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ينبغي اختيار لون �صبغة ال�شعر تبعا للون الب�شرة ولون العني ،وذلك
للح�صول على �إطاللة متناغمة.
و�أو�ضحت بوابة اجلمال "هاوت .دي" الأملانية �أنه يتم تق�سيم �أنواع
الب�شرة طبقا لف�صول ال�سنة؛ فالنوع ال�شتوي ميتاز بب�شرة فاحتة
وعيون وا�ضحة وباردة و�شعر داكن وبارد.
وتتناغم الدرجات اللونية الباردة مع هذا النوع .وب�شكل عام حذرت
"هاوت .دي" املر�أة �صاحبة الب�شرة املائلة للون الأبي�ض من اختيار
�صبغة �شعر �سوداء ،كي ال يبدو املظهر فجاً.
وميتاز النوع ال�صيفي بب�شرة وردية وعيون مائلة للأزرق ولون �شعر
مائل للرمادي .وتتناغم درج��ات الأ�شقر والبني الرمادية مع هذا
النوع ،وكذلك درجات الأحمر املائلة للأزرق مثل البنف�سجي .وميتاز
النوع اخلريفي بب�شرة برونزية وعيون بنية بكل التدريجات املمكنة،
مع �شعر بني ذي بريق �أحمر بع�ض ال�شيء .وتتناغم درج��ات البني
الدافئة وكذلك الدرجات ذات االنعكا�سات النحا�سية مع هذا النوع.

العلماء يعيدون ابتكار عطر
عمره  3200عام

متكن فريق علمي يت�ألف من  15خبريا من �إعادة ابتكار عطر عمره
 3200عام.
وت�شري وكالة � ،DHAإىل �أن الفريق العلمي عمل على مدى ثالث
��س�ن��وات حتى متكن م��ن �إع ��ادة ذل��ك العطر ال ��ذي ابتكرته تابوتي
البابلية� ،أول ام��ر�أة كيميائية ومبتكرة للعطور قبل  3200عام يف
بالد ما بني النهرين.
وقد ا�ستند الفريق العلمي يف عمله على ما كتبته تابوتي على لوح
طيني  -امليلي�سيا ،نبات امل��ر ،ال��ورد ،وغريها .وبالإ�ضافة �إىل �صيغة
العطر  ،وو�صفت بالتف�صيل عملية تركيب هذا العطر.

هذا ما يحدث عندما ال
ّ
حتدث هاتف �أندرويد
غالباً ما يواجه معظم م�ستخدمي هواتف �أندرويد مع�ضلة عندما
يتعلق الأمر بتحديث هواتفهم ،خوفاً من �أن ي�ؤدي حتديث الربنامج
الأخ�ي�ر �إىل �إزال ��ة بع�ض الأ��ش�ي��اء ،ول�ك��ن التحديث ميكن �أن يقوم
ب�إ�صالح ثغرة �أمنية م�صنفة على �أنها خطرية.
�أحد �أكرث �أن��واع الثغرات الأمنية �شيوعاً التي يقوم �صانعو الهواتف
الذكية بت�صحيحها ب�شكل منتظم ي�سمح بتنفيذ التعليمات الربجمية
ع��ن ُب�ع��د .ث��م هناك نقاط �ضعف ت�سمح للمت�سلل ب�سرقة البيانات
�أو ال�سيطرة الكاملة على اجل�ه��از .ميكن �أن ت�سمح الثغرة الأمنية
اخلطرية �أي�ضاً للمت�سلل بتثبيت برامج �ضارة ،والتي ميكن �أن حتدث
الكثري من ال�ضرر.
م�شاكل الأداء والأخطاء :هناك طريقتان ي�ؤثر بهما حتديث الربنامج
على كيفية عمل هاتفك� :إما �إ�صالح م�شكالت الأداء احلالية �أو زيادة
حت�سني التجربة .و�أحياناً ت�ؤدي بع�ض التحديثات �إىل حدوث بع�ض
امل�شاكل ،وغالباً ما تطرح ال�شركات حتديثات ت�صحيحية حلل هذه
امل���ش�ك�لات .على �سبيل امل �ث��ال ،م�ي��زة امل�م�ح��اة ال�سحرية امل�ت��وف��رة يف
تطبيق �صور غوغل لهواتف بيك�سل الذكية .ت�سبب التحديث غري
ال�صحيح الذي ن�شرته غوغل يف اختفاء امليزة ،مما دفع ال�شركة �إىل
�سحب التحديث .وبعد التعرف على اخلط�أ� ،أ�صلحته غوغل بتحديث
ت�صحيحي.

�سرداب ي�سلط ال�ضوء على
طقو�س املوت عند ح�ضارة املايا
تقف �أه��رام��ات مدينة تونينيا القدمية
ال �ت��ي ت �ع��ود �إىل ع �� �ص��ر ح �� �ض��ارة املايا
منت�صبة فوق �إحدى الغابات جنوب �شرق
املك�سيك� ،إال �أنه وعلى �أعماق بعيدة حتت
تلك الأه��رام��ات ،ال�ت��ي تعترب الأه ��م يف
املنطقة ،يوجد �سرداب ذهب يوما ما يف
طي الن�سيان وي�سلط �ضوءا جديدا على
الطقو�س التي ك��ان �أه��ل تلك احل�ضارة
ميار�سونها.
وداخ��ل تلك الغرفة ،التي اكت�شفت عام
 2020وي��رج��ح �أن ت�ك��ون مبنية بني
القرنني ال�سابع والثامن امليالديني ،وجد
علماء الآث ��ار  400وع��اء يحتوي على
رم��اد ب�شري مم��زوج باملطاط واجلذور.
وت��دع��م ال�ن�ت��ائ��ج ف��ر��ض�ي��ة ع ��امل الآث ��ار
خ ��وان ي��ادي��ون ب� ��أن رف ��ات ال�شخ�صيات
املهمة و�ضعت داخ��ل ك��رات ت�ستخدم يف
الريا�ضة ،وهو "حتول يف اجل�سم" ي�سمح
لهم بالعي�ش بعد وفاتهم.
وقال ياديون "توفر مثل هذه االكت�شافات
يف تونينيا ف�ك��رة �أك�ث�ر دق��ة ح��ول مدى
�إثارة وتعقيد ديانة املايا".
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طريقة اختيار لون ال�صبغة
املنا�سب ل�شعرك

مراجعة علمية :ال دليل على �أن االكتئاب
ناجت عن "خلل كيميائي" يف الدماغ!

ال�صيد اجلائر
يهدد وحيد القرن

تلعب بع�ض الأطعمة دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تعزيز حيوية ال�شعر
وتقوية �أليافه ،بالإ�ضافة �إىل حمايته من الت�ساقط
الزائد يف ظل االعتداءات اخلارجية التي يتعر�ض
لها يف هذا الف�صل .تعرفوا على �أب��رز املك ّونات
املفيدة يف هذا املجال واحر�صوا على �إدراجها
�ضمن نظامكم الغذائي ال�صيفي.
عندما ُي��ع��اين ال�شعر م��ن الت�ساقط وفقدان
احليوية ،نلج�أ ع��ادة �إىل ا�ستعمال �أن���واع من
ال�شامبو ،واللو�شن ،والأم�صال املُ��ع��زّ زة للنم ّو
بالإ�ضافة �إىل تناول مك ّمالت
غذائ ّية مفيدة يف هذا
املجال .ولكن علينا �أال
نن�سى �أن للنظام الغذائي
دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تقوية ال�شعر
و�إعادة حيويته املفقودة.

� 9أطعمة م�ضادة لت�ساقط ال�شعر خالل ف�صل ال�صيف
حتتوي الفاكهة ،واخل�ضار ،والبقول ّيات ،واللحوم ،والأ�سماك على الكثري من العنا�صر
ال�ضرور ّية التي تحُ ّ�سن �سري وظائف اجل�سم� .إذ ي��ؤ ّث��ر النظام الغذائي على وظائفنا
احليو ّية بطريقة مبا�شرة ،عرب تن�شيط �آل ّية جتديد اخلاليا ،وتعزيز الع�ضالت ،واحلفاظ
على متانة العظام ،وتقوية القدرات الذهن ّية .وهي قادرة على حماية ال�شعر من الت�ساقط
املُفرط.
فما ه��ي الأطعمة املفيدة ل�صحة ال�شعر وال�ت��ي يجب ا�ستهالكها ب�شكل دوري لتعزيز
من ّوه؟
 - 1احلبوب الكاملة
جتدونها يف اخلبز ،والأرز ،واملعكرونة امل�صنوعة من دقيق �أ�سمر .وي�ساهم ا�ستهالك
احل�ب��وب الكاملة يف تعزيز و��ص��ول الأوك���س�ج�ين �إىل ال�شعر وتنظيم عمل الهرمونات
امل�س�ؤولة عن حيويته وحمايته من الت�ساقط ،نظراً لغناها بالألياف ،وحم�ض الفوليك،
وفيتامني .B
 - 2ثمار البحر
تتم ّيز ثمار البحر بغناها مبادة الزنك املوجودة �أي�ضاً يف املوز .وهي ت�ؤ ّمن للج�سم هذا
العن�صر الغذائي ال�ضروري ل�صحة ال�شعر والذي يت ّم احل�صول عليه ب�شكل ح�صري من
الغذاء.
 - 3اللوز
يندرج اللوز �ضمن الفاكهة املجففة الغن ّية باملغنيزيوم ،وه��و �ضروري ملكافحة التوتر
بالإ�ضافة �إىل تقوية الأظافر وحماربة ت�ساقط ال�شعر .يُن�صح با�ستهالك ب�ضع ح ّبات منه
ب�شكل يومي.
 - 4اخلمرية
تتم ّيز اخل�م�يرة بغناها بالفيتامينات م��ن فئة  Bال���ض��رور ّي��ة ل�صحة ال�شعر .يُن�صح

زيادة كمية الأطعمة
املعاجلة يرتبط باخلرف
قالت درا�سة �صينية جديدة �إن الذين يتناولون كميات كبرية من الأطعمة فائقة
املعاجلة ،مثل امل�شروبات الغازية ورقائق البطاط�س وال�سجق والطماطم املعلبة
والكات�شب �أكرث عر�ضة للإ�صابة باخلرف من الذين يتناولون كميات �أقل.
وبح�سب ال��درا��س��ة ال�ت��ي ن�شرتها جملة "نيورولوجي" ال�ت��ي ت�صدرها
الأك��ادمي�ي��ة الأمريكية لطب الأع���ص��اب ،تبني �أن ا�ستبدال الأطعمة
فائقة املعاجلة ب�أطعمة غري م�ص ّنعة �أو معاجلة يرتبط بانخفا�ض
خماطر اخلرف.
واعتمدت الدرا�سة على البيانات ال�صحية لـ � 72ألف �شخ�ص ملدة 10
�سنوات ،مت احل�صول عليها من البنك احليوي الربيطاين.
ومت تعريف الفئة التي تتناول كميات كبرية من الأطعمة املعاجلة ب�أنهم
يح�صلون على  28%من طعامهم اليومي من هذه النوعية ،بينما
تنال الفئة التي تتناول ح��داً �أدن��ى من ه��ذه الأطعمة ما ال يزيد
عن .9%
ووج ��د ال�ب�ح��ث �أن ��ه م�ق��اب��ل ك��ل زي ��ادة م�ق��داره��ا  10%يف
اال�ستهالك اليومي للأطعمة فائقة املعاجلة تزداد ن�سبة
خطر الإ�صابة باخلرف .25%

با�ستهالكها على �شكل بودرة يتم ّ
ر�شها على الأطباق �أو تناولها على �شكل حبوب �ضمن
عالج ميتد على عدة �أ�شهر.
 - 5بذور اللقطني
ُتعترب هذه البذور م�صدراً طبيعياً للفيتامني  B8والبيوتني.
وهي مك ّونات ُت�ساهم يف ت�سريع من ّو ال�شعر وتقوية �أليافه بالإ�ضافة �إىل �إنتاج الدهون
التي تغ ّذيه.
يُن�صح بتناولها غري مم ّلحة و�إ�ضافتها �إىل �أنواع ال�سلطات واحل�ساء.
 - 6البطاطا احللوة
تتم ّيز بغناها بالبيتاكاروتني ال��ذي ي�سمح بت�صنيع الفيتامني .Aويقوم ه��ذا الأخري
بتحفيز �إنتاج الدهون التي حتمي ال�شعر و ُت�س ّرع من ّوه.
 - 7بذور ال�شيا
ُتعترب ه��ذه البذور �أح��د �أب��رز م�صادر الدهون اجليدة وحت��دي��داً الأوميغا 3متاماً مثل
�أ�سماك ال�ساملون ،وال�سردين ،وال�تراوت .فهي ُتع ّزز الدورة الدمو ّية يف فروة الر�أ�س كما
ُتغ ّذي ب�صيالت ال�شعر مما يجعله متيناً وقوياً.
 - 8الأطعمة الغن ّية بالكربيت
�أبرزها الب�صل ،والثوم ،والبي�ض .يعمل الكربيت على تعزيز �إنتاج الكرياتني� ،أي املك ّون
الأ�سا�سي لل�شعر كما �أنه ي�ؤمّن له احلماية التي يحتاج �إليها.
 9اخل�ضار اخل�ضراءت �ن��درج اخل���ض��ار اخل �� �ض��راء ��ض�م��ن الأط �ع �م��ة ال �� �ض��رور ّي��ة ل�ل�ج���س��م ،ف�ه��ي م���ص��در مهم
للفيتامينات ،واملعادن ،والربوتينات .يُن�صح بتناولها يومياً على �شكل ع�صائر ،ح�ساء،
�سلطات ،مطهوة �أو حتى نيئة.

ق ��ال ��ت وزارة ال �ب �ي �ئ��ة يف جنوب
�أفريقيا �إن البالد �شهدت زيادة يف
ع��دد ح�ي��وان��ات وحيد ال�ق��رن التي
ُقتلت ب�شكل غري قانوين من �أجل
قرونها يف الن�صف الأول من عام
.2022
ومت � �ص �ي��د  259م ��ن حيوانات
وحيد القرن ب�شكل غري قانوين يف
جميع �أنحاء البالد ،وهو عدد �أكرب
مب �ق��دار ع���ش��رة م�ق��ارن��ة بالن�صف
الأول من العام املا�ضي.
وك� ��ان ال���ص�ي��د اجل��ائ��ر يف جنوب
�أف��ري �ق �ي��ا ق ��د زاد ب��ال �ف �ع��ل العام
امل ��ا� �ض ��ي ب �ع��د ان �خ �ف��ا���ض يف عام
 2020ب�سبب قيود كوفيد.-19
وي�ع�ي����ش يف ج �ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا نحو
ن�صف �إجمايل �أعداد وحيد القرن
الأ�سود املهدد باالنقرا�ض يف القارة
الإفريقية كما �أنها موطن لأكرب
ع ��دد م��ن وح �ي��د ال �ق��رن الأبي�ض
ع� �ل ��ى م �� �س �ت��وى ال � �ع� ��امل وال � ��ذي
يعترب و�ضعه "�شبه مهدد" ولي�س
معر�ضا لالنقرا�ض ،وفقما ذكرت
"رويرتز".
وغ��ال�ب��ا م��ا ي�ق��وم بال�صيد اجلائر
لوحيد ال�ق��رن ��ص�ي��ادون حمليون
وع�صابات �إجرامية دولية لتهريب
ق��رون��ه ع�بر احل��دود .ووف��ق وزارة
ال �ب �ي �ئ��ة اجل �ن ��وب �إف��ري �ق �ي��ة ،ف ��إن
ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ق ��رون وح�ي��د القرن
مرتفع ب�شكل خا�ص يف �آ�سيا.

�إغوانة برية انقر�ضت
ً
جمددا
تتكاثر
ا�ستطاعت �إغ��وان��ة برية انقر�ضت
ق�ب��ل ن�ح��و ق ��رن م��ن �إح� ��دى جزر
غ ��االب ��اغ ��و� ��س �أن ت �ت �ك��اث��ر فيها
جم ��دداً ب�شكل طبيعي بعد �إعادة
�إدراج �ه��ا فيها ،بح�سب م��ا �أعلنت
وزارة البيئة الإكوادورية االثنني.
و�أ�شارت الوزارة �إىل �أنّ فريقاً تابعاً
لأك��ادمي�ي��ة ال�ع�ل��وم يف كاليفورنيا
الح � � � ��ظ ب �ي ��ن �� �س� �ن� �ت ��ي 1903
و 1906انقرا�ض زواحف من نوع
ك��ون��ول��وف��و���س �سوبكري�ستاتو�س،
وه��ي �أح��د �أن ��واع الإغ��وان��ة الربية
الثالثة التي تعي�ش يف الأرخبيل،
من جزيرة �سانتياغو بداية القرن
الع�شرين.
و�سنة � ،2019أدخلت �إدارة متنزه
غ��االب��اغ��و���س ال��وط �ن��ي �أك �ث�ر من
ثالثة �آالف �إغوانة �أح�ضرتها من
ج��زي��رة ق��ري�ب��ة ال��س�ت�ع��ادة النظام
ال �ب �ي �ئ��ي ال �ط �ب �ي �ع��ي ل�سانتياغو
الواقعة و�سط الأرخبيل.

يربي الطاوو�س ويحلم
ب�أكرب مزرعة

ب�ف��رح��ة �أب مب ��ول ��وده ،ع�ن��دم��ا ي�ف�ت��ح ع�ي�ن�ي��ه لأول م ��رة ل �ل �ن��ور ،ي�ستقبل
الفل�سطيني غازي فاري فرخ الطاوو�س الذي ك�سر جدران بي�ضته وخرج
للحياة قبل حلظات يف مزرعته ببلدة عرابة يف ال�ضفة الغربية.
ي�صغي فاري لزقزقة الطائر ال�صغري ويتح�س�س ري�شه الناعم بديع الألوان
ويحلم ب�أن يكون يف يوم من الأيام �صاحب �أول مزرعة كبرية للطواوي�س يف
الأرا�ضي الفل�سطينية.
قال ال�شاب الفل�سطيني ،البالغ من العمر  44عاما ،لرويرتز يف مزرعته
التي ت�ضم �أي�ضا �أعدادا من الطيور الأخرى واملاعز �إن "الطاوو�س هاويه
(�أحبه) من و�أن��ا �صغري .بحب �أرب��ي الطري النادر وبحب �أرب��ي الطاوو�س
بالتحديد لأن لونه جميل وب�ستفيد من ورا تربيته".
و�أ��ض��اف "ب�ستفيد من منظره وب�ستفيد م��ادي��ا .ربيته و�أن��ا �صغري وقفت
فرتة ورجعت �صار يل �أربع �سنني بربي فيه" .وهناك �أعداد حمدودة جدا
من طائر الطاوو�س يف الأرا�ضي الفل�سطينية بع�ضها يف حدائق احليوانات
والبع�ض الآخر يف املنازل ي�ستخدمها �أ�صحابها للزينة .ميلك فاري حاليا
 30طاوو�سا بني ذكر و�أنثى ويطمح لأن يكون هذا العدد نواة ملزرعة كبرية
يحقق بها حلم الطفولة .بد�أت احلكاية عندما كان فاري يف مرحلة الدرا�سة
االبتدائية حني بد�أ حماولته الأوىل لرتبية الطواوي�س لكن التجربة مل
تكتمل .انقطع بعدها لفرتة طويلة ،لكنه مل ين�س يف يوم من الأيام حلمه
القدمي ،وعاود املحاولة بعد ع�شرات ال�سنني.وقال �إنه عاد قبل حوايل �أربع
�سنوات ليكمل ما بد�أه �صغريا.
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ينظم بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم

�أكرث من  50طالب ًا ي�شاركون يف برنامج �سفرا�ؤنا الوطني «ا�ستعداد» الذي يقام افرتا�ضي ًا يف جامعة الإمارات
•• العني  -الفجر

ت�ست�ضيف جامعة الإم� ��ارات العربية املتحدة ممثلة
بقطاع � �ش ��ؤون الطلبة ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة الرتبية
والتعليم الن�سخة الثالثة من برنامج �سفرا�ؤنا الوطني
(ا�ستعداد) وال��ذي يقام "افرتا�ضياً" مب�شاركة �أكرث
من  50طالباً وطالبة من طلبة الثانوية العامة يف
�أربع م�سارات ابتكارية و�إبداعية.
و�أ��ش��ارت الدكتورة عائ�شة الظاهري النائب امل�شارك
ل���ش��ؤون الطلبة �أن ال�برن��ام��ج انطلق منذ �أ�سبوعني
متوا�صلني وذلك خالل الفرتة من  18يوليو ولغاية

�أكرث من  100متطوع من �شكر ًا لعطائك مببادرة
معكم ً
يدا بيد لإزالة �أ�ضرار الأمطار يف الفجرية
ان�ط�لا ًق��ا م��ن م �ب��ادرة �سمو ال�شيخ حممد ب��ن حمد ال���ش��رق��ي ،ويل عهد
الفجرية� ،شارك �أكرث من  100متطوع من فريق �شكراً لعطائك التطوعي
يف مبادرة " معكم يداً بيد" لإزالة الأ�ضرار الناجمة عن الأحوال اجلوية
التي �شهدتها الإمارة يف الفرتة املا�ضية.
وتطوع �أع�ضاء فريق �شكراً لعطائك مع الفرق التطوعية الأخرى والأفراد
املتطوعون ،بالتعاون مع اجلهات املعنية يف عمليات دعم الأ�سر املت�ضررة
يف مراكز الإي ��واء ،وتنظيف ال�ط��رق ،و�إزال ��ة الآث��ار التي خ ّلفتها ال�سيول
والأمطار الغزيرة التي تع ّر�ضت لها الفجرية ،متهيداً لإعادة �سري احلياة
الطبيعية فيها.
وتوجه ال�شيخ الدكتور �سامل بن ركا�ض العامري بال�شكر واالمتنان �إىل
�صاحب ال�سم ّو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
الفجرية ،و�سم ّو ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ،ويل عهد الفجرية ،على
توجيهاتهما ال�سديدة للحد من الأ�ضرار املرتبطة بالأمطار الأخرية.
وقال �إن فريق �شكراً لعطائك ينطلق من قناعات را�سخة وم�ؤ�س�سية ب�أهمية
التعاون والت�ضامن مع كافة �شرائح املجتمع ،لتحقيق الأهداف املجتمعية،
وت�أكيد التوا�صل الإيجابي لأج��ل خدمة الأه��داف التطوعية والإن�سانية
امل�ستلهمة من القيادة الر�شيدة يف خمتلف امل�ؤ�س�سات والقطاعات ،وتكري�س
ال��ر�ؤى اخلا�صة بالعمل التطوعي ،ون�شر ه��ذه الثقافة يف املجتمع ،مبا
يتما�شى مع الأهداف الوطنية.
ً
بدوره �أو�ضح �سيف الرحمن �أمري ،رئي�س جمل�س �إدارة فريق �شكرا لعطائك،
�أن امل�شاركة �ضمن الفرق التطوعية الأخرى للحد من الأ�ضرار التي خلفتها
الأمطار ،جاءت تلبية للواجب الوطني ،و�إعالء للقيم التطوعية التي د�أب
الفريق على تنفيذها يف خمتلف القطاعات داخل الدولة ،م�ضيفاً �أن هذه
امل�شاركة ت�ضاف �إىل ال�سجل امل�شرف لهم يف جمال العمل التطوعي.
و�أ�ضاف :جميع �أع�ضاء الفريق على �آهبة اال�ستعداد للم�شاركة يف املبادرات
اخلا�صة بالعمل التطوعي يف جميع �أرج��اء الدولة ،ونتعاون مع اجلهات
وامل�ؤ�س�سات املختلفة ،مبا يعزز �أهمية اجلهود املخل�صة من الفرق التطوعية،
ون�شكر التعاون البناء والإيجابي الذي كان له الأثر الإيجابي يف مواجهة
الظروف الطبيعية التي ت�سببت بالأ�ضرار املختلفة".

� 5أغ�سط�س ،ومبعدل  30اىل � 40ساعة معتمدة لكل
م�سار من امل�سارات املعتمدة يف الربنامج املطبق ،وهي
 :امل�سار الأول م�سار املجاالت الإثرائية وي�شمل علوم
الف�ضاء وع�ل��وم البيئة واال��س�ت��دام��ة وتطبيقات نظم
املعلومات اجلغرافية واال�ست�شعار عن بعد ،ب�إ�شراف
ك��ل م��ن ال��دك �ت��ورة خ��ول��ة ال�ك�ع�ب��ي �أ� �س �ت��اذ م���ش��ارك يف
ق�سم اجلغرافيا واال�ستدامة احل�ضرية ،والدكتورة
طريفة ال�سميطي م�ساعد العميد ل���ش��ؤون الطلبة
يف كلية ال�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة� ،أم��ا امل�سار
الثاين خ�ص�صت فعالياته ملجال ال�صناعات الثقافية
والإب��داع�ي��ة ،حتت �إ��ش��راف الدكتور �أحمد املن�صوري،

رئي�س ق�سم االعالم وال�صناعات الإبداعية بكلية العلوم
الإن�سانية واالجتماعية ،فيما خ�ص�ص امل�سار الثالث
للدبلوما�سية ،حتت �إ�شراف الدكتورة �سعاد العرميي.
رئي�س ق�سم احلكومة واملجتمع يف كلية العلوم الإن�سانية
واالجتماعية ،وامل�سار ال��راب��ع :م�سار االبتكار وريادة
الأعمال .و�أ�ضافت "يف جامعة االمارات نحر�ص دائماً
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم على تنظيم مثل
هذه الفعاليات ال�صيفية لطلبة الثانوية العامة لإثراء
معارفهم ومب��ا ينعك�س �إيجاباً على تطوير مهارتهم
،واالرت�ق��اء مبخرجاتهم التعليمية والأك��ادمي�ي��ة وفق
�أعلى املعايري التي تواكب تطور تقنيات التعليم والتعلم

،مما ي�ساهم يف امتالكهم القدرات على حتديد امل�سارات
واخل �ي��ارات �أث�ن��اء درا�ستهم واختيارهم للتخ�ص�صات
الأكادميية التي تلبي طموحاتهم ،وترقى بخرباتهم
ومهاراتهم الإبداعية والبتكارية ,كما �أتقدم بال�شكر
لفريق العمل با�شراف الأ�ستاذ علي الظاهري م�ساعد
مدير م�شاريع من�سق برنامج ا�ستعداد على جهودهم
لتنفيذ هذه الن�سخة " يجدر بالذكر �أن وزارة الرتبية
والتعليم �أطلقت م��ؤخ��راً ال��دورة الثالثة من برنامج
�سفرا�ؤنا الوطني «ا��س�ت�ع��داد» ال��ذي يُنفذ افرتا�ضياً
"عن بعد" خالل الإجازة ال�صيفية للطلبة بال�شراكة
مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الرائدة يف الدولة.

�أول م�ؤ�س�سة �أكادميية خا�صة يف منطقة ال�شرق الأو�سط

جامعة �أبوظبي حت�صل على �أعلى اعتماد �أكادميي من هيئة االعتماد الأكادميي العاملي جلامعات غرب الواليات املتحدة
•• �أبوظبي -الفجر

��س�ج�ل��ت ج��ام�ع��ة �أب��وظ �ب��ي �إجن� � ��ازاً وطنياً
ج��دي��داً �إذ ح�صلت �أع�ل��ى اعتماد �أكادميي
تقدمه هيئة االعتماد الأك��ادمي��ي العاملي
جلامعات غرب الواليات املتحدة الأمريكية
" "WASCيف ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،م�ؤ�س�سة
االعتماد الأكادميي املعروفة عاملياً وواحدة
م��ن ب�ين �ست م�ؤ�س�سات اع�ت�م��اد �أكادميي
�إقليمية يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية،
حيث حظيت اجلامعة باالعتماد الكامل
للمرة الثانية على التوايل ملدة � 10أعوام
م�ق�ب�ل��ة ل�ت�ك��ون ب��ذل��ك اجل��ام �ع��ة اخلا�صة
ال��وح �ي��دة يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط احلا�صلة
على هذا االعتماد املرموق .وي�أتي ح�صول
جامعة �أبوظبي على هذا االعتماد العاملي
ال�ه��ام بعد ع��دة �أ�شهر م��ن التدقيق الذي
قامت ب��ه جلنة الأك��ادمي�ي�ين الأمريكيني
يف ج��ام �ع��ة �أب��وظ �ب��ي ،مب��ا يف ذل ��ك زي ��ارة
ميدانية ا�ستغرقت �أ�سبوعاً ملرافق اجلامعة

وم ��راج �ع ��ة ن �ه��ائ �ي��ة مت ��ت يف وق� ��ت �سابق
ه ��ذا ال �ع��ام ع�ب�ر ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا للكليات
واجلامعات يف الهيئة.
ويف ع ��ام  ،2016ب� ��د�أت ه�ي�ئ��ة االعتماد
الأكادميي العاملي جلامعات غرب الواليات
املتحدة ب�إتاحة االعتماد �أمام اجلامعات يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا،
و ُتعد جامعة �أبوظبي �أول م�ؤ�س�سة خا�صة
للتعليم العايل حتظى باالعتماد املرموق
يف ال �ع��ام ذات ��ه .وت�ضمن ح���ص��ول جامعة
�أبوظبي على االعتماد من جديد ت�سليط
ال�ضوء على  16جانب متيزت به اجلامعة،
مبا يف ذلك توثيق التميز لو�ضع الطلبة يف
�صميم كل ما تقوم به اجلامعة واالبتكار يف
تطوير املناهج الدرا�سية وتقدمي الربامج
ال ��واع ��دة .وي �ع��زز ه ��ذا االع �ت �م��اد املرموق جامعة �أبوظبي" :نعتز يف جامعة �أبوظبي
مكانة جامعة �أب��وظ�ب��ي �ضمن قائمة من مبوا�صلة ال�ت��أك�ي��د على التميز يف ك��ل ما
اجلامعات املرموقة على م�ستوى �أمريكا ن�ق��وه ب��ه م��ن قبل ف��ري��ق التقييم يف هيئة
االعتماد الأكادميي العاملي جلامعات غرب
ال�شمالية والعامل.
وق� ��ال ال�بروف �ي �� �س��ور وق� ��ار �أح� �م ��د ،مدير ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .ون�ف�خ��ر بتمثيل دولة

الإم ��ارات العربية املتحدة ب�ين نخبة من
م�ؤ�س�سات التعليم العايل العاملية املرموقة
احل��ا� �ص �ل��ة ع �ل��ى االع �ت �م��اد .ل�ق��د حر�صنا
يف ج��ام�ع��ة �أب��وظ �ب��ي م�ن��ذ ت��أ��س�ي���س�ه��ا على
و��ض��ع الطلبة يف �صميم ا�سرتاتيجياتنا
الأك��ادمي�ي��ة ،حيث نلتزم بتعزيز وتطوير
مناهجنا با�ستمرار ،و�إتاحة فر�ص معرفية
وعملية متميزة ُتعد الطلبة خلو�ض غمار
�سوق العمل يف امل�ستقبل".
و�أ�ضاف الربوفي�سور �أحمد" :نحن يف غاية
االم �ت �ن��ان ل�ف��ري��ق ال�ع�م��ل املتميز يف هيئة
االعتماد الأكادميي العاملي جلامعات غرب
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة للجهود ال�ت��ي بذلوها
وال�شفافية واملهنية العالية التي �أظهروها
يف �شتى مراحل املراجعة والتقييم ،ونتطلع
�إىل امل���ش��ارك��ة يف الأن���ش�ط��ة ال�ت��ي تقدمها
ال�ه�ي�ئ��ة خ�ل�ال الأع� � ��وام ال�ع���ش��رة املقبلة،
لنوا�صل متيزنا ك��أك�بر جامعة خا�صة يف
الإمارات العربية املتحدة".
و ُت �ع��د هيئة االع �ت �م��اد الأك ��ادمي ��ي العاملي

جل� ��ام � �ع� ��ات غ � � ��رب ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
" "WASCيف ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،م�ؤ�س�سة
االعتماد الأكادميي املعروفة عاملياً وواحدة
م��ن ب�ين �ست م�ؤ�س�سات اع�ت�م��اد �أكادميي
�إقليمية يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية.
ويقوم الهدف من الهيئة على تعزيز التميز
يف م�ؤ�س�سات التعليم االبتدائي والثانوي
والعايل وبرامج الدرا�سات العليا .وت�شجع
الهيئة على حت�سني امل�ؤ�س�سات الأكادميية
من خالل عملية التقييم امل�ستمر وتعرتف
ب��امل ��ؤ� �س �� �س��ات م ��ن خ�ل��ال م �ن��ح االعتماد
للم�ؤ�س�سات التي تقدم م�ستويات متميزة
من ج��ودة التعليم وفقاً للمعايري املعمول
ب �ه ��ا .وب� �ه ��دف م��وا� �ص �ل��ة ت �ق ��دمي جتربة
تعليمية �شاملة وحتقيق �أع�ل��ى م�ستويات
ر�ضا الطلبة ،يتم �إجراء ا�ستبيان لأع�ضاء
هيئة التدري�س والطلبة يف جامعة �أبوظبي
بانتظام لتقدمي مالحظاتهم حول الأدوات
واملناهج والرحلة التعليمية ال�شاملة داخل
وخارج احلرم اجلامعي.

جل�سات مهرجان طريان الإمارات للآداب ت�ضم نقا�شات وعرو�ض ًا �شعرية وحوارات مع نخبة من املتحدثني
•• دبي -الفجر

�أ��ص��درت م�ؤ�س�سة الإم ��ارات ل ل��آداب ،اجلهة
املنظمة ملهرجان ط�يران الإم ��ارات للآداب،
�أح��د �أف���ض��ل امل�ه��رج��ان��ات الأدب �ي��ة يف العامل
و�أك�بر احتفالية تهتم بالق�ص�ص يف ال�شرق
الأو�سط ،عدد من �أبرز جل�سات دورة املهرجان
لعام  ،2022والتي جرى ت�سجيلها خالل
فرتة املهرجان .وتتاح هذه �سل�سلة اجلل�سات
امل�م�ي��زة الآن جلميع امل���ش��اه��دي��ن ع�ل��ى قناة
امل�ؤ�س�سة على من�صة اليوتيوب.
وت���ش�ت�م��ل اجل �ل �� �س��ات ع �ل��ى ح� ��وار "القيادة
العاملية" م��ع م�ع��ايل رمي الها�شمي ،وزيرة
دول ��ة ل���ش��ؤون ال�ت�ع��اون ال ��دويل ،م��دي��ر عام
«�إك�سبو  2020دبي» ،و�إندرا نويي ،الرئي�س
التنفيذي ال�سابق ل�شركة "،"PepsiCo
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ن �ق��ا���ش مم �ي��ز ي�ستعر�ض
فيه ك� ً
لا م��ن �صانع امل�ح�ت��وى الأ��ش�ه��ر على
من�صة "يوتيوب"� ،أح�م��د ال�غ�ن��دور ،امللقب
بـ"الدحيح" ،و��س��امل امل ��ري ،م��دي��ر برنامج
الإم ��ارات ل��رواد الف�ضاء ،وامل��ؤل��ف �سريحي
بلوخي �أفكارهم ح��ول االكت�شافات العلمية
ع�ل��ى م��ر ال �ع �� �ص��ور .ك�م��ا مي�ك��ن للمتابعني
م�شاهدة د .روبي �أوجال ،م�ؤلف العديد من
الكتب الأكرث مبيعاً ،مع م�ؤلفة كتب الطبخ

ومقدمة الربامج ورائدة الأعمال زهرة عبد
اهلل؛ وي�ن��اق����ش ك�لاه�م��ا ال �ط��رائ��ق الأح ��دث
لطهي الو�صفات الكال�سيكية .فيما ت�ستك�شف
جل�سة "التقاء ال�شرق بالغرب" تاريخ العوملة
ال �ط��وي��ل يف ال �ف ��ن والأدب وال� �ط� �ع ��ام مع
امل�ؤلفة املرموقة ،لو�سيندا ديكنز هوك�سلي،
ح�ف�ي��دة امل ��ؤل��ف الأ� �ش �ه��ر ،ت���ش��ارل��ز ديكينز،
ودانييل �إل نيومان ،رئي�س ق�سم الدرا�سات
العربية يف جامعة دوره ��ام ،وك��رمي هاوزر،
رئي�س العالقات الدولية يف البيت العربي

ب�إ�سبانيا .وت�ت��اح جل�سة ف��ري��دة م��ن نوعها
مل�ح�ب��ي �أدب اجل��رمي��ة؛ �إذ ت �ق��دم جمموعة
م��ن املتخ�ص�صني يف ه ��ذا امل �ج��ال ،فيلي�سا
ياب ولو�سي فويل وم��ارك بيلينغهام وبويل
فيليب�س� ،آرائهم حول �أ�صالة الأفكار يف كتب
اجلرمية والإث ��ارة .كما ميكن للم�شاهدين
اال�ستمتاع بحديث ال�شاعرة والروائية نور
جنا مع الكاتبة واملحررة �سلمى الدباغ حول
احلميمية يف الأدب العربي.
وم��ن جهتها ،ع�برت ال�سيدة �أح�لام بلوكي،

م��دي��رة م �ه��رج��ان الإم � � ��ارات ل �ل� ��آداب ،عن
� �س �ع��ادت �ه��ا ب � ��إط �ل�اق ��س�ل���س�ل��ة ج ��دي ��دة من
اجلل�سات ،قائل ًة" :ن�سعى با�ستمرار وجهد
جل�ع��ل امل���ش�ه��د الأدب � ��ي �أك �ث�ر ��ش�م��ول�ي��ة من
خالل �إتاحة الو�صول ب�سهولة �إىل املحادثات
املتنوعة ال�ت��ي يقدمها م�ه��رج��ان الإم ��ارات
ل �ل ��آداب ع �ل��ى الإن �ت�رن ��ت .ت�ت�ل�خ����ص مهمة
القائمني على املهرجان يف جعل متعة الأدب
وال�ن�ق��ا��ش��ات املمتعة ال�ت��ي ت�ق��ام ع�ل��ى �شرفه
متوفرة ملختلف �شرائح اجلمهور من حول
ال�ع��امل؛ ليت�سنى لهم اال�ستمتاع بالتجربة
اال�ستثنائية التي يقدمها املهرجان" .ت�ضم
�سل�سلة اجل�ل���س��ات ك��ذل��ك ن�ق��ا��ش��ات عميقة
م��ع م��ؤل�ف��ة الكتب وك��ات�ب��ة امل��دون��ات ،جيني
ل��و��س��ون ،وجل�سات ح�صرية م��ع رواد الفكر
والتغيري يف دولة الإمارات� ،سعادة عمر �سيف
غ�ب��ا���ش ،م�ساعد وزي��ر اخل��ارج�ي��ة والتعاون
ال ��دويل ل�ل���ش��ؤون الثقافية والدبلوما�سية
العامة ،خلف �أحمد احلبتور ،م�ؤ�سِ �س ورئي�س
جمل�س �إدارة جمموعة احلبتور.
فيما تقدم امل�ؤلفة جوليا جون�سون والر�سامة
م �ي �ث��اء اخل �ي ��اط ج�ل���س��ة مم�ت�ع��ة للأطفال
ت�ستعر�ض فيها تقليد غو�ص ال�ل��ؤل��ؤ .كما
مي�ك��ن ل�ل�أط�ف��ال اال��س�ت�م�ت��اع بق�صة "عنرت
وعبلة" ل�ل�ك��ات�ب��ة � �س �ن��اء � �ش � ّب��اين ،ب�أ�سلوب

مركز �شرطة حتا ينظم رحلة ترفيهية لأ�شبال الك�شافة
•• دبي-الفجر:

نظم م��رك��ز �شرطة حتا ب��ال�ت�ع��اون م��ع جمعية ك�شافة الإم� ��ارات املتمثلة
مبفو�ضية ك�شافة دبي ،وم�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي ،رحلة ترفيهية
�إىل �سد حتا لأ�شبال الك�شافة امل�شاركني يف املخيم ال�صيفي حت��ت �شعار
"الك�شفية تكنولوجيا وابتكار" ،بهدف تنمية و�صقل املهارات الك�شفية
لطلبة امل��دار���س احل�ك��وم�ي��ة ،وذل ��ك ع�بر ال�ب�رام��ج والأن���ش�ط��ة الك�شفية
والرتفيهية ،والتعرف على الأماكن ال�سياحية يف منطقة حتا.
و�أك��د العقيد عبد اهلل را�شد الهفيت ،مدير مركز �شرطة حتا بالوكالة،
اهتمام القيادة العامة ل�شرطة دبي وحر�صها امل�ستمر على دعم وتنظيم
ال�برام��ج والأن�شطة ال�صيفية لطلبة امل��دار���س يف نهاية ال�ع��ام الدرا�سي،
بهدف ا�ستثمار �أوقات الطلبة الذين هم ثروة الوطن وعدته للم�ستقبل.
و�أ�شار العقيد عبد اهلل الهفيت� ،إىل �أن عملية بناء �شخ�صية الطالب تتطلب
ت�ضافر جميع اجلهود من كل امل�ؤ�س�سات ،وفق �أ�س�س علمية قادرة على �صنع
جيل جديد من الطالب الذين �سيحملون لواء القيادة م�ستقب ً
ال يف جماالت
عدة� ،إ�ضافة �إىل قراءة حتديات امل�ستقبل من خالل تطبيق منهجية علمية
لتنفيذ الربامج ال�صيفية املتنوعة التي ت�ؤ�صل يف نفو�س الطالب العديد
من املفاهيم والقيم النبيلة.

ع�صري وحديث.
ولع�شاق الفن ،يتاح لهم اال�ستمتاع مب�شاهدة
كني �أرتو ،ر�سام الر�سوم املتحركة مل�سل�سالت
الإمني الأ�شهر" ،مغامرات جوجو العجيبة"
"،"Jojo’s Bizzare Adventure
و"قاتل ال�شياطني" "Demon’s
و"جوجوت�سو كاي�سن"
"Slayer
" ."Jujutsu Kaisenبالإ�ضافة �إىل
جل�سة امل�ب��دع فا�ضل امل �ه�يري ،خم��رج فيلم
" ،"Catsawayالفيلم الأول من نوعه
يف �إم��ارة �أب��و ظبي .فيما ي�ستعر�ض ك ً
ال من
د .حبيب العطار واملمثلة القديرة �سمرية
�أحمد ،ال�صعوبات التي يواجهها املبدعون يف
جل�سة "�أثر الفن"� .أما بالن�سبة للمبدعني
ال�ي��اف�ع�ين ،فيمكنهم تعلم �أ��س��ا��س�ي��ات الفن
مع امل�ؤلف والر�سام ،روب بيدولف .وملحبي
ال���ش�ع��ر ،ت�ت��وف��ر ل�ه��م ال�ف��ر��ص��ة لال�ستمتاع
بالعر�ض العاملي الأول للتعاون الفريد بني
ال�شاعرة الإماراتية د .عفراء عتيق ،وال�شاعر
الأمريكي احلائز على العديد من اجلوائز،
ك��ارل��و���س �أن��دري����س غوميز وامل�غ�ن��ي وم�ؤلف
الأغاين واملنتج ،برنت �شاتلوورث �إ�ضافة �إىل
عي�ش جتربة "�أبيات من �أعماق ال�صحراء"
الآ��س��رة ،احل��دث الأه��م يف مهرجان طريان
الإمارات.
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بعد عقود من الدرا�سة ،تو�صل باحثون �إىل �أنه ال وجود لدليل وا�ضح
على �أن االكتئاب ناجم عن انخفا�ض م�ستويات ال�سريوتونني.
وت�شري املراجعة اجلديدة ،بقيادة علماء جامعة كاليفورنيا ،والتي
حللت جمموعة من الدرا�سات احلديثة املن�شورة يف Molecular
� ،Psychiatryإىل �أنها من غري املحتمل �أن تكون ناجمة عن
اختالل التوازن الكيميائي ،وتدعو �إىل الت�سا�ؤل عما تفعله م�ضادات
االكتئاب.

3

Wednesday

23

تختلف فعالية م�ضادات االكتئاب باختالف الأ�شخا�ص

مراجعة علمية :ال دليل على �أن االكتئاب ناجت عن "خلل كيميائي" يف الدماغ!
ومعظم م�ضادات االكتئاب هي مثبطات ا�سرتداد ال�سريوتونني
االنتقائية ( ،)SSRIsوالتي يقال يف الأ�صل �إنها تعمل عن
طريق ت�صحيح م�ستويات ال�سريوتونني املنخف�ضة ب�شكل غري
طبيعي .وال توجد طريقة �أخ��رى مقبولة ت�ؤثر بها م�ضادات
االكتئاب على �أعرا�ض االكتئاب.
ويقول الباحثون �إن النتائج التي تو�صلوا �إليها مهمة حيث
�أظهرت �أن ما ي�صل �إىل  90%-85من اجلمهور يعتقدون �أن
االكتئاب ناجم عن انخفا�ض ال�سريوتونني �أو اختالل التوازن
الكيميائي.
وقالت امل�ؤلفة الرئي�سية جوانا مونكريف� ،أ�ستاذة الطب النف�سي
يف جامعة كاليفورنيا ،وهي طبيبة نف�سية ا�ست�شارية يف م�ؤ�س�سة
North East London NHS Foundation
" :)Trust (NELFTمن ال�صعب دائ�م��ا �إث�ب��ات وجود
�سلبي ،لكنني �أعتقد �أن��ه ميكننا القول ب��أم��ان �أن��ه بعد �إجراء
ق ��در ك �ب�ير م ��ن الأب� �ح ��اث ع �ل��ى م ��دى ع �ق��ود ع� ��دة ،ال يوجد
دليل مقنع على �أن االكتئاب ناجت عن �شذوذ يف ال�سريوتونني،
ال �سيما عن طريق امل�ستويات املنخف�ضة �أو انخفا�ض ن�شاط
ال�سريوتونني".
وتزامنت �شعبية نظرية "عدم التوازن الكيميائي" لالكتئاب مع
زيادة هائلة يف ا�ستخدام م�ضادات االكتئاب .و�أ�شارت مونكريف:
"كثري من النا�س ي�أخذون م�ضادات االكتئاب لأنهم يعتقدون
�أن اكتئابهم له �سبب كيميائي حيوي ،لكن هذا البحث اجلديد
ي�شري �إىل �أن هذا االعتقاد ال ي�ستند �إىل �أدلة".
و�أ� �ض��اف��ت م��ون�ك��ري��ف" :يعاين �آالف الأ� �ش �خ��ا���ص م��ن الآث ��ار
اجلانبية مل�ضادات االكتئاب ،مبا يف ذلك �آثار االن�سحاب ال�شديدة
التي ميكن �أن حتدث عندما يحاول النا�س �إيقافها ،ومع ذلك
ت�ستمر معدالت الو�صفات الطبية يف االرتفاع .ونعتقد �أن هذا

امل��وق��ف ك��ان مدفوعا جزئيا باالعتقاد اخل��اط��ئ ب ��أن االكتئاب
ناجت عن اختالل التوازن الكيميائي .لقد حان الوقت لإبالغ
اجلمهور �أن هذا االعتقاد ال ي�ستند �إىل العلم".
ون �ظ��رت امل��راج�ع��ة ال�شاملة يف جميع ال��درا� �س��ات ذات ال�صلة
التي وق��ع ن�شرها يف �أه��م جم��االت البحث ح��ول ال�سريوتونني
واالكتئاب.
وك��ان��ت �إح ��دى ال�ن�ت��ائ��ج �أن الأب �ح��اث ال�ت��ي ق��ارن��ت م�ستويات
ال�سريوتونني ونواجت حتللها يف الدم �أو �سوائل الدماغ مل جتد

فرقا بني امل�صابني باالكتئاب والأ�شخا�ص الأ�صحاء.
ون�ظ��ر ال�ب��اح�ث��ون �أي���ض��ا يف ال��درا� �س��ات ال�ت��ي وق��ع فيها خف�ض
م�ستويات ال�سريوتونني ب�شكل م�صطنع يف مئات امل�شاركني.
ووق��ع اال�ست�شهاد ب�ه��ذه ال��درا��س��ات على �أن�ه��ا تثبت �أن نق�ص
ال�سريوتونني مرتبط باالكتئاب.
لكن مراجعة البحث املتوفر يف عام  2007وعينة من الدرا�سات
احلديثة ،وج��دت �أن خف�ض ال�سريوتونني بهذه الطريقة مل
ينتج عنه اكتئاب لدى مئات املتطوعني الأ�صحاء.
وبحثت درا�سات �أخرى يف �آثار �أحداث احلياة املجهدة ،ووجدت
�أنه كلما زادت �أحداث احلياة املجهدة التي مر بها ال�شخ�ص زادت
احتمالية تعر�ضه لالكتئاب.
ووجدت �إحدى الدرا�سات املبكرة عالقة بني الأحداث املجهدة
ون ��وع اجل�ي�ن ال�ن��اق��ل ل�ل���س�يروت��ون�ين ال ��ذي ميتلكه ال�شخ�ص
واحتمال الإ�صابة باالكتئاب.
ومع ذلك ،ت�شري الدرا�سات الأكرب والأك�ثر �شموال �إىل �أن هذا
ك��ان نتيجة خاطئة.وقادت ه��ذه النتائج امل�ؤلفني �إىل ا�ستنتاج
�أن��ه "ال يوجد دع��م للفر�ضية القائلة ب ��أن االكتئاب ن��اجت عن
انخفا�ض ن�شاط �أو تركيزات ال�سريوتونني".
وت�شري بع�ض الأدلة �إىل �أن االعتقاد ب�أن احلالة املزاجية ال�سيئة
ناجتة عن اختالل التوازن الكيميائي ي�ؤدي �إىل �أن يكون لدى
النا�س نظرة مت�شائمة ب�ش�أن احتمالية التعايف ،و�إمكانية �إدارة
احلالة املزاجية دون م�ساعدة طبية.
ووفقا للباحثني ،هناك �أي�ضا دليل من درا�سات �أخرى على �أن
الذين ي�ستخدمون م�ضادات االكتئاب لديهم م�ستويات �أقل من
ال�سريوتونني يف دمائهم.
ويقول الباحثون �إن هذا ي�شري �إىل �أن بع�ض الأدلة كانت مت�سقة
مع احتمال �أن ي ��ؤدي ا�ستخدام م�ضادات االكتئاب على املدى
الطويل �إىل تقليل تركيزات ال�سريوتونني.

وق��د يعني ه��ذا �أن زي ��ادة ال���س�يروت��ون�ين ال�ت��ي تنتجها بع�ض
م���ض��ادات االك�ت�ئ��اب على امل��دى الق�صري ميكن �أن ت� ��ؤدي �إىل
تغيريات تعوي�ضية يف الدماغ تنتج ت�أثريا معاك�سا على املدى
الطويل.و�أو�ضحت الربوفي�سورة مونكريف�" :إننا ال نفهم ما
تفعله م�ضادات االكتئاب للدماغ بال�ضبط ،و�إعطاء النا�س هذا
النوع من املعلومات اخلاطئة مينعهم من اتخاذ قرار م�ستنري
ب�ش�أن تناول م�ضادات االكتئاب �أم ال".وحذر الباحثون من �أن
�أي �شخ�ص يفكر يف االن�سحاب من م�ضادات االكتئاب يجب �أن

يطلب م�شورة �أخ�صائي �صحي.
و ُن �� �ش��رت ن �ت��ائ��ج ال �ب �ح��ث ك��ام �ل��ة يف جم �ل��ة Molecular
.Psychiatryوقال متحدث با�سم الكلية امللكية للأطباء
ال�ن�ف���س�ي�ين" :تختلف ف�ع��ال�ي��ة م �� �ض��ادات االك �ت �ئ��اب باختالف
الأ�شخا�ص ،و�أ�سباب ذل��ك معقدة ،ولهذا من املهم �أن تعتمد
رع��اي��ة امل��ر��ض��ى ع�ل��ى اح�ت�ي��اج��ات ك��ل ف��رد و�أن ت�ت��م مراجعتها
بانتظام .والبحث امل�ستمر يف عالجات االكتئاب مهم مل�ساعدتنا
على فهم �أف�ضل لكيفية عمل الأدوية بالإ�ضافة �إىل فعاليتها".

درا�سة تك�شف �أهمية اقرتان النظام الغذائي
بالريا�ضة لعمر مديد
تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن طول العمر ،مرهون ب�إقران الطعام ال�صحي ،مبمار�سة الريا�ضة بانتظام.
و�أظهرت النتائج التي ُن�شرت يف املجلة الربيطانية للطب الريا�ضي� ،أن �أولئك الذين ميار�سون الريا�ضة ب�شكل متكرر
وي�أكلون جيدا هم �أقل عر�ضة للوفاة ،الحظ م�ؤلفو الدرا�سة �أي�ضا �أن امل�ستويات العالية من الن�شاط البدين ال تت�صدى
للآثار ال�صحية ال�سلبية للنظام الغذائي ال�سيئ.
كتب الباحثون�" :إن االل�ت��زام بالنظام الغذائي اجليد والن�شاط رديئا وكانوا ن�شطني ما زالوا يقللون ب�شكل كبري من خماطر الوفيات من �أولئك
البدين الكايف مهم للحد على النحو الأم�ث��ل من خماطر الوفاة الذين اتبعوا نظاما غذائيا رديئا وكانوا غري ن�شطني ،كل ما يف الأم��ر �أن��ه كان
من جميع الأ�سباب �،أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ،الأمرا�ض لديك احلد الأق�صى من املخاطر عند القيام بالأمرين ب�شكل �صحيح".
القلبية الوعائية والأمرا�ض ال�سرطانية ،املرتبطة بال�سمنة".
ق��ام ال�ب��اح�ث��ون بتقييم ب�ي��ان��ات ال���ص�ح��ة وال �ت �م��اري��ن ال��ري��ا��ض�ي��ة لـ فوائد الأكل ال�صحي وممار�سة الريا�ضة بانتظام
 346627فردا على مدار  11عاما ،قاموا بتتبع مقدار التمرين م��ن امل �ع��روف �أن ال�ن�ظ��ام ال�غ��ذائ��ي وال�ت�م��اري��ن الريا�ضية ميكن
ال��ذي �أكمله ك��ل م�شارك يف �أ�سبوع متو�سط �إىل جانب م��دى �شدة �أن ي�ساعد ك��ل منهما يف ال��وق��اي��ة م��ن جمموعة م��ن الأمرا�ض
ن�شاطهم ال�ب��دين ،كما اتبع الفريق ع��ادات الأك��ل ل��دى امل�شاركني ،املزمنة.
خالل فرتة الدرا�سة ،تويف  13869م�شاركا  2650،من �أمرا�ض قال الدكتور �إريك ويرن  ،مدير مركز ييل لل�سرطان  ،والطبيب العام
يف م�ست�شفى �سميلو لل�سرطان  ،ورئي�س اجلمعية الأمريكية علم الأورام
القلب و  4522من ال�سرطانات املرتبطة بال�سمنة.
ووج��د فريق البحث �أن �أي ن��وع من التمارين املنتظمة ك��ان مرتبطا ال�سريري (:)ASCO
بانخفا�ض خطر ال��وف��اة ،و�أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي��أك�ل��ون ج�ي��دا وميار�سون "كل م��ن مم��ار��س��ة ال��ري��ا��ض��ة وات �ب��اع ن�ظ��ام غ��ذائ��ي �صحي
الريا�ضة على حد �سواء كانوا �أقل عر�ضة للوفاة ،يف حني �أن التمارين مفيد من حيث امل�شاكل الطبية الأخ��رى ،ومل يتم حتديد
والنظام الغذائي مرتبطان ب�شكل م�ستقل بانخفا�ض خطر الوفاة ،التف�سريات العلمية الأ�سا�سية ب�شكل كامل ،ولكن خال�صة
ف�إن امل�ستويات العالية من التمارين ال ميكن �أن تخفف متاما من القول هي �أنه �إذا �أراد النا�س تقليل فر�صهم يف الوفاة من
�أم��را���ض القلب والأوع�ي��ة الدموية والعديد من �أنواع
�أ�ضرار النظام الغذائي ال�سيئ.
قال امل�ؤلف الرئي�سي للدرا�سة يف الدرا�سة الدكتور يف كلية �سيدين ال�سرطان  ،ف�إنهم بحاجة �إىل مراقبة نظامهم الغذائي
لل�صحة العامة ميلودي دينج� ":أولئك الذين تناولوا نظاما غذائيا وممار�سة الريا�ضة".
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5062/2022/207تنفيذ جتاري

املنذر:م�صنع املرج للرخام واجلرانيت ذ.م.م
املنذر اليه�:سمري كمال ابراهيم االن�صاري
املو�ضوع:اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تكلف املنذره مبوجب هذا االنذار املنذر اليه بوجوب �سداد مبلغ
( )104.090.28درهم اماراتي مائة واربعة الف وت�سعون درهم وثماين
وع�شرون فل�س  -خالل مدة خم�سة (� )5أيام من تاريخ االعالن واال �ست�ضطر
املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية ال�ستيفاء مبلغ املديونية امل�ستحقة
يف ذمة املنذر اليها.
الكاتب العدل

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

رئي�س ال�شعبة

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

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0080260
تنازل/وبيع

70533

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد/عي�سى �سعيد �سامل �سعيد ال�سويدي اماراتي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/كونهي
حممد كاالتيل يو�سف كاالتيل  ,هندي اجلن�سية  -يف الرخ�صة امل�سماه (حمل ال�ساالن
للخياطة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم.27861:
تعديالت اخرى:تنازل �صاحب الرخ�صة الخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر مبوعد اجتماع اخلربة التقنية
العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

70392

يف الدعوى رقم  2022/491تعيني خربة

لدى مركز الت�سوية الودية للمنازعات
املرفوعة من املتنازع�/سيف علي احمد حممد العور
�ضد املتنازع �ضده/م�ؤ�س�سة مزودي خدمات مركز البيانات يف مري�سن كولنج

ال�سادة م�ؤ�س�سة مزودي خدمات مركز البيانات يف مري�سن كولنج
نوجه اليكم الدعوى للح�ضور او بوا�سطة وكيل معتمد الجتماع اخل�برة التقنية املقرر
انعقاده يوم االثنني امل��واف��ق 2022/8/8:يف ال�ساعة � 10صباحا وذلك مبقر مكتب اخلبري
الكائن ب�شارع ال�شيخ زايد برج لطيفة  -الطابق  - 5مكتب  - 501امارة دبي  -هاتف مكتب
 - 043524030هاتف جوال.00971559500500:
وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ترغبون يف تقدميها ويف حال
تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل قانوين عنكم خالل املهلة املحددة فان اخلبري
�سيبا�شر اجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة
اخلبري التقني
حممد حممد �شريف حممد علي �سلطان العلماء

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

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078033
�إخطار عديل بالوفاء

70533

اخطار عديل للوفاء مببلغ  37800درهم
املخطر:كامران عبدالغني  ,باك�ستان اجلن�سية واحمل هوية رقم784197895959050:
بالوكالة عنه/ب�شري احمد حممد عبداهلل  ,باك�ستان اجلن�سية ويحمل هوية رقم 784199413526106:مبوجب وكالة �صادر
من كاتب عدل حماكم دبي بتاريخ - 2021/7/7:العنوان عجمان �شارع الكويت هاتف رقم0556919764:
املخطر اليه:تخلي�ص خلدمات املعلومات التجارية ذ.م.م ومن ميثلها قانونا
العنوان:عجمان  -منطقة ال�صناعية  - 1رقم مكاين  - 4679708814هاتف رقم0556159786:
اعالن بالر�سائل الن�صية يف حال تعذر االعالن على العنوان/هاتف رقم.0556159786:
ال�شرح:املخطر اليه حرر �شيكات للمخطر مببلغ  37800درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعي ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف ب�سبب غلق احل�ساب وبيانه كالتايل  -1ال�شيك
رقم  384546مببلغ  18900درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/6/25وامل�سحوب على بنك ابوظبي االول.
 -2ال�شيك رقم  384545مببلغ  18900درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/4/25وامل�سحوب على بنك ابوظبي االول وحيث
ان املدعي قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى.
لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ االجراءات
القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد�/شوكت علي احمد بريومبارميال  ,اجلن�سية الهند يرغب يف البيع والتنازل عن
كامل ح�صته والبالغة  %25وذلك اىل ال�سيد:عبدالرحيم ثريوفته �شم�س الدين اجلن�سية الهند.
وان ال�سيد/ابيالت بوتلون قا�سم عبداهلل  ,اجلن�سية الهند يرغب يف البيع والتنازل بن�سبه  %20من كامل ح�صته
والبالغة  %50وذلك اىل ال�سيد:عبدالرحيم ثريوفته �شم�س الدين اجلن�سية الهند
وان ال�سيد/ابيالت بوتلون قا�سم عبداهلل  ,اجلن�سية الهند يرغب يف البيع والتنازل بن�سبه  %30من كامل ح�صته
والبالغة  %50وذلك اىل ال�سيد:تاجلدين واتاكى بيالكات اجلن�سية الهند  ,يف الرخ�صة (كافترييا املعلم) والتي
ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  755533ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية  -تعديالت
اخرى:خروج �شركاء ودخول اخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية .

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي االبتدائية
70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/311عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (4677174.30
درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ�:شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار (ذات م�س�ؤولية حمدودة)
عنوانه :االمارات  -امارة دبي  -منطقة جبل علي  -جممع دبي لال�ستثمار االول  -بناية دبي لال�ستثمار  -الطابق الثالث
وميثله :عماد جمعة ح�سني علي �أهلي
املطلوب �إعالنه  :انرتنا�شيونال كواليتي �ستيل ذ.م.م
عنوانه :االم��ارات  -امارة دبي  -جبل علي  -بردبي  -جبل علي � -شارع الهباب  -مبنى جممع دبي لال�ستثمار - 0501891599 -
ashutosh.jain@ancsteel.com
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2022/8/10ال�ساعة  05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات 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 منفعة ينتهي
بتاريخ - 2098/2/1:ار�ض وماعليها من بناء  -االر�ض رقم  - 198مبنطقة جممع دبي لال�ستثمار االول  -رقم البلدية 598-917
 -امل�ساحة  41278.58مرت مربع  -التقييم  28.000.000درهم  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

وزارة العدل
العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

70533

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حازم خمتار عو�ض عبد العزيز
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2020 /0003917مدين جزئي

�إىل املحكوم عليه  :حازم خمتار عو�ض عبد العزيز
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:حور�س
لت�أجري ال�سيارات  ,يف الق�ضية امل�شار اليها اعاله ,ومبا �أن املحكوم له املذكور قد
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 18752:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1719/2022/305:ا�ستئناف جتاري

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق � ��م 2021/2824:جت��اري جزئي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -بردبي  -دب��ي � -شارع ال�شيخ زاي��د  -مبنى ب��رج املنارة � -شقة
ط  - 30مكتب - 3006بوكالة املحاميات/حليمة املرزوقي وفاطمة املعمري ون�سرين ابراهيم
ورو�ضة فوالذ
وميثله:فاطمة عبداهلل حممد علي املعمري
املطلوب �إعالنه  -1 :جو�شي �شيف كومار كار �ساندا�س �صفته :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق� ��م 2021/2824:جت��اري جزئي.
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/8/8ال�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

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

70197

اعالن بالن�شر
 693/2022/211تنفيذ عقاري

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
اعالن بالن�شر باللغة العربية/االجنليزية
للم�ست�أنف �ضده للح�ضور �أمام مكتب ادارة الدعوى
يف اال�ستئناف رقم 2022/940 :

70392

بناء علي طلب امل�ست�أنف  /ح�سن عبداهلل حممد الرئي�س
امل�ست�أنف �ضده  :ظهري اقبال بيك مريزا ظفر
انت مكلف باحل�ضور امام مكتب ادارة الدعوى رقم ( )1مبحكمة ا�ستئناف
ال�شارقة � -شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يوم الثالثاء املوافق2022/8/16:
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بوثفك م�ست�أنف �ضده.

وزارة العدل
العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2022 /0001995عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :حممد ر�ضي ل�صيانة املباين ذ.م.م ومن ميثلها قانونا
جمهول حمل الإقامة
لذا انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/11أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى رقم  - 2دائرة اليوم الواحد) �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 2022/7/28

مكتب اخلدمات الق�ضائية
عبدامللك خلفان النقبي

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7253/2019/207تنفيذ جتاري

70021

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/2611جتاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 1056715درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ�:سامح حممد �سعيد حممد عبد الغني
عنوانه :االم��ارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى الر�ستماين � -شقة اخلام�س  -مكتب  - 506نف�س بناية معر�ض ني�سان
لل�سيارات  -وميثله :ح�سن عبداهلل حممد العبدويل
املطلوب �إعالنه  :يو�سف خمي�س عبداهلل يو�سف النقبي
عنوانه :االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع املرقبات  -مبنى مركز حمر عني � -شقة الثالث 0552424240 - 1304
EMIRATES@GMAIL.COM
مو�ضوع الإعالن :املنفذ �ضده�:شركة االمارات النظمة ميادين الرماية ذ.م.م
�أن��ه يف ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2022/8/10ال�ساعة  05:00:00م ويف االي ��ام ال�ث�لاث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار
املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن ��اه ل��دى اجل�ه��ة ال�ت��ي �أن�ي��ط بها البيع (��ش��رك��ة الإم� ��ارات ل�ل�م��زادات وع�ل��ى موقعها الإل �ك�ت�روين 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 :ن��وع العقار وح��دة عقارية  -املنطقة اخل�يران االوىل  -رقم
االر� ��ض  - 115امل���س��اح��ة  104.58م�تر م��رب��ع  -رق��م امل�ب�ن��ى  - 1ا��س��م امل�ب�ن��ى ك��ري��ك ��س��اي��د  18اي��ه  -رق��م ال��وح��دة  - 1406التقييم
 2.297.063.14درهم  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

رئي�س الق�سم

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2022 /0002488أمر �أداء

�إىل املحكوم عليه � :شيخ حممد عمران حممد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:رحمن احمد مق�صود مق�صود ,اجلن�سية باك�ستاين  ,يف الق�ضية امل�شار
اليها اعاله ,ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور
ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 42782.0:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل
( )15يوما من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن
ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0080227
تنازل/وبيع

70535

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد/ال�شيخ خالد حممد خالد القا�سمي  ,اجلن�سية االمارات العربية
املتحدة ويحمل بطاقة هوية رقم , 784196684613175:يرغب يف البيع والتنازل عن كامل
ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد:خليل عبدالواحد عبدالرحمن ح�سن  ,اجلن�سية االمارات
العربية املتحدة  ,ويحمل بطاقة هوية رقم - 784197459359721:يف الرخ�صة امل�سماه
(�سوبر ماركت �سندباد نينوى) والتي حتمل رقم � 779445صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
ال�شارقة
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

حماكم دبي

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

حماكم دبياالبتدائية
70197

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيكني املرجتعني رقم ( )000156-000065وال�صادرين عن املنفذ �ضده
من بنك دبي التجاري  -فرع دبي بقيمة ( )1116249درهم .
طالب التنفيذ  :اليماحي للمقاوالت والنقل  -وميثلها مديرها/حممد حم�سن مو�سى �صالح
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -رقة البطني  -ديره  -دبي � -شارع �شارع املكتوم  -مبنى بناية � - B62شقة
الطابق الثاين 204
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة الت�ألق العاليمة للمقاوالت  -ومتثلها/موزة �سعيد حممد مفتاح ال�شام�سي
 �صفته  :منفذ �ضدهمو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1121764درهم 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  13610بتاريخ 2022/8/3

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/995عقاري جزئي واملعدل باال�ستئناف
رقم  2021/1711ا�ستئناف عقاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( )639815دره��م �شامال للر�سوم
وامل�صاريف
طالب التنفيذ  :عدنان يو�سف منال
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة  -برج ال�شاطئ � -1شقة رقم 1708
املطلوب �إعالنه� -1 :شركة الوادي االخ�ضر للعقارات ذ.م.م � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )639815.00دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

70392

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  412/2022/211تنفيذ عقاري

االمارات العربية املتحدة
العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2022 /0002450عمايل جزئي

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة اال�ستئنافية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCAPCIGRI2022 /0001029تظلم

�إىل املدعي عليه  :التحدي لتجارة معدات االمن وال�سالمة م�ؤ�س�سة فردية
ملالكها/ال�شيخة �صيد �صقر �سلطان القا�سمي  -جمهول حمل الإقامة
لذا انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/8أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان االحتادية املحكمة االبتدائية املدنية  -مكتب رقم ( 1مكتب
مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ 2022/7/25

�إىل املدعي عليه � :شركة الوطنية ال�سعودية ملواقف ال�سيارات
جمهول حمل الإقامة
لذا انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/8أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة اال�ستئنافية املدنية  -مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ 2022/8/1

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مرمي ابراهيم البلو�شي

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  141/2021/250بيع عقار مرهون

مرية ح�سن ال�سويدي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف:دائرة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414
مو�ضوع الدعوى � :صحيفة طعن �ضد القرار ال�صادر يف املنازعة الت�أمينية بالرقم  45ل�سنة  2021من جلنة
ت�سوية وحل املنازعات الت�أمينية دبي بتاريخ 2022/6/13:والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي�:أمريكان اليف �إن�شورن�س كومباين  -فرع دبي
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مركز دبي املايل العاملي  -املبنى رقم 3/الطابق ال�ساد�س -
مكتب رقم  - 605رقم مكاين2682589680:
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد ميخائيل ا�سكندراين � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها �صحيفة طعن �ضد ال�ق��رار ال�صادر يف املنازعة
الت�أمينية بالرقم  45ل�سنة  2021من جلنة ت�سوية وحل املنازعات الت�أمينية دبي بتاريخ 2022/6/13:والر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/8/9ال�ساعة � 09.00ص
يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

70533

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

حماكم دبي

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1155/2022/11:مدين جزئي

اخلبرية�/إ�شراقة علي �أبو طه/خبرية ملكية فكرية

وزارة العدل

مدير الدعوى

70021

مذكرة �إعالن املدعي عليها بالن�شر
يف الدعوى رقم � 2021/459إداري كلي
اىل املدعي عليها/جاري�سما فا�شونز  FZEجمهولة حمل االقامة  ,مبا ان املدعية/جي.جي
هو�سريي بي.يف.بي ليمتد  ,قد �أقامت يف مواجهتكم الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم
ب��ان حمكمة �أبوظبي االحتادية االبتدائية قد �أ�صدرت ب�ت��اري��خ 2022/7/4:م القرار التايل
(باال�شارة اىل احلكم ال�صادر عن حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية/املحكمة االبتدائية
املدنية  -بتاريخ 2022/5/23:يف الق�ضية املذكورة اعاله واملت�ضمن ندب خبري حقوق امللكية
ال�صناعية والفكرية نحيطكم علما بانه تقرر ن��دب اخلبرية�/إ�شراقه علي حممد �أب��و طه
التخ�ص�ص:حقوق امللكية ال�صناعية والفكرية  ,وعليه نعلنكم ب�ضرورة ح�ضور اجتماعات
اخلربه امام اخلبرية/ا�شراقة علي �أبو طه املنتدبه يف الدعوى وعنوانها:بناية �سيتي افنيو
 ال��دور ال�سابع مكتب رقم  704منطقة بور�سعيد  -مقابل ديرة �سيتي �سنرت  -رقم مكاين - 3225493941هاتف رقم - 042959552:وقد حتدد لالجتماع يوم االثنني املوافق2022/8/8:
يف متام ال�ساعة الواحدة  2:00ظهرا

االمارات العربية املتحدة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8378/2022/253تنفيذ �شيكات

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حنيف ان�صار الدين  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/داماك كري�سنت للعقارات �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1675323.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

70197

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
70448

�إىل املحكوم عليه  :انينايا جود�سبوير اجرييجا
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:اجرة
ال�شارقة ذ.م.م  ,يف الق�ضية امل�شار اليها اعاله ,ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 25373:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -انينايا جود�سبوير اجرييجا
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2022 /0003543مدين جزئي

حماكم دبي االبتدائية

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى

حماكم دبي

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

70522

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70535

وزارة العدل

حمكمة �أبوظبي االحتادية االبتدائية

الكاتب العدل

حماكم دبي

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0080303
تنازل/وبيع

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  169/2020/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  597/2022جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )424229.75درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ  :م�صنع النجوم للخزانات البال�ستيكية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -ميدان بني يا�س  -برج ديره � -شقة  2/209بجوار حمطة مرتو
بني يا�س  -رقم مكاين  - 2953195734الربيد االلكرتوينgheyath@emirates.net.ae:
املطلوب �إعالنه -1 :بيفر جلف 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 وق��دره ( )424229.75دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.

االمارات العربية املتحدة

حمكمة �أبوظبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب اذن بيع العقار عبارة عن (رهن حق م�ساطحة) منطقة �سيح �شعيب  - 2رقم االر�ض  - 274رقم البلدية  - 531-238امل�ساحة
 - 18307.04امل�ساحة بالقدم املربع  - 197.055.34نوع املنفعة م�ساطحة وحجزه متهيدا لبيعه باملزاد العلني وحجزه متهيدا لبيعه باملزاد
العلني  -املرهون رهنا عقاريا من الدرجة االوىل
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري
عنوانه :امارة دبي ديرة  -بور�سعيد  -قرية االعمال بلوك بي الطابق ال�ساد�س مكتب  606هاتف متحرك  - 0556638731مكتب 042525270
 فاك�س  - 97142525273بريد الكرتوين - info@arnhadvocates.com:رقم مكاين  - 3143194981وميثله :حامد جوادعطية اخلزرجي
املطلوب �إعالنه � :سويت كورن للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
ع�ن��وان��ه :االم� ��ارات  -ام ��ارة دب��ي  -دي��رة  -املطينة ��ش��ارع ��ص�لاح ال��دي��ن  -مكتب رق��م  1ملك ال�غ��ري��ر لال�ستثمار م�ك��اين  - 3129995958هاتف
رقم - 0507230457:مكتب رقم  - 042855519فاك�س042863229 - A@YAHOO.COM - 0507230457 - 042863229:
م��و��ض��وع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2022/8/10ال�ساعة  05:00:00م ويف االي ��ام ال�ث�لاث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن ��اه ل��دى اجلهة التي �أن�ي��ط بها البيع (�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين 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 :ار�ض وماعليها من بناء  -حق منفعة من  2015/4/1اىل  - 2045/3/31املنطقة �سيح �شعيب  - 2رقم االر�ض - 274
رقم البلدية  - 531-238امل�ساحة  18307.04مرت مربع  -مببلغ  19000000درهم  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  141/2021/250بيع عقار مرهون

70533

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب اذن بيع العقار عبارة عن (رهن حق م�ساطحة) منطقة �سيح �شعيب  - 2رقم االر�ض  - 274رقم البلدية  - 531-238امل�ساحة
 - 18307.04امل�ساحة بالقدم املربع  - 197.055.34نوع املنفعة م�ساطحة وحجزه متهيدا لبيعه باملزاد العلني وحجزه متهيدا لبيعه باملزاد
العلني  -املرهون رهنا عقاريا من الدرجة االوىل
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري
عنوانه :امارة دبي ديرة  -بور�سعيد  -قرية االعمال بلوك بي الطابق ال�ساد�س مكتب  606هاتف متحرك  - 0556638731مكتب 042525270
 فاك�س  - 97142525273بريد الكرتوين - info@arnhadvocates.com:رقم مكاين  - 3143194981وميثله :حامد جوادعطية اخلزرجي
املطلوب �إعالنه � :سويت كورن للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
ع�ن��وان��ه :االم� ��ارات  -ام ��ارة دب��ي  -دي��رة  -املطينة ��ش��ارع ��ص�لاح ال��دي��ن  -مكتب رق��م  1ملك ال�غ��ري��ر لال�ستثمار م�ك��اين  - 3129995958هاتف
رقم - 0507230457:مكتب رقم  - 042855519فاك�س042863229 - A@YAHOO.COM - 0507230457 - 042863229:
م��و��ض��وع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2022/8/10ال�ساعة  05:00:00م ويف االي ��ام ال�ث�لاث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن ��اه ل��دى اجلهة التي �أن�ي��ط بها البيع (�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين 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 :ار�ض وماعليها من بناء  -حق منفعة من  2015/4/1اىل  - 2045/3/31املنطقة �سيح �شعيب  - 2رقم االر�ض - 274
رقم البلدية  - 531-238امل�ساحة  18307.04مرت مربع  -مببلغ  19000000درهم  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1086/2019/207تنفيذ جتاري

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  75/2018امر على عري�ضة  -حتكيم والقا�ضي منطوقه بالت�صديق على حكم
التحكيم رقم  156/2017مركز دبي للتحكيم الدويل بتاريخ  2018/4/15ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (� )538.935شامال الر�سوم
وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:مايكل بري�س  -بريطاين اجلن�سية  -واخرون
عنوانه :عنوانه املختار ام��ارة دب��ي  -املركز امل��ايل العاملي  -ب��رج �ضمان  -املبنى الغربي  -طابق رق��م  13مكتب رق��م  - 1302رق��م الهاتف
 - 044073900رقم الفاك�س� - 043276714:ص.ب - 482017:رقم مكاين  - 2692289414وميثله :يا�سني ابوبكر �سامل احلامد
املطلوب �إعالنه  :ام ئي للتطوير �ش.ذ.م.م
عنوانه :ام��ارة دبي  -مدينة دبي الريا�ضية  -مبنى ريد ريزيدن�س  -الطابق ال�سابع  -مكتب رقم  - 715رقم مكاين - 2072970604
rej@med.ae - 044230927 - 0504992630
مو�ضوع الإعالن :املنفذ �ضده�:شركة االمارات النظمة ميادين الرماية ذ.م.م
�أن��ه يف ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2022/8/24ال�ساعة  05:00:00م ويف االي ��ام ال�ث�لاث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار
املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن ��اه ل��دى اجل�ه��ة ال�ت��ي �أن�ي��ط بها البيع (��ش��رك��ة الإم� ��ارات ل�ل�م��زادات وع�ل��ى موقعها الإل �ك�ت�روين 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 :وحدة عقارية  -املنطقة احلبية الرابعة  -رقم االر�ض  - 5رقم
املبنى  - 1ا�سم املبنى  - RED RESIDENCEرقم العقار  - 2212امل�ساحة  693.17مرت مربع  -املقدرة بـــــ3.274.605/94:
درهم يباع العلى عطاء  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

اعالن بالن�شر
 211/2022/692تنفيذ عقاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/الوادي االخ�ضر للعقارات ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/هيرية ن�صيب حممد بن حميدان
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )2039986درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/زليخة �سامل نا�صر �سامل  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/تور�س لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )8862درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

وزارة العدل
العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -الن�سمة ال�ستقدام االيدي العاملة
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2022 /0002417مدين جزئي

�إىل املحكوم عليه  :الن�سمة ال�ستقدام االيدي العاملة
العنوان:امارة عجمان  -منطقة الب�ستان  -بجوار مركز �شرطة املدينة ال�شامل  -الرقم
املكاين - 4682709358:هاتف رقم0552474748 - 0506391992:
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:عبداملجيد عبداهلل
جا�سم �سليمان البلو�شي  -اجلن�سية االمارات العربية املتحدة  ,يف الق�ضية امل�شار اليها اعاله ,ومبا �أن
املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 8316.0:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�ضور جل�س�سة يوم -
املوافق  -ال�ساعة  -امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

اعالن

70533

حيث ان ال�سيد�:صابر احمد في�ض احمد  -بنغالدي�شي اجلن�سية ميلك الرخ�صة التجارية
(الدكتور ملقاوالت االملنيوم والزجاج) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم 25682:حيث ان ال�سيد�:صابر احمد في�ض احمد  -بنغالدي�ش اجلن�سية يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية (الدكتور ملقاوالت االملنيوم والزجاج) البالغة
 %100اىل ال�سيد:حممد بالل ح�سني حممد اببو طاهر  -بنغالدي�ش اجلن�سية تنازل �صاحب
الرخ�صة الخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع
ال�سبل القانونية حيال ذلك .

الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 525/2022/465:نزاع جتاري

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�شر رقم 761
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعي (� )7547.68سبعة االالف وخم�سمائة �سبعة
واربعون درهما وثمانيه و�ستون فل�سا والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد والر�سوم
وامل�صاريف .
املتنازع:ان ان بي لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -املركز التجاري االوىل  -دبي � -شارع �شارع ال�شيخ زايد  -مبنى برج ا�سنب التجاري -
�شقة الطابق  42مكتب  - 4201بالقرب من زيت وزعرت
املطلوب �إعالنه  -1 :قرياط لتجارة اللحوم �ش.ذ.م.م � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي ()7547.68
�سبعة االالف وخم�سمائة �سبعة وارب�ع��ون درهما وثمانيه و�ستون فل�سا والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف -ق��ررت املحكمة ا�صدار ق��رار منهي للخ�صومة وفقا لن�ص امل��ادة 54
من الالئحة التنظيمية لقانون االج��راءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري الزام املتنازع �ضدها بان ت�ؤدي مبلغ
( )68.7547درهم والفائدة  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم وامل�صاريف .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3693/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رق��م ( )000048وال�صادر عن املنفذ �ضدهم بقيمة
( )92484درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :ان ان بي لتجاره املواد الغذائيه ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -اخلليج التجاري  -ا�سبكت تاور  -بجوار باي افينيو مول  -الدور  - 32مكتب
رقم  - 3202هاتف رق ��م - 0569011505 - 0508810185:ه��ات��ف�� � - 042594391:ص.ب - 103951:مكاين
رقم - 2528187378:وميثله:امل خمي�س دروي�ش حممد البلو�شي
املطلوب �إعالنهما  -1 :ار�شاد احمد جبابالدين  -2باراموند ا�سو�سييات�س للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م -
�صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )92484دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شامال للر�سوم وامل�صاريف  ,وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن رقم 924/2022/445:طعن جتاري

املنظورة يف:الدائرة التجارية الثانية  -متييز رقم 547
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:وليد بن ذيبان للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -وميثله املحامي/وليد حميد خليفه
بن ذيبان الفال�سي
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زاي��د  -مبنى برج ال�سالم � -شقة
 - 1106وميثله:اميان يون�س حممد ا�سماعيل الرفاعي
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�سماعيل اجلعبي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -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 .

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4850/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  500/2022جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )157555درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عبداهلل يحي رم�ضان الزهراين للخ�ضار والفواكهة
عنوانه:العنوان ام��ارة دب��ي  -دي��رة  -بناية ��س��ارة بالقرب م��ن حمطة م�ترو �أبوبكر ال�صديق  -رقم
هاتف0565482228:
املطلوب �إعالنه  -1 :تبيان املعاين للتجارة �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )157555درهم اىل طالب التنفيذ او 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

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

وزارة العدل

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 953/2022/461:نزاع حمدد القيمة

70459

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751
مو�ضوع املنازعة  :مطالبة مالية مببلغ وقدره (� )17.000سبعة ع�شر الف درهما والفائدة الت�أخريية بواقع
 %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�سداد التام .
املتنازع�:شركة املالحة القطرية اللوج�ستية  -واخرون
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -اخلليج التجاري  -كربي كون تاور  -الطابق  12بالكامل
 م �ك��اين - 2666989989:ه��ات��ف - 044058444:هاتف م�ت�ح��رك - 0506247057:فاك�س 5824:دبي  -بريدااللكرتوين - yameen@M:وميثله:جو�سلني �شبلي خري اهلل
املطلوب �إعالنه  -1 :الو وود االمارات ل�صناعة اال�شغال املعدنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها مطالبة مالية مببلغ وقدره (� )17.000سبعة ع�شر
الف درهما والفائدة الت�أخريية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�سداد التام  ,وحددت لها
جل�سة ي��وم االثنني امل��واف��ق 2022/8/8:ال�ساعة� 09:00:صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد ل��ذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078386
اخطار عديل بالوفاء

70533

اخطار عديل للوفاء مببلغ  5000درهم
املخطر كامران غني عبدالغني  -باك�ستاين اجلن�سية واحمل هوية رقم- 784197895959050:
العنوان:عجمان �شارع الكويت هاتف رقم0556919764:
املخطر اليه:حممد ديدار العامل نور حممد  -بنجالدي�ش اجلن�سية ويحمل هوية رقم784196283598603:
 العنوان:عجمان  -منطقة ال�صناعية  - 1رقم مكاين - 4679708814:هاتف رقم05566159786:اعالن بالر�سائل الن�صية يف حال تعذر االعالن على العنوان/هاتف رقم05566159786:
ال�شرح:املخطر اليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  5000درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع
عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعي ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف ب�سبب
غلق احل�ساب وبياناته كالتايل -1:ال�شيك رقم  200428مببلغ  5000درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2022/7/12
واملح�سوب على بنك �ستاندرد ت�شارترد وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه
واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى لذلك فاننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل
خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ االجراءات القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق
على هذا االخطار للعلم مبا جاء به.

الكاتب العدل

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية ال�شرعية
يف الدعوى رقم  AJCFISHPAF2022 /0000112االحوال ال�شخ�صية
�إىل  :املحكوم عليه  /نا�صر حممد وكيل حممد  -العنوان9473791:
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/6/16قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح /
بيبي رئي�سة رئي�سة نا�صر حممد وكيل التايل :حكمت املحكمة حكما مبثابة احل�ضوري للمدعية:بيبي
رئي�سه رئي�سه نا�صر حممد وكيل (على) املدعي عليه:نا�صر حممد وكيل حممد  -اوال:بتطليق املدعية
من املدعي عليه طلقة بائنة للهجر وعلى املدعية اح�صاء عدتها من هذا التطليق من تاريخ �صريورة حكم
التطليق باتا  -ثانيا:اثبات ح�ضانة املدعية البنتها من املدعي عليه ح�سنة  -ثالثا:برتك املدعية للمطالبة
ببقية طلباتها الواردة يف �صحيفة دعواها قبل املدعي عليه والزامها مب�صاريف الرتك  -رابعا:يتحمل
املدعي عليه ر�سوم الدعوى وم�صروفاتها ومبلغ ( )1000درهم من مقابل اتعاب املحاماة ماعدا م�صاريف
الرتك  ,يعلن املدعي عليه باحلكم بالن�شر
�صدر احلكم مبثابة احل�ضوري وتلي علنا يف يوم اخلمي�س  /17ذو القعدة  1443هـــ  -املوافق 2022/6/16م
با�سم �صاحب ال�سمو رئي�س دولة االمارات العربية املتحدة و�صلى اهلل على نبينا حممد واله و�صحبه و�سلم ,
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0004213عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :منجره نور الفيحاء ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
نعلمكم بان املدعي/عزير حممد عبدالر�شيد  -اجلن�سية باك�ستان يف الدعوى رقم 2022/4213
دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة قد رقع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها الزام
املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره ( )4900درهم باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف.
لذا انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )15شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل
مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ 2022/8/2

مكتب اخلدمات الق�ضائية
�سعيد خلفان را�شد ال�شعايل

املتنازع�:شركة اخلط االمامي الدارة اال�ستثمار ذ.م.م
املتنازع �ضده:حممد عطيه مو�سى حوا�ش
تنفيذا حلكم حماكم دب��ي امل��وق��رة بندبي خبريا ح�سابيا ب��ال��دع��وى اع�لاه ف�إنني
ادعوكم للتوا�صل مع اخلبري عرب الربيد االلكرتوينmanea.atlas@gmail.com:
او االت�صال به لتقدمي ما لديكم من م�ستندات وا�ستكمال باقي االج��راءات على ان
يكون ذلك خالل مدة �سبعة ايام عمل من تاريخه  ,علما بان اخلبري �سوف يبا�شر
اجراءات اخلربة وفقا ملا مت تكليفه باملحكمة املوقرة وعليه يرجى االلتزام بالتوا�صل
باخلربة وتقدمي امل�ستندات اخلا�صة بالدعوى اعاله.
اخلبري احل�سابي
مانع املن�صوري

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
اعالن بالن�شر
2022/150045

املنذر:خليفة عبداهلل احمد لوتاه  -اماراتي اجلن�سية
املنذر اليه:الوجاهة للخياطة والتطريز
املو�ضوع االنذار العديل رقم حمرر 2022/1/196952
يخطر املخطر اليه بتجديد العقد وت�سديد امل�ستحقات املالية للتجديد وذلك يف مدة �أق�صاها
 30يوم من تاريخ ا�ستالمه هذا االخطار واخالء العقار بعد انتهاء العقد لعدم رغبته يف
التجديد وت�سليمها للمخطر خالية من ال�شواغل وباحلالة التي ت�سلمها عليه مع ا�صالح ما
قد يكون حلق بها من �ضرر وتلف وت�سليم املفاتيح و�سداد م�صاريف ا�ستهالك الكهرباء واملياه
حتى تاريخ االخالء الفعلي واي ا�ضرار اخرى ترتبت على عدم التزام املخطر اليه واال �سي�ضطر
املخطر اىل اتخاذ االجراءات الق�ضائية الالزمه للمطالبة مبا ذكر مع التعوي�ض اجلابر للعطل
وال�ضرر وحتمل املخطر اليه كافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

حمكمة دبي االبتدائية
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1533/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  35/2022نزاع حمدد  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )7835درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف وتنفيذ احلكم ح�سب منطوقه .
طالب التنفيذ  :اي بي ورلد كاترينغ فا�سيليتي ماجنمنت (منطقة حرة) وميثلها مالكها ومديرها/
جيو�سيبى اي�سبو�سيتو  -ايطايل اجلن�سية
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ابراج بحريات جمريا  -بناية تيفاين تاورز  -وحدة رقم 501
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد علي علويه � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )7835.00درهم اىل طالب التنفيذ او 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  13610بتاريخ 2022/8/3
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1154/2022/60:امر اداء

70197

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :الزام امل�ستدعي �ضده ب�سداد مبلغ وقدره والبالغ ( )60.000درهم �ستون الف درهم مع الفائدة القانونية
بواقع � %12سنويا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2022/1/5وحتى ال�سداد التام مع �شمول االمر بالنفاذ املعجل بال
كفالة  -الزام امل�ستدعي �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي�:شرف الدين بابو تارايل تارايل بابو
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى بيزني�س افينو � -شقة  5/514ني�سان
املطلوب �إعالنه � -1 :سهيل بوتاتو فاالييل � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/5/23:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
�شرف الدين بابو تارايل تارايل بابو ببعد االطالع على امللف الرقمي املذكور اعاله وبحث املطالبة الواردة فيه حيث تبني
توافر �شروط امر االداء فيها والتكليف باالداء وفق مقت�ضيات الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدية  ,امرة املحكمة
يف مادة جتارية بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره والبالغ (� )60.000ستون الف درهم والفائدة القانونية
بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت
طلب النفاذ املعجل  ,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

حماكم دبي

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

حماكم دبياالبتدائية
70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4464/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4585/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )1279545.85درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :سرياميك ر�أ�س اخليمة �ش.م.ع
عنوانه:را�س اخليمة عنوانها املختار امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مركز دبي املايل العاملي -
مبنى رقم 3/الطابق رقم 6/مكتب رقم  - 605رقم مكاين2682589680:
املطلوب �إعالنه  -1 :بيفر جلف للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1279545.85دره��م اىل طالب التنفيذ او 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  13610بتاريخ 2022/8/3

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3319/2019جتاري جزئي .
طالب التنفيذ  :عظمت حممود
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -بردبي  -اخلليج التجاري � -شارع االب��راج  -ب��اي �أ�سكوير - 12
الطابق  - 3مكتب  303مكاين2687286633:
املطلوب �إعالنه  -1 :نامييك�س برتوليوم م.د.م�.س � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )21715دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

70533

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5117/2022/207تنفيذ جتاري

االمارات العربية املتحدة

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
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حماكم دبي

املحكمة االبتدائية املدنية

70533
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبياالبتدائية
70392

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

الكاتب العدل

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة

حمكمة دبي االبتدائية

حيث ان ال�سيد:يا�سر �سلطان عبداهلل الطويل  -اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة التجاري
(الوهاج للحدادة) رخ�صة جتارية ت�أ�س�ست بال�شارقة مبوجب رخ�صه رقم  560152حيث ان
ال�سيد:يا�سر علي �سلطان عبداهلل الطويل  -اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل
ح�صته يف الرخ�صة التجارية (الوهاج للحدادة) البالغة  %100اىل ال�سيد عبداهلل خليفة
عبداهلل هويدن الكتبي  -اماراتي اجلن�سية  -تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل
وكيل خدمات  -ا�ضافة �شريك�/شركاء
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع
ال�سبل القانونية حيال ذلك .

حماكم دبياالبتدائية
70533

رئي�س ال�شعبة

بالدعوى رقم  2022/284تعيني خربة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70533

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0079437
تنازل/وبيع

70535

وزارة العدل
70197

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن ا�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور
اعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر بايقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم  304بالطابق رقم  3مببنى اوملبيك بارك
 4رقم  1البالغ م�ساحته  1.417.82قدم مربع واملواقف  G-88على قطعة االر���ض رقم  82مبنطقة احلبية الرابعة
بامارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب
قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ ( )840.738.00درهم فقط ثمامنائة واربعون الف و�سبعمائة وثمانية وثالثون درهم
الغري  -من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني  25و  26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم 14
ل�سنة  2008بامارة دبي
طالب التنفيذ  :بنك االحتاد الوطني � -سابقا  -بنك ابوظبي التجاري  -حاليا
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي  -مبنى بناية عبداهلل حممد امل�سعود � -شقة مكتب رقم & 802
 - 804وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه � -1 :سوري�ش كومار �شاندر ا�سيكهار ان بيالى � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان :ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ 2022/7/28:اخطاركم با�ستالم املنقوالت الكائنة يف العقار
(وحدة عقارية  -املنطقة احلبية الرابعة  -رقم االر�ض  - 82رقم املبنى  - 1ا�سم املبنى اوملبيك بارك  - 4رقم العقار
 - 304رقم الطابق  - 3امل�ساحة  131.72مرت مربع  -خالل  15يوم من تاريخ االعالن واال �سيتم توريد قيمة املنقوالت
من قبل املزايد الرا�سي عليه املزاد و�شراء املنقوالت وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا .

�إعالن بالن�شر لتقدمي م�ستندات
والتوا�صل مع اخلربة

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبياالبتدائية
70197

اعالن

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

70021

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  142/2021/250بيع عقار مرهون

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

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0079209
تنازل/وبيع

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

70197

اعالن بالن�شر
 7584/2022/253تنفيذ �شيكات

االمارات العربية املتحدة
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العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

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

�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0002396ال�شيكات املرجتعة

�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0003037ال�شيكات املرجتعة

�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0002395ال�شيكات املرجتعة

�إىل املحكوم عليه  :جنيد قيوم عبدالقيوم
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:النهام
للعقارات  ,يف الق�ضية امل�شار اليها اعاله ,ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 21924.0:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل
( )15يوما من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حال تخلفك عن
ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :حممد اكرب جنا عامل بهيان
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:النهام
للعقارات  ,يف الق�ضية امل�شار اليها اعاله ,ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 17924.0:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل
( )15يوما من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حال تخلفك عن
ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :حممد اكرب جنا عامل بهيان
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ:النهام
للعقارات  ,يف الق�ضية امل�شار اليها اعاله ,ومبا �أن املحكوم له املذكور قد
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 12124.0:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل
( )15يوما من تاريخ اعالنك�/إعالنكم بهذا االخطار  ,ويف حال تخلفك عن
ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية
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حوار نادر  ..مع �أندريا�س هاب�سبورج حفيد �إمرباطور النم�سا الراحل:

هذه هي �أ�سباب انهيار الإمرباطورية النم�ساوية -املجرية !
 250عدد �أع�ضاء �أ�سرة هاب�سبورج الباقني على قيد احلياة

•• جموند – النم�سا – �آيري�س ميديا -الفجر:

ق � ��ال الأر�� � �ش� � �ي � ��دوق “ �أن � ��دري � ��ا� � ��س �سلفادور
هاب�سبورج لورينجني “ �سليل �أ�سرة هاب�سبورج
الإمرباطورية � ,إن عدد �أفراد الأ�سرة ال يتجاوز
ال� �ـ  250الآن ي �ت��وزع��ون – ب�ل�ا � �س �ل �ط��ات �أو
منا�صب �أو ال�ق��اب ملكية – يف ك��ل م��ن النم�سا
واملجر و�أملانيا و�إ�سبانيا .
وذك � � ��ر �أن �أ� � �س � ��رة ه ��اب� ��� �س� �ب ��ورج ال� �ت ��ي حكمت
الإم�براط��وري��ة النم�ساوية املجرية مل��دة �أربعة
ق� ��رون مل ت �ن �ق��ر���ض ل �ك��ن �أع �� �ض��ائ �ه��ا ه ��م الآن
م��واط �ن��ون ع ��ادي ��ون ي�ع�ي���ش��ون يف ممتلكاتهم
اخلا�صة التي ورثوها عن �أجدادهم .
وكان الأر�شيدوق اندريا�س يتحدث يف لقاء نادر
جدا  ،مع وكالة” �آيري�س ميديا “ الإعالمية يف
قلعة ورثها عن والده يف مدينة “ جموند “ على
احلدود النم�ساوية – الت�شيكية .
حتيط بالقلعة �أ�شجار لها تاريخ ومتاثيل تروي
ح �ك��اي��ات وج� � ��داول م ��اء ت�ن���س��اب م��اب�ي�ن ح��دود
ال�ب�ل��دي��ن ال �ت��ي يف�صلها ج ��دار خ�شبي اليزيد
ارتفاعه على املرت الواحد.
رح ��ب الأر� �ش �ي ��دوق ب��ال��دك �ت��ور ج �م��ال املجايدة
 ,ب���ص��وت��ه ال� �ه ��ادئ امل �ل��يء ب��ال�ع��اط�ف��ة واحلنني
للذكريات امللكية �أيام كانت عائلته “ هاب�سبورج
“ حتكم النم�سا واملجر وا�صطحبني اىل داخل
القلعة حيث ي�سكن وحيداً منذ �سنوات .
�أبنا�ؤه الثالثة  ,ولدان يعمالن يف فيينا يف جمال
التكنولوجيا وابنته تدر�س املو�سيقى يف ا�سبانيا
يف ح�ين �أن زوج �ت��ه ه�ج��رت��ه وذه �ب��ت للعي�ش يف
العا�صمة النم�ساوية مبفردها.
االر�شيدوق �أندريا�س هو ابن الأر�شيدوق هوبري
�سالفاتور والأمرية روزماري من قلعة �أنهولت ،

في�ستفاليا  ،ب�أملانيا.
يف داخل �شقته تعلق �صور االمرباطور امل�ؤ�س�س
جوزيف والأب��اط��رة والأم�ي�رات واالم��راء وكلها
لوحات زيتية ا�صلية ر�سمها فناين ع�صر النه�ضة
وت �ق��در قيمة ت�ل��ك ال �ل��وح��ات ب�ع���ش��رات ماليني
الدوالرات يف الوقت احلا�ضر .
ويقتني ان��دري��ا���س يف �شقته ال�ت��ي ت�ضم �أي�ضا
كني�سة مزينة بلوحات ومتاثيل �أ�صلية  ،العديد
م��ن الأو� �س �م��ة وال�ن�ي��ا��ش�ين وال �ت��ذك��ارات امللكية
والر�سائل املتبادلة بني ملوك الأ�سرة والهدايا
وال�سجاد والقطع الأثرية الثمينة  ,لدرجة �أنني
ظنت نف�سي �أجتول يف متحف تاريخي ولي�س يف
�شقة �سكنية .
ت��وج�ه�ن��ا �إىل احل��دي �ق��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ق�ل�ع��ة ,وهي
ب�صراحة غاية يف ال��روع��ة واجل�م��ال تتو�سطها
مت��اث �ي��ل ل�ل��إم�ب�راط ��ورة ج��دت��ه ومت� �ث ��ال �آخ ��ر
ل��وال��دت��ه وق��دم لنا �شرحا ع��ن ت��اري��خ احلديقة
الذي يعود �إىل �أكرث من  500عام والتي تربع
ب�ه��ا ل�صالح ال��دول��ة ل�ك��ي ت�صبح ح��دي�ق��ة عامة
يرتادها النا�س للتنزه حيث تتو�سطها بحرية
حتيط بها الزهور من كل �صوب!
غذاء على وقع الذكريات :
ب�ع��د ت�ل��ك اجل��ول��ة ت��وج�ه�ن��ا اىل مطعم جماور
يطل على جبال واودي��ة خ�ضراء تناولنا طعام
الغذاء املكون من اطباق من�ساوية ا�صيلة وهي
عبارة عن “ �شنايت�سل ال��دج��اج مع البطاطا “
وم�شروبات من الفاكهة املحلية  ,ورح��ت �أت�أمل
يف امل�ك��ان وال��زم��ان على وق��ع ح��دي��ث الذكريات
مع االر�شيدوق الذي جتاوز عمره الـ  80عاماً
والزال يعمل وميار�س امل�شي ويحب احلياة !
ي�ق��ول ان��دري��ا���س “ ُولدت يف قلعة بري�سنبيوغ.

�إق��ام��ة وال��دي �آخ��ر �إم�براط��ور للنم�سا ويف عمر الأوروبية «
 16ع��ام�اً �سافرت م��ع بع�ض �أف ��راد ا�سرتي اىل
ا�سبانيا يف ظ��ل كنف اال��س��رة امللكية يف مدريد حياتة املهنية
و�أق�م��ت يف ا�سبانيا مل��دة  55عاما قبل ان �أعود يف ال�سابعة ع�شر م��ن ع�م��ره التحق باجلامعة
للنم�سا .
يف ا�سبانيا حيث �أنهى درا�سته االكادميية لتبد�أ
لكنه حا�صل على اجلن�سية اال�سبانية وتعلم يف ح�ي��ات��ه امل�ه�ن�ي��ة يف م��دري��د ب��إ��س�ب��ان�ي��ا يف جمال
ا�سبانيا وعمل فيها والين�سى الف�ضل للعائلة ال �ب �ن��وك وم �ع �ه��د ال �� �ص �ن��اع��ة ال��وط �ن �ي��ة ووزارة
امل�ل�ك�ي��ة اال��س�ب��ان�ي��ة ال �ت��ي احت�ضنته يف �أ�صعب ال��زراع��ة وق�ط��اع امل�ي��اه ال�ق��اري��ة .ح�ضر تدري ًبا
الظروف عقب انهيار الإمرباطورية النم�ساوية يف اال�ستزراع املائي يف املياه العذبة يف �أوب��ورن ،
.
�أالباما  ،الواليات املتحدة الأمريكية.وهو ع�ضو
يروي لنا االر�شيدوق اندريا�س “يف مفاو�ضات عام ميثاق يف الرابطة الدولية لعلم الأ�ستاكولوجيا
 1919بني جمهورية النم�سا املنتخبة والعائلة ( )IAAالتي ت�أ�س�ست يف باتون روج  ،لويزيانا ،
الإم�ب�راط ��وري ��ة وامل�ل�ك�ي��ة  ،اخ �ت��ار الأر�شيدوق الواليات املتحدة الأمريكية.
هوبرت �سالفاتور ابن الأر�شيدوق ماري فالريي ملدة  35عا ًما  ،قاد االر�شيدوق اندريا�س النظام
 ،ابنة الإمرباطور فرانز جوزيف  ،ولي�س فقط الدويل للقدي�س هوبرت يف جميع �أنحاء العامل
الإم�ب�راط��ور ال�شهري �إل�ي��زاب�ي��ث امل�ع��روف با�سم و�أ� �س ����س  ،م��ن ب�ين �آخ��ري��ن  ،ال �ف��رع يف �إ�سبانيا
�سي�سي  ،البقاء يف املجر .يف �أر�ض �أجداده « .
وروم��ان�ي��ا.ان���ض��م �إىل م�ؤ�س�سة م��اري��ا نوبريجا
لكنه يت�أثر كثرياً عن احلديث عن �أ�سباب انهيار  Amplaالن�شطة يف فلورن�سا ب�إيطاليا .كما
الإم�براط��وري��ة النم�ساوية املجرية وتفككها يف �أ�س�س املعهد الدويل للمعرفة التقليدية بالنم�سا
املانيا بعد احل��رب العاملية االوىل  ,وي�ق��ول ان ( .)ITKIعلى هذا النحو فهو متخ�ص�ص يف
من اه��داف احلرب تفكيك الإمرباطورية التي “ح�صاد املطر” وتخزين املياه التي ت�سقط على
كانت الأقوى يف �أوروبا و�إقامة �أنظمة جمهورية الأر�ض .بالتعاون مع اليون�سكو و IPOGEA
ب��رمل��ان�ي��ة منتخبة يف ال ��دول ال�ت��ي ان�ت���ص��رت يف  ،ن �ظ��م  ITKIن � ��دوة ح ��ول “تراث املناظر
احلرب .
الطبيعية للربك» .
يقول اندريا�س ان عائلة هاب�سبورج الإمرباطورية
لكن احل��رب العاملية مل مت��ر ب�سالم علي هذه �أ�سباب تفكك الإمرباطورية .
العائلة العريقة .
ي ��وم  28ح ��زي ��ران  1914مت اغ �ت �ي��ال فرانز
�س�ألته عما اذا كان لديه اف��راد من عائلته على فرديناند ،ويل عهد االمرباطورية النم�ساوية،
قيد احلياة قال “ يوجد حاليا نحو  250من مع زوجته �صويف ،قتال على يد القومي ال�صربي
�أع���ض��اء ا��س��رة هاب�سبورج منت�شرين يف النم�سا غافريلو برين�سيب .ه��ذه احل��ادث��ة ،التي وقعت
و�أملانيا واملجر  ,لكن التوا�صل فيما بيننا �ضعيف على “اجل�سر الالتيني يف العا�صمة البو�سنية
الع �ت �ب ��ارات ��س�ي��ا��س�ي��ة ف��ر��ض�ت�ه��ا ع�ل�ي�ن��ا ال ��دول �سراييفو ،كانت ال�سبب املبا�شر يف اندالع احلرب
الكربى ودخول العامل ع�صرا جديدا.
ب�ع��د �شهر م��ن اغ�ت�ي��ال ويل ال�ع�ه��د النم�ساوي،
�أع �ل �ن��ت الإم�ب�راط ��وري ��ة ال�ن�م���س��اوي��ة املجرية،
احلرب على مملكة �صربيا 28“ ،متوز -يوليو
 ،”1914وا�ستغلت الإمرباطورية الأملانية هذه
الفر�صة و�أعلنت احلرب على نظريتها الرو�سية.
ويف نف�س ال��وق��ت �أع�ل�ن��ت فرن�سا ،ال�ت��ي مل تكن
ط��رف��ا ،احل� ��رب ع�ل��ى ب�ل�ج�ي�ك��ا ،وق��ام��ت اململكة
املتحدة بغزو �أملانيا يف � 4آب� -أغ�سط�س ،1914
بينما �أعلنت �إيطاليا موقف احلياد.
وكانت النتيجة الأب��رز للحرب العاملية الأوىل،
ان �ه �ي ��ار �أرب � � ��ع �إم�ب��راط� ��وري� ��ات “النم�ساوية
امل �ج��ري��ة وال��رو� �س �ي��ة وال�ع�ث�م��ان�ي��ة والأملانية”،
ح�ي��ث ان�ف���ص�ل��ت امل �ج��ر ع��ن ال�ن�م���س��ا ،وت�أ�س�ست
ت�شيكو�سلوفاكيا و�صربيا و كرواتيا و�سلوفينيا،
وت��أ��س���س��ت اجل�م�ه��وري��ة ال�ترك�ي��ة نتيجة انهيار

الإمرباطورية العثمانية ،وفقدت �أملانيا العديد
من م�ستعمراتها ،التي كانت ت�سيطر عليها قبل
بدء احلرب.وا�ستمر النزاع �أكرث من �أربع �سنوات
وام �ت��د �إىل جميع م�ن��اط��ق ال �ع��امل .ويف نهايته
كانت �أوروبا منهكة� ،إذ �سقط ع�شرة ماليني قتيل

وع�شرون مليون جريح من املقاتلني ،وماليني
امل��دن�ي�ين ال��ذي��ن قتلتهم امل �ع��ارك �أو اجل ��وع �أو
الأم��را���ض �أو اال�ضطرابات الدامية التي بقيت
تهز �أوروب��ا من بولندا �إىل تركيا مرورا برو�سيا
واملجر حتى .1923

�سلوى لورين ..فنانة �إجنليزية مرت برحلة من الت�سا�ؤالت حتى اعتنقت الإ�سالم
طرحت املطربة الإجنليزية �سلوى ل��وري��ن� ،أن�شودة «طلع
ال�ب��در علينا» ب�صوتها امل�لائ�ك��ي ،للتعبري ع��ن حبها ل�سيد
الب�شرية حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،وذلك عرب القناة
الر�سمية لها على موقع يوتيوب .
«طلع البدر علينا» �أداء �سلوى لورين ،كلمات معاد با�سط
 -ت��راث �إ��س�لام��ي� ،أحل��ان حامد ب��دوي ،ت��وزي��ع �إي�ه��اب عبد

ال�سالم ،من �إنتاج ال�شبكة الكندية .ICTV
وتقول كلمات الأغنية:
طلع البدر علينا
من ثنيات الوداع
وجب ال�شكر علينا
ما دعا هلل داع

ح�صلت �سلوى علي تدريبها مع �ستيفي فان الجن وجو�شوا
pay t’wouldn I price no is There
� your from shining light the see Toأالمو ،فهما مدربني �أ�صوات م�شهورين من اململكة املتحدة،
ق��ام��ا ب�ت��دري��ب ال�ك�ث�ير م��ن ف��رق ال �ب��وب ال���ش�ه�يرة والفرق
face
املو�سيقية و�أي �� �ض �اً ق��ام��ا ب��ال�ت��دري��ب ال���ص��وت��ي يف ع��دد من
freedom my are teachings Your
ال�برام��ج مثل «ذا فوي�س� ،إك�س فاكتور ،ب��وب �آي ��دول ،ليتل
am I who of blueprint The
ميك�س» ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركتها معهم يف بع�ض الأعمال،
believe I and free am I
ya you see I that chance my is Islam
Mohammad
طلع البدر علينا
من ثنيات الوداع
وجب ال�شكر علينا
ما دعا هلل داع
lived ever who greatest the are You
welcomings of beautiful most The
in believe I that reason the are You
Islam of meaning true The
Jannah to right me guide Allah Ya
ya you beside right sit I that pray will I
Mohammad
�صلوات اهلل عليك
�سلوى لورين ،مغنية وكاتبة �أغاين �إجنليزية ،مرت برحلة
م��ن ال �ت �� �س��ا�ؤالت ح�ت��ى اع�ت�ن�ق��ت الإ� �س�ل�ام وب� ��د�أت يف كتابة
موا�ضيع عن رحلتها يف البحث والقيم الإن�سانية ،ح�صلت
على بكالوريو�س يف مو�سيقى اجلاز ،وا�شتهرت بالعزف على
البيانو ،وعرفت بع�شقها ملو�سيقى البوب.

كما �شاركت� ،أي�ضاً ،فريق �أورك�سرتا �شباب اجلاز بربيطانيا
بع�ض �أعمالهم.وقامت �سلوى لورين ،م�ؤخ ًرا بجولة غنائية
لها يف اململكة املتحدة وال��والي��ات املتحدة الأمريكية وكندا
وباك�ستان و�أوروب��ا ،وغنت مع فنانني كبار مثل �إيد �شريان،
وكذلك غنت للحكومة الربيطانية وللأمري ت�شارلز كونها
عازفة بارعة.
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احتفل الفنان �أرنولد �شوارزنيجر بعيد ميالده الـ ،75
ومازال جنم الأك�شن الكبري يحتفظ بلياقته البدنية .
بعد �ستة عقود من ب��دء �شوارزنيجر يف ريا�ضة كما
الأج�سام لأول مرة  ،ال يزال يحتفظ بلياقته ب�سبب
ممار�سته الريا�ضة يوميا ،وف��ق��ا حل���واره م��ع موقع
.Insider
يعمل �أ�سطورة كمال الأج�سام واملمثل وال�سيا�سي ال�سابق،
ملدة ت�صل �إىل �ساعة ون�صف يوم ًيا يف ركوب الدراجات
ملدة � 45إىل  60دقيقة ورفع الأثقال ملدة  30دقيقة.

ي�صور عمله التليفزيوين الأول طوال م�سريته الفنية

Wednesday

27

بعد بلوغه الـ 75عا ًما� ..أرنولد
�شوارزنيجر ي�شارك جمهوره
طريقته للحفاظ على اللياقة
قال �أرنولد �شوارزنيجر �إن التمرين
جزء من روتينه اليومي مثل الأكل
وال �ن��وم  ،وك��ان دائ � ًم��ا ك��ذل��ك "الآن
�أن ��ا �أت � ��درب ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ق ��در ما
�أ�ستطيع من اللياقة كلما تقدمت
يف ال�سن"  "،و�أ�ضاف لـ Insider
من موقعه يف تورنتو  ،كندا ،
ع�بر �" ، Zoomإنها ن�صف
�ساعة من تدريب ال�صيانة كل
يوم"" .لكن ال���ش��يء امل�ه��م هو
�أن �ن��ي ك�ن��ت �أف �ع��ل ذل ��ك دائ ًما
ب�شكل منتظم".
اع�ت��اد �شوارزنيجر يف املا�ضي
ع�ل��ى مم��ار��س��ة ال�ت�م��اري��ن ملدة
خم�س ��س��اع��ات يف ال �ي��وم ،بد�أ
�شوارزنيجر يف رف��ع الأثقال
عندما كان مراهقًا يف موطنه
النم�سا،
ويف ع� ��ام  ، 1970يف �سن
ال�ث��ال�ث��ة وال�ع���ش��ري��ن �أ�صبح
�أ��ص�غ��ر ف��ائ��ز ع�ل��ى الإط�ل�اق
بال�سيد �أوملبيا  ،الذي ُيعترب
�أرقى م�سابقة كمال الأج�سام
 ،يف م�سابقته الأوىل.
ف � ��از �� �ش ��وارزن� �ي� �ج ��ر بهذه
اجلائزة  6مرات �أخرى بني
عامي  1970و .1980
على الرغم من �أن �شوارزنيجر
ال ي ��زال ن���ش� ً�ط��ا ل�ل�غ��اي��ة وفقًا
ملعايري معظم النا�س � ،إال �أن
نظامه احل��ايل لي�س ب�صفته
مناف�سا ،
العب كمال �أج�سام
ً
كان يرفع الأثقال ملدة خم�س
�ساعات يف اليوم  ،كما قال.
و�أو�ضح �أنه على مر ال�سنني ،
انخف�ض ه��ذا املقدار من الوقت
تدريج ًيا  ،وق��ام �شوارزنيجر بتكييف

تدريبه اعتمادًا على هدفه �أو دوره التمثيلي الذي ي�ستعد له.
عامل اجلا�سو�سية
من جهة �أخرى ك�شف موقع ديلي ميل عن �صور للنجم العاملي
�أرن��ول��د �شوارزنيجر �أث�ن��اء ت�صوير عمله التليفزيوين الأول
طوال م�سريته الفنية وذلك يف تورنتو.
ويحر�ص �أرن��ول��د �شوارزنيجر على �أن ت�ك��ون ه��ذه التجربة
مبثابة �إ�ضافة جديدة فى م�سريته الفنية احلافلة بالأعمال
ال�سينمائية الناجحة.
ويعد م�سل�سل �أرنولد �شوارزنيجر اجلديد تدور احداثه فى
�إطار من الإثارة والت�شويق حول عامل اجلا�سو�سية.
وج ��ه امل�م�ث��ل الأم��ري �ك��ي ال���ش�ه�ير واحل��اك��م ال���س��اب��ق لوالية
كاليفورنيا �أرن��ول��د ��ش��وارزن�ي�ج��ر ر��س��ال��ة �شخ�صية وخا�صة
للرو�س و�إىل الرئي�س بوتني و�سط احل��رب القائمة ،قائال
�إنه يحبهم لذلك قرر التوجه �إليهم مبا�شرة بكلمات خا�صة
اختارها بعناية.
يف مقطع ف�ي��دي��و �أن�ت�ج�ت��ه وك��ال��ة  attnالأم��ري�ك�ي��ة �أذاع ��ت
ف�ضائية يورونيوز عربية،
و�شاركه رنولد �شوارزنيجر عرب ح�ساباته على �شبكات التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ق��ال جن��م �أف�ل�ام الأك���ش��ن واخل �ي��ال الأمريكية:
"�أحتدث �إليكم اليوم لأن هناك �أ�شياء حتدث يف العامل يتم
�إخفا�ؤها عنكم� ،أ�شياء مروعة حتتاج �إىل معرفتها".
وا�ستح�ضر جنم ال�سينما البالغ من العمر  75عا ًما ذكرياته
يف رو�سيا �أثناء م�صافحته لالعب كمال الأج�سام ال�سابق يوري
برتوفيت�ش فال�سوف يف العام .1961
وق ��ال �إن ال�ن�ج��م ال��رو� �س��ي ف�لا��س��وف ا�ستلهمه ع�ن��دم��ا كان
مراهقا ،و�أهداه كوبا ال يزال ي�ستخدمه حتى اليوم.
�أ�صبح الريا�ضي مثله الأعلى ،على الرغم من �إحجام والده
يف ذلك الوقت،
ومنذ ذلك احلني ،قال النجم الأمريكي �إن ال�شعب الرو�سي
ورو�سيا �أ�صبح م�صدر �إلهام ل��ه ،وبالفعل كانت رو�سيا البلد
الذي �صور فيه � ً
أي�ضا البع�ض �أفالمه.
م�ضى �أرنولد �شوارزنيجر �إىل �أبعد من هذا هذا حني قال "�إن
احلكومة الرو�سية تكذب عليكم ب�ش�أن احل��رب يف �أوكرانيا".
وت��اب��ع "�أوكرانيا مل ت �ب��د�أ ه ��ذه احل� ��رب .وال ال�ق��وم�ي�ين �أو
النازيني".
"من هم يف ال�سلطة يف الكرملني هم من بد�أوا هذه احلرب..

هذه لي�ست حرب ال�شعب الرو�سي".
و�أ�ضاف النجم الأمريكي" :قيل لبع�ض اجلنود �إنهم �سيقاتلون
النازيني،
وقيل للبع�ض �إن ال�شعب الأوك��راين �سيحييهم مثل الأبطال،
وقيل للبع�ض �إنهم بب�ساطة يقومون بالتمارين الريا�ضية ،ومل
يعرفوا حتى �أنهم ذاهبون �إىل احلرب ،وقيل للبع�ض �إنهم كانوا
هناك حلماية الرو�س يف �أوكرانيا ..ال �شيء من هذا �صحيح..
احلقيقة هي �أن اجلنود الرو�س واجهوا معار�ضة �شر�سة من
الأوكرانيني الذين يريدون حماية �أ�سرهم وبلدهم".
ون��دد �شوارزنيجر بت�صوير احلكومة الرو�سية لغزوها على
�أن��ه حماولة "لنزع النزعة عن �أوكرانيا" وق��ال �إن��ه "ب�سبب
وح�شيتها� ،أ�صبحت رو�سيا الآن معزولة عن املجتمع العاملي".
و�أ�ضاف�" :أنت � ً
أي�ضا ال ُتقال لك احلقيقة ب�ش�أن عواقب هذه
احلرب على رو�سيا نف�سها .ي�ؤ�سفني �أن �أخربكم مبقتل الآالف
من اجلنود الرو�س".
كما روى �شوارزنيجر بع�ض رحالته �إىل رو�سيا ،وقال�" :سبب
تطرقي لكل ه��ذه الأ��ش�ي��اء ه��و �أن��ه منذ �أن كنت يف الرابعة
ع�شرة من عمري مل يكن لدي �سوى م�شاعر واحرتام ل�شعب
رو�سيا..
لطاملا �ألهمني قلب ال�شعب الرو�سي ولهذا �آم��ل �أن ت�سمحوا
يل ب�إخباركم باحلقيقة حول احلرب يف �أوكرانيا وما يحدث
هناك .ال �أحد يحب �سماع انتقاد حكومته� ،أفهم ذلك ،ولكن
ميا لل�شعب الرو�سي� ،آم��ل �أن ت�سمعوا ما
ب�صفتي �صديقًا قد ً
�س�أقوله ".
وا�صل �شوارزنيجر طيلة ت�سع دقائق يف توجيه النداء املبا�شر
والعاطفي للجنود الرو�س:
"هذه لي�ست حرب الدفاع عن رو�سيا التي خا�ضها �أجدادك..
ه��ذه ح��رب غ�ير �شرعية ..حياتكم وعائالتكم وم�ستقبلكم
يتم الت�ضحية بها من �أجل حرب ال معنى لها يدينها العامل
ب�أ�سره!".
ثم خاطب �شوارزنيجر الرئي�س بوتني قائ ً
ال" :لقد بد�أت هذه
احلرب ،و�أنت تقودها ..ميكنك �إيقاف هذه احلرب".
وختم �شوارزنيجر خطابه بر�سالة دع��م للمواطنني الرو�س
ال��ذي��ن تظاهروا �ضد احل��رب يف ��ش��وارع ال�ب�لاد وق��ال" :لقد
�شهد العامل �شجاعتك ..نحن نعلم �أنكم عانيتم من عواقب
�شجاعتكم� ,.أنتم �أبطايل اجلدد ولديكم قوة يوري برتوفيت�ش
فال�سوف".

�أمرب هريد تدعي خ�سارتها  50مليون جنيه
ب�سبب جوين ديب يف وثائق املحاكمة
مت الك�شف عن �أكرث من � 6000صفحة من وثائق املحكمة يف ق�ضية الت�شهري بني جوين ديب و�أمرب هريد  ،حيث ذكرت
�صحيفة ديلي بي�ست �أن فريق هريد ادعى يف وثائق ما قبل املحاكمة �أنها تكبدت خ�سائر مالية يف نطاق "50-47
مليون دوالر" على مدى فرتة "� 5-3سنوات" ب�سبب ت�صريحات ديب الت�شهريية �ضدها.
ج��ادل ف��ري��ق ه�يرد �أي��ً��ض��ا ب�أن
م �ك��ان �ت �ه��ا ك�م�م�ث�ل��ة "ميكن
مقارنتها" ب�أمثال جي�سون
م��وم��وا  ،وج ��ال غ ��ادوت ،
وزندايا  ،و�آنا دي �أرما�س
 ،وكري�س باين.
وتك�شف وثائق املحكمة
التي مت الك�شف عنها
ح� ��دي � � ًث� ��ا �أي � �� � �ض� ��ا �أن
ه� �ي��رد اب� �ت� �ع ��دت عن
"ع�شرات املاليني من
الدوالرات" برف�ضها
قبول الأم ��وال التي
ج � �ن� ��اه� ��ا دي � � ��ب من
ف�ي�ل��م "Pirates
of
the
"Caribbean

مان�سون بعيدًا ع��ن حماكمة الت�شهري.
اخلام�س.
حيث مت ت�صوير اجل��زء اخلام�س �أثناء ج ��ادل ال�ف��ري��ق ب� ��أن "الإ�شارات والأدل ��ة
زواج ديب وهريد  ،مما جعله "�أحد �أ�صول املتعلقة مب��ارل�ين مان�سون" م��ن �ش�أنها
ممتلكاتهم امل�شرتكة" وح�صل على ن�صف "ت�شويه �سمعة ال�سيد ديب ب�أنه مذنب
من خالل نظرية االرتباط".
الدخل الذي مت حتقيقه.
ت�شري �صحيفة  The Daily Beastيف غ�ضون ذلك  ،حث فريق هريد القا�ضي
�إىل �أن دي��ب حقق  33مليون دوالر من ع �ل��ى ال�ت�خ�ل����ص م��ن ع ��دد م��ن "الأمور
ف �ي �ل��م  Piratesال ��راب ��ع  ،ل� ��ذا فمن ال�شخ�صية غ�ير ذات ال�صلة" التي قيل
املحتمل �أنه ح�صل باملثل �أو حقق املزيد يف �إن فريق دي��ب �سيطرحها وي�ستخدمها
�ضدها.
اجلزء اخلام�س.
ووف �ق��ا ل��دف��اع ه�يرد فهي رف�ضت قبول زعم فريق هريد �أن " ديب ي�سعى ب�شكل
امل��ال �أث�ن��اء �إج� ��راءات طالقها  ،حيث مت غ�ير الئ��ق �إىل ت�ق��دمي �أدل ��ة "تت�ضمن"
ا�ستبعاد جميع الأدلة من ا�ستخدامها يف � �ص ��ور ع ��اري ��ة لأم �ب��ر ه �ي�رد ؛ وفيديو
عر�ض واقعي ل�شقيقة �آمرب هريد ويتني
حماكمة الت�شهري.
وفقًا ل�صحيفة  The Daily Beast؛ ال �ف�ترة ال�ق���ص�يرة ال�ت��ي ق�ضتها �آمرب
 ،ك�شفت ال��وث��ائ��ق غ�ير امل�خ�ت��وم��ة � ً
أي�ضا كراق�صة غريبة قبل �سنوات من لقائها
�أن فريق دي��ب كافح لإبقاء ا�سم مارلني بجوين ديب ".
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الك�شف عن �آثار جانبية للقهوة غري متوقعة
�أع �ل��ن ال��دك �ت��ور �أل�ي�ك���س��ي ك��ازان�ت���س�ي��ف ،ع��امل املخدرات
الرو�سي� ،أن الإفراط بتناول القهوة ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
تغريات يف احلالة العاطفية لل�شخ�ص.
وي�شري كازانت�سيف ،يف حديث لراديو "�سبوتنيك"� ،إىل
�أن على حمبي القهوة� ،أن ي�أخذوا باالعتبار� ،أن الإفراط
يف تناول القهوة ي ��ؤدي �إىل زي��ادة القلق والتهيج وحتى
العدوانية.
ويقول " ،حتفز القهوة ن�شاط اجلهاز الع�صبي املركزي،
وه��ذا ميكن �أن ي�سبب �سوء ال�ن��وم .وعلى خلفية الأرق
وتناول �أك�ثر من  3-2فناجني من القهوة ،قد ي�سبب
التهيج وحتى العدوانية".
وي�ضيف مو�ضحا" ،هنا يجب �أن نفهم �أن الكافيني يف حد
ذاته ال ميكن �أن ي�ؤدي �إىل العدوانية ،بل يجب �أن تكون

باحثون يحذرون من عادة ا�ستحمام
ميكن �أن ت�سبب نوبة قلبية

البنجر
ك � �� � �ش� ��ف م� � ��وق� � ��ع "
H e a l t h
 "infoاملتخ�ص�ص
يف ال�صحة العامة،
ع� � ��دة ف � ��وائ � ��د ق ��ال
�إنها �سحرية لنبات
البنجر ،م��ؤك�دًا �أنه
يحمي م��ن العديد
م � � ��ن الأم � � � ��را� � � � ��ض
اخلطرية.
ووف� ًق��ا للموقع ،فالبنجر يحتوي على م��ادة غذائية رخي�صة ومتوافرة،
وت�ؤثر �إيجاب ًيا يف القلب والأوعية الدموية ،و�أجهزة �أخرى يف اجل�سم.
ويحتوي البنجر على ن�سبة عالية من ال�صوديوم والكال�سيوم ،ما ينعك�س
على �صحة الأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة التي ت��زداد مرونتها وت�صبح حممية من
الت�صلب ،وه��ذا ب��دوره مينع ارتفاع �ضغط ال��دم ،وغ�ير ذل��ك من �أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية.
ويرى اخل�براء �أن تناول ع�صري البنجر ب�صورة دوري��ة ومنتظمة ،ي�ساعد
على تو�سيع الأوعية الدموية ،عالوة على �أنه ي�سهم يف حت�سني عمل اجلهاز
الع�صبي والهدوء.
وين�صح املخت�صون بتناول  100-50ميلليلرت من ع�صري البنجر 4-3
مرات يف اليوم ،للوقاية من �أمرا�ض الأوعية الدموية.
كما �أن تناول ع�صري البنجر ي�سهم يف الوقاية من �أمرا�ض الغدة الدرقية،
بف�ضل ارتفاع ن�سبة اليود فيه.

• من رائد الق�صة الق�صرية يف الأدب العربي يف الع�صر احلديث؟
 -حممود تيمور.

• من هو عميد الأدب العربي؟
 -طه ح�سني.

• من رائد فن املقامات يف الأدب العربي؟
 -بديع الزمان الهمذاين.

• ماذا نق�صد بقولنا :ترك له احلبل على الغارب؟
 -ترك له حرية الت�صرف كما ي�شاء.

• من رائد الق�صة الق�صرية يف الأدب العاملي يف الع�صر احلديث؟
 -ت�شيكوف

هناك مواقف �سلبية حياتية م�صاحبة ،مثل �سوء التفاهم
يف العمل والبيت �أو قلة النوم".
وي�شري� ،إىل �أن تعاطي القهوة ق��د يكون �سببا مبا�شرا
للقلق املتزايد.
ويقول�" ،إن جرعة زائ��دة من الكافيني ،ميكن �أن ت�ؤدي
�إىل القلق .وهذا ما يعرتف به الكثريون".
ولتقليل الآث��ار اجلانبية للقهوة ،يقول" ،قبل كل �شيء
�أن���ص��ح بتقليل كمية ال�ق�ه��وة ال�ت��ي يتناولها ال�شخ�ص
ي��وم�ي��ا� .أي ي�ج��ب االم�ت�ن��اع ع��ن ��ش��رب �أك�ث�ر م��ن ثالثة
فناجني يف ال�ي��وم .كما يف�ضل �شرب القهوة يف الن�صف
الأول من النهار ،لكي ال ت�سبب �سوء النوم والأرق .و�إذا
ك��ان ال�شخ�ص ق��وي الإرادة ،فيمكنه االمتناع عن �شرب
القهوة نهائيا".

تايلر ريديك يحتفل مع زوجته� ،أليك�سا دي ليون وابنه بو  ،بعد فوزه بك�أ�س نا�سكار فرييزون  200يف �سباق
بريكيارد يف �إنديانابولي�س موتور �سبيدواي .ا ف ب

ُتفهم النوبة القلبية ب�شكل �أ�سا�سي من حيث ارتباطها بالأمرا�ض امل�صاحبة
الأخ� ��رى (وج ��ود �أك�ث�ر م��ن ح��ال��ة واح ��دة يف نف�س ال��وق��ت) ،م�ث��ل ارتفاع
الكولي�سرتول وارتفاع �ضغط الدم.
وميكن �أن ي ��ؤدي التوقف املفاجئ يف تدفق ال��دم �إىل القلب �إىل حرمان
الع�ضو من الأك�سجني ب�شكل خطري ،على الرغم من �أن النا�س ما زالوا
واعني ويتنف�سون.
و�أظهرت بع�ض الدرا�سات �أن عددا من العادات ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ظهور
�أعرا�ض النوبة القلبية ،و�إحداها قد يحدث �أثناء اال�ستحمام.
و�أب�ل��غ العديد من �ضحايا النوبات القلبية عن �أمل يف ال�صدر و�ضيق يف
التنف�س يف اللحظات التي �سبقت النوبة.
ووف�ق��ا لبع�ض اخل�ب�راء ،ق��د ي�ك��ون التعر�ض لتدفقات مفاجئة م��ن املاء
خطريا على الأفراد امل�صابني ب�أمرا�ض القلب.
وتقول م�ؤ�س�سة هارفارد هيلث"" :حتدث النوبة القلبية عندما يتم �إغالق
�أح��د ال�شرايني التاجية للقلب فج�أة �أو يكون تدفق ال��دم بطيئا للغاية.
وت�سمى ال�ن��وب��ة القلبية �أي���ض��ا ،احت�شاء ع�ضلة ال�ق�ل��ب .وال�سبب املعتاد
لالن�سداد املفاجئ يف ال�شريان التاجي هو تكوين جلطة دموية".
وذكرت �أن اال�ستحمام باملاء البارد قد يكون له ت�أثري �سلبي على امل�صابني
ب�أمرا�ض القلب "لأنه قد ي ��ؤدي �إىل نوبة قلبية �أو ع��دم انتظام �ضربات
القلب".
وتت�سبب �صدمة املاء البارد يف تقل�ص الأوعية الدموية يف اجللد ،ما يزيد
من مقاومة تدفق الدم داخل اجل�سم.
ونتيجة لذلك ،يرتفع معدل �ضربات القلب �أي�ضا ،ما يجعل من ال�صعب
على القلب �ضخ الدم يف جميع �أنحاء اجل�سم.
وم��ن امل��رج��ح �أن يرتفع ال�ضغط داخ��ل الأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة نتيجة لذلك.
ومن خالل الت�سبب يف ت�ضيق الأوعية الدموية ،ميكن �أن ي�ؤدي املاء البارد
�إىل حدوث �أزم��ات قلبية ،حتى يف ال�شباب ن�سبيا والذين يتمتعون ب�صحة
جيدة.
وت�ست�شهد جمعية القلب الأمريكية بالبحث الذي �أظهر �أن "الغط�س يف
امل��اء البارد �أثناء الطق�س احل��ار ميكن �أن ي�سبب نوبات قلبية حتى لدى
ال�شباب ،والأفراد الأ�صحاء".
و�أو��ض��ح البحث ،ال��ذي ُن�شر يف جملة علم وظائف الأع�ضاء� ،أن الغط�س
املفاجئ يف املاء البارد ي�ضر اجل�سم.
وت�شرح جمعية القلب الأمريكية" :ا�ستجابة اجل�سم لل�صدمة الباردة ت�سرع
�ضربات القلب وت�سبب فرط التنف�س ،والذي ميكن �أن يتعار�ض مع ا�ستجابة
الغو�ص ،ما ي�ؤدي �إىل عك�س ذلك ويعمل على احلفاظ على الأك�سجني".
و ُتعرف نتيجة ذلك بال�صراع الل�ا�إرادي ،وال��ذي ي��ؤدي �إىل �إيقاعات غري
طبيعية يف القلب ،ويف بع�ض الأحيان املوت املفاجئ.
و�أو�ضح الربوفي�سور مايك تيبتون ،الذي يدير خمترب البيئات القا�سية
بجامعة بورت�سموث� ،أن �إدخال املاء البارد خالل اال�ستحمام يجب �أن يتم
بحذر .وميكن �أن يقدم اال�ستحمام باملاء البارد فوائد �صحية عند القيام به
على نحو �صحيح ،من ذلك تعزيز اجلهاز املناعي وال�صحة العقلية.

 هل تعلم �أن ظهور التليفزيون يف العامل كان يف الواليات املتحدة الأمريكية. هل تعلم �أن �أبو بكر الرازي كان �أول من اكت�شف الفرق ما بني احل�صبة ،واجلدري. هل تعلم �أن الب�شر كانوا يعتقدون �أن الراديو هو �آخر االخرتاعات الب�شرية ،و�أنه ال يمُ كن �أن يكون بعدهاخرتاع �أكرب.
ـ �أن �ضوء ال�شم�س ي�صل �إىل الأر�ض يف  8دقائق.
ـ �أن تون�س هي �أكرب دولة من حيث �إنتاج الزيتون.
ـ �أن نابليون بونابرت كان يق�ضي وقت فراغه يف حل الألغاز.
ـ �أن �أول من و�ضع �صورة على العملة هو الإ�سكندر املقدوين .
ـ �أن امل�شوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ  168مليون ميل .
ـ �أن القلب يخفق يف اليوم �أكرث من  103خفقة.
ـ �أن ال�صينيون هم الذين �إخرتعوا البو�صلة  ،ونقلوها بعد ذلك �إىل البحارة العرب  ،الذين كانوا يجوبون
�شمال املحيط الأطل�سي وقد قام �أهل البندوقية بجلب البو�صلة بعد �أ�سفارهم التجارية �إىل بالد امل�شرق .
ـ �أن نافورة املاء التي تدفع من ر�أ�س احلوت فوق جمجمته ي�صل �إرتفاعها �أحيانا �إىل � 9أمتار .

احل�صان الويف
كان احد الفر�سان ينزل منحدراً قوياً وقد امتطى ح�صانه فزلت قدم احل�صان مما ت�سبب فى اختالل توازنه و�سقوط
الفار�س من عليه �سقطة قوية اطاحت به من فوق املنحدر �إىل ا�سفله ،وذهب يف اغماءة طويلة ال يدرى عما حوله �شيئاً،
حتامل احل�صان على نف�سه واخ��ذ يهبط املنحدر ببطء حتى و�صل �إىل فار�سه امللقى على الأر���ض ف�أخذ يتح�س�سه ثم
دحرجه ليجعله نائماً على ظهره واخذ يلعق وجهه عله يفيق لكن للأ�سف كانت الأ�صابه قوية فلم يح�س مبا حوله.
رقد احل�صان على الأر�ض بجانب فار�سه واغم�ض عينيه لي�سرتيح وبعد فرته قام وجتول حول املكان فوجد ما ًء ف�شرب
وارتوى واكل ع�شباً وو�ضع طيناً على قدمه املجروحه ثم عاد �إىل فار�سه امللقى ار�ضاً ليتح�س�سه مرة اخرى لكن ال فائدة
جل�س احل�صان حزيناً ال يعرف م��اذا يفعل فلو ترك �صاحبه هنا رمبا قر�صته عقرب �أو حيه او ثعبان ،ورمب��ا نه�شته
الطيور اجلارحه ..ال يعرف ماذا يفعل انه بحق حزين ،ويف النهاية قرر احل�صان ان يرقد بجوار �صاحبه يدافع عنه حتى
ي�صلهما املوت معاً .اخذ احل�صان كل فرتة يقوم من مكانه ي�شرب بع�ض املاء وي�أكل بع�ض الع�شب ثم يعود ملرقده ولأن
عني املاء قريبه منهما قرر احل�صان ان يحمل �صاحبه حتى هناك رمبا ي�أتي من يحتاج املاء فيعينه او ينقذه يف هذا املكان
البعيد ،ف�أقرتب منه واخذ يدحرجه برفق وا�ستمر هكذا حتى افلح بالفعل يف ان ي�أتي به بجانب عني املاء ثم رقد بجانبه
ي�سرتيح .جاء الليل وذهب وقام احل�صان �شرب و�أكل ووقف ي�صهل وينظر حوله ف�سمع �صوت �صهيل جياد كثرية ي�أتي
من بعيد ف�أخذ ي�صهل ب�صوت عال وك�أنه يناديهم ف�سمع �صهي ً
ال ي�أتي اليه يقرتب منه كل فرتة وبعد عدة دقائق كانت
هناك جمموعه من اجلياد تقف معه وي�صهل اجلميع ب�صوت خفي�ض معاً وك�أنه حديث هام�س �أو حديث مودة بينهم
 ..كان احل�صان يقرتب من �صاحبه امللقى على الأر�ض ويت�شممه ثم يعود ويحادثهم وك�أنهم قد اتفقوا على �شيئ ما..
بالفعل انحنى احل�صان ودحرج �صاحبه ليجعل وجهه لأ�سفل ثم رقد على الأر�ض بجواره وقام اربعه من اخليول القوية
بالأقرتاب من الفار�س امللقي وا�صطفوا معاً واطبقوا ب�أ�سنانهم على مالب�سه فرفعوه وو�ضعوه فوق ح�صانه الراقد ار�ضاً
فوقف واعتدل يف وقفته مب�ساعده ا�صدقائه وقد تدىل �صاحبه من فوق ظهره ثم �صهل لهم وك�أنه ي�شكرهم وم�شى
بهدوء ليخرج ب�صاحبه من هذا املكان وقد م�شى معه �سرب اخليول حتى او�صلوه �إىل مكاناً يعرفه جيداً ومن هناك انطلق
م�سرعاً ب�صاحبه ووا�صل النهار بطوله حتى و�صل �إىل املنزل وهناك كان اهل الفار�س يجل�سون منتظرين بقلق يت�ساءلون
ملاذا ت�أخره ..وعندما ر�أو احل�صان ا�سرعوا اليه واذ بهم يجدوا فار�سهم فوق ظهره جريح فحملوه �إىل الداخل ليلقي
بني يديهم العناية الالزمة ،مرت �أيام وا�سرتد الفار�س عافيته وعرف ان ح�صانه هو من جاء به �إىل هنا فذهب اليه يف
ا�سطبله ليطمئن عليه ويقبله ب�سعادة قبلة ال�شكر من الفار�س �إىل ح�صانه الذي لن ين�سى له هذا اجلميل ابداً.

