :امارة ال�شارقة  ،هاتف � ، 065681715 :ص.ب 984 :

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
انذار عديل بالن�شر
الإنذار العديل رقم ()2022/149942

املنذر  :حممد خليفة حممد ال�سويدي
املنذراليهما  - 1 :كلربيت �سينغ �سورجيت �سينغ  ،هندي اجلن�سية
� -2سعيد �سيف للديكور(�ش .ذ .م .م)
وبناء عليه  ،تنبه املنذ على املنذر �إليها بالوفاء بقيمة ال�شيك رقم (( 250,000 )59مائتان وخم�سون �ألف
درهم) وامل�ؤرخ  ،2019/4/27وامل�سحوب على بنك الإحتاد الوطني ،وذلك يف خالل (� )5أيام وهي املدة املقررة
قانوناً وفقا لن�ص املادة ( )63من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )57يف �ش�أن الالئحة التنظيمية للقانون الإحتادي
رقم ( )11ل�سنة  1992ب�ش�أن قانون الإجراءات املدنية )2 .ويف حالة عدم قيامكم بالوفاء باملبلغ املطالب به
�سيتم اللجوء �إىل الق�ضاء عن طريق �أمر الأداء وفقا لن�ص املادة ( )62من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )57يف
�ش�أن الالئحة التنظيمية للقانون الإحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992ب�ش�أن قانون الإجراءات املدنية لإجباركم
على الوفاء بقيمة ال�شيك ( )59والبالغ قيمته ( 250,000مائتان وخم�سون �ألف درهم) مع حتميلكم كافة
الر�سوم وامل�صروفات الق�ضائية واتعاب املحاماة ،ف�ضال عن الفائدة الت�أخريية.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
تنازل /بيع

اعالن تنازل وبيع
يرجى العلم انه �سيقوم كاتب العدل العام بالت�صديق على تنتزل وبيع الرخ�صه بني االطراف املذكوره من
الطرف الأول  :حممد عبدالرحيم عبداهلل ح�سن النقبي و هويه رقم 784198906157627 :
اجلن�سية  :االمارات عن ن�سبته البالغة  % 100وذلك �إىل كال من  :اىل الطرف الثاين  :عثمان
احمد عمر م�صطفى هويه رقم  784196235073598:اجلن�سيه  :ال�سودان  ،بن�سبه 18%
والطرف الثالث � :سهيل احمد الع�ساوده وهويه رقم  784196743850206 :اجلن�سية ب�سوري
 ،بن�سبه  25%والطرف الرابع  :و�سام �سعيد الأطر�ش ,هويه رقم 784197663652051 :
اجلن�سيه �سوري  ،بن�سبه  27%والطرف اخلام�س :جهاد حممود الزعبي وهويه رقم
 784197805791858:اجلن�سيه � :سوري  ،بن�سبه  30%باال�سم التجاري (مركز خورفكان
خلدمات العمالة امل�ساعده) ن�شاط الرخ�ص (تدبري خلدمات العمالة امل�ساعده) واملرخ�ص من دائرة
التنمية االقت�صاديه يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتاريه رقم  758952 :ال�صادرة بتاريخ :
 2017/12/27يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان .وعليه �سيقوم الكاتب العدل بالت�صديق
على عقد التنازل والبيع بعد انق�ضاء  14يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078970
تنازل /بيع

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد  :حممد �سلطان ها�شل �سلطان الكتبي  -اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة
التجارية (م�شاوي ريف املدام) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم
( )792116حيث ان ال�سيد  :حممد �سلطان ها�شل �سلطان الكتبي  -اماراتي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((م�شاوي ريف املدام))
البالغة (� )%100إىل ال�سيد  :احمد �سلطان �سامل عجيل الكتبي  -اماراتي اجلن�سية  ،تنازل
�صاحب الرخ�صة ال�سابق ل�صاحبها احلايل  ،وعمال بن�ص املادة  14فقره  5من القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب العدل ،فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم
و انه �سوف يتم الت�صديق على الأجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن
لديه �أي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

االمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

امل�س�ؤول املخول

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()149899/2022

70021

املنذر  -:حممد بن عثمان بن عمر العمودي  -ب�صفته  :امل�ؤجر
�ضد  /املنذر اليه  -:حممد نظر اال�سالم جویل �سلطان احمد  -ب�صفته  :امل�ست�أجر
تتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي
ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  231,388درهم مائتان وواحد وثالثون الف درهم وثالثمائه وثمانيه وثمانون
درهما قيمة بدل االيجار مف�صله علي النحو التايل (ب�سداد مبلغ وقدره  110,000درهم قيمة �شيكات ايجار
امل�سحوبة علي بنك دبي اال�سالمي ال�شيكات رقم ( )100049 -100048-والتي متثل بدل االيجار عن
الفرتة من  01/04/2020حتي  30/09/2020عن الفرتة االيجارية االخرية يف عقد االيجار االويل
و باال�ضافة ايل ب�سداد مبلغ وقدره  95,000درهم قيمة �شيكات ايجار امل�سحوبة علي بنك دبي اال�سالمي
ال�شيكات رقم ( )100064 -100063-والتي متثل بدل االيجار عن الفرتة من  01/07/2021حتي
 31/12/2021عن الفرتة االيجارية االخرية يف عقد االيجار الثاين باال�ضافة ايل �سداد مبلغ وقدره
 26,388درهم قيمة بدل االيجار للفرتة من  01/01/2022حتي  )20/02/2022وذلك خالل خم�سة
�أيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار و�إال اللجوء اىل مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لإ�ست�صدار �أمر �أداء
لإلزامكم بال�سداد كل منكم ح�سب املرت�صد بذمته.

الكاتب العدل

امل�س�ؤول املخول

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
�إعالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد ب ��أن ال���س��ادة� /شركة بريليانت دامي��ون��د م د م ���س مكتب متثيل
(اجلن�سية  :الإم��ارات العربية املتحدة) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف
ام��ارة دب��ي (العنوان  :ال��را���س  -مركز الذهب � -ص ب  )42475واملقيدة حتت رقم
( )5241يف �سجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً لأحكام القانون االحت��ادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية
وتعديالته والقرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �شان اعتماد دليل �إجراءات
الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .يرجى من
ال�سادة �أ�صحاب احل��ق يف االع�ترا���ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل ال��وزارة يف ميعاد ال
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد  -ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب ( )3625دبي

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -جيف جو�سي بيجى جو�سي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICVS2022 /0001432مدين
�إىل املحكوم عليه  :جيف جو�سي بيجي جو�سي  -العنوان  :العنوان الإمارات �إمارة عجمان ال�صناعية 2
برج ا�سياد ال�شقة  124رقم مكاين ( )4596308708هاتف 0523238000 0509105296
 0564456331الربيد الإلكرتوين nethu.jeff81@gmail.com :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بريج موهان فيد بركا�ش  -اجلن�سية هندي  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 483662.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ابيك�س انرتنا�شونال مانيجمينت اند
كون�سالتان�سي �سريف�سز م م ح  /ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0002560ال�شيكات املرجتعة
�إىل املحكوم عليه  :ابيك�س انرتنا�شونال مانيجمينت اند كون�سالتان�سي �سريف�سز م م ح  /ذ م م
العنوان � :إمارة عجمان � -شارع الإحتاد  -فلل فالمنجو A - 0059-517 -
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بالك اند وايت لتجارة االحجار � -ش ذ م م يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 3027347.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2022/149901

70197

املنـذر  :بهاء الدین احمد ذيب خري الدين
بوكالة املحامي  /ابراهيم على املو�سى
املنذر اليه  :حممد طالب حممد احمد كهتوى � -إماراتي
املو�ضوع  :طلب اعالن بالن�شر يف االنذار العديل
يدعو امل�ن��ذر امل�ن��ذر�إل�ي��ه للمرة االخ�ي�رة مبوجب ه��ذا االن ��ذار اىل وج��وب رد املبلغ البالغ
 100,000درهم (مائة الف درهم) باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %9يف مهلة
�أق�صاها خم�سة �أيام خم�سة �أيام من تاريخ التبليغ بهذا االنذار ويف حالة امتناعكم ف�إن املنذر
�سوف ي�ضطر �أ�سفاً اىل �إتخاذ كافة االجراءات القانونية التي ت�ضمن حقوقه بتح�صيل املبلغ
املطالب به  ،مع حتميلكم منذ الآن كامل امل�سئوولية و�أي��ة م�صاريف اخرى تن�ش�أ عن �أية
مالحقات قانونية �أخرى مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى.
الكاتب العدل

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2022/149905

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0079115
تنازل /بيع

70535

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /علي حممد ح�سن مطر �آل علي ,اماراتي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100وذلك اىل ال�سيدة  :حمده
�إبراهيم حممد  -امارتية اجلن�سية  ،يف الرخ�صة امل�سماة (ال�صرح لل�سياحة) والتي ت�أ�س�ست
ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة امل�سماه رقم ( )762115ال�صادرة من دائرة التنميه
االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة الخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

70197

املنـذرة � :سولید �سولو�شن تكنولوجي �ش ذ م م
بوكالة املحامي  /ابراهيم على املو�سى
املنذر اليه  :فرحان ثائر امبايل حمزة  -هندي اجلن�سية
املو�ضوع  :طلب اعالن بالن�شر يف االنذار العديل
تدعو املنذرة املنذر �إليه للمرة الأخرية مبوجب هذا الإنذار اىل وجوب رد املبلغ البالغ 162,540
درهم (مائة و�إثنني و�ستون �إلفا وخم�سمائة و�أربعون درهما ال غري) باال�ضافة اىل الفائدة القانونية
بواقع  %9يف مهلة �أق�صاها خم�سة �أي��ام من ت�أريخ التبليغ بهذا االن��ذار ويف حالة �إمتناعكم ف�إن
املنذرة �سوف ت�ضطر �أ�سفة اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي ت�ضمن حقوقها بتح�صيل املبلغ
املطالب به  ،مع حتميلكم منذ الآن كامل امل�سئوولية و�أية م�صاريف اخرى تن�ش�أ عن �أية مالحقات
قانونية �أخرى مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى.
الكاتب العدل

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0079071
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد عبدالرحيم جعفر احمد ,اجلن�سية بنغالدي�ش
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته و البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد  :زيكو
كومار بانيك نريود باران بانيك اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة (بقاله زوايا النجوم)
والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )791156ال�صادرة من دائرة
التنميه االقت�صادية .تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صه الخر .وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

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

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078937
تنازل /بيع

70533

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد � :سيف �سلطان را�شد غا�شم الكتبي  -اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة التجارية (م�ؤ�س�سة العال
للهند�سة الزراعية) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم ( )503602حيث ان ال�سيد:
�سيف �سلطان را�شد غا�شم الكتبي  -اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة
التجارية ((م�ؤ�س�سة العال للهند�سة الزراعية)) البالغة (� )%100إىل ال�سيد  :الد�سوقي حممد الد�سوقي
قنديل  -م�صري اجلن�سية ،تغيري اال�سم التجاري من (م�ؤ�س�سة العال للهند�سة الزراعية) لي�صبح (م�ؤ�س�سة
العال للهند�سة الزراعية ذات م�س�ؤلية حمدودة �شركة ال�شخ�ص الواحد) ,تغيري ال�شكل القانوين من فردية ايل
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذات م�س�ؤولية حمدودة التملك االجنبي ,وعمال بن�ص املادة ( )14فقره  5من القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب العدل  ،فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم
الت�صديق على الأجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه �أي اعرتا�ض على ذلك عليه
اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك

الكاتب العدل

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -خاقان منظور �شودهري
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0001186ال�شيكات املرجتعة

�إىل املحكوم عليه  :خاقان منظور �شودهري
العنوان  :عجمان املويهات  3فيال مكاين رقم  4846006965ت 0509140699
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ احمدكل ازهر  -اجلن�سية افغاين  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 12924.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور
جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
رقم الرخ�صة 108222 :
غرفة جتارة و�صناعة عجمان  -ق�سم ال�سجل التجاري
�إعالن وحل وت�صفية

اال�سم التجاري  :وينجز خلدمات التو�صيل  -ذ م م
نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي  :وينجز خلدمات التو�صيل  -ذ م م
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب قانون ال�شركات
االحت ��ادي رق��م ( )8ل�سنة ( )1984وت�ع��دي�لات��ه مرخ�صة يف دائ ��رة التنمية
االقت�صادية و�سجلته بالتنمية االقت�صادية حتت رقم ( )108222وقد قرر
ال�شركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�سيد.
م�ؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات
م�صفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�صفي
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة ( )45يوما من تاريخ ن�شر االع�لان وعلى
العنوان التايل  :امارة ال�شارقة  ،هاتف � ، 065681715 :ص.ب 984 :

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70535

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078934
تنازل /بيع

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70535

دائرة التنمية االقت�صادية
حكومة عجمان

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

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

ا�سم امل�صفي  :الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رق��م  A ، 3401-8B-3401ملك �سعيد �سهيل �سعيد  -بردبي
 امل��رك��ز ال�ت�ج��اري االول  -هاتف  04-3215355 :فاك�س 04-3215356 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية ات�ش جي اي انرتنا�شيونال لتجارة ل��وازم ال�سفر � -ش ذ م م وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/12واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2022/7/13وعلى 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

ا�سم ال�شركة  :ات�ش جي اي انرتنا�شيونال لتجارة لوازم ال�سفر � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  )FL-15( 1504ملك موزه علي عبداهلل العوي�س  -ال�سبخه
ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  842762 :رق��م القيد
بال�سجل التجاري  1431005 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/12واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2022/7/13وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم ، 3401-8B-3401
 Aملك �سعيد �سهيل �سعيد  -بردبي  -املركز التجاري االول  -هاتف 04-3215355 :
"
فاك�س  04-3215356 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70021

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

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

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70197

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70021

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70021

االمارات العربية املتحدة

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078971
تنازل /بيع

70535

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :باتيانافالبيل كنهيمون فخر الدين ,اجلن�سية الهند
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته و البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد :
توتوبارامبات ا�شرف حممد اجلن�سية الهند يف الرخ�صة (كافترييا احلبارى) والتي
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )213692ال�صادرة من دائرة التنميه
االقت�صادية تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صه الخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

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

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد  :حممد عو�ض عبداهلل بطى الكعبي  -اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة التجارية
(ال�سرعة الق�صوى ل�صيانة ال�سيارات) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم
( )28652حيث ان ال�سيد  :حممد عو�ض عبداهلل بطى الكتبي  -اماراتي اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((ال�سرعة الق�صوى ل�صيانة ال�سيارات))
البالغة (� )%100إىل ال�سيد  :را�شد حممد على حموده الكتبي  -اماراتي اجلن�سية  ،تنازل
�صاحب الرخ�صة ال�سابق ل�صاحبها احلايل .وعمال بن�ص املادة ( )14فقره  5من القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب العدل  ،فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه
�سوف يتم الت�صديق على الأجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه �أي
اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0056346
�إخطار عديل بالوفاء

70533

اخطار عديل للوفاء مببلغ  17000درهم
املخطر  :حممد ادری�س خياملت خان  ،باك�ستان اجلن�سية  ،ويحمل هوية رقم 784199160716082
العنوان  :عجمان  -م�شريف  -مقابل مركز �شرطة امل�شرف  -فيال رقم 53
املخطر اليه � :سارا عبدال�سمني � ،سريالنكا اجلن�سية  ،وحتمل هوية رقم 784199765199130
العنوان  :دبي  -منطقة ديرة  -فندق حياة ريجن�سي  -الطابق  ، 1614هاتف رقم 0543099315 :
ال�شرح
املخطر �إليه حزر �شيك للمخطر مببلغ  17000درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع حيث �أنه
بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املخطر ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف لتطابق التوقيع قابل لل�سحب وبيانه
كالتايل  :ال�شيك رقم  000002مبلبغ  17000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2022 01-30وامل�سحوب على بنك
الإمارات دبي الوطني  ،وحيث �أن املخطر �إليها ترف�ض الوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية
مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى ،لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ال�شيك املذكور خالل خم�سة �أيام من
تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية .واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا
االخطار للعلم مبا جاء به .وهذا اخطار منا بذلك ...

25
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70555

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70555

تنازل /بيع

تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /دانيل اتبري  -اجلن�سية فرن�سا يرغب يف البيع والتنازل
عن  %50من كامل ح�صته البالغة  %100ل�صالح ال�سيد /احمد حمي الدين البقاعي
 اجلن�سية �سوريا وكذلك يرغب ال�سيد /دانيل اتبري  -اجلن�سية فرن�سا يف البيع والتنازلعن  %50من كامل ح�صته البالغة  %100ل�صالح ال�سيد /دانيال جورج غ�صن -
اجلن�سية لبنان .يف الرخ�صة امل�سماة (افق اجلودة ل�صيانة ال�سيارات) �صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ( )780179وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ()5
من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى
ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�إعالن
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد كوثر مياه عبدالنور  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100ل�صالح ال�سيد /م�شرف ح�سني
انور ح�سني  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماة (�صالون ركن الزينة للحالقة)
�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ( )773451وكيل خدمات.
تعديالت اخرى  :اليوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

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

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  984/2021/211تنفيذ عقاري

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/755عقاري جزئي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 1,886,226درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :م�صرف الإمارات الإ�سالمي � -ش م ع  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبية  -مبنى رقم  16الطابق الثالث -
هاتف رقم  04/2227008موبايل رقم  0557016552 :مكاين ( )3135291835وميثله  :حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  :مارجان تربيزي فرد  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -جممع دبي لال�ستثمار الأول  -مبنى جاردن ابارمتن�س اي�ست �سي -
�شقة رقم  - 2207هاتف رقم  - 044470233فاك�س رقم  - 044470232موبايل رقم 0507036904 - 0507036904
مو�ضوع الإعالن � :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  :حق انتفاع على وحدة عقارية  2090/7/4 -رقم
االر�ض  356املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار االول  -امل�ساحة  237.35 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 3 :ا�سم املبنى  :جاردن ابارمتن�س
ب�ست �سي  -رقم الوحدة  - 2207التقييم  - 2035450 :درهم يباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0079190
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيده /مع�صومه امريي افغان�ستانية اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم
 784199469638383ترغب يف البيع والتنازل عن  %25من ح�صتها البالغة  ،%100يف الرخ�صة
امل�سماه (كافترييا اجلبل اال�سود) والتي تا�س�ست بامارة ال�شارقة حتت رقم � 780283إىل ال�سيد/حممد م�صباح
الدين اكوياد الكبري  ،بنغالدي�ش اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  784198660203096وترغب يف البيع
والتنازل عن  %51من ح�صتها البالغة  ،%100يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا اجلبل اال�سود) والتي تا�س�ست
بامارة ال�شارقة حتت رقم  780283ايل ال�سيدة /خوله عبداهلل على حممد مداويخ  ،اماراتية اجلن�سية وحتمل
بطاقة هوية رقم  ،784197893702726وتغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل �شركة ذات م�سئولية
حمدودة وتغيري اال�سم التجاري من كافيرتيا اجلبل اال�سود ايل مطعم الريحان االخ�ضر ذ م م .وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70392

يف الدعوى رقم  AJCAPCICIV2022 /0000552مدين (كلي)
بالن�شر

امل�ست�أنف �ضده  :عامل �شابال �شابال وورلد وميثلها قانون حممد امنی ت�شابال
عنوانه  :امارة ال�شارقه املنطقه احلره باحلمريه مبنى مكاتب الت�أجري رقم 18
مكتب رقم  G16ليكن معلوما لديك �أن امل�ست�أنف � :شركة �أبو�سيف ملقاوالت البناء
ذ.م.م  -قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ  20..../.../....يف الدعوى االبتدائية رقم
 AJCAPCICIV2022/0000552املحكمة الإ�ستئنافية املدنية  -مدين
(كلي) .فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك �أمام حمكمة عجمان االحتادية
بدار الق�ضاء  ......يوم  ........املوافق  2022/08/23ال�ساعة � 10:30صباحا
ً وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا
ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية ال�شرعية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFISHPAF2022 /0000219الأحوال ال�شخ�صية

�إلـى  :ابراهيم علی احمد ابوعري�ش
جمهول حمل الإقامة  :امارة عجمان  -منطقة الرو�ضة  2-بناية مطعم ليايل بريوت  -مكانی
5088809489
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /نعيمة ال�شيكر العنوان  /حمل الإقامة  :امارة عجمان  -النعيمية 1-
بالقرب من ال�سفري مول  -بناية جاد � -شقة رقم  403رقم الهاتف 504746702 :
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة � :أوال  :احلكم بطالق املدعية من املدعى عليه لل�ضرر
ملا مت ذكره من �أ�سباب �أعاله .مع �إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صروفات.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة الأحوال ال�شخ�صية الأوىل حمكمة عجمان
االحتادية �صباح يوم  .....املوافق  2022/08/15ال�ساعة  09:30لتقدمي ما لديكم من
دفاع و م�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة
�ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

27

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70197

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -خالد ابراهيم دلهوم الزبيدي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0003843ال�شيكات املرجتعة

�إىل املحكوم عليه  :خالد ابراهيم دلهوم الزبيدي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �أمني حممد علي املرزوقي اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 45230
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
جويل ثايبارامبيل ثوما�س ثوما�س ثوما�س
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0003879ال�شيكات املرجتعة

�إىل املحكوم عليه  :جويل ثايبارامبيل ثوما�س ثوما�س ثوما�س
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ امني حممد علي املرزوقي املرزوقي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 9184
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70197

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

اعالن ح�ضور اجتماع خربة ح�سابية

يف الدعوى رقم ( )2022/265جتاري جزئي

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 رقم  305/2022نزاع
تعيني خربة واملقامة من املتنازع � /شركة اخلط الأمامي لإدارة اال�ستثمار �ش.ذ.م.م.
وتنفيذا للمهمه فان املتنازع �ضده مهند احمد احلمد) مدعو حل�ضور اجتماع اخلربة
احل�سابيه ب�شخ�صه �أو بوا�سطة وكيل معتمد منه واملقرر عقده يوم االثنني املوافق
 01/08/2022ال�ساعة احلادية ع�شر ظهرا مبكتب اخلبري  -مركز اخلليج
للمحا�سبة والتدقيق الكائن يف دبي  -ديره  -اخلبي�صي � -شارع �صالح الدين  -بناية
العبدويل بناية معر�ض �سريميكا را�س اخليمة بالقرب من املرتو حمطة ابو بكر
ال�صديق  -مكتب رقم  104ت 04/2684700 :
اخلبري املحا�سبي /احمد جا�سم العبدویل

اخل�صم املدخل � :شركة �سكاين جولد �سارل
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري ح�سابي بالدعوى املقامة �ضدكم من
املدعية � :شركة املا�صل فارما ذات امل�س�ؤولية املحدودة  ،وعليه ف�أنتم مكلفني
باحل�ضور او من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم
االربعاء املوافق  2022/7/27يف متام ال�ساعة � 11.00صباحا ،وذلك
باحل�ضور على املن�صة الإلكرتونية بوا�سطة برنامج مايكرو�سوفت تييمز .لذا
نطلب منكم احل�ضور والإت�صال هاتفيا على مكتب اخلبري املنتدب على الرقم
( )04 -3888996وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علما بانه
يف حال تخلفكم عن احل�ضور ف�إن اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات
املخولة لها قانونا.
طارق الغيث  /خبري ح�سابي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0079170
تنازل /بيع

70349

يرجى العلم �إنه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة
بني الأطراف املذكوره من الطرف الأول � :صادق ح�سن خج�سته اجلن�سية :
�إيران بن�سبة � 50%إىل الطرف الثاين � :شاكارا عبدال�سالم  ،اجلن�سية  :الهند
 لي�صبح مالك الرخ�صة بن�سبة  100%باال�سم التجاري (االهداف مليزانوكهرباء ال�سيارات) ن�شاط الرخ�صة (�إ�صالح ميزان املركبات  -ميزان �إلكرتوين،
ت�صليح م�ساعدي ال�سيارات ،تبديل وا�صالح االطارات) واملرخ�ص من دائرة
التنمية االقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة مهنية رقم 525386 :
ال�صادرة بتاريخ  17/02/2004 :يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان ،
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل بعد �إنق�ضاء  14يوم
من تاريخ ن�شر هذا االعالن،
الكاتب العدل

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
دائرة املحاكم  -مكتب �إدارة اخلربة
�إعالن بالن�شر للح�ضور �أمام اخلبري املايل وامل�صريف
دعوى رقم  91/2022جتاري كلي حماكم ر�أ�س اخليمة

املدعي  :فايز معت�صم
املدعى عليه االول  :عارف حيدر جمايل غالم حيدر
املدعى عليه الثاين � :شركة ب�شرى لال�ست�شارات العقارية م.م.ح
يتعني احل�ضور خالل �ساعات العمل الر�سمية عرب نظام االت�صال املرئي بدائرة
حماكم ر�أ�س اخليمة  -مكتب �إدارة اخلرباء  -ر�أ�س اخليمة ملقابلة اخلبري املايل
وامل�صريف املذكور و�إح�ضار كافة امل�ستندات والوثائق التي ت�ؤيد موقفكم يف الدعوى
رقم ( )2022-91جتاري كلي وذلك يوم االثنني املوافق  1/8/2022يف متام
ال�ساعة العا�شرة ون�صف �صباحا (.)10:30

حماكم ر�أ�س اخليمة
مكتب �إدارة اخلرباء  -اخلبري املايل وامل�صريف

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -خالد حممد عبداهلل ال علي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICOMS2022 /0002866جتاري
�إىل املحكوم عليه  :خالد حممد عبداهلل ال علي
العنوان  :عجمان منطقة النعيمية  1بجوار ج�سر جلفا مقهى الوادية �سابقا �سفري القلوب حاليا بجوار
مطعم الكباب االفغاين رقم مكاين  4446508670هاتف رقم 0523020107
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ابوبكر احمد علي احمد  -اجلن�سية م�صري  -حممد ع�صام احمد عبدالغني  -اجلن�سية م�صري
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله .ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع
الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف :
 305050.0لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور
جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0001875جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :الفلفل اال�سود وميثلها بدر
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/1أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )6
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/7/19م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي
العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 1382/2022/461:نزاع حمدد القيمة

70533

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�ضوع املنازعة  -1 :ال��زام املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعية مبلغ ( )29.450دره��م ت�سعة وع�شرون واربعمائة
وخم�سون وفائدة قانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق  2022/2/26وحتى ال�سداد التام  -2الزام املدعي عليه
بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .
املتنازع:امل�صري ايه م.د.م�.س
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -ديره  -دبي  -مبنى بناية بو�شقر � -شقة مكتب رقم  - 304بجوار حمطة
مرتو جيجيكو  -وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد
املطلوب �إعالنه  -1 :خط الزين لتجري ال�سيارات ملالكها/امري ح�سن حممد جميل البلو�شي � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )29.450درهم
ت�سعة وع�شرون واربعمائة وخم�سون وفائدة قانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق  2022/2/26وحتى ال�سداد
التام  -2الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق2022/8/3:
ال�ساعة� 09:00:صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
اعالن حكم بالن�شر
 424/2021/20جتاري كلي

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  515/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  890/2021عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )407.591درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :عبدالرحمن احمد عبدالنور � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )407591.00درهم 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

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70021

رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  517/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1251/2021عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )634.445درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :راخمري هان �سيوروف � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )634445.00درهم 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

�إىل  :املحكوم عليه � /سا�س التعمري لالن�شاءات  -ذ م م
العنوان 9220988 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/21قد حكمت عليك هذه املحكمة
يف الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /يو�سف عبدالرحمن حممد �شريف ال
علي  -بالتايل  :قررت املحكمة  -:مبثابة احل�ضوري  /بالزام ال�شركة املدعي
عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغا مقداره  50150درهم (خم�سون الفا ومائة
وخم�سون درهم) والزمتها بامل�صروفات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 866/2022/300:ا�ستئناف مدين

70533

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف املدنية الثانية رقم 82
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021-188:مدين كلي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب .
امل�ست�أنف:علي عبداهلل حميد علي املزروعي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -اخلليج التجاري تقاطع �شارع اخلليج التجاري و�شارع
االعمال بناية فيجن ت��اور مكتب  - 2301مكاين رق ��م - 2504886910:هاتف رق ��م044230000:
فاك�س رقم - 044479777:وميثله:اميان ا�سد اكرب ا�سد االمريي
املطلوب �إعالنه  -1 :رائد حممد جاداهلل �شرمي � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م 2021/188:مدين كلي .وحددت
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/8/4ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70530

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0000509مدين (جزئي)

حمكمةاال�ستئناف

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  7047/2021عمايل جزئي ,
ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ( )79614درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :هربال �سينغ �سوريندر �سينغ
عنوانه:برج لطيفة � -شارع ال�شيخ زايد  -الطابق رقم  - 38مكتب رقم 3801
وميثله:عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�س تي ايه لل�صناعات املعدنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )79614درهم �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.

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70555

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70530

اىل املدعي عليه  :ابراهيم �سرياكل علي �شرياكل  -هندي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي �صالح حممد �صادق االحمر � ،سوري اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله و�صدر احلكم االتي :
امر بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره ( 100000درهم)
(فقط مائة الف درهم) والزمته بالفائدة مبقدار � %5سنويا من تاريخ قيد
وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صروفات.
حرر بتاريخ  / 2022/7/25حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2811/2022/209تنفيذ عمايل

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1املركز االملاين لالعمال �ش.م.ح  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :فرهاد قهرمان بختيار بختياري
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022/6/29يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /فرهاد قهرمان بختيار بختياري بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعي مبلغ وقدره
( )24.150.000درهم مع الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
والزمته بالر�سوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2022 / 0005376أمر اداء

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70555

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27

70533

70197

�إعالن بالن�شر جلل�سة اخلربة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70392
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االمارات العربية املتحدة

�إعالن �إجتماع خربة
70533

األربعاء  27يوليو  2022م  -العـدد 13604

حمكمة دبي االبتدائية
70448

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2788/2022/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  6255/2021امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )5.083.965.33درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة بريي ذ.م.م
عنوانه:العنوان املختار/امارة دبي  -بردبي � -شارع اخلليج التجاري  -برج املنارة ط  - 30مكتب
 - 3006رقم مكاين2466586507:
املطلوب �إعالنه  -1 :طائف املدينة للمقاوالت �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 وقدره ( )5083965.33درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13604بتاريخ 2022/7/27
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن رقم 861/2022/445:طعن جتاري

70197

املنظورة يف:دائرة ادارة الطعون االوىل رقم 232
مو�ضوع الطعن  :قبول الطعن �شكال ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة
اال�ستئناف ال�صدار حكمها على �ضوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �ضده بالر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب .
الطاعن:جوزيف كليندين�ست ب�صفته مدير �شركة تي ات�ش او اي للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م
 واخرونعنوانه:امارة دبي  -مدينة دبي لالعالم  -برج ارينكو  -الطابق  - 20رقم مكاين1428776320:
 وميثله:بدر عبداهلل خمي�س عبداهللاملطلوب �إعالنه  -1 :خالد وجدى ابو املعاطي عبده  -مطعون �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :نبلغكم بن�سخة من �صحيفة الطعن املقدمة من الطاعن ولكم احل��ق يف
تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.
رئي�س الق�سم

األربعاء  27يوليو  2022م  -العـدد 13604
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برعاية �سلطان بن حممد القا�سمي وتوجيهاته ال�سامية

�إ�صدارات معهد ال�شارقة للرتاث تتواىل لترثي الثقافة العربية ،واحل�ضارة الإ�سالمية عاما بعد عام
•• حتقيق :الدكتور حممود علياء

ب��رع��اي��ة ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة ،وتوجيهات
�سموه ،مت ت�أ�سي�س معهد ال�شارقة للرتاث
يف ال �ع��ام  2005ب� � ��إدارة ��س�ع��ادة الدكتور
عبد العزيز امل�سلم مدير املركز وب�إ�شرافه
املبا�شر ،مع نخبة من العلماء والباحثني
والدار�سني .حيث تتواىل �إ��ص��دارات املعهد
العتيد ،عاما بعد عام ،والذي يعترب منارة
ثقافية �ساطعة ،اىل جانب املنارات الثقافية
ال �� �س��اط �ع��ة الأخ� � ��رى يف ام � ��ارة ال�شارقة،
عا�صمة الثقافة العربية ،وعا�صمة الثقافة
الإ� �س�لام �ي��ة ،وال�ع��ا��ص�م��ةال�ع��امل�ي��ة للكتاب،
لت�ضيف اىل م �ن��ارات الثقافة املنت�شرة يف
دولة االمارات العربية املتحدة ،واىل رحاب
املكتبة العربية الع�شرات م��ن الإ�صدارات
والدرا�سات املتوا�صلة ،والكتب والأبحاث،
ال�ت��ي ت�ت��واىل جامعة ب�ين ا��ص��ال��ة الرتاث،
وحداثة الع�صر .وتربط بني حلقات �سل�سلة
احل�ضارة العربية والإ�سالمية والإن�سانية،
لت�سرب اغ� ��وار ال�ت�ط��ور ال �ف �ك��ري ،وتواكب
امل�ق��ا��ص��د ال�ن�ه���ض��وي��ة واالب� �ع ��اد املت�شعبة،
ب�إ�ضافات ر�صينة وحمكمة ،ت�ضيف املعارف
اىل امل� �ع ��ارف وت �ك �ف��ي ال� �ق ��ارئ وال ��دار� ��س

والباحث والعامل ،م�ؤنة التزود باملعلومات،
واال�ستنارة باالجتهادات وال��ر�ؤى ،اجلامعة
باناة وتب�صر بني عمق ال�ت�راث ،وع�صرية
رب وج ّد
املعرفة ،وا�ست�شراف امل�ستقبل .ب�ص ّ
وم�ث��اب��رة وث�ب��ات ي�ن��أى ع��ن الكلل او امللل.
ويبقي على ر�سوخ املعارف بني اال�ستقراء،
واال� �س �ت �ن �ت ��اج ،واالب� � � � ��داع ،واال�ستن�ساخ،
وال�ت�ق�ل�ي��د وال �ت �ج��دي��د ،ب ��روح وث��اب��ة ت�ضع
االمور يف ن�صابها القومي ،وت�سمي الأ�شياء
ب��أ��س�م��ائ�ه��ا .ت��ارك��ة الأب � ��واب م���ش��رع��ة امام
ال�ع�ل�م��اء وال��دار� �س�ين وال�ب��اح�ث�ين لإ�ضافة
امل �ع��ارف اىل امل �ع ��ارف ،ب �� �ص�يرورة املجتهد
ال��وث��اب ،و��س�يرورة الكاتب ال ��د�ؤوب .االمر
ال � ��ذي ي �� �ض��اع��ف م ��ن ق ��وة الإرادة ،بقدر
م��ا ي���ض��اع��ف م��ن ح��واف��ز االج �ت �ه��اد ،بد�أب
متوا�صل ،يواكب الظواهر واالح��داث ،وال
ين�آى عن الفعل والتفاعل ،ب�أدائه الر�صني،
ومراقبته احل�صيفة ،ومتابعته الرزينة،
من اجل حتقيق اجلمع املحكم بني حلقات
�سل�سلة املعارف ،وتكري�س املقارنات ،والبحث
يف امل���س�ت�ج��دات ،واالم �� �س��اك باخلال�صات،
ق��دم�اً نحو م��زي��د م��ن العطاء اخل�ل ّ�اق ،يف
ع��امل املعرفة ال��ذي لي�س له ح��دود ،وعامل
البحث ع��ن احلقيقة ،ال��ذي يبقى ك�ضوء
ال�شم�س �ساطعا يف كل مكان وزمان.
م�شاركات حملية و�إقليمية وعاملية

 امل�ؤلفات جتمع بني العلوم والفنون ،والتاريخ واجلغرافيا والرحالت ،و�شتى دروب املعارف واملعلومات -ت�شكل ال�ضالة املن�شودة للقارئ والدار�س والباحث والعامل وت�ؤتي �أكلها كل حني

وخ �ل��ال م �� �س�يرت��ه ال �ط��وي �ل��ة م �ن��ذ العام
 2005واك� ��ب م�ع�ه��د ال �� �ش��ارق��ة للرتاث
ب��إ��ص��دارات��ه املتوا�صلة واب�ح��اث��ه امل�ستمرة
وان �� �ش �ط �ت��ه امل �ت �ن��وع��ة خم �ت �ل��ف امل �ي��ادي��ن
الثقافية ،واملعار�ض الدورية للكتب ،وكذلك
امل�ؤمترات والندوات� ،سواء يف دولة االمرات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ،او يف ال��وط��ن العربي
والعامل الإ�سالمي واملحافل العاملية .واثبت
خالل هذه امل�شاركات دوره الفاعل واملتفاعل،
ل�لارت�ق��اء دوم ��ا ب��أه�م�ي��ة ال�ك�ت��اب وتوا�صل
ال�شعوب ،ورفد الفكر الإن�ساين واحل�ضارة
الإن�سانية تراثا وع�صرا وم�ستقبال بغنى

الإ� � �ص ��دارات وت�ن��وع�ه��ا و��ش�م��ول�ي�ت�ه��ا ،واىل
الأمام دائما ب�إذن اهلل.
جدول عام ب�أهم �آخر الإ�صدارات
وي�سعدين يف ه��ذه العجالة �أن ا�ستعر�ض
�سل�سلة م��ن �إ� � �ص ��دارات امل�ع�ه��د املتوالية،
وامل�ت�م�ي��زة دائ�م��ا م��ن الكتب املتنوعة التي
ت�شمل االدب وال�ت��اري��خ ،والعلوم والفنون،
وال�سيا�سة واالجتماع ،والفل�سفة والدين،
واجلغرافيا والرحالت ،والتي تت�صدر اليوم
مكتبات الباحثني ،هنا وه�ن��اك ،وهنالك.
،واجلميع يتطلع دائ�م��ا اىل امل��زي��د واملزيد
يف ن�ه��ج االج �ت �ه��اد وث �م��ار ال�ع�ط��اء برعاية
امل�س�ؤولني التي ال ي�ساورها كلل وال يعرتيها
ملل ،وامنا ديدنها املتابعة واملثابرة والنتاج
املثمر ،الذي يذكرنا دائما بقول املتنبي:
�أعز مكان يف الدنا �سرج �سابح وخري
جلي�س يف الأنام كتاب
�« 1أعذب الألفاظ من ذاكرة احلفاظ»للدكتور حماد اخلاطري النعيمي
« 2املر�شد للعمل امليداين يف جمع الرتاثال�شعبي»

للأ�ستاذة �شيخة حممد اجلابري و�آخرين الأ�ستاذ فاروق خور�شيد
« 12يامن هواه �أعزه و�أذلني»« 3حماورة الرتاث واحلوار مع الآخر»للفنان �ضاحي بن وليد
للدكتور �صالح الهويدي
« 13الأ�سطورة مدخل لفهمها ودرا�ستها»« 4املايدي بن ظاهر»للدكتور خزعل املاجدي
للدكتور حماد اخلاطري النعيمي
� 14إغواءات الكائن اخلرايف« 5الرتاث املتجدد»للدكتورة ر�ؤى قداح
للدكتور حممد اجلوهري
� 15إحياء الرتاث وكيف نفهمه؟« 6كليلة ودمنة»للدكتور زكي جنيب حممود
للأ�ستاذة �شهرزاد العربي
 16مرا�سيم الزواج باملغرب« 7ديوان ال�شاعر جويهر ال�صايغ»ج �م ��ع وحت �ل �ي ��ل و� � �ش� ��رح ال ��دك� �ت ��ور حماد ت�أليف �إدوارد وي�سرت مارك ،ترجمة �أمينة
�أ�ساكن وح�سن �إميلي.
اخلاطري النعيمي
وغريها وغريها من ع�شرات الإ�صدارات
« 8امل�ؤرخون ال�شناقطة وكتابة التاريخ»ال�ت��ي ت�شكل ب�ت�ن��وع�ه��ا ،وق�ي�م�ت�ه��ا ،ومناهج
للدكتور مني بو نعامة
« 9درا�سات يف تاريخ احلروب ال�صليبية» م�ؤلفيها منارات �ساطعة للمعرفة .فتجعلنان�ؤكد دائما ب�أن التاريخ يعيد نف�سه ،واالبداع
للأ�ستاذ الدكتور حممد م�ؤن�س عر�ض
« 10دب ��ا احل���ص��ن ف���ص��ول م��ن التاريخ يولد الإبداع ،واالجتهاد يقود اىل مزيد مناالجتهاد ،مع الرتاكم االيجابي باالرتقاء
والرتاث»
ل �ل �ب��اح �ث�ين ه �ي �ف��اء امل �ن �� �ص��وري و�سو�سن ال �ف �ك��ري وال �ب �ح��ث امل� �ع ��ريف ،واخلال�صات
الفعالة ،التي اح�سنت اال�ستفادة من تقنيات
العواين ،ورمي �سلطان
الع�صر احل��دي��ث ،وم��ن و��س��ائ��ل االت�صال،
�« 11-أدب ال�سرية ال�شعبية العربية»

وعوملة الثقافة واملعرفة ،بايجابياتها ،بال
ق�ي��ود او ح ��دود ،االم��ر ال��ذي ي�ضاعف من
ح��واف��ز ال�ك�ت��اب وامل �ب��دع�ين ،وي � ٍرق��ى دوم �اً
ب��امل��زي��د م��ن مناهج امل�ع��رف��ة ب�ين ال�صحيح
والأ�صح ،والر�أي االخر ،واجلهود امل�شرتكة،
ال�ت��ي جت�م��ع ب��اط��ار حم�ك��م ،ب�ين املقدمات
والنتائج وااله ��داف ،و�سل�سلة االجتهادات
واخل�لا��ص��ات ،يف امل���س�يرة املتوا�صلة دائما
ن �ح��و الأف �� �ض��ل( .وق� ��ل رب ��ي زدين علما)
(قل هل ي�ستوي الذين يعلمون والذين ال
يعلمون) �صدق اهلل العظيم.
�إنها اجلهود املباركة بثمارها اليانعة التي
تعيدنا بفخر واعتزاز اىل ع�صور احل�ضارة
الإ� �س�ل�ام �ي��ة ال ��زاه �ي ��ة ي� ��وم ك� ��ان العلماء
ي�ق�ط�ع��ون �آالف االم �ي��ال ول�ي����س ل�ه��م من
دابة حتملهم �سوى �أقدامهم ،وما ذلك �إال
لاللتقاء بعامل� ،أو حتقيق م�س�ألة علمية،
�أو االطالع على كتاب ،ثم يعود العلماء �إىل
�أوطانهم كما يعود النحل حمم ً
ال بالع�سل،
بوركت اجلهود الطيبة ،وثمارها اليانعة،
ودائما �إىل املزيد ب�إذن اهلل.

ت�ستمر حتى �أكتوبر املقبل وتهدف �إىل تخريج جيل واعد من ال�سينمائيني يف الإمارات

«ال�شارقة ال�سينمائي للأطفال وال�شباب» يبد�أ تدريب  25من املحكمني الواعدين للم�شاركة يف دورته املقبلة
املخ�ص�صة لت�أهيل املحكمني الواعدين ،التي ت�ستمر يف م�سرح
•• ال�شارقة-الفجر:
املجاز بال�شارقة على  4مراحل حتى �أكتوبر املقبل ،بواقع 4
�أط �ل��ق م�ه��رج��ان ال���ش��ارق��ة ال�سينمائي ال ��دويل للأطفال �أيام من التدريب كل �شهر ،بهدف تنمية مواهب الأطفال
وال�شباب ،يوم �أم�س الأول االثنني �سل�سلة من ور�ش العمل وال�شباب وتدريبهم على حتكيم الأفالم ال�سينمائية �ضمن

فئتي الأطفال وال�شباب باملهرجان.
و��ض�م��ت امل��رح�ل��ة الأوىل م��ن ال��ور���ش  25م���ش��ارك��ا �ضمن
الفئة العمرية من � 12إىل  20عاما ،وا�ستهدفت تدريب
امل �� �ش��ارك�ين وت�ع��ري�ف�ه��م ع�ل��ى �أ� �س��ا� �س �ي��ات ال�ت�ح�ك�ي��م وت ��ذوق
جماليات ال�ف��ن ال�سينمائي وعنا�صر اللغة ال�سينمائية،
على م�ستوى الت�صوير والإخراج والتمثيل والر�سائل التي
تنقلها الأفالم للجمهور.
وا�ستهلت املدربة فاطمة م�شربك ،رئي�س ق�سم املهرجان،
ال �ي��وم الأول م��ن ال��ور� �ش��ة ب�ت�ع��ري��ف الأط� �ف ��ال وال�شباب
امل���ش��ارك�ين ع�ل��ى م �ه��رج��ان ال���ش��ارق��ة ال���س�ي�ن�م��ائ��ي ال ��دويل
للأطفال وال�شباب ،ال��ذي يعد �أح��د م�شاريع م�ؤ�س�سة فن،
التابعة حلكومة ال�شارقة وال�ت��ي تعمل حت��ت رع��اي��ة �سمو
ال�شيخة ج��واه��ر القا�سمي ،قرينة �صاحب ال�سمو حاكم
ال���ش��ارق��ة ،وت�ه��دف �إىل ت��دري��ب الأط �ف��ال والنا�شئني على
الفنون الإعالمية وتعزيز خرباتهم يف هذا املجال.
و�أو� �ض �ح��ت �أن امل �ه��رج��ان ي�ستقطب م���ش��ارك�ين م��ن �صناع
ال�سينما وال�ف��ن ال �ه��ادف م��ن خمتلف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،منذ
انطالقه يف  2013وحتى دورته الثامنة يف العام ،2021
وقالت“ :نحر�ص يف مهرجان ال�شارقة ال�سينمائي للأطفال
وال�شباب على اخلروج من كل دورة مبجموعة من املواهب
ال�ت��ي تخو�ض جت��رب��ة التحكيم وتنمي خربتها الفنية يف
قراءة اللقطة ال�سينمائية وت�أمل كافة التفا�صيل يف امل�شاهد
ومعرفة طبيعة الر�سائل التي يريد كل فيلم �أن يو�صلها

للم�شاهدين ،وه��ذا التقليد امل�ستمر ي�ساهم يف م�ضاعفة
�أع��داد ال�ك��وادر ال�شابة يف جم��ال حتكيم الأف�ل�ام وتذوقها،
وه��ؤالء ي�صبحون يف امل�ستقبل فاعلني يف جمال ن�شر الفن
ال�سينمائي الهادف الذي ير�سخ يف وعي الأطفال وال�شباب
القيم اجلميلة والفن الراقي الذي ال يخلو من ر�سالة تهم
املجتمع».
وركزت الور�ش املخ�ص�صة للمحكمني الواعدين خالل �شهر
يوليو على ال�ت�ع��ارف ب�ين امل�شاركني والتمهيد لتدريبهم
على الأدوار املطلوبة منهم ،من خالل متارين ا�ستهدفت
ا�ستك�شاف ما لديهم من معارف ومعلومات حول �أ�سا�سيات
فن ال�سينما،
�إ��ض��اف��ة �إىل تعريفهم ع�ل��ى �أ��س�م��اء املحكمني الواعدين
و�أ�سماء كوكبة من الفنانني واملخرجني الذين �شاركوا يف
جلان حتكيم املهرجان يف دوراته ال�سابقة.
وعر�ض خالل التدريب فيديو تو�ضيحي حول دورة �سابقة
م��ن م�ه��رج��ان ال���ش��ارق��ة ال�سينمائي ل�ل�أط�ف��ال وال�شباب،
ت�ضمن �إ�ضاءة حول املهرجان وم�ستوى تفاعل اجلمهور مع
عرو�ضه و�ضيوفه وندواته وحلقات النقا�ش وور���ش العمل
التي ي�شهدها ،وع��زز العر�ض امل�صور حما�س امل�شاركني يف
الور�شة الذين �أب��دوا ا�ستعدادهم للإ�سهام بدور متميز يف
الدورة املقبلة من املهرجان.
وا�شتملت ور���ش يوليو على ت��دري�ب��ات مت خاللها تق�سيم
امل�شاركني �إىل جمموعات ،ا�شرتكوا خاللها يف تنمية مهارة

املالحظة وال�ت��أم��ل وتفعيل خمتلف احل��وا���س عند تقييم
امل�شاهد امل�صورة ،لتعزيز خربات املتدربني وت�أهيلهم لقييم
الأف�ل�ام واال� �ش�ت�راك يف حلقات النقا�ش ال�ت��ي �ستجمعهم
باملخرجني الذين �ستعر�ض �أفالمهم يف الدورة املقبلة من
مهرجان ال�شارقة ال�سينمائي للأطفال وال�شباب.
ي�شار �إىل �أن الور�ش التي �ستعقد يف �أغ�سط�س املقبل �ستنقل
امل�شاركني �إىل التدريب من خالل م�شاهدة جمموعة من
�أف�ل��ام امل �ح�ترف�ين ل�ل�ت�ع��رف ع�ل��ى اخل �ط��وات االحرتافية
الالزمة لكيفية حتليل الأف�لام ،فيما تركز ور�ش �سبتمرب
على اختبار مهارة كل حمكم يف حتليل فيلم من اختياره
و�صوال �إىل امتالك موهبة اختيار الفيلم الفائز ،لتنتهي
ور�ش املحكمني يف �أكتوبر املقبل بتوزيع املهام بني املُحكمني
الواعدين قبل انطالق املهرجان واال�شرتاك يف التح�ضريات
حلفل االفتتاح.
ي�شار �إىل �أن دور املحكمني الواعدين الذين �سيتخرجون
من ور�ش الت�أهيل يتمثل يف امل�شاركة خالل الدورة التا�سعة
م��ن م �ه��رج��ان ال �� �ش��ارق��ة ال���س�ي�ن�م��ائ��ي ال � ��دويل للأطفال
وال�شباب ،باختيار وتقييم “�أف�ضل فيلم من �صنع الأطفال
واليافعني” �إ��ض��اف��ة �إىل اال��س�ت�ف��ادة م��ن حلقات النقا�ش
وال� �ن ��دوات ال �ت��ي ينظمها امل �ه��رج��ان وي�ست�ضيف خاللها
عددا من كبار املخرجني واملمثلني و�صناع �سينما الأطفال
وال�شباب ،والتي تكفل لهم امل�شارك فيها تعزيز مواهبهم
لين�ضموا �إىل اجليل الواعد من ال�سينمائيني يف الإمارات.

مبنا�سبة اليوم العاملي للثقافة وبتنظيم من مبادرة «لرنتق معا»

ندوة ثقافية بعنوان «الثقافة واملعرفة يف ح�ضارة ال�شعوب و�أثرها يف تنمية املجتمع» يف عجمان
•• عجمان –الفجر:

�ضمن �سل�سلة فعاليات م�ب��ادرة “ لرنتقِ
معاً “ التي �أطلقتها املناهل لال�ست�شارات
وبدعوة من امل�ست�شارة الأ�سرية الدّكتورة
ن�ه�ل��ة ال ��ّ��ض��وي �ح� ّ�ي ن�ظ�م��ت ن � ��دو ًة فكر ّية
حوار ّية تربو ّية ثقاف ّية يف عجمان �أم�س
الأول ب�ع�ن��وان الثقافة وامل�ع��رف��ة و�أثرها
يف تنمية املجتمع مبنا�سبة ي��وم ال ّثقافة
العاملي  ،ودع��ت �إليها نخبة من املثقّفني
ّ
يف ّ
ال�شارقة وعجمان  ،و�أ�شتمل احلوار
على ع��دة حم��اور ثقافية �أغ�ن��ت ال ّندوة
مب�شاركة جمتمع ّية عرب خمتلف و�سائل
االجتماعي عرب االت�صال املرئي
ال ّتوا�صل
ّ
 ،ومت � ّي��زت ال� � ّن ��دوة ب �ت �ع �دّد �آراء ال ُّن َخب
والقامات الثقافية والإعالمية امل�شاركة.
وا�ستهلت ال ّندوة بكلمة ترحيب ّ
بال�ضيوف
�ألقتها الدكتورة نهلة ال�ضويحي معربة
ع��ن �شكرها للم�شاركني وه��م الدّكتور
ال �ب��اح��ث �أجم� ��د �أب� ��و � �س��وي��د والدّكتورة
الإعالم ّية �سحر حمزة والأ�ستاذ الباحث
ال �ّت��رّ ب � ��ويّ والإع �ل��ام � � ّ�ي ن �ب �ي��ل �صافية
والأ� �س �ت��اذ الإع�ل�ام� ّ�ي �أح�م��د ال�ع� ّم��ار  ،ث ّم

انتقلت الدّكتورة نهلة للحديث عن �أه ّم ّية دون غ�يره م��ن الكائنات  ،وخ�صو�صاً يف والترّ بية والتثقيف الإعالمي للمجتمع
م�صطلحي
ال�ص ّحة ال ّنف�س ّية و�أثرها يف املجتمع ب�ك��اف��ة �أن��واع��ه  ،وم � ّي��ز ب�ين
يوم ال ّثقافة
َ
العاملي عموماً ملا يحمله من جمال ّ
ّ
الطم�أنينة يف احلياة انطالقاً ثقافة ال�ّت�رّ ب�ي��ة وتربية ال ّثقافة  ،مب ّيناً
قيم وم �ع��انٍ ودالالت �أخ�لاق� ّي��ة وتربو ّية مب ّيناً دور ّ
م��ن ال�ق�ل��ب امل ��ؤم��ن والإمي � ��ان وارتباطه �أه ّم ّية دور الترّ بية والأخ�لاق يف ال ّثقافة
و�إن�سان ّية تهم �أفراد املجتمع كافة .
ً
ّ
م�شريا ملا قاله ال�شاعر �أحمد �شوقي :
ثم حتدّث الدّكتور �أجمد �أبو �سويد حول بالعالقة الإن�سان ّية والعقالن ّية .
إعالمي �أحمد الع ّمار و�إنمّ ا الأمم الأخالق ما بقيت ف�إن ه ُم
دور ال ّثقافة و�أثرها وت�أثريها يف املجتمع  ،وحت�دّث الأ�ستاذ ال
ّ
وف ّرق خالل حديثه بني ال ّثقافة الإيجاب ّية عن ارتباط ال ّثقافة والإعالم مبينا معنى ذهبت �أخالقهم ذهبوا
وال�سلب ّية و�أب�ع��اده��ا يف تغيري املفاهيم  ،ال ّثقافة وم ّيز بينها وبني املثاقفة  ،و�أ ّكد وب�ّي�نّ دور الأ ّم والأ��س��رة يف الترّ بية لبناء
ّ
االجتماعي يف نقل ثقافة تربو ّية �صحيحة عندما �أ�شار لقول
م�شريا �إىل �أهمية �ضرورة �إي�صال املعلومة دور و�سائل ال ّتوا�صل
ّ
ّ
ال�شاعر حافظ �إبراهيم :
وال�سلبي  ،كما م ّيز
إيجابي ّ
وف��ق م�ه��ارات وع ��ادات �سلوك ّية �صحيحة املحتوى بني ال ّ
� َ
أعددت
بني مفردات اللغات وعددها بني خمتلف الأ ّم مدر�س ٌة �إذا �أع��ددت�ه��ا
ت�ؤدّي �إىل خمرجات معرف ّية �صحيحة .
و�أ ّك� ��د ال��دك�ت��ور �أب ��و ��س��وي��د ب� ��أنّ ال ّثقافة اللغات العامل ّية  ،مب ّيناً �أه ّم ّية دور الأمّ ة �شعباً ط ّيب الأعراقِ
ك �م��ا م � ّي��ز ال �ب��اح��ث � �ص��اف �ي��ة ب�ي�ن معنى
االجتماعي العرب ّية يف ال ّثقافة العامل ّية .
لها ارت�ب��اط حقيقي بالوعي
ّ
حم�دّداً �آف��اق ذلك الوعي وتلك ال ّثقافة  ،و�أ� �ش��ار الأ��س�ت��اذ العمار �أي�ضاً �إىل انتهاء الإن� ��� �س ��ان وال �ب �� �ش��ر يف ام� �ت�ل�اك الوعي
لوكي  ،وج��ود اللغة نتيجة �إه�م��ال �أبنائها لها  ،وال ّثقافة  ،وم�ؤ ّكداً �أه ّم ّية اللغة العرب ّية
وم ّيز بني العلم املعر ّيف والعلم ّ
ال�س ّ
وه��ذا له �أث��ره يف انت�شار ال ّثقافة العربية م��ن منظور �إ��س�لام� ّ�ي وف �ك��ريّ وت��رب��ويّ ،
كما �أو�ضح �أنّ �أحد امل�ست�شرقني قال :
« ل�ك��ل �إن���س��ان ل�غ�ت��ان  ،لغته الأ ّم واللغة  ،وب��ال � ّت��ايل �سيكون ل��ه دوره وت ��أث�ي�ره يف و�أ�شار �إىل �ضرورة االهتمام بها كونها لغة
ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي داع�ي�اً للمحافظة عليها
العرب ّية “  ،وب�ّي�نّ �أث��ر البيئة يف الترّ بية حياتنا .
 ،كما �أ ّك��د �أه ّم ّية الوعي ومعركة الوعي وحتدّث ّ
ال�ضيف الأ�ستاذ الباحث الترّ بويّ م��ن خمتلف ال� �دّول العرب ّية  ،وق��ال من
و�إث�ب��ات ال � ّذات  ،و�أختتم كلمته بالإ�شارة والإع �ل��ام � � ّ�ي ن �ب �ي��ل � �ص��اف �ي��ة ع ��ن معنى �شعره يف الدّعوة لالرتقاء بها :
حلديث ر�سول اهلل حم ّمد �ص ّلى اهلل عليه ال ّثقافة والف ّرق بني املثقّف واملتع ّلم  ،وبينّ و�إذا �أرادوا �أن يعيدوا �صفوها فليعملوا
وال�ص ّحة  ،وبينّ �أثر ال ّثقافة يف املجتمع و�ضرورة ال ّتن�شئة ب�أ�سا�سها تتح ّلق
و�س ّلم عن نعمة ال�ف��راغ ّ
�أ ّن�ه�م��ا نعمتان ّ
ف�ضل اهلل بهما الإن�سان االجتماع ّية يف �ضوء ال�ع��ادات وال ّتقاليد وحتدّثت الإعالم ّية الأ�ستاذة �سحر حمزة

عن �أه ّم ّية دور املر�أة يف ال ّثقافة كونها نواة
املجتمع مب��ا ت�ش ّكله يف الأ� �س��رة م��ن دور
فاعل يف جمال تربية الأخالق  ،مو�ضحة
�أثر املر�أة يف بناء املجتمع وتربية الإن�سان
منذ طفولته ودوره��ا باالرتقاء باحلياة
الأ�سر ّية ،م��ؤ ّك��دة �ضرورة املحافظة على
ال ّثقافة العرب ّية فكر ّياً وعلم ّياً ومعرف ّياً ملا

العاملي .
لها من �أه ّم ّية يف امل�ستوى
ّ
وت�خ�ل��ل ال �ن��دوة ن�ق��ا��ش��ات ح��واري��ة �أج ��اب
خاللها ّ
ال�ضيوف على �أ�سئلة امل�شاركني
واملهت ّمني واملتابعني عرب االت�صال املرئي
االجتماعي
يف خمتلف و�سائل ال ّتوا�صل
ّ
من خالل البث املبا�شر للندوة .
واختتمت الدّكتورة نهلة ال ّندوة بالإ�شارة

�إىل �أنّ ال� ّث�ق��اف��ة ت�ع� ّد حم ��وراً اجتماع ّياً
أخالقي
ي�ه��دف لإن �ت��اج ��س�ل��وك م �ع��ر ّيف و�
ّ
��ص�ح�ي��ح وق� ��ومي ي�ج��� ّ�س��د جم �م��وع القيم
وامل �ع��اي�ير الأخ�ل�اق � ّي��ة ال �ت��ي دع ��ت �إليها
ال�سماو ّية
خم�ت�ل��ف الأدي � ��ان وال ��� ّ�ش��رائ��ع ّ
م�ع��رب��ة ع��ن �شكرها ل�ك��اف��ة امل���ش��ارك�ين يف
الندوة يف هذا اليوم العاملي للثقافة .

األربعاء  27يوليو  2022م  -العـدد 13604

فــن عــربـــي

2022 - Issue No 13604

July

27

Wednesday

ل�ست �ضد �أعمال الأجزاء ما دام يوجد لدى الكاتب ما يقوله

نادين جابر :كل الأعمال التي كتب ُتها
ً
ب�صمة و�أ�ضافت �إىل ا�سمي
تركت
ْ
بعد جناح م�سل�سل (للموت) بجز�أيه� ،أعلن �صنّاع العمل عن �إمكان التح�ضري جلزءٍ ثالث من هذا امل�سل�سل ،و�سط م�ؤ�شرات ت�ؤكد
�أنه �سريى النور خالل رم�ضان  ،2023خ�صو�ص ًا �أن هناك �إحلاح ًا من اجلمهور ومن حمطات التلفزيون على ا�ستكمال ق�صة (�سحر)
حتدثت عن املفاج�أة ،حيث �أ�شارت �إىل �أنه من الناحية الدرامية من
و(رمي) ب�أحداث جديدة.الكاتبة نادين جابر يف هذا احلوار ّ
املمكن �أن يكون هناك جزء ثالث من (للموت):
• ما حقيقة الأخبار املتدا َولة عن التح�ضري جلزء ثالث من م�سل�سل (للموت) ،وهل نهاية اجلزء الثاين
من ه��ذا العمل ال��ذي تمَ َ � َّث� َل ب�سقوط �سيارة رمي و�سحر يف البحر من دون ت�أكيد وفاتهما يجعل �إمكانية
اجلزء الثالث واردة جداً بالرغم من وفاة بطل امل�سل�سل با�سم مغنية؟
 بالن�سبة �إىل خرب اجلزء الثالث من م�سل�سل (للموت) ،ف�إن اجلمهور طالب به خالل عر�ض اجلزء الثاين،وهذه املطالبة ا�ستمرت بعد انتهائه.
وبالن�سبة �إلينا كفريق عمل ،فنحن ال نهدف �إىل تقدمي ج��ز ٍء ثالثٍ ملج ّرد تقدميه ،بل ا�ستم ْعنا ملطالب
اجلمهور وحمطات التلفزيون ،لأن جناح اجلزء الثاين كان مدوياً و�أ�صحاب املحطات �أكدوا �أنهم ّ
يف�ضلون
جزءاً ثالثاً منه ،خ�صو�صاً �أنه حت ّول �إىل (برند).
نحن بحاجة �إىل بع�ض الوقت لد ْر�س هذا الأمر ،خ�صو�صاً �أنا كوين كاتبة امل�سل�سل ،واحلبكة تبد�أ من عندي.
لذا طلبتُ من �شركة الإنتاج بع�ض الوقت لد ْر�س املو�ضوع و�إعداد معالجَ ة درامية كي �أعرف �إذا كنتُ قادر ًة
على كتابة جزء ثالث .امل ُ ْنتِج جمال �سنان �صرح يف �إحدى املقابالت (نحن بطور البحث عن �سحر ورمي)� ،أي
�أنه يف ّكر جدياً باملو�ضوع� ،أما �أنا ف�أفكر يف الأحداث التي ميكن �أن �أكتبها وما الذي ميكن �أن �أقوله ،ومل �أ�صل
�إىل قرار نهائي.
ُ
درامياً ،مبا �أنه مل تكن هناك جثة ل�سحر ورمي فكل �شيء وارد .وعندما كنتُ �أ�س�أل يف املقابالت هل �ستكون
نهاية اجلزء الثاين مفتوحة �أم ال ،كنتُ �أجيب �أنه يجوز االحتماالن ،واليوم ميكن �أن �أ�شرح ال�سبب .فمن
ناحيةٍ ،ميكن القول �إن �سحر ورمي فارقتا احلياة ،ولكن مبا �أنه مل ن�شاهد جثتيهما فهذا يعني �أنه ميكن
�إيجادهما .وحالياً ،نحن ب�صدد اتخاذ قرار حول هذا املو�ضوع .و�إذا مت ّكنتُ من كتابة ق�صة جميلة وم�ش ّوقة
ف�سيكون هناك جزء ثالث من (للموت) ،و�إذا مل يتحقق هذا الأم��ر فيمكن �أن ن ّتجه اىل تقدمي م�سل�سل

27

جديد.
• وهذا يعني �أن با�سم مغنية (الذي ي�ؤدي دور عمر) لن ي�شارك يف اجلزء الثالث من
امل�سل�سل؟
 من حيث املبد�أ ،اجلمهور �شاهد جثته ،ولكنني ال �أزال يف طور التفكري.ع��ادة ،عندما ن�شاهد جثة يف الدراما ال ميكن �أن نكذب و�أن نقول �إنه
مل ميت.
• ميكن �أن يكون له �أخ تو�أم؟
 نحن نفكر باملو�ضوع قبل التو�صل �إىل قرار ،لأن اجلزء الثالثمن دون با�سم مغنية �سيكون خ�سارة.
• وهذا يعني �أن هناك مخَ ْ َرجاً ملوت مغنية؟
 ونحن نبحث عنه.• ومن حيث املبد�أ �أنتِ مع �أن يكون هناك جزء ثالث؟
 من حيث املبد�أ ل�ست �ضد �أعمال الأجزاء ما دام يوجد لدى الكاتبما يقوله .عندما �أقوم مبعاجلة درامية ويتبني �أن هناك �إمكانية
جزء جديد مع ال�شخ�صيات نف�سها وبعيداً عن التكرار ،ف�أنا مع
الأج��زاء .و�إذا َت َع َّذ َر ذلك ف�أنا �ضدها ،وه��ذا الأم��ر ينطبق على �أي
م�سل�سل ولي�س على (للموت) وحده.
• هل ميكن القول �إن الرهان زاد عليكِ ككاتبة وهل (للموت)
َع� � َّز َز ا�سمك �أك�ث�ر ككاتب ٍة عربية ،خ�صو�صاً �أن��ه حظي مبتابعة
ك�ب�يرة على م�ستوى ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،وه��ل ه��ذا امل�سل�سل ه��و وجه
عليك مع �أنك كتبتِ قبله م�سل�سالت عدة ناجحة �أو�صل ْتك
ال�سعد ِ
�إىل املوقع الذي �أنتِ عليه اليوم؟
 كل الأعمال التي كتب ُتها تركتْ ب�صم ًة و�أ�ضافت �إىل ا�سمي ،ولكنلأن م�سل�سل (للموت) من جز�أين ولأن النا�س تعلقوا ب�شخ�صياته
وحقق �صدى كبرياً جداً ،فهو عزز ا�سمي على نطاق وا�سع .ال ميكنني
�أن �أ�ص ّنف نف�سي بل �أترك هذا الأمر للنا�س ،ولكنني �أمل�س تفاع ً
ال معي
واهتماماً بي ككاتبة ،مع �أنه مل يكن هناك اهتمام بالكاتب �أو ب�أي �شخ�ص
وراء الكامريا �سابقاً.
• هل ميكن القول �إن هناك نوعاً من االحتكار يف َتعامُلك مع �شركة
(�إيغل فيلمز)؟
 مل �أو ّقع عق َد احتكار مع �أي �شركة �إنتاج ،بل �أختار من بني الفر�صعلي ،كما �أنه ال توجد م�شكلة بيني وبني �أي
وامل�شاريع التي ُتعر�ض ّ
�شركة.
ً
 هل تتلقني عرو�ضا من �شركة (ال�صباح)؟ كال ،لأنني و ّقعتُ مع (�إيغل فيلمز) .لكنني تلقيتُ عرو�ضاً من �شركاتُ
اعتذرت عنها ب�سبب ارتباطي مع
�إنتاج م�صرية لرم�ضان  ،2023وقد
(�إيغل فيلمز).
• لكن الفر�ص العربية ال تتوافر دائما؟ً
علي �أن �أعرف كيف �أو ّفق بني الفر�ص ،ولكنني ل�ستُ
 هذا �صحيحّ .غزيرة يف الكتابة ،و�أكتفي �سنوياً بكتابة م�سل�سل من  30حلقة و�آخرَ
من  10حلقات �أو فيلم �سينمائي� .أنا �شخ�ص حري�ص جداً� ،أدقق و�أعيد
كي �أكون واثقة من ق�صتي و�شخ�صياتها ،عدا عن كوين ربة بيت.
• ب�صراحة،
هل يوجد خالف بينك وبني �شركة (ال�ص ّباح)؟
 كال ،حتى ان امل ُ ْنتِج �صادق ال�صباح بعث يل بر�سالةوه ّن�أين على جناح م�سل�سل (للموت) ،و�أنا ات�صلتُ
به و�شكر ُته� .أقدّر �شركة (ال�صباح) و�أحرتمها،
ول�ك��ن ال �ظ��روف ح��ال��ت دون تعاوننا يف
ال �ف�ترة الأخ�ي��رة ،وي���ش� ّرف�ن��ي �أن
نتعاون م�ستقب ً
ال.

كرمي عبد العزيز يعلن بطولته مل�سل�سل
"احل�شا�شني" رم�ضان املقبل
يبدو �أن النجم كرمي عبد العزيز يريد تكرار
جتربة الأعمال التاريخية فى الدراما ،ففي
ال��وق��ت ال ��ذى بيت�صدر ف�ي��ه ��ش�ب��اك التذاكر
بفيلمه "كرية واجلن" م��ع النجم �أح�م��د عز
وامل�ستوحى م��ن رواي ��ة  1919للكاتب �أحمد
م ��راد ،وي��ر��ص��د حقبة مهمة ف��ى ت��اري��خ م�صر
�أثناء ثورة  ،19و�أبطال املقاومة امل�صرية �ضد
االح�ت�لال الإجن�ل�ي��زى ،ي�ستعد ك��رمي عبد العزيز
فى نف�س الوقت مل�سل�سل جديد بعنوان "احل�شا�شني"
مع املخرج بيرت ميمى والكاتب عبد الرحيم كمال،
واملقرر عر�ضه فى رم�ضان . 2023
ط��ائ�ف��ة احل���ش��ا��ش�ين ،ق��ائ��ده��ا احل���س��ن ب��ن �صباح،
وامل �ع��روف ع��ن ت�ل��ك ال�ط��ائ�ف��ة �أن �ه��ا �أره �ب��ت �أوروب� ��ا
وال�شرق فى القرون الو�سطى ،ودخلوا فى
ع��داء م��ع امل�سلمني وامل�سيحني
ع� � �ل � ��ى ح� � � ��د �� � � �س � � ��واء،
وق �ت �ل��وا رموزهم
ب � ��اغ� � �ت� � �ي � ��االت
ك ��ان ��ت الأدق
والأك�ثر ذكاء
ف��ى التاريخ،
و�أ�� � �س� � ��� � �س � ��وا
ا�سرتاتيجي ًة
ع � �� � �س � �ك� ��ري � � ًة

م��ازال��ت ُت��د َّر���س ح�ت��ى ال �ي��وم ،فتجنبوا املواجهات
امل�ب��ا��ش��رة م��ع الأع � ��داء واع �ت �م��دوا ع�ل��ى االغتياالت
االن �ت �ق��ائ �ي��ة م ��ن خ�ل�ال ف��دائ �ي�ين م ��درب�ي�ن ب�شكل
احرتافى على فنون التنكر والفرو�سية.
ح�شا�شون ال يتعاطون املخدرات ،فطائفة احل�شا�شني
لي�ست طائف ًة من مدخنى �أو متعاطى احل�شي�ش كما
يعتقد البع�ض،
وقد ترجمت كلمة احل�شا�شني فى اللغات الأوروبية
ب�أكرث من معنى اتفق جميعها فى م�ضمون واحد
هو :القتل خِ ل�س ًة �أو غد ًرا� ،أو مبعنى القاتل املحرتف
امل� ��أج ��ور� .إذ ا��ش�ت�ه��رت ف��رق��ة احل���ش��ا��ش�ين ف��ى ذلك
الع�صر بالقيام باغتياالت دموية ل�شخ�صيات مهمة،
وك��ان ا�سمها يثري فى نفو�س امل�سلمني وامل�سيحيني
على ال�سواء الرعب والفزع.
كرثت احلكايا والأ�ساطري عن قلعة "�أملوت" القلعة
احل�صينة لطائفة احل�شا�شني� ،أ�شهرها ما حتدث
عنه ال��رح��ال��ة م��ارك��و ب��ول��و ب ��أن القلعة بها حديقة
كبرية مليئة ب�أ�شجار الفاكهة وفيها ق�صور تفي�ض
باخلمر وبنات جميالت يغنني ويرق�صن ويعزفن
امل��و��س�ي�ق��ى ح�ت��ى ي��وه��م احل���س��ن ال���ص�ب��اح – زعيم
الطائفة � -أتباعه ب�أنها اجلنة والفتيات حوريات
لت�شجيعهم على تنفيذ العمليات االغتيالية املطلوبة
منهم.
ودخلت فرقة احل�شا�شني فى حتالف مع ال�صليبيني

وم �� �س��اع��د ِت �ه��م � �ض��د � �ص�لاح ال ��دي ��ن ،ووق �ع��ت �أوىل وح��دث��ت امل�ح��اول��ة الأخ� ��رى يف  22م��اي��و ،1176
حماوالت احل�شا�شني الغتيال �صالح الدين الأيوبي تنكر عدد من احل�شا�شني يف زي جي�ش �صالح الدين
يف دي�سمرب  ،1174حينما كان يحا�صر حلب ،حيث وت�سللوا �إىل مع�سكره ،ومتكنوا من قتل العديد من
متكن بع�ض احل�شا�شني من الت�سلل �إىل مع�سكره الأم��راء ولكن �صالح الدين نف�سه مل ي�صب �سوى
بجروح ب�سيطة.
ولكن جنى �صالح الدين من حماولة االغتيال.
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املك�سرات ..منتج مثايل لل�شعور بال�شبع لفرتة طويلة
�أعلنت ال��دك�ت��ورة يلينا تيخومريوفا ،خبرية التغذية الرو�سية� ،أن
املك�سرات تخلق ��ش�ع��ورا ط��وي��ل الأم ��د بال�شبع ،وت�ساعد على تعزيز
منظومة املناعة.
وت�شري اخلبرية يف مقابلة مع �صحيفة "�إزفي�ستيا"� ،إىل �أن املك�سرات،
مواد مفيدة وقادرة على خلق �شعور بال�شبع خالل فرتة طويلة .ولكن
يجب �أن نعلم �أنها حتتوي على �سعرات حرارية عالية.
وتقول" ،املك�سرات منتج مثايل ،ولكن يجب �أن نتذكر دائما �أنها حتتوي
على �سعرات حرارية عالية .لذلك ال ين�صح بتناول �أكرث من 30-20
غرام منها يف اليوم .كما وين�صح بتناولها يف الن�صف الأول من النهار،
ولي�س يف الليل".
وت�ؤكد اخلبرية ،على �أن املك�سرات هي �أكرث املواد الغذائية احتواء على
ال�سعرات احلرارية ،حيث ال يقل احتواء  100غرام من �أي نوع من
املك�سرات عن � 600سعرة حرارية .بالإ�ضافة �إىل ذلك هي غنية ب�أنواع

عالمتان على �أظافر قدميك تدالن على
�أنك معر�ض خلطر القاتل ال�صامت

التوت الأزرق
 الأمرا�ض ال�سرطانية:ي�ح�ت��وي ال �ت��وت ،بكافة
�أن� ��واع� ��ه ،ع �ل��ى العديد
م��ن م���ض��ادات الأك�سدة
التي تقي من الأمرا�ض
ال�سرطانية ،وال �سيما
�سرطان املبي�ض  .لذا،
يُن�صح به للن�ساء.
 ح � �م� ��اي� ��ة ال � �ق � �ل� ��ب:ا� �س �ت �ن��اداً �إىل درا� �س ��ات
عديدة و�أبحاث علمية �ش ّتى ،تبينّ �أنّ مادة البوليفينول املوجودة بوفرة يف
التوت حتمي القلب وتقي من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض ال�شرايني والذبحة
القلبية .فالتوت الأزرق �إذن هو �صديق القلب.
 عالج الإم�ساك :يحارب تناول التوت الأزرق م�شكلة الإم�ساك؛ ف�إن كنتتعانني من هذه امل�شكلة ،فالتوت الأزرق هو احلل ،وذلك بف�ضل احتوائه
على الألياف الغذائية بن�سب مهمة .وللتوت الأزرق فوائد عديدة �أخرى
على اجلهاز اله�ضمي ،حيث ي�ساهم يف تعزيز �صحة الأمعاء.
 الكول�سرتول :ي�ساعد التوت الأزرق يف ت�أمني �صحة القلب من خاللدوره يف احلفاظ على ن�سبة كول�سرتول معتدلة يف الدم ،ناهيكِ عن دوره
الف ّعال يف تعزيز ال�صحة الإدراكية.
 التهابات امل�سالك البولية :يحتوي التوت الأزرق على مواد ف ّعالة متنعالبكترييا من االلت�صاق بجدار امل�سالك البولية؛ بالتايل فهو يحمي من
التهاب امل�سالك التي تتكرر كثرياً خ�صو�صاً لدى الن�ساء.

• ما املق�صود بال�شعر احلر؟
 -ال�شعر املتحرر من القافيه.

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

• من �أ�شعر ال�شعراء الإجنليز؟
 -ال�شاعر جون درايدن

• ما املق�صود بال�شعر ال�شعبي؟
 -ال�شعر العامي لكل بلد.

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

خمتلفة من الدهون.
وت�ق��ول�" ،إن تركيبة ال��ده��ون يف املك�سرات خمتلفة ومتنوعة -فهي
حت�ت��وي ع�ل��ى �أح�م��ا���ض ده�ن�ي��ة م�شبعة وم�ت�ع��ددة غ�ير م�شبعة ،وهي
��ض��روري��ة لبناء اخل�لاي��ا وت�ع��زي��ز امل�ن��اع��ة .امل�ك���س��رات ��ض��روري��ة � ً
أي�ضا
للجمال ،لأن خاليا الن�سيج ال�ضام ،التي يتم حتديثها با�ستمرار ،
تتكون من الربوتني والدهون".
ووفقا لها ،حتتوي املك�سرات على عنا�صر معدنية مهمة مثل ال�سيلينيوم
والكروم والزنك ،التي يح�صل عليها اجل�سم من م�صادر نباتية فقط.
فمثال للحفاظ على م�ستوى ال�سيلينيوم يف اجل�سم يكفي تناول ثالث
حبات من اجلوز الربازيلي يف اليوم.
وتقول" ،تعترب ده��ون املك�سرات مثالية ،لأنها تعطي �شعورا بال�شبع
لفرتة طويلة .لذلك ي�ساعد �إ�ضافة كمية حمدودة من املك�سرات �إىل
�أي طبق ،على ن�سيان ال�شعور باجلوع لفرتة طويلة".

امر�أة تلتقط �صورة لنهر بري�س اجلليدي من نقطة مرتفعة يف منطقة ديافوليزا بالقرب من منتجع بونرتي�سينا الألبي � ،سوي�سرا .رويرتز

�أ��ش��ار اخل�براء �إىل �أن��ه من ال�ضروري مراقبة �أ�صابع الأق ��دام ،على وجه
اخل�صو�ص ،لأنها قد تك�شف عن عالمات قاتل �صامت.
وهناك نوعان من الأع��را���ض املحددة التي قد تعني �أن لديك ارتفاعا يف
ن�سبة الكولي�سرتول ،والتي تتمثل يف مالحظة �أن �أظافر قدميك �أ�صبحت
ه�شة �أو بطيئة النمو دون وجود �أي �أ�سباب تتعلق بنمط احلياة.
والكولي�سرتول م��ادة دهنية يف ال��دم ترتاكم مع اتباع نظام غذائي �سيء
وقلة ممار�سة الريا�ضة والتدخني والكحول .وعندما يكون هناك الكثري
من الكولي�سرتول ف�إنه ي�سد الأوعية الدموية.
ويف بع�ض الأحيان ال يكون لدى النا�س �أي فكرة عن �إ�صابتهم بهذه احلالة
حتى ي�صابون مب�ضاعفات خطرية من النوبة القلبية �أو ال�سكتة الدماغية.
ولعدم ظهور �أعرا�ض مبكرة الرتفاع الكولي�سرتول يف ال��دم ،ف�إنه يُطلق
عليه ا�سم "القاتل ال�صامت".
وتقول م�ؤ�س�سة القلب الربيطانية�" :إنه عامل خطر خفي ما يعني �أنه
يحدث دون علمنا حتى فوات الأوان".
وميكن �أن ت�سبب امل�ستويات املرتفعة حالة ت�سمى املر�ض اجلوي املحيطي
( - )PADحيث ترتاكم الروا�سب الدهنية وت�سد ال�شرايني.
وهذا ما ميكن �أن يت�سبب بعد ذلك يف ظهور العالمات يف �أظافر القدمني،
حيث يقت�صر تدفق الدم على القدمني.
وميكن �أن ي�صاب �أي �شخ�ص بارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف ال��دم ،ومن
الأ�شياء التي ت�سببه ما يلي:
 تناول الكثري من الدهون امل�شبعة ال تكون ن�شطا مبا فيه الكفاية وجود الكثري من الدهون يف اجل�سم ،خا�صة حول منطقة اخل�صر التدخنيوميكن �أن تعطيك قدميك املزيد من الدالئل على �أنك قد تكون م�صابا
باحلالة القاتلة ،ولي�س فقط الأظافر.
وقد ي�شري التقل�ص يف القدمني وال�ساقني �أو التنميل �أو تغري لون اجللد
�إىل وجود م�شكلة خطرية.
وجميع هذه الأعرا�ض ميكن مالحظتها �أي�ضا يف �أمرا�ض الأوعية الدموية
الطرفية � -أحد م�ضاعفات ارتفاع الكولي�سرتول.
ويف مر�ض ال�شريان املحيطي ( ،)PVDت�صبح الأوعية الدموية �ضيقة �أو
مت�صلبة �أو م�سدودة ،وهذا يحد من تدفق الدم �إىل الأطراف ،ويف الغالب
ال�ساقني والقدمني.
وميكن �أن يت�سبب مر�ض الأوع�ي��ة الدموية املحيطية يف انخفا�ض منو
ال�شعر يف ال�ساقني� ،أو اجللد املحمر �أو ال�شاحب� ،أو اجلروح �أو القرح التي
ال تلتئم على ال�ساقني والقدمني� ،أو �أظافر القدم ال�سميكة غري ال�شفافة �أو
اخلدر والع�ضالت الثقيلة.
ويف املراحل الأك�ثر تقدما ،قد يُ�صاب الأ�شخا�ص بنق�ص تروية الأطراف
احلرج.
وي ��ؤدي االن���س��داد ال�شديد للدم يف الأط ��راف ال�سفلية �إىل �أمل �شديد يف
القدمني و�أ�صابع القدمني ،حتى عند اجللو�س دون فعل �أي �شيء.
وت�شمل عوامل اخلطر ،بخالف ارتفاع الكولي�سرتول ،ارتفاع �ضغط الدم
وال�سكري وال�سمنة واخلمول.

• و�ضعية عيني احلمار يف ر�أ�سه ت�سمح له بر�ؤية حوافره الأربعة ب�شكل دائم يف �آن واحد.
•  50يف املائة من احلرابي (جمع حرباة) املوجودة يف العامل تتمركز يف مدغ�شقر.
• ال�شجرة العارية ت�ستطيع �أن تنقي حوايل  25كيلوغراماً من امللوثات من اجلو �سنوياً.
• يتعامل التايالنديون مع الفيل الأبي�ض على �أنه حيوان مقد�س.
• يف العام 1894م كان يف الواليات املتحدة الأمريكية � 4سيارات فقط.
• �أي قطعة ورق مربعة ال�شكل ال ميكن �أن تطوى على نف�سها �أكرث من  8مرات  ،مهما كانت م�ساحتها
كبرية.
ً
• �أكرث من � 2500شخ�ص �أع�سر يلقون حتفهم �سنويا ب�سبب حوادث يتعر�ضو ن لها يف �أثناء ا�ستخدام
�آالت �أو الأجهزة امل�صممة �أ�سا�ساً ملن ي�ستخدمون �أيديهم اليمنى.
• حجم ال�شم�س يوازي  330330مرة مقارنة بحجم الأر�ض.
• الرقم القيا�سي الذي حققته دجاجة يف اال�ستمرار يف الطريان حتى الآن هو  13ثانية فقط.
• الكر�سي الكهربائي الذي يُ�ستخدم يف الإعدام هو من اخرتاع طبيب �أ�سنان.
• هل تعلم �أن املاء يف البحر امليت مالح وميكنك �أن تطفو فوق املاء ب�سهولة.
• هل تعلم �أن منتزه �سنرتال بارك يف نيويورك مت افتتاحه �سنة 1876م.

با�سل ال�شجاع
ا�سمه با�سل ويقال له ابو البوا�سل �شجاع ال يخاف ان كان على حق وال يظلم احد النه يخاف اهلل العلي القدير
عندما عاد وال��ده يوما ايل البيت م�ضروبا بال�سياط وم�ضرجا بالدماء ذهل با�سل ومل ي�ستطيع احلديثواحلركة للحظات فقال والده هون على نف�سك انه �صاحب الأر�ض الإقطاعي عبدون  ..امر رجاله ب�ضربي
واخ��ري��ن معي ف��االر���ض مل تعط حم�صوال وف�يرا ه��ذا ال�ع��ام ..ف�صرخ با�سل وق��ال :تعطي او ال تعطي انتم
تقدمون كل ما لديكم من جهد واهلل يعطي مالديه من خري فكيف يحا�سبكم بهذه الطريقة الوح�شية وانتم
مل تق�صروا ،ال�سياط للبهائم فقط ولي�ست للب�شر ،ال�سياط لأمثاله من الظلمة ..اق�سم ليكون هذا اليوم يوم
�سعدك يا والدي.
خرج با�سل غا�ضبا ا�شد الغ�ضب ثائرا كما الربكان هائجا كموج البحر �شاركه عا�صفة قلبه ودمائه التي تغلي
وتفور وقبل ان تغيب �شم�س هذا اليوم كانت القرية كلها ت�سري خلف ابو البوا�سل ..يحمل اجلميع الف�ؤو�س
واملناجل والع�صي الغليظة وامل�شاعل والأ�سلحة البي�ضاء كل كبري و�صغري يف القرية يتحرك جتاه �ضيعة عبدون
الإقطاعي يف عتمة الليل وه��و ورجاله يف غفلة يعي�ش يومه اال�سود االخ�ير ومل ي��دري اال وه��و مطوق بهم
حما�صر من كل مكان لكنه مل يخف منهم فظن ان �صياحه �سيخيفهم بل �سريعبهم ف�صرخ فيهم وقال لي�س
عبدون من يخاف منكم ايها الكالب البهائم هيا واال جعلتكم طعاما لكالبي واحرقتكم بنرياين ،وكانت هذه
اخر كلماته فقد طاله با�سل ب�سوط التف حول رقبته وجره حتى اقدام والده لي�ضربه وي�شفي جراحه وقلبه
الدامي قبل ان يقتلع با�سل رقبته مبنجله كما يقتلع الزرع من االر�ض يف الوقت الذي قام فيه االهايل القرية
بالت�صدي لرجال عبدون ومل ي�ستطيع اي��ا منهم الهرب فال مفر من ه��ذا الغ�ضب ..فدفعوا حياتهم ثمنا
ومل مت�ض ايام حتي كانت االر�ض ال�شا�سعة قد ق�سمت على اهايل القرية فهم ا�صحابها كان عرقهم يرويها
و�سواعدهم تزرعها ومل يفرح قلبهم يف يوم بح�صاد كما فرحوا هذا العام وذلك البيت الفخم الآن يعي�ش فيه ابو
البوا�سل وعائلته وليا عليهم ولكن ب�شرع اهلل و�سنته وال ظلم لديهم ولكن قلوب ميل�ؤها احلب.

