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تو�صلت �أب�ح��اث جديدة �أج��ري��ت يف جامعة مونا�ش الأ�سرتالية �إىل
م�سار لتجديد الأن�سولني يف اخل�لاي��ا اجلذعية للبنكريا�س ،وهي
خطوة متقدمة كبرية نحو عالج جديد ملر�ض ال�سكري من النوعني
الأول والثاين.
وق ��ام ال�ب��اح�ث��ون ب��ا��س�ت�خ��دام خ�لاي��ا ج��ذع�ي��ة لبنكريا�س م��ن متربع
مري�ض مبر�ض ال�سكري من النوع ،1و�أع��ادوا تن�شيطها ب�شكل ف ّعال
لت�صبح منتجة للأن�سولني وت�شبه وظيفياً خاليا بيتا.
وبح�سب موقع "ميديكال �إك�سربي�س" ،ا�ستخدم فريق البحث �أحد
الأدوي ��ة املعتمدة م��ن �إدارة ال �غ��ذاء وال ��دواء الأم��ري�ك�ي��ة ،لكنه غري
مرخّ �ص لعالج ال�سكري ،ما يتط ّلب مزيداً من البحث والتجارب.
ويعتمد النهج العالجي اجلديد على ا�ستبدال خاليا بيتا املنتجة
للأن�سولني والتي يتلفها مر�ض ال�سكري ،لتحل حملها خاليا �أخرى
مو ّلدة للأن�سولني بعد تن�شيطها.
ويعتقد �أن هذه اخلطوة البحثية �ستقود قريباً �إىل عالج جديد لل�سكري
ب��د ًال من حقن الأن�سولني ال��ذي ال ينتجه البنكريا�س التالف .وقاد
الأبحاث جمموعة من خرباء مر�ض ال�سكري ،ب�إ�شراف الربوفي�سور
�سام الأ�سطا ،والدكتور كيث احل�سني ،والدكتور �إي�شانت كورانا .وقال
الأ�سطا�" :إن التطورات يف علم الوراثة ملر�ض ال�سكري �أدت �إىل فهم
�أكرب ،ومعها جتدد االهتمام بتطوير عالجات حمتملة".

ماذا يحدث لو تخليت عن منبه الهاتف يف اال�ستيقاظ؟
�إن هاتفك اليوم يفعل كل �شيء ،ومن �ضمن ذلك �أنه يخربك بالوقت
ويوقظك من نومك العميق ،وهذا يف نظر كثريين �أمر رائع لأنه ال
ي�ضيع عليهم املواعيد ،لكن لهذا الأمر جوانب �سلبية وفقا لآخرين.
وذكرت ال�صحفية يف �شبكة "�سي �إن �إن" الأمريكية ،جي�سيكا بومبو�س،
�أنها كانت تق�ضي �ساعتني و 56دقيقة يوميا على الهاتف الذكي ،قبل
�أن جتلب ال�ساعة التناظرية ،الآلة التقليدية التي كانت و�سيلة التنبيه
اخلا�صة بها قبل الهواتف الذكية .ومن الأ�سباب التي دفعت جي�سيكا
�إىل العودة �إىل ال�ساعة الكال�سيكية هو �أنها مثال بينما كانت حتاول
النقر على "الغفوة" طمعا يف مزيد من �ساعات النوم ،كانت ت�صطدم
بالتنبيهات الكثرية التي ترتاكم على �شا�شة هاتفها ،مثل درد�شات
الليلة املا�ضية مع الأ��ص��دق��اء ،و 34ر�سالة من تطبيق "وات�ساب"،
وتنبيهات "�إن�ستغرام" ،وع�شرات الر�سائل يف الربيد الإلكرتوين.
وه��ذا كله مي�ل�أ نف�س ال�صحفية الأمريكية بالقلق والتوتر ،لذلك
ترى �أن ال�ساعة التناظرية التقليدية تغنيها عن كل هذه الأجواء.
وقبل � 10سنوات ،ان�ضمت جي�سيكا �إىل كثري من الب�شر الذين تخلوا
عن ال�ساعة القدمية ل�صالح منبه هاتف �آي�ف��ون ،وذل��ك بعد حادث
طريفة انفجرت فيه ال�ساعة التناظرية يف �صندوق �سيارة �أجرة كانت
ت�ستقلها ،مما �أجرب ال�سيارة حينها على التوقف .و�أثارت الق�صة ذهول
�آخرين كانوا يف ال�سيارة و�س�ألوها �إن كانت بالفعل ت�ستخدم هذا املنبه،
واعتربوا انها ت�شبه يف قدمها �آلة الفاك�س ،ون�صحوها مبنبه �آيفون.

نظفي حمرك الثالجة �إذا توقفت عن التربيد

يعد تنظيف املطبخ عم ً
ال منزلياً �أ�سا�سياً ،وقد ي�ؤدي الف�شل يف تنظيف
جزء واحد من الثالجة �إىل منعها من العمل ب�شكل �صحيح .لذا �إذا مل
تعد ثالجتك حتافظ على برودة الطعام ،فقد يكون الوقت قد حان
لإخ��راج �أدوات التنظيف .ت�أتي هذه الن�صيحة من ربة املنزل "ماما
�إ�س" ،التي تن�شر مقاطع فيديو منزلية يف ح�سابها على تيك توك
ال��ذي يحتوي على � 169أل��ف متابع� ،إذ تو�صي بالتوجه �إىل اجلزء
اخللفي من الثالجة ،وتنظيف املحرك من الغبار ب�شكل جيد.
وتظهر ماما �إ�س يف مقطع الفيديو وهي مت�سك باملكن�سة الكهربائية
وتنظف طبقات الغبار املرتاكمة على ملفات املحرك ،والتي انت�شرت
على �أر�ضية املطبخ .وتقول ماما �إ���س" :عليك اال�ستعداد جيداً قبل
القيام بهذه املهمة بنف�سك ،با�ستخدام مكن�سة كهربائية �أو علبة الهواء
امل�ضغوط� .أن�صح بارتداء كمامة جيدة للحماية من الغبار ،واحلر�ص
على عدم الإ�ضرار باملحرك �أثناء تنظيفه" .و�أكدت "ماما �إ�س" على
�أن احليلة جنحت ب�شكل مذهل ،وا�ستعادت الثالجة قدرتها ال�سابقة
على التربيد ب�شكل جيد� ،إذ انخف�ضت درج��ت حرارتها مب�ق��دار 4
درجات مئوية ،وفق ما نقلت �صحيفة ذات �صن الربيطانية.

درا�سة :الكيبورد �أكرث
قذارة من مقاعد املرحا�ض
خل�صت درا�سة �إىل نتائج �صادمة ب�ش�أن حجم
انت�شار اجل��راث�ي��م يف ل��وح��ات املفاتيح ،التي
ي�ع�م��ل ع�ل�ي�ه��ا ك �ث�ي�رون ل���س��اع��ات ط��وي�ل��ة يف
اليوم ،م�شرية �إىل �أن اجلراثيم فيها ثالثة
�أ�ضعاف ما هو موجود يف مقاعد املرحا�ض.
وذك� ��رت ال��درا� �س��ة ،ال �ت��ي ن���ش��رت تفا�صيلها
��ص�ح�ي�ف��ة "ديلي ميل" ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة� ،أن
لوحة املفاتيح حتتوي يف امل�ع��دل على نف�س
اجلراثيم املوجودة يف �سلة املهمالت باملطبخ،
يف حني �أن ف ��أرة الكمبيوتر �أك�ثر ق��ذارة من
ح�صرية الباب .وتثري النتائج قلقا ،خا�صة
�أن امل��وظ�ف�ين مي�ضون ��س��اع��ات طويلة على
مكاتبهم يوميا ،وي�أكلون وي�شربون عليها.
وجرى �أخذ عينات من  10عنا�صر يف املكاتب
يف �أماكن عدة يف بريطانيا ،مبا ي�شمل لوحة
امل�ف��ات�ي��ح وال �ف ��أرة ،وج ��رت عملية مقارنتها
بالأدوات املنزلية املعروفة بانت�شار اجلراثيم
فيها مثل مقاعد املراحي�ض .وبينت النتائج
�أن متو�سط ع��دد اجل��راث�ي��م يبلغ � 21ألف
ج��رث��وم��ة يف ك��ل بو�صة مربعة على طاولة
املكتب ،بينما و�صل العدد يف لوحة املفاتيح
�إىل 3295جرثومة يف ك��ل بو�صة مربعة.
واح �ت��وت ال �ف ��أرة على  1676ج��رث��وم��ة ،يف
حني احتوى الهاتف باملكتب على �أك�ثر من
� 25ألف جرثومة.
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ماذا ت�أكل وت�شرب �أثناء
الطق�س احلار لفقدان الوزن؟

يتطرق احل��دي��ث �أح��ي��ا ًن��ا �إىل دور التمثيل

�أوميكرون �أكرث خطر ًا
على مر�ضى �ضغط الدم

تلك امل��ح��ادث��ات التي تتمحور ح��ول فقدان

�أظ�ه��رت درا��س��ة ج��دي��دة �أن ارتفاع
��ض�غ��ط ال ��دم ي���ض��اع��ف م��ن خطر
اال�ست�شفاء املرتبط بعدوى متغري
�أوميكرون ،حتى لدى الأ�شخا�ص
الذين مت تطعيمهم وح�صلوا على
جرعات مع ّززة.
و�أجريت الدرا�سة يف معهد �سميدت
للقلب بنيويورك ،وقالت �إن هذا
امل�ت�غ�ير ال�ف�يرو��س��ي ين�شر عدوى
ط �ف �ي �ف��ة الأع � ��را� � ��ض ع � � ��ادة ،لكن
خطره على مر�ضى ارتفاع �ضغط
الدم ال ينبغي اال�ستهانة به.
وب�ح���س��ب ال�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي ن�شرتها
دوري� � ��ة "هايربتن�شن" ،تعترب
ال��وق��اي��ة م��ن ال �ع��دوى �أم� ��راً بالغ
الأهمية لدى مر�ضى �ضغط الدم.
واعتمدت ال��درا��س��ة على �سجالت
م�ست�شفى ��س�ي��دار� -سيناي خالل
الفرتة بني �أول دي�سمرب -كانون
�أول  2021و� 20إبريل -ني�سان
.2022
ووجدت الدرا�سة �أن حاالت ارتفاع
�ضغط الدم املزمنة ترتبط بنتائج
�أ�سواً فيما يتع ّلق بالإ�صابة مبتغري
�أوميكرون ،وهو الطفرة ال�سائدة
حتى الآن من فريو�س كورونا.

الغذائي للحفاظ على �صحة �أف�ضل ،وخا�صة
ال���وزن .وبح�سب ما ن�شره موقع Eat This
 ،Not Thatف�إن التمثيل الغذائي هو كيفية
ا�ستخدام اجل�سم ملا مت تناوله من طعام و�شراب
من �أجل حتويله �إىل طاقة .ف�إذا كان الأي�ض
�أ�سرع ،ف�إن اجل�سم يحرق الطاقة ب�سرعة
�أك�بر ،وهو �أم��ر ميكن �أن ي�ساعد يف
�إنقا�ص الوزن ب�شكل �صحي.
ينطوي فقدان الوزن وتعزيز التمثيل
الغذائي على �أكرث من جمرد نوع معني من
الطعام �أو ال�شراب ،ف��إن هناك عنا�صر
عند تناولها ميكن �أن ت�ساهم يف حتقيق
بناء على العنا�صر الغذائية
الأه��داف ً
وم�ضادات الأك�سدة التي حتملها ،مثل
�أنواع معينة من ال�شاي كما يلي:

�أف�ضل � 6أنواع من ال�شاي حلرق الدهون وفقدان الوزن
� .1شاي الزجنبيل
يُعرف �صنع ال�شاي بالزجنبيل ب�أنه �أحد �أ�صح �أنواع ال�شاي
التي ميكن �شربها.
تقول اخت�صا�صية التغذية تري�ستا بي�ست �إن "الزجنبيل
فريد من نوعه لفقدان الوزن لأنه يحتوي على م�ضادات
للأك�سدة ت�ساعد تقليل تلف اجل��ذور احل��رة يف اجل�سم.
وب��ال�ت��ايل تقليل ال�ضرر ال��ذي ي ��ؤدي �إىل زي��ادة الإجهاد
الت�أك�سدي ال��ذي ميكن �أن ي�سبب تفاقم ال�سمنة نتيجة
النخفا�ض التمثيل الغذائي والطاقة".
� .2شاي �أ�سود
�إن ال�شاي الأ��س��ود هو م�شروب كال�سيكي يف العديد من
الثقافات املختلفة .ال يحتوي فقط على م�ستويات مفيدة
من الكافيني ،ولكنه يعج � ً
أي�ضا بالعنا�صر الغذائية املفيدة
لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.
ت�ق��ول اخت�صا�صية ال�ت�غ��ذي��ة ن��ات��ايل ك��وم��وف��ا �إن ال�شاي
الأ�سود يكون "عادة مليئا بالفالفونات ،التي �أظهرت قدرة
على ت�سريع عملية التمثيل الغذائي ودعم فقدان الوزن
من خالل دعم حرق ال�سعرات احلرارية الزائدة �أو حرق
الدهون يف اجل�سم.
ميكن �أن يح�سن الكافيني املوجود يف ال�شاي الأ�سود عملية
التمثيل الغذائي ،خا�صة عند تناوله يف ال�صباح ،وميكن �أن

العالج باملو�سيقى يعزز الآمال
يف التعايف النف�سي والبدين
العالج باملو�سيقى هو نظام علمي يتم توجيهه باملمار�سة ،ي�ستخدم يف العالج
النف�سي للأطفال واملراهقني� ،أو يف طرق تدري�س الأ�ساليب العالجية� ،أو عند
التعامل مع مر�ضى اخلرف.
وهناك �سبع جامعات تقوم بتدري�س العالج باملو�سيقى يف خمتلف �أنحاء �أملانيا،
وفقاً لبيانات اجلمعية الأملانية للعالج باملو�سيقى.
ويو�ضح الطبيب النف�سي بربلني جريهارد تو�شي� ،أن الطريقة التي يعمل
بها تتمثل يف �أن ي�ستلقي املري�ض على �أريكة ت�صدر نغمات �صوتية ،وميت�ص
ج�سمه الأنغام املو�سيقية مبا�شرة ،عن طريق الذبذبات واالهتزاز ،كما يعمل
مع مقيا�س لدرجة ال�صوت يو�ضع على البطن ،وهو مكان يكون لدى النا�س
فيه م�ستقبالت ذات ح�سا�سية بالغة.
ويقول تو�شي الذي عمل يف جمال العالج بالأ�صوات على مدار  30عاماً� ،إن
"االهتزاز ي�ؤدي �إىل اال�ستمتاع بتجربة �سعيدة حقا ،الأ�صوات �أحادية الوتر لها
ت�أثري من�سجم ب�شكل وا�ضح ،وميكن �أن ت�ؤدي �إىل حت�سني االح�سا�س الأ�سا�سي
للحياة".
ويقول "�إن حا�سة ال�سمع لها معنى يفوق ما ندركه ،وهذه اخلا�صية تبد�أ مع
اجلنني داخل الرحم ،وهذه خربة ال�صوت تخزن يف ذاكرة املرء".

ي�ساعد � ً
 .5ال�شاي ال�صيني
أي�ضا يف تنظيم م�ؤ�شر كتلة اجل�سم الإجمايل".
يعترب �شاي �أول��ون��غ دائ� ًم��ا بديلاً رائ� ًع��ا لل�شاي الأ��س��ود �أو
الأخ�ضر ويحتوي � ً
أي�ضا على م�ضادات الأك�سدة املفيدة يف
� .3شاي املات�شا
تعني مات�شا باللغة اليابانية م�سحوق ال�شاي و�شاي مات�شا امل�ساعدة يف �إنقا�ص الوزن.
هو �شائع من ال�شاي الأخ�ضر ي�شتهر بتوفريه للكثري من تو�ضح �شيث �أن "ال�شاي ال�صيني الأ��س��ود ارتبط بتعزيز
فقدان الوزن من خالل حت�سني طريقة التمثيل الغذائي
الفوائد ال�صحية.
ت�ق��ول ك��وم��وف��ا �إن "�شاي املات�شا يحتوي على الكافيني للدهون يف اجل�سم.
وتو�صلت درا�سة� ،أُجريت يف عام � ،2009إىل �أن �أكرث من
وم�ضادات الأك�سدة وخ�صائ�ص م�ضادة لاللتهابات.
وت �ب�ين �أن ت �ن��اول ك ��وب م��ن � �ش��اي امل��ات���ش��ا ق�ب��ل ممار�سة  66٪-64من امل�شاركني يعانون من ال�سمنة والوزن الزائد
التمرينات الريا�ضية يعزز عملية التمثيل الغذائي و�أك�سدة يف درا�سة ا�ستمرت �ستة �أ�سابيع �أثناء �شرب  8غرامات من
الدهون ،مما ي�ساعد يف �إنقا�ص الوزن� .إن �أك�سدة الدهون �شاي �أولونغ يوم ًيا فقدوا املزيد الوزن باملقارنة مع من مل
هي الوترية التي ي�ستخدمها اجل�سم �أو يحرق بها دهون يحت�سونه".
اجل�سم ،واملعدل الأعلى يعني زيادة فقدان الوزن".
� .6شاي املرميية
�إذا ك��ان ال�شخ�ص ي��رغ��ب يف حت�سني التمثيل الغذائي
� .4شاي �أخ�ضر
يعزز ال�شاي الأخ�ضر عملية التمثيل الغذائي وهو �أحد واحت�ساء ال�شاي دون تناول الكافيني ،ف�إن �شاي املرميية
ميكن �أن يكون �أحد �أف�ضل الرت�شيحات.
�أكرث اخليارات �شيوعًا بني حمبي احت�ساء ال�شاي.
ت�ق��ول ف��ان��دان��ا �شيث ،خ�ب�يرة التغذية� ،إن �أهمية ال�شاي تقول �شيث�" :إن �شاي الرويبو�س� ،أو املرميية ،هو �شاي
الأخ�ضر تكمن يف �أنه "غني مب�ضادات الأك�سدة ويرتبط ع�شبي م��ن ج�ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا ي�ح�ت��وي ع�ل��ى الأ�سباالثني.
ب�شكل �إيجابي بفقدان الدهون و�إنقا�ص الوزن� .إنه حممل ي�ساعد م��رك��ب اال��س�ب��االث�ين يف زي ��ادة التمثيل الغذائي
مب�ضادات الأك�سدة ،التي ثبت �أنها ت�ساعد يف زي��ادة حرق لل�سكر والدهون .ولكن يحتاج الأمر مزيد من الدرا�سات
والأبحاث للت�أكد من دقة النتائج".
الدهون ،خا�صة �أثناء ممار�سة الريا�ضة".

موجة ح ّر �شديدة
ت�ضرب ال�صني
كانت مدن يف �أنحاء ال�صني �أم�س
االث �ن�ي�ن يف ح��ال��ة ت ��أه��ب ق�صوى
ب���س�ب��ب م��وج��ة احل ��ر ف�ي�م��ا طلب
م��ن ع���ش��رات م�لاي�ين الأ�شخا�ص
ال�ب�ق��اء يف منازلهم و�أدت درجات
حرارة قيا�سية �إىل �إجهاد �إمدادات
الطاقة.
و�ضربت موجات حر �شديد وقاتل
م �� �س��اح��ات � �ش��ا� �س �ع��ة م ��ن العامل
ي الأ� �ش �ه��ر الأخ �ي��رة ،م��ن �أوروب ��ا
الغربية يف متوز-يوليو �إىل الهند
بني �آذار-مار�س وني�سان�-أبريل.
وي � �ق� ��ول ال �ع �ل �م ��اء �إن ال� �ظ ��روف
املناخية الق�صوى �أ�صبحت �أكرث
ت��وات��را ب�سبب ت�غ�ير امل �ن��اخ ،ومن
املرجح �أن تزداد �شدة مع ا�ستمرار
ارتفاع درجات احلرارة العاملية.
وت �� �ش �ه��د ال �� �ص�ي�ن �أك �ث��ر موا�سم
ال�صيف حرا على الإطالق.
يف مقاطع َتي ت�شجيانغ وفوجيان،
بلغت احلرارة �أكرث من  41درجة
مئوية خالل عطلة نهاية الأ�سبوع،
وهي الأعلى ت�سجلها املدينتان على
الإطالق.

كاكيت�سوجي تقنية غري
مرئية لإ�صالح املالب�س

يعني م�صطلح كاكيت�سوجي حرفيا "الإ�صالح غري املرئي" باللغة اليابانية،
ه��ي تقنية مده�شة تت�ضمن �إ��ص�لاح القما�ش التالف �إىل احل��د ال��ذي ال
ميكنك فيه حتى معرفة �أنه قد تعر�ض للتلف.
ونظراً لأن املو�ضة ال�سريعة �أ�صبحت �أكرث �شيوعاً من �أي وقت م�ضى ،ف�إن
�إ�صالح املالب�س مل يعد �ضرورياً كما كان من قبل .ف�إذا تلف �أحد جواربك
ما عليك �سوى رميه يف �سلة املهمالت واحل�صول على زوج جديد ،فهي
رخي�صة ومتوفرة ب�سهولة .وينطبق ال�شيء نف�سه على �أي قطعة مالب�س
تقريباً ،لذا ف�إن �إ�صالح القما�ش بالإبرة واخليط حرفة تختفي ببطء.
ولكن ماذا عن املالب�س اخلا�صة؟ ماذا يحدث عندما يت�ضرر �شيء مميز
وعزيز على قلوبنا؟ هنا ي�أتي دور فن كاكيت�سوجي ال�سحري .و كما يوحي
اال�سم ،ف�إن تقنية �إ�صالح القما�ش الفريدة هذه تدور حول �إ�صالح التلف
مثل الثقوب يف الن�سيج �أو اخليوط املمزقة ب�شدة بحيث يبدو الثوب جيداً
مثل اجل��دي��د .يبدو الأم��ر ج�ي��داً ل��درج��ة ي�صعب ت�صديقه ،ولكن هناك
الكثري من اللقطات املتاحة عرب الإنرتنت التي توثق هذا الإجراء والنتائج
املذهلة.
و قبل ب�ضع ��س�ن��وات ،انت�شر تقرير �إخ �ب��اري ع��ن ال �ـ كاكيت�سوجي ملحطة
التلفزيون الكورية اجلنوبية  SBSور كز على عمل احلريف الياباين تاكاو
مات�سوموتو ،الذي كان ي�ستخدم هذه التقنية لرتميم املالب�س لأكرث من
 55عاماً.
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�شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان تلتقي الطالبات املبتعثات يف بريطانيا

•• العني-الفجر:

ا�ست�ضافت ال�شيخة د� .شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان مبقر �إقامتها
يف بريطانيا املبتعثات الإم��ارات�ي��ات للدرا�سة يف اجلامعات الربيطانية
للح�صول على البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراة وعقدت معهن لقاء
وحوارا مفتوحا بح�ضور ال�شيخة حمدة بنت حممد بن خليفة �آل نهيان
وال�شيخة رو�ضة بنت حممد بن خالد �آل نهيان وال�شيخة رو�ضة بنت نهيان
بن زايد �آل نهيان وذلك �ضمن لقاءات مع القطاعات املختلفة من املجتمع
الإماراتي ،والتي حتر�ص دائما عليها يف �إطار التوا�صل الدائم بينها وبني
الباحثني عن املعرفة.
بد�أت ال�شيخة �شما احلوار مع الطالبات املبتعثات قائلة�" :سعيدة بوجودي
معكن اليوم وعودتي للقاء بكم يف ظل متغريات كثرية حدثت يف العامل
ويف وطننا ال�غ��ايل واحلبيب الإم ��ارات ت�غ�يرات خ�لال ال�سنوات القليلة

املا�ضية ت�سببت فيها اجلائحة التي ن�ستطيع �أن نقول �أنها احلمد هلل ذهبت
وتخل�صنا من تهديدها حلياتنا ومكت�سباتنا الإن�سانية ،وتغريات ناجتة
عما يحدث ح��ول العامل من �أزم��ات وحت��والت تكنولوجية كبرية ،ت�ؤثر
ب�صورة مبا�شرة على حياتنا اليومية ،وعلى مقدراتنا ك�إماراتيني وكجزء
من احل�ضارة الإن�سانية ..و�أهم تغري يف دولتنا الغالية هو تويل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان  -حفظه اهلل  -رئا�سة الدولة خلفا
للمغفور له  -ب��إذن اهلل تعاىل  -ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان  -طيب
اهلل ثراه  -و�أ�شارت �سموها �إىل دورهن الهام يف كونهن واجهة تعك�س قيمة
وح�ضارة املجتمع الإم��ارات��ي بكل موروثه القيمي وحداثته احل�ضارية ،
وكونهن �إحدى ركائز القوة الناعمة لدولة الإمارات حول العامل".
ودار حوار مفتوح بني ال�شيخة د� .شما وبينهن حول الكثري من املو�ضوعات
 ،من �أبرزها :حوار حول خطاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة – حفظه اهلل  -والذي وجهه للمواطنني وللمقيمني

حيث قالت �سموها" :و�ضع �سموه يف هذا اخلطاب ر�ؤية متكاملة مل�ستقبل
دولة الإم��ارات �سيا�سيا واقت�صاديا واجتماعيا ،وتركيز �سموه على ق�ضية
التعليم وال�ت�ط��ور والتكنولوجيا وال��ذك��اء اال�صطناعي وت�ن��وي��ع املوارد
االقت�صادية والرتكيز على �أنهن جزء من هذا امل��ورد الأه��م يف م�ستقبل
دولة الإمارات .
كما ناق�شت ال�شيخة �شما تخ�ص�صاتهن املختلفة ودور هذه التخ�ص�صات يف
ر�سم م�ستقبلهن املهني وامل�ساهمة يف ا�ستكمال م�سرية الوطن ،كما تطرقت
ال�شيخة عن �أهم التحديات التي واجهنت خالل انتقالهن للدرا�سة خارج
الوطن ،وقد عربت الطالبات عن امتنانهن للدور الذي تقوم به ال�سفارة
الإماراتية يف لندن يف تذليل كافة العقبات والتعامل مع كافة التحديات
التي واجهتهن خالل تواجدهن ،كما عربت كل منهن عن �أملها يف حتقيق
النجاح والعودة للوطن لبدء امل�سرية العملية لرد اجلميل للوطن ودعم
م�سريته من �أجل م�ستقبل �أكرث تطورا وح�ضارة.

ه��ذا ودار ج��زء م��ن احل��وار ح��ول التطور التكنولوجي امل�ت���س��ارع مرورا
مبا و�صلت له الب�شرية عرب امل�سبار الف�ضائي "جيم�س ويب" يف الفرتة
الأخ�يرة و طرحت �سموها ت�سا�ؤال حول ت�صور �إمكانية �أن يكون الإن�سان
هو الكائن الوحيد العاقل و�سط هذا الكون الكبري ،حيث �أ�شارت الطالبات
�أن الكون مازال مليء بالأ�سرار والعلم �إ�شارة �إىل �أن الإن�سان مل نتعرف �إال
على القليل مما يحتويه هذا الكون ،وتطرق احلوار �إىل التطوع و�أهميته
وال�ع�م��ل الإن �� �س��اين وامل�ج�ت�م�ع��ي ،ك�م��ا حت��دث��ت ع��ن اه�ت�م��ام��ات الطالبات
وميولهن الفكرية والثقافية ح��ول ال �ق��راءة و�أهميتها يف ت�شكيل وعي
الإن�سان.
ويف نهاية اللقاء ع�برت الطالبات عن عميق امتنانهن لل�شيخة د� .شما
وتقديرهن الكبري لل�شيخة حمدة بنت حممد بن خليفة على هذا اللقاء
الذي قدم لهن دفعة كبرية على موا�صلة التفوق والنجاح من �أجل وطنهن
دولة الإمارات العربية املتحدة .

مب�شاركة املراكز الن�سائية وال�شبابية

انطالق الأ�سبوع الثاين مللتقى ال�سمالية ال�صيفي

مركز العني الن�سائي وفرع �سويحان التابع للمركز ينظمان ور�شا تراثية للخو�ص ،والتلي ،و�صنع الأ�ساور ،والألعاب ال�شعبية ،والتلوين والر�سم ،وور�شة �إعداد القهوة العربية وال�سنع
•• �أبوظبي-الفجر

انطلقت �أم����س فعاليات الأ��س�ب��وع ال�ث��اين مللتقى
ال�سمالية ال�صيفي يف ن�سخته ال�ث�لاث�ين ،الذي
ينظمه ن ��ادي ت ��راث الإم � ��ارات مب���ش��ارك��ة املراكز
الن�سائية وال�شبابية التابعة له ،وت�ستمر فعالياته
حتى الرابع من �أغ�سط�س املقبل.
وك��ان الأ��س�ب��وع الأول �شهد ع��دداً م��ن الفعاليات
مب�شاركة وا�سعة من الطالب والطالبات ،حيث
ا��س�ت�ق�ب�ل��ت ج��زي��رة ال���س�م��ال�ي��ة ب ��أب��وظ �ب��ي خالل
الأ�سبوع الأول �أكرث من  380طالباً من مراكز
«�أبوظبي ،وال�سمحة ،والوثبة» الذين انخرطوا
يف ع��دد م��ن الأن�شطة ال�ت��ي ت��وزع��ت ب�ين جوالت
ال�سفينة الرتاثية التي متثل �سانحة لتعريفهم
برتاث البحر يف الإمارات ،و�أن�شطة الهجن حيث
تلقى الطالب �شرحاً عن املطية و�أج��زاء عتادها،
وت �ع��رف��وا ع �ل��ى �أه �م �ي��ة الإب � ��ل يف ت� ��راث وتاريخ
الإمارات ،كما تعلموا �إناختها وقاموا بجولة ركوباً
عليها ب�إ�شراف املدربني الرتاثيني املخت�صني.
ف �ي �م��ا ت �ع �ل��م ال� �ط�ل�اب ب �ن �� �ش��اط ال �ف��رو� �س �ي��ة عن
اخليل يف امل��وروث وامل ��أث��ورات ومكانتها يف تاريخ
الإمارات والتاريخ العربي عامة ،وتلقى الطالب
�شرحاً نظرياً وتطبيقاً عملياً ملهارات الفرو�سية
الأ�سا�سية مثل الركوب ال�صحيح وتوجيه اخليل
وال�سري بها.
كما ت�ع��رف ال�ط�لاب على �أن�شطة ال�صالة التي
مت �ث��ل م �ع��ر� �ض �اً م �� �ص �غ��راً ل �ل �م �ف��ردات الرتاثية
والأن�شطة التي يقيمها نادي تراث الإم��ارات� ،إذ

حتتوي على بيت �شعر وح�ظ�يرة بهدف تدريب
الطالب على ال�سنع ،وتعريفهم بالأماكن التي
ي�ستقبل فيها ال�ضيف.
كما حتتوي ال�صالة على رك��ن بحري تعلم فيه
الطالب عن �أدوات الغو�ص والطوا�شة ب�إ�شراف
اخلبري الرتاثي حثبور الرميثي ،وحتتوي كذلك
على ركن ملركز زايد للدرا�سات والبحوث يعر�ض
جم �م��وع��ة م��ن ال �ك �ت��ب والإ�� � �ص � ��دارات الرتاثية
وال �ت��اري �خ �ي��ة ب �ه��دف ت��ر� �س �ي��خ �أه �م �ي��ة ال� �ق ��راءة
والتوثيق يف نفو�س الطالب.
و�ضمن املعرو�ض يف ال�صالة �أي�ضاً جمموعة من
�إ�صدارات �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة بنادي

تراث الإمارات املوجهة للنا�شئة ،منها �سال�سل لون
بيئتك ،ووطني بيئتي ،والإ� �ص��دارات والق�ص�ص
ال�ت��ي ت�ع��رف بالبيئة يف الإم � ��ارات وخملوقاتها
املختلفة بحراً وبراً ،و�أهمية احلفاظ عليها ،كما
يوجد معر�ض لل�صور الفوتوغرافية التي توثق
لعدد من املعامل الرتاثية يف الدولة.
ويف الأ��س�ب��وع نف�سه ،نظم مركز العني ال�شبابي
التابع لنادي ت��راث الإم��ارات ع��دداً من الأن�شطة
وال� ��زي� ��ارات ��ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات م�ل�ت�ق��ى ال�سمالية
ال���ص�ي�ف��ي ،مب���ش��ارك��ة �أك�ث�ر م��ن ث�م��ان�ين طالباً،
زاروا واح� ��ة ال �ع�ي�ن ح �ي��ث ت �ع��رف��وا ع �ل��ى املركز
ال�ب�ي�ئ��ي ،وم �ع��ر���ض ال �ف �ل��ج ،وال �ن �ب��ات��ات املحلية،

وب �ي��ت احل��رف �ي�ين .ك�م��ا ��ش�م��ل ب��رن��ام��ج الأ�سبوع
الأول �أي �� �ض �اً زي� ��ارة �إىل ق���ص��ر امل��وي�ج�ع��ي حيث
تعرف الطالب على الق�صر و�أهميته التاريخية،
وزيارة �إىل املتاهة ،ومم�شى الرذاذ ،وزيارة م�شتل
براري الكويتات حيث تعرف الطالب على �أنواع
النباتات التي ي�ضمها امل�شتل وتعلموا عن الزراعة
واالهتمام باملزروعات.
كما ا�ستقبلت جزيرة ال�سمالية يف ختام الأ�سبوع
الأول �أك �ث��ر م ��ن  140م ��ن ط��ال �ب��ات املراكز
الن�سائية «�أب��وظ�ب��ي ،وال�سمحة ،وال�ع�ين ،ومركز
ال �ع�ين ف��رع � �س��وي �ح��ان» ،يف ي��وم خم�ص�ص لهن،
حيث تنوعت �أن�شطتهن بني الرتاثية والثقافية

والريا�ضية ،وت��وزع��ت ب�ين الفرو�سية ،وجوالت
ال�سفينة الرتاثية والبا�ص البحري التي تعرفن
م ��ن خ�لال �ه��ا ع �ل��ى اجل ��زي ��رة ب��و��ص�ف�ه��ا حممية
طبيعية.
و�ضمن �أن�شطة ال�صالة �أقيمت عدة ور�ش تراثية
للطالبات منها ور���ش امل�غ��زل ،وال�ت�ل��ي ،وال�سدو،
واخلو�ص ،والأكالت ال�شعبية ،والألعاب ال�شعبية،
كما تعرفت الطالبات على املعر�ض الرتاثي حيث
تعلمن عن زهبة العرو�س ،والأزي ��اء التقليدية،
واحلناء ،والأع�شاب ،واطلعن على الركن البحري
ح�ي��ث ت�ع��رف��ن ع�ل��ى �أدوات ال�غ��و���ص والطوا�شة،
و�إ�ضافة �إىل تعرفهن على �إ��ص��دارات ن��ادي تراث

الإمارات التي ي�ضمها ركن مركز زايد للدرا�سات
والبحوث وركن �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة.
وك��ان��ت امل ��راك ��ز ال�ن���س��ائ�ي��ة ن�ظ�م��ت ال �ع��دي��د من
الأن�شطة خ�لال الأ��س�ب��وع الأول داخ��ل مقارها،
ح�ي��ث ن�ظ��م م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي ال�ن���س��ائ��ي ملنت�سباته
ور�شاً حرفية منها ال�سدو ،و�سف اخلو�ص ،و�صنع
الأ��س��اور من خيوط القطن ،وتزيني البطاقات
باخلرز ،وتزيني ال�سالل بخيوط ال�صوف ،و�صبغ
اخلو�ض والتعريف ب��ه ،وور��ش��ة ال�سنع والقهوة،
بالإ�ضافة �إىل ور�شة الطهي.
فيما نظم مركز ال�سمحة الن�سائي ور�ش املغزل،
والتلي ،واخلياطة ،والأك�لات ال�شعبية ،والر�سم
وال �ت �ل��وي��ن ،وزارت ال �ط��ال �ب��ات م�ك�ت�ب��ة الباهية،
وجت��ول��ن فيها وتعرفن على الأم �ث��ال ال�شعبية،
وم���س�م�ي��ات ال��ذه��ب ،وع ��ن ال�ن�خ�ل��ة وم�سمياتها
وف ��وائ ��ده ��ا .ويف م��رك��ز ال �ع�ين ال�ن���س��ائ��ي وفرع
�سويحان التابع للمركز ،نظمت عدة ور�ش تراثية
�ضمت اخلو�ص ،والتلي ،و�صنع الأ�ساور ،والألعاب
ال�شعبية ،والتلوين والر�سم ،وور�شة �إعداد القهوة
العربية وال�سنع� ،إ��ض��اف��ة �إىل جولة يف املعر�ض
الرتاثي تعرفن فيها على زهبة العرو�س والزي
ال�شعبي واحل�ن��اء والأع���ش��اب العربية .كما زارت
الطالبات مكتبة زاي��د املركزية وقمن بجولة يف
املكتبة وتعرفن فيها على خزائن املعرفة ،وح�ضرت
الطالبات ور�شة اليوغا �ضمن برنامج تكوين من
هيئة �أبوظبي للطفولة املبكرة ،وفقرة التعارف
والدراما التمثيلية ،و�أقيمت م�سابقات للطالبات،
ومت تبادل الكتب والقراءة احلرة للجميع.

برعاية �سامل بن ركا�ض العامري

�سقيا �شكر ًا لعطائك تختتم مبادرتها يف الفجرية  2500عامل
•• �أبوظبي-الفجر

حت��ت رع��اي��ة ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور � �س��امل ب��ن ركا�ض
العامري ،الرئي�س الفخري لفريق �شكراً لعطائك
التطوعي ،مت اختتام املرحلة الأخرية من مبادرة
" �سقيا �شكراً لعطائك " يف �إم ��ارة الفجرية،
بالتعاون مع " املنطقة احلرة بالفجرية وغرفة
جت � ��ارة و� �ص �ن��اع��ة ال �ف �ج�ي�رة وم ��ؤ� �س �� �س��ة امل � ��وارد
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ب��ال �ف �ج�يرة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل مبادرة
ال��روح الإيجابية ،وذلك بح�ضور �سعادة الدكتور
�سيف حممد املعيلي رئي�س جمل�س �إدارة نادي
الفجرية العلمي ،وراي��ة خمي�س امل�ح��رزي ،قائد
فر�سان �شكراً لعطائك .تهدف امل �ب��ادرة لتوزيع

امل��اء والع�صائر على العمال يف خمتلف �إمارات
ال��دول��ة ،حيث ا�ستهدفت ه��ذه املرحلة �أك�ثر من
 2500عامل يف موقعي املنطقة احلرة وم�سرح
وغرفة جتارة و�صناعة الفجرية مب�شاركة 160
متطوعاً ،من بينهم فر�سان التطوع يف فريق �شكراً
لعطائك .و�أك��د ال�شيخ الدكتور �سامل بن ركا�ض
العامري� ،أن ختام مبادرة �سقيا �شكراً لعطائك يف
�إمارة الفجرية يت ّوج اجلهود الكبرية التي بذلت
يف الإعداد وتهيئة �أف�ضل الظروف لنجاح املبادرة
التي تر�سخ القيم املجتمعية واملبادرات الطوعية،
ال�سيما �أن هذه املبادرة تعرب عن احلب والتقدير
وال��وف��اء للمغفور له ب ��إذن اهلل ال�شيخ خليفة بن
زاي��د �آل ن�ه�ي��ان ،طيب اهلل ثراه"� .إن التجاوب

الالفت واملتعاظم من كافة امل�ؤ�س�سات والأفراد،
والفرق التطوعية يعك�س قيمة الوفاء من �أبناء
زايد اخلري لكل ما يعزز القيم املجتمعية ،وير�سخ
الدور الإيجابي يف �إر�ساء القيم التكافلية الرا�سخة
والأ�صيلة ،ون�شر الرتاحم يف املجتمع ،م�شرياً �إىل
اجلهود الكبرية التي بذلت يف ه��ذه املرحلة من
املنطقة احلرة بالفجرية وغرفة جتارة و�صناعة
الفجرية وم�ؤ�س�سة امل��وارد الطبيعية بالفجرية.
و�أ�ضاف ":ن���ش�ك��ر احل �� �ض��ور امل�م�ي��ز م��ن �سعادة
الدكتور �سيف حممد املعيلي ،ومثل هذه املبادرات
�ستظل متقدة يف الذاكرة وحا�ضرة بكل ما حفلت
به من تعاون وجتاوب وجهود بناءة و�إيجابية كان
لها الأثر الكبري يف تر�سيخ الوفاء والوالء للقيادة

ال��ر��ش�ي��دة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل اجل�ه��ود املخل�صة من
بقية اجلهات الأخرى الداعمة للمبادرة.
بدوره توجه �سيف الرحمن �أمري ،رئي�س جمل�س
�إدارة فريق �شكراً لعطائك باالمتنان والتقدير
�إىل :ب���ش��ار ع �ل��ي ،امل���س�ت���ش��ار ال �ق��ان��وين للفريق،
والإعالمية م��رمي احل�م��ادي ،نائب رئي�س جلنة
الإع�ل�ام التطوعي وم��رمي الكندي نائب رئي�س
جلنة الإب��داع واالبتكار ،م�ضيفاً �أن التميز الذي
حققته ه��ذه امل �ب��ادرة ي��ؤك��د قيمة الت�ضامن بني
�أفراد املجتمع يف كل ما يعزز اجلهود التطوعية،
م�ضيفاً �أن �ه��م ي�ست�شعرون قيمة م��ا ح��دث لأن
الرغبة يف النجاح كانت هي الغالبة.
وثمن الدور الرائد ل�شركاء النجاح يف كل املراحل

املا�ضية وهم فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ،
كليات التقنية العليا ،مبادرة الروح الإيجابية من
�شرطة دبي ،نادي املدام الثقايف الريا�ضي ،فريق
غاية التطوعي ،فريق نب�ض الإمارات التطوعي،

وثيقة ال ��والء واالن �ت �م��اء� ،شبكة ر�ؤي ��ة الإم ��ارات
الإع�ل�ام� �ي ��ة ،ب �ك��دا���ش ال �ط��رب��و���ش للمثلجات،
فا�ست للمقاوالت ،م��زارع ال�ع�ين ،القمة العاملية
لال�ست�شارات القانونية ،ومطعم بنت النوخذة.

لتعزيز ال�شراكة العلمية والتعاون البحثي

ً
اجتماعا مع معهد التكنولوجيا التطبيقية – بوليتكنيك �أبوظبي
جامعة الإمارات تعقد
•• العني -الفجر

يف �إطار تعزيز ال�شراكة العلمية والتعاون البحثي
ب�ين جامعة الإم� ��ارات العربية املتحدة و معهد
التكنولوجيا التطبيقية – بوليتكنيك �أبوظبي ،
عُقد اجتما ٌع لبحث �سبل التعاون اال�سرتاتيجي
وتطوير العمل البحثي العلمي امل�شرتك ،وتبادل
اخل�ب�رات ودع��م م�سرية التعليم خل��دم��ة �أجيال
امل���س�ت�ق�ب��ل مب��ا ُي� �ع� � ّزز ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال ��دول ��ة يف
حتقيق �أه ��داف التنمية امل�ستدامة ع�بر البحث
العلمي امل�شرتك للعام  ،2030وذلك يف جماالت
الدرا�سات اجلامع ّية والدرا�سات العليا والتدريب
املهني الأك��ادمي��ي مب��ا ين�سجم م��ع ا�سرتاتيجية

حكومة �أبوظبي.
ح���ض��ر االج �ت �م��اع يف م�ق��ر م�ع�ه��د التكنولوجيا
التطبيقية ، ADpoly -يف �إم ��ارة �أبوظبي،
ال��دك�ت��ور �أح �م��د م ��راد ،ال�ن��ائ��ب امل���ش��ارك للبحث
العلمي بجامعة الإمارات ،والدكتور �أحمد العور،
امل��دي��ر ال �ع��ام مل�ع�ه��د ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا التطبيقية،
وال��دك�ت��ور علي ه�لال النقبي ،مدير بوليتكنك
– �أبوظبي ،وفريق العمل من �أع�ضاء الهيئات
التدري�سية والبحثية والإدارية من اجلانبني.
و�أو� �ض��ح ال��دك�ت��ور �أح�م��د م��راد ،النائب امل�شارك
للبحث العلمي خالل اللقاء �أن جامعة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ت �ع �م��ل ب���ش�ك��ل م���س�ت�م��ر على
تعزيز ال�شراكات اال�سرتاتيجية م��ع امل�ؤ�س�سات

واجل��ام�ع��ات وامل�ع��اه��د الوطنية يف ال��دول��ة ،عرب
املبادرات العلمية والبحثية التي تخدم املجتمع ،
و ُتع ّزز من ر�ؤية القيادة الر�شيدة لتحقيق �أهداف
اال�سرتاتيجية الوطنية ال�شاملة للعلوم.
وا�ستعر�ض مع امل�شاركني الفر�ص املتاحة التي
تقدمها جامعة الإم��ارات لتعزيز هذه ال�شراكات
ال �ب �ح �ث �ي��ة وال �ع �ل �م �ي��ة ،ع�ب�ر خم �ت �ل��ف مراكزها
ال�ب�ح�ث�ي��ة ،والتخ�ص�صات العلمية التطبيقية،
ور��س��م خ��ارط��ة طريق لتفعيل التعاون امل�شرتك
البحثي والتطبيقي ،لإع ��داد ال �ك��وادر الوطنية
من خريجي امل�ؤ�س�ستني ،وكيفية تعزيز التعاون
مع معهد التكنولوجيا التطبيقية – بوليتكنيك
�أبوظبي ADpoly

رح��ب ال��دك�ت��ور �أح�م��د ال�ع��ور ،املدير
وم��ن جهته ّ
العام ملعهد التكنولوجيا التطبيقية بامل�شاركني،
وق� � � � �دّم � � �ش ��رح � �اً ح� � ��ول م �ع �ه ��د التكنولوجيا
التطبيقية ،والتخ�ص�صات املهنية والتطبيقية
املتوافرة التي ت�ساهم يف �إع��داد الكوادر الوطنية
امل��ؤه�ل��ة لالن�ضمام �إىل ��س��وق العمل مب��ا يخدم
اال�سرتاتيجية الوطنية لتعزيز قطاعات ال�صناعة
والتقنية والطاقة ،والعمل على مواجهة حتديات
امل�ستقبل يف خمتلف امل �ج��االت املهنية والفنية
التي حتتاجها ال��دول��ة .فيما ق�دّم الدكتور علي
ه�ل�ال ال �ن �ق �ب��ي ،م��دي��ر ب��ول�ي�ت�ك�ن��ك – �أبوظبي
عر�ضاً تعريفياً �شام ً
ال ح��ول ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية
والتخ�ص�صات واملجاالت املختلفة و�أو�ضح قائ ً
ال:

" �إن ال�شراكة مع جامعة م�شهود لها بالريادة
الأكادميية و�صرح علمي عاملي ،له الأثر والأهمية
يف �إط� ��ار ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة م�ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي التقني
لتعزيز م�ه��ارات وق��درات طلبة جامعة االمارات
وطلبة بوليتكنك ،م�شرياً �إىل �أن ال�شراكة تن�ص

على تطوير املهارات البحثية والتقنية للطلبة يف
جماالت العلوم التطبيقية والتكنولوجيا ،وكذلك
مت�ن��ح طلبة ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات ف��ر��ص��ة الو�صول
ملختربات بوليتكنك العاملية ،واال�ستفادة منها يف
التدريب العملي والتقني.
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قد يكون فقدان الوزن �أكرث �صعوبة خالل �أ�شهر
ال�صيف ،ولكن وفقا لأخ�صائيي التغذية ،هناك
ت�سرع
بع�ض الأطعمة وامل�شروبات التي ميكن �أن ّ
عملية فقدان الوزن خالل �أ�شهر الطق�س احلار.
ووفقا ملوقع  ،Bodylineف�إن القاعدة الأوىل
خلف�ض ال��وزن خ�لال �أ�شهر ال�صيف هي البقاء
رطبا.
القاعدة الأوىل هي البقاء رطبا

July

26

Tuesday

23

ماذا ت�أكل وت�شرب �أثناء الطق�س احلار لفقدان الوزن؟
وين�ص املوقع ال�صحي على �ضرورة �شرب ما بني لرتين �إىل ثالثة لرتات من املاء
البارد يوميا� ،أو يف �أ�شكال �أخرى من ال�سوائل مثل ال�شاي �أو ماء الليمون ،ما يزيد
من القدرة على حرق ال�سعرات احلرارية بن�سبة ت�صل �إىل .30%
و�أو�صى توري �أرمول ،وهو طبيب ومتحدث
با�سم �أكادميية التغذية وعلم التغذية ،
بـ "�شرب املاء قبل الأكل".
وتتمثل فكرة فقدان ال��وزن يف �شرب
كوبني من املاء قبل كل وجبة .و�أو�ضح
�أرم� ��ول" :هذا �سيبقيك رط�ب��ا و�أقل
عر�ضة للإفراط يف تناول الطعام".
و�أو� �ص��ت م�ؤ�س�سة  Bodylineب�شرب
ال�شاي الأخ�ضر ال�ساخن طوال اليوم .وي�شري
امل��وق��ع ال�صحي �إىل �أن "الدرا�سات تظهر �أن
امل���ش��روب ال���س��اخ��ن مي�ك��ن �أن يقلل م��ن كمية
احل ��رارة املخزنة يف اجل�سم ويجعلك تتعرق.
وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،يحتوي ال�شاي الأخ�ضر
على م�ضادات الأك�سدة التي ت�ساعد يف �إنقا�ص
الوزن ،لذلك ميكنك التهدئة وفقدان الوزن".
وم��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ،ي�ع��د ال���ص�ي��ف ال��وق��ت املثايل
ل �ت �ن��اول ال���س�ل�ط��ات .وال���س�ل�ط��ة ال �ط��ازج��ة املليئة
باملغذيات �ستجعلك ت�شعر بال�شبع يف الطق�س احلار.
وم��ع ذل��ك ،م��ن املهم جتنب تتبيالت ال�سلطة عالية
الد�سم.
وب��دال من ذل��ك ،ميكن اختيار ر�شة من اخل��ل البل�سمي مع امللح
والفلفل.
وبالن�سبة ل�ل��وج�ب��ات اخل�ف�ي�ف��ة ،ي�ج��ب �أن ي�خ�ت��ار �أول �ئ��ك الذين
يتبعون حمية غذائية لإنقا�ص ال��وزن ،الأطعمة ال�صيفية مثل
التوت واملانغو واخل��وخ وال��ذرة والفلفل والطماطم ،حيث �أن
جميعها غنية بالفيتامينات والأل �ي��اف ،م��ا يجعلك ت�شعر
بال�شبع لفرتة �أطول.
و�أو�ضح الدكتور �أرمول �أنه خالل �أ�شهر ال�صيف ،ميكن ملن
يرغب يف التخل�ص من ال��وزن الزائد "ال�سماح لأنف�سهم

باخلروج لتناول احللوى" مع �ضمان امل�شي.
و�أو�ضحت �أخ�صائية التغذية �شارون ناتويل �أن هناك ثالثة
�أطعمة مفيدة للغاية لفقدان الوزن �أثناء الطق�س احلار:
ال�ب�ي����ض واخل �� �ض��روات ال��ورق �ي��ة وال�ب�ط�ي��خ الأ�صفر
(ال�شمام).
وك�شفت ن��ات��ويل �أن البي�ض ي�ع��د ب��روت�ي�ن��ا لذيذا
ت�ضيفه �إىل وج�ب��ة الإف �ط ��ار ،ك�م��ا �أن ��ه "م�صدر
غني للحم�ض الأم�ي�ن��ي ال�ترب�ت��وف��ان ،م��ا يعني
�أن��ه ي�ساعدك على ال�ن��وم ب�شكل �أف�ضل لفرتة
�أطول ب�إخبار عقلك بالتوقف عن العمل طوال
الليل".
وت�ع��د اخل �� �ض��روات ال��ورق �ي��ة م�ث��ل ال�سبانخ
وغ�ي�ره ��ا م ��ن اخل �� �ض��ر ال��ورق �ي��ة الداكنة
م�ث��ال�ي��ة ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال��رط��وب��ة بف�ضل
حمتواها العايل من املاء .كما �أنها �سهلة
اله�ضم وقليلة ال�سعرات احلرارية.
و�أخ�ي�را ،يعد ال�شمام "طعاما مثاليا
يف ال �� �ص �ي��ف وم �ن �ع �� �ش��ا ل �ل �غ��اي��ة يف
احلرارة" ،وف �ق��ا الخت�صا�صي
التغذية.وفاكهة ال�صيف هذه
لي�ست منع�شة فقط،
بل �إنها �ستحافظ
ع� � �ل � ��ى رط � ��وب � ��ة
�أول� �ئ ��ك الذين
يتبعون حميات
غ� � � � ��ذائ � � � � �ي� � � � ��ة،
ف�ضال ع��ن �أنها
حت � � �ت� � ��وي ع �ل ��ى
م��ادة الليكوبني،
وال�ت��ي حتمي من
ال�ت�ع��ر���ض لأ�شعة
ال�شم�س.

مر�ض ي�سبب العمى يرتبط ب�شكل وثيق ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية
ك�شفت درا�سة �أن املر�ضى الذين يعانون من �شكل معني من
التنك�س البقعي املرتبط بالعمر ( ،)AMDامل�سبب للعمى،
معر�ضون ب�شكل كبري خلطر الإ���ص��اب��ة ب��أم��را���ض القلب
والأوع��ي��ة الدموية وال�سكتة الدماغية.ويبدو �أن هذه
الدرا�سة اجلديدة ،من م�ست�شفى نيويورك للعني والأذن يف
ماونت �سيناي ،والتي ُن�شرت يف عدد يوليو من جملة ،Retina
هي الأوىل التي تثبت وجود �صلة بني اال�ضطرابات.
ويو�ضح امل�ؤلف الرئي�سي الدكتور ثيودور �سميث� ،أ�ستاذ طب
وجراحة العيون يف كلية الطب يف �إيكان مباونت �سيناي" :على
مدى العقود الثالثة املا�ضية ،اقرتح الباحثون وجود ارتباط
بني التنك�س البقعي املرتبط بالعمر و�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية ،ولكن مل تكن هناك بيانات قاطعة حول هذا الأمر
حتى الآن .و�أج��اب فريق �شبكية العني لدينا على هذا ال�س�ؤال
املهم م��ن خ�لال الرتكيز على نوعني خمتلفني م��ن التنك�س
ال�ب�ق�ع��ي امل��رت�ب��ط ب��ال�ع�م��ر مي�ك��ن ر�ؤي �ت��ه م��ن خ�ل�ال الت�صوير

املتقدم لل�شبكية .واكت�شفنا �أن �شكال واحدا فقط من التنك�س م���ص��اب��ا مب��ر���ض ق�ل�ب��ي ك�ب�ير غ�ي�ر م�ك�ت���ش��ف� ،أو رمب ��ا ت�ضيق
البقعي املرتبط بالعمر ،وهو مع روا�سب  drusenoidحتت ال�شريان ال�سباتي ال��ذي قد ي��ؤدي �إىل ح��دوث �سكتة دماغية.
حم�سن للرعاية� ،سيتم النظر
ال�شبكية ،مرتبط ارتباطا وثيقا ب�أمرا�ض الأوع�ي��ة الدموية ونتوقع ذلك يف امل�ستقبل ،كمعيار ّ
عالية اخل�ط��ورة ،وال�شكل الآخ��ر ،امل�ع��روف با�سم  ،drusenيف �إحالة ه�ؤالء املر�ضى مبكرا �إىل طبيب القلب للتقييم ورمبا
لي�س كذلك".وتابع الدكتور �سميث�" :إذا ق��ام �أط�ب��اء العيون العالج".ويعد التنك�س البقعي املرتبط بالعمر (،)AMD
بت�شخي�ص �أو عالج �شخ�ص ما م�صابا بنوع معني من الروا�سب ال�سبب الرئي�سي ل�ضعف الب�صر وال�ع�م��ى ل��دى الأ�شخا�ص
 drusenoidحتت ال�شبكية من التنك�س البقعي املرتبط الذين تزيد �أعمارهم عن  65عاما ،وهو ناجت عن تلف املنطقة
بالعمر ،ولكن يبدو �أن��ه على ما ي��رام ،فقد يكون هذا املري�ض املركزية لل�شبكية امل�سماة البقعة ،وه��ي امل�س�ؤولة عن القراءة
وقيادة ال��ر�ؤي��ة .ويُطلق على �أح��د الأ�شكال الرئي�سية للتنك�س
البقعي املرتبط بالعمر ،ا�سم  ،Drusenحيث تت�شكل روا�سب
الكولي�سرتول ال�صفراء ال�صغرية يف طبقة حت��ت ال�شبكية.
وميكن �أن حترم �شبكية العني من الدم والأك�سجني ،ما ي�ؤدي
�إىل ف �ق��دان ال�ب���ص��ر .ومي�ك��ن �إب �ط��اء ت�ك��وي��ن  Drusenعن
طريق مكمالت الفيتامينات املنا�سبة.
وال�شكل الرئي�سي الآخرللتنك�س البقعي املرتبط بالعمر هو
وجود روا�سب  Drusenoidحتت ال�شبكية ( ،)SDDوهو
�أقل �شهرة ويتطلب ت�صويرا �شبكيا عايل التقنية للك�شف عنه.
وتتكون هذه الرت�سبات �أي�ضا من الدهون الدهنية وغريها من
امل��واد ،ولكنها تت�شكل يف طبقة خمتلفة حتت خاليا ال�شبكية
احل�سا�سة لل�ضوء ،حيث ترتبط �أي�ضا بفقدان الب�صر .وحاليا،
ال يوجد عالج معروف لـ  Drusenoidحتت ال�شبكية.
وحلل الباحثون خ�لال ال��درا��س��ة 126 ،مري�ضا يعانون من
التنك�س البقعي املرتبط بالعمر ،با�ستخدام الت�صوير املقطعي
الب�صري ( ،)OCTوه��و نظام ت�صوير متقدم يوفر م�سحا
مقطعيا عايل الدقة ل�شبكية العني.
كما �أجاب املر�ضى عن ا�ستبيانات حول تاريخهم ال�صحي ،مبا يف
ذلك �أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية.
ومن بني املر�ضى اخلا�ضعني للدرا�سة ،كان  62مري�ضا م�صابا
ب�ـ  Drusenoidحت��ت ال�شبكية ،و 64مري�ضا م�صابا بـ

.Drusenو�أبلغ  51من �إجمايل  126مري�ضا ()40%
ع��ن �إ�صابتهم ب��أم��را���ض القلب والأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة �أو �سكتة
دماغية �سابقة ،وك��ان معظم ه��ؤالء املر�ضى ( )66%يعانون
من ا�ضطراب نق�ص االنتباه مع فرط الن�شاط.
وع�ل��ى النقي�ض م��ن ذل ��ك ،م��ن ب�ين  75مري�ضا مل يعرفوا
ب��أم��را���ض القلب �أو ال�سكتة الدماغية ،ك��ان ع��دد قليل ن�سبيا
( )19%م�صابا بـ  Drusenoidحتت ال�شبكية.
وم��ن الناحية الإح���ص��ائ�ي��ة ،ك��ان امل��ر��ض��ى ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون من

�أمرا�ض القلب والأوع�ي��ة الدموية �أو ال�سكتة الدماغية �أكرث
عر�ضة للإ�صابة ب�ـ  Drusenoidحت��ت ال�شبكية ،بثالث
م��رات مقارنة باملر�ضى الذين ال يعانون من �أم��را���ض القلب
والأوعية الدموية.
واقرتح الباحثون �أن �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية الكامنة
من املحتمل �أن تهدد ال��دورة الدموية يف العني ،ما ي��ؤدي �إىل
حدوث  Drusenoidحتت ال�شبكية والت�سبب يف النهاية يف
فقدان الب�صر والعمى.
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70535

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -جبل الطور للمقاوالت الفنية  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2022 /0003477عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :حبل الطور للمقاوالت الفنية  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عال الدين حممد مونوهور علي  -اجلن�سية  :بنجالدي�ش
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  12364درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

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

حماكم دبي االبتدائية
70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2022 /0001982عمايل جزئي

�إىل املدعي عليه  :بيبلوب ح�سني عاريج اال�سالم
جمهول حمل الإقامة
(باللغتني العربية والإجنليزية)
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/4أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى  - 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 2022/7/19م.
مدير اخلدمات الق�ضائية

70533

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد  :عبداهلل �سامل �سعيد بن فتري الطنيجي  -اماراتي اجلن�سية  -ميلك الرخ�صة
التجارية (النفي�س ملقاوالت االملنيوم والزجاج) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب
رخ�صة رقم (  )529114حيث ان ال�سيد :عبداهلل �سامل �سعيد بن فتري الطنيجي  -اماراتي
 اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((النفي�س ملقاوالتاالملنيوم والزجاج)) البالغة (� )%100إىل ال�سيد � :شودری حممد عبداملنان عزیز احلق -
بنغالدي�ش اجلن�سية  -تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات تنازل �صاحب
الرخ�صة ال�سابق ل�صاحبها احلايل .وعمال بن�ص املادة ( ) 14فقره  5من القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب العدل  ،فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم
الت�صديق على الأجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه �أي اعرتا�ض
على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078719
تنازل /بيع

ليكن معلومـا للجميع بانني ال�سيد /حممد را�شد غامن الع�صري املطرو�شي اماراتي اجلن�سية
واحمل بطاقة هوية رقم  ،784198208505366يرغب يف البيع والتنازل عن كامل
ح�صتي البالغة  ،100%يف الرخ�صة امل�سماه (مطعم داما�س) والتي تا�س�ست بامارة ال�شارقة
حتت رقم  788096ايل ال�سيد/ا�صف علی بخت زاده  ،باك�ستاين اجلن�سية و يحمل بطاقة
هويـة رقم  ،784198973642402تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل
خدمات ،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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اخطار دفع بالن�شر
رقم امللف  2022/263تنفيذ جتاري
بناء على طلب  /املحكوم له  /عفراء �سامل عبدالرحمن ال�شام�سي اجلن�سية  /الإمارات
العربية املتحدة اىل املحكوم عليه  /م�ؤ�س�سة ام دي ات�ش خلدمات الت�صميم باحلا�سب
االيل اجلن�سية .ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما
بتاريخ  2021/12/19يف الق�ضية رقم  444/2021جتاري جزئي بالزامك بدفع
مبلغ وقدره  38196.33درهما �شامال الر�سوم وامل�صاريف ومبا ان املحكوم له اعاله
قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�شار اعاله  ،ف�أنت مكلف بتنفيذ ما جاء
اع�لاه خ�لال  15ي��وم التايل للتبليغ ويف ح��ال تخلفك عن ذل��ك ف��ان املحكمة �ستتخذ
بحقك االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم  ,والر�سوم املرتبة عليك .املالحظات
 :يجب الإعالن باللغة العربية والإجنليزية
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�إعالن بالن�شر
رقم ()149719/2022

ق�سم التنفيذ

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  581/2021جتاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 2543393درهم) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :م�صرف الهالل
عنوانه � :إم ��ارة دب��ي  -الق�صي�ص �� -ش��ارع النهدة  -ب�ج��وار م��رك��ز ال�ط��وار �سنرت ومنطقة دب��ي التعليمية  -ت  044266024 :متحرك :
 0502429874رقم مكاين ( )3713695345وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  :حمدان ابراهيم عبيد ح�سن  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي  -مبنى برج وي�ست بريى � -شقة
مكتب رقم  - 2108اخلليج التجاري nassir@ishaaruae.net - 042440343 - 0508887377 -
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2022/8/10ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �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  :ح�صة حمدان ابراهيم عبيد ح�سن يف ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :ال�سطوة  -رقم االر�ض
 - 3756رقم البلدية  334 - 1109 :م�ساحة احل�صة  214.46 :مرت مربع  -قيمة احل�صة  1113648 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/149915
املنذره  :فخر الدين للعقارات ( امل�ؤجره)
املنذر �إليها � :سي�سليا لت�صميم وتنفيذ الديكور �ش.ذ.م.م (م�ست�أجره)
املو�ضوع  :تخطر املنذره /املنذر �إليها ب�ضرورة �أن تقوم يف موعد �أق�صاه ثالثني
يوماً من تاريخ الن�شر ب�سداد امل�ستحقات االيجاريه ب�إجمايل مبلغ وقدره 12,294
درهم و�سداد ما ي�ستجد من �إيجار و�أي م�ستحقات �إيجارية اخرى من تاريخ
 17/06/2022وحتى تاريخه ،و�إال �ست�ضطر امل�ؤجرة �إىل �إقامة الدعوى بطلب
�إخالء املنذر �إليها من العني امل�ؤجرة و�إلزامها ب�سداد بدل الإيجار وامل�ستحقات
االيجاريه حتى متام الإخالء مع ر�سوم �إ�ستهالك الكهرباء واملياه وبر�سوم وم�صاريف
الدعوى .مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/149914
املنذره  :فخر الدين للعقارات ( امل�ؤجره)
املنذر �إليها  :النخبة لتجارة امل�شتقات النفطية �ش.ذ.م.م ( م�ست�أجره)
املو�ضوع  :تخطر املنذره /املنذر �إليها ب�ضرورة �أن تقوم يف موعد �أق�صاه ثالثني
يوماً من تاريخ الن�شر ب�سداد امل�ستحقات االيجاريه ب�إجمايل مبلغ وقدره 53,621
درهم و�سداد ما ي�ستجد من �إيجار و�أي م�ستحقات �إيجارية اخرى من تاريخ
 17/06/2022وحتى تاريخه  ،و�إال �ست�ضطر امل�ؤجرة �إىل �إقامة الدعوى بطلب
�إخالء املنذر �إليها من العني امل�ؤجرة و�إلزامها ب�سداد بدل الإيجار وامل�ستحقات
االيجاريه حتى متام الإخالء مع ر�سوم �إ�ستهالك الكهرباء واملياه وبر�سوم وم�صاريف
الدعوى .مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.

الكاتب العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -يو�سف حممد ابراهيم يو�سف ب�صفته
مالك �شركة الكوت لالنتاج الفني
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2022 /0004170جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :يو�سف حممد ابراهيم يو�سف ب�صفته مالك �شركة الكوت لالنتاج الفني
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ فام لال�ستثمار يف الأموال اخلا�صة وميثلها في�صل على مو�سى علي النقبي  ،اجلن�سية
الإمارات العربية املتحدة  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 235494
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

70021

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

ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب -
ديرة  -بور�سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :مبوجب
هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
الروويا للتجارة العامة � -ش ذ م م وذل��ك مب��وج��ب ق��رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ
 2022/5/27واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/5/27
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

الكاتب العدل

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70533

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -خالد حممد ح�سن عيد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICIVS2021 /0005056مدين
�إىل املحكوم عليه  :خالد حممد ح�سن عيد
العنوان  :منطقة الذخرية �شارع  884بيت رقم  4هاتف  0097455595505 :الربيد الإلكرتوين :
KHALID.ALMOHANNADI@HOTMAIL.COM
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة فام القاب�ضة  -ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 105920.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70021

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

ا�سم ال�شركة  :الروويا للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب طابق ميزانني ملك �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد ال مكتوم  -بردبي
 الكرامة  -ا�ستدامة  Bال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة : 760726رقم القيد بال�سجل التجاري  1236189 :مبوجب هذا تعلن دائرة
الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/5/27واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/5/27وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب
رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة  -بور�سعيد -
هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

70197

الكاتب العدل

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

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70197

وزارة العدل  -حمكمة �أم القيوين االحتادية االبتدائية
�إعالن بال�سداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني
يف الإنابة الق�ضائية رقم  81ل�سنة 2017

اىل املنفذ �ضدها� /شركة تعمري القاب�ضة لال�ستثمار ذ.م.م ل�صالح املنفذ لها � /شركة الوفاق للتمويل �ش.م.خ
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارات املبني �أدناه عن طريق املزاد العلني.
رقم امللف

املنطقة

رقم املنطقة

نوع العقار

4581

ام الثعوب

705

�صناعي

4584

ام الثعوب

705

�صناعي

6151

ام الثعوب

705

�صناعي

4574

ام الثعوب

705

�صناعي

لذا قررت املحكمة (دائرة التنفيذ) يف الإنابة الق�ضائية  81ل�سنة  2017اخطاركم بوجوب �سداد الدين املرتتب يف ذمتكم يف الإنابة الق�ضائية
�أعاله ب�صندوق املحكمة وذلك خالل  15يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا ،واال ف�إن املحكمة �ستتخذ القرار املنا�سب ب�ش�أن طرح العقارات املذكورة
�أعاله للبيع وفق الأ�صول وذلك عم ً
ال لن�ص املادة ( )152فقرة ( )2من الالئحة التنفيذية ( )57ل�سنة  2018للقانون االحتادي رقم ()11
ل�سنة  1992ب�شان قانون الإجراءات املدنية  ...يقت�ضي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها �أعاله...

عي�سى احمد نا�صر  /مدير مكتب التنفيذ
حمكمة �أم القيوين الإحتادية الإبتدائية

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للت�صفية

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

70197

70197

التاريخ 2022/7/6 :
املنذر  :ابهيناف بهانداري مادهو �شيكهار
العنوان  :االمارات العربية املتحدة  -امارة دبي  -اخلليج التجاري  -ميدان اخلليج  -بناية رقم  6مكتب 101
املنذر اليه � :سوری�ش برا�ساد  -العنوان  :االمارات العربية املتحدة  -امارة دبي  -نخلة جمريا � -سعفة م ،فيال رقم 44 -
املو�ضوع � :إنذار قانوين بالتكليف بالوفاء
حيث ان املنذر يداين املنذر �إليها مببلغ وقدره  2,250,000درهم (مليونان ومئتان وخم�سون الف درهما) وثابت ذلك مبوجب
عدد � 2شيك باالرقام  00075مببلغ وقدره  250,000من بنك را�س اخليمة الوطني وال�شيك الثاين بالرقم 100084
مببلغ وقدره  2,000,000نور بنك .وحيث وانه وعمال بن�ص املادة ( )62من قانون الإجراءات املدنية املعدل بقرار جمل�س
الوزراء رقم ( )57ل�سنة  2018والتي تن�ص على انه (ا�ستثناء من القواعد العامة يف رفع الدعوى ابتداء تتبع االحكام الواردة
يف املواد التالية �إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال االداء وكان كل ما يطالب له دينا من النقود معني املقدار او منقوال معينا
بنوعه ومقداره وال مينع من �سلوك امر االداء او اتخاذ �أي �إجراء من االجراءات التحفظية) وحيث ان ملنذر حاول مرارا وتكرارا
التوا�صل مع املنذر اليه لكن دون جدوى ل�سداد املبالغ امل�شار اليها مما ا�ضر معه باملنذر .مما يحق معه لالخري املطالبة عن
الت�أخري  ،وما يقت�ضي اي�ضا اتخاذ كافة االجراءات القانونية يف حالة عدم ال�سداد .لذلك  ،ينبه املنذر على املنذر اليه ب�سرعة �سداد
املبلغ امل�ستحق مو�ضوع االنذار  2,250,000درهم خالل املدة القانونية خم�سة ايام من تاريخ االعالن بالن�شر واال �سوف يتخذ
املنذر ذدك كافة االجراءات القانونية مع حتميلكم كافة امل�صاريف واتعاب املحاماة.

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1105/2021/211تنفيذ عقاري

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078899
تنازل /بيع

الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر جلل�سة اخلربة

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

يف الدعوى رقم  2022/1900جتاري كلي  -ال�شارقة
املدعي � /سيف عبيد علي دعيف�س املهريي
بوكالة املحامي  /د .علي النعيمي للمحاماة والإ�ست�شارات القانونية
املعلن �إليها  /املدعي عليهم  - /ال�صقر الذهبي النظمة الأمن واملراقبة (ذ م م)
 �صفوان ح�سن امللحميف الدعوى رقم ( )2022/1900جتاري كلي  -ال�شارقة
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�شارقة املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اجلمعة
املوافق  2022/7/29يف متام ال�ساعة التا�سعة �صباحا لعقد الإجتماع الأول للت�صفية عن بعد وميكنكم
التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية expert@alsharid.com
تليفون 042555155 :
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى
 ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ امل�أمورية وا�ستالم
امل�ستندات والتعقيب عليها.

امل�صفي الق�ضائي � /سعيد ال�شارد الفال�سي
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449

يف الدعوى رقم ( )2022/512تعيني خربة

املتنازع �ضده الأول  :ابراهيم عمر يو�سف الري�س
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري ح�سابي يف الدعوى املقامة �ضدكم من
املتنازع  :عمرو حممد �صالح احمد خيوه  ،وعليه ف�أنتم مكلفني او من ميثلكم
قانونا بح�ضور اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم الإثنني املوافق 2022/8/1
يف متام ال�ساعة  02.00ظهرا  ،وذلك باحل�ضور على املن�صة الإلكرتونية بوا�سطة
برنامج مايكرو�سوفت تييمز .لذا نطلب منكم احل�ضور والإت�صال هاتفيا على مكتب
اخلبري املنتدب على الرقم ( )04 -3888996وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم
باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�ضور ف�إن اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا
لل�صالحيات املخولة لها قانونا.
طارق الغيث  /خبري ح�سابي

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0004835مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :نعیم احمد ملقاوالت البناء ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعية  :جمعية مالك برج الربج وميثلها رئي�س جمعية خالد ع�صام حممد �شلبي
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب:
 �إل��زام املدعي عليها مببلغ  274,305دره��م (مائتي و�أرب�ع��ة و�سبعني �أل��ف وثالثمائة وخم�سة درهم)املدفوع من العقد.
 �إلزام املدعي عليها بفائدة ت�أخريية مبقدار  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد. �إلزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.�أن��ت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/08/01أم��ام مكتب �إدارة ال��دع��وى حمكمة ال�شارقه الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من
تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

�إىل املدعي عليه  :عامل ت�شابال  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/1أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )6
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/7/25م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70533

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70533

70197

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0002581جتاري (جزئي)

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70533

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /غامن �سلطان ح�سني يو�سف �آل علي اماراتي اجلن�سية
واحمل بطاقة هوية رقم  ،784198021042522يرغب يف البيع والتنازل عن كامل
ح�صتي البالغة  ،%100يف الرخ�صة امل�سماه ( /االمرباطور لتجارة املالب�س واالدوات
الريا�ضية) والتي تا�س�ست بامارة ال�شارقة حتت رقم  554239ايل ال�سيد� /أحمد حممد
حاجی عبداهلل  ،اماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم ، 784197006904201
لت�صبح ن�سبته  %100تنازل �صاحب الرخ�صة لأخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

االمارات العربية املتحدة

70533

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/431عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (797,949.40
درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :م�صرف الإمارات الإ�سالمي م�ساهمة عامة  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبية  -مبنى رقم  16الطابق
الثالث  ،هاتف رقم  04/2227008 /موبايل رقم  0557016552 :مكاين ()3135291835
املطلوب �إعالنه � :سهام حامد حممد ح�سن احلامد  -عنوانه � :إمارة دبي  -الرا�شدية  -فيال رقم  4مقابل حمطة مرتو الرا�شدية � -شارع
رقم  - 25مقابل مطعم بن عيد ال�شعبي  -موبايل رقم siham75@gmail.com - 0502943543 - 050/16217224 /
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/8/10ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �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  :ار�ض وما عليها من
بناء  -املنطقة  :هور العنز  -رقم االر�ض  - 911امل�ساحة  942,59 :مرت مربع  -املقدرة بــ ( 8,116,756درهم)
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

وزارة العدل

االمارات العربية املتحدة
العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70021

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
70533

70533

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4458/2021/207تنفيذ جتاري

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

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078668
تنازل /بيع

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

حماكم دبي

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70533

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -احمد ح�سني �شهاب
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0001934ال�شيكات املرجتعة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0003867ال�شيكات املرجتعة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ابوالكالم موندال
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2022 /0003312أمر اداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ا�سماء كناوي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICPL2022 /0003311امر اداء

�إىل املحكوم عليه  :احمد ح�سني �شهاب
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  18038.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :ا�سد علي مالك مالك �شوكت علي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 8850.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :ابو الكالم موندال
العنوان  :ال�شارقة القا�سمية بناية القبي�سي الزمالك رقم � 6شقة رقم 305
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور
ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 26870.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :ا�سماء كناوي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 19570
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

25
الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0070014

اخطار عديل بالوفاء
املخطر  /علي حممد حجي القبي�سي �أماراتي اجلن�سيه وميثله بالوكالة  /هند عبد الكرمي حممد جنم اجلن�سية م�صرية مبوجب وكالة رقم
 MOJAU - 2022 - 0053675وحتمل هوية رقم  - 784197894382080العنوان  :االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة  -ابو�شغارة -
مقابل حديقة ابو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب علي القبي�سي للعقارات  -الهاتف 971523210010 /
املخطر اليه  /ابنان ح�سني جعفر ح�سني
العنوان  /ال�شارقة القا�سمية بناية القبي�سي الزمالك � 54شقة رقم  - 104رقم الهاتف 971563215552 /
قيمة املطالبة  34800درهم
قد �سبق وحرر املخطر �إليه �شيكات للمخطر مببلغ  34800درهم مو�ضوع ال�شيكات املحررة من قبل املدعى عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات
توجه املدعى ل�صرف ال�شيكات اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبياناتهم كالتايل :
ال�شيك رقم  243706مبلبغ  6960درهم �ستة االف وت�سعمائه و�ستون درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021 /3 /1وامل�سحوب علي بنك ابوظبي الأول
ال�شيك رقم  243707مبلبغ  6960درهم �ستة االف وت�سعمائة و�ستون درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021 /5/1وامل�سحوب علي بنك ابوظبي االول
ال�شيك رقم  243708مبلبغ  6960درهم �ستة االف وت�سعمائة و�ستون درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/7/1وامل�سحوب علي بنك ابوظبي االول
ال�شيك رقم  243709مبلبغ  6960درهم �ستة االف وت�سعمائه و�ستون درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021 /9 /1وامل�سحوب علي بنك ابوظبي االول
ال�شيك رقم  243710مبلبغ  6960درهم �ستة االف وت�سعماله و�ستون درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021 /11 /1وامل�سحوب علي بنك ابوظبي االول
وحيث ان املدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى.
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية .واطلب
من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به .وهذا اخطار منا بذلك ...

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70533

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0068631

اخطار عديل بالوفاء
املخطر  /علي حممد حجي القبي�سي �أماراتي اجلن�سيه
وميثله بالوكالة  /هند عبد الكرمي حممد جنم اجلن�سية م�صرية مبوجب وكالة رقم  MOJAU - 2022 - 0053675وحتمل
هوية رقم  - 784197894382080العنوان  :االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة  -ابو�شغارة  -مقابل حديقة ابو �شغارة  -بناية
املزيونة  -مكتب علي القبي�سي للعقارات  -الهاتف 971523210010 /
املخطر الية � /شاجاخان اكرب با�شا
العنوان  /ال�شارقة ابو�شغارة  -بناية القبي�سي � 878شقة رقم  - 1102رقم الهاتف 971569239965 /
قيمة املطالبة  6340درهم
قد �سبق وحرر املخطر �إليه �شيك ل�صالح املخطر مببلغ  6340درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من املدعي عليه حيث اله بتاريخ ا�ستحقاق
ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل ال�شيك رقم  022مبلبغ
 6340درهم �سنة االف وثلثمائة واربعون درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/12/20وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
وحيث ان املدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى.
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات
القانونية .واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد � :سليم باليات �شاتوت  -اجلن�سية  :الهند ،يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد � :شوكت باليت �شاتوت -
اجلن�سية  :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (مطعم كل الأذواق) ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )606884ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL / 0004316أمر اداء

اىل املدعي عليه  :عبدالعزيز ايت عتو مغربي  /اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة
اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
ن�أمر بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره ( 6250درهم)
والزمته بامل�صروفات.
حرر بتاريخ  / 2022/7/14 :حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اىل املدعي عليه  :علي جا�سم االحمد � -سوري اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة
اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
ن�أمر بالزام املقدم �ضده بان ي�ؤدي اىل الطالبة مبلغ  15000درهم (خم�سة
ع�شر الف درهم) والر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت ما عدا ذلك.
حرر بتاريخ  / 2022/7/12 :حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اىل املدعي عليه  :علي ا�سد عبا�س حممد بخ�ش باك�ستاين اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة
اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
ن�أمر بالزام املقدم �ضده بان ي�ؤدي اىل الطالبة مبلغ  6250درهم (�ستة �آالف
ومائتان وخم�سون درهم) والر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت ما عدا ذلك.
حرر بتاريخ  / 2022/7/12 :حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0055763

اخطار عديل بالوفاء
املخطر  /علي حممد حجي القبي�سي �أماراتي اجلن�سيه
وميثله بالوكالة  /هند عبد الكرمي حممد جنم اجلن�سية م�صرية مبوجب وكالة رقم MOJAU - 2022 - 0053675
وحتمل هوية رقم  - 784197894382080العنوان  :االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة  -ابو�شغارة  -مقابل حديقة ابو
�شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب علي القبي�سي للعقارات  -الهاتف 971523210010 /
املخطر الية  /حممد عرفان �شاكر عمران �سروار اجلن�سية  /باك�ستان
العنوان  /ال�شارقة القا�سمية بناية القبي�سي رقم � 54شقة رقم  - 804الهاتف 971568070371 /
قيمة املطالبة  6900درهم
قد �سبق وحرر املخطر �إليه �شيك للمخطر مببلغ  6900درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق
ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل :
ال�شيك رقم  007579مبلبغ  6900درهم �ستة االف وت�سعمائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/7/10وامل�سحوب على بنك
ابوظبي االول
وحيث ان املدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى.
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ
الإجراءات القانونية .واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078829
تنازل /بيع

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
�إعالن بالن�شر
رقم ()2022/149936

70197
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الكاتب العدل

70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0068331
املخطر  /حممد احمد على احمد املرزوقي  -اماراتي اجلن�سية
العنوان  /ال�شارقة  -القرائن  -هاتف 0504558090
املخطر �إليه  /حممد كونهي لينا كاليكات  -هندي اجلن�سية
العنوان  /ال�شارقة  -هاتف 0529192020
املو�ضوع  /اخطار عديل للوفاء مببلغ  100000درهم
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  100،000درهم حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املخطر
ل�صرف ال�شيك االنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل :
ال�شيك رقم  100171مبلبغ  100000درهم بتاريخ ا�ستحقق  2018/11/13وامل�سحوب على
بنك دبي الإ�سالمي  ،وحيث ان املخطر اليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة
الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى ،لذلك  ،فاننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ال�شيك املذكور خالل
خم�سة �أيام من تاريخ اخطار كم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية،
وهذا اخطار منا بذلك ...
الكاتب العدل
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�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0074493

املخطـر  :علي �سعيد علي اخل�صـوين الكتبي  -اماراتي اجلن�سية
ويحمل هوية رقم 784197287276055
العنـوان  :ال�شارقة هاتف رقم )0508889339( :
املخطر �إليه  :مدهو �سودن �شرما رام كنوار �شرما  -هندي اجلن�سية
العنـوان  :عجمان هاتف رقم )0524302747( :
مو�ضوع الإخطار  :دفع قيمة �شيك
الوقـائـع  • :حيث ان املخطر �إليه حرر � 3شيكات :
رقم  000001بتاريخ  2019/9/1مببلغ  30000درهم امل�سحوب على بنك الإمارات الإ�سالمي،
رقم  000002بتاريخ  2019/10/15مببلغ  30000درهم امل�سحوب على بنك الإمارات الإ�سالمي،
رقم  000003بتاريخ  2019/11/20مببلغ  28000درهم امل�سحوب على بنك الإمارات الإ�سالمي،
وحيث ان املخطر اليه يرف�ض �سداد مبلغ ال�شيك املرجتع ومت التوا�صل معه دون فائدة ،وعليه فان املخطر يرغب
يف اخطار املخطر �إليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�شيك واال �سوف ي�ضطر ا�سفا التخاذ االجراءات القانونية �ضده يف
مدة �أق�صاه  5ايام  ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ،

الكاتب العدل

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

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078907
تنازل /بيع
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�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0055164

ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيد /حممد فهمي حممد ابو �صالح �سرييالنكي اجلن�سية واحمل بطاقة
هوية رقم  ، 784197741917583ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتي البالغة  ،%100يف
الرخ�صة امل�سماه �(/صالون فن ال�شباب للحالقة) والتي تـ�أ�س�ست بامارة ال�شارقة حتت رقم  572432ايل
كال من ال�سيد /حممد �سبوج باباري عزيز احلق باباري ،بنغالدي�شي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم
 784198753837256لت�صبح ن�سبته  %50وايل كال من ال�سيد /حممد ا�سحق بهويان �سوابان
حممد �سليمان بهويان  ،بنغالدي�شي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198662471436
لت�صبح ن�سبته  - %50خروج �شريك �/شركاء ودخول اخر �/آخرين تغيري ن�شاط  ،تغري وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

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

حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنية

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

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

ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيد /غامن �سلطان ح�سني يو�سف ال على اماراتي اجلن�سية
واحمل بطاقة هوية رقم  784198021042522ارغب يف البيع والتنازل عن كامل
ح�صتي البالغة  ،%100يف الرخ�صة امل�سماه ((اللم�سات املميزة التجارية) والتي تا�س�ست
بامارة ال�شارقة حتت رقم  571296ايل ال�سيد /احمد حممد حاجي عبد اهلل اماراتي
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  ،784197006904201لت�صبح ن�سبته %100
تعديالت �أخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنية

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

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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2022 / 0004317أمر اداء

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2022 / 0004315أمر اداء

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

الكاتب العدل

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

الثالثاء  26يوليو  2022م  -العـدد 13603

70533

املخطر  :علي حممد حجي القبي�سي اماراتي اجلن�سية
وميثله بالوكاله  /هند عبد الكرمي حممد جنم اجلن�سية م�صرية وكان رقم  MOJAU-2022-0053675وحتمل هواية
رقم  - 784197894382080العنوان  :ال�شارقة  -ابو�شغارة  -مقابل حديقة ابو�شفارة  -بناية املزيونية  -مكتب علي القبي�سي
للعقارات  -هاتف رقم 971523210010 :
املخطر اليه  :حممد امري �شبري احمد كليار اجلن�سية باك�ستان
العنوان  :ال�شارقة  -القا�سمية بناية  -القبي�سي الزمالك رقم � 54شقة رقم  - 404هاتف رقم 971552965319 :
قيمة املطالبة  24000الف درهم
قد �سبق وحرر املخطر �إليه ل�صالح املخطر �شيكات مببلغ  24000الف درهم مو�ضوع ال�شبكات املحررة من قبل املدعى عليه حيث انه
بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات توجه املدعى ل�صرف ال�شيكات اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبياناتهم كالتايل
ال�شيك رقم  100006مبليع  10000ع�شرة االف درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/8/4وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي
�شيك رقم  100002مببلغ � 7000سبعة االف درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/7/1وامل�سحوب على بنك اال�سالمي دبي
�شيك رقم  100001مببلغ  7000درهم �سبعة االف درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/5/1وامل�سحوب على بنك اال�سالمي
وحيث ان املدعى عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى.
لذلك  ،ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �ست�ضطر التخاذ الإجراءات
القانونية .واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا �أخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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تنازل /بيع

تنازل /بيع

تنازل /بيع

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة  /مرمي عبداهلل ح�سن اجلن�سية  :االمارات ترغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغه  %100ل�صالح ال�سيد � /صالح احمد حممد
علي خال�شي  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه(ال�سنام لتلبي�س ال�سيارت)
�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ()522594
تعديالت اخري  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /اروج حممد يو�سف  -اجلن�سية باك�ستان  -يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (�صالون القطعة
الذهبية للحالقة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية
رقم (� ،)771112إىل ال�سيد  /حممد �شاهنی �شاجو ابو الها�شم  -اجلن�سية
بنغالدي�ش  ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه
اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات
القانونية.
الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة  :كرميه خ�ضري ثجيل اخلفاجه  -اجلن�سية  :العراق،
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيدة :
حوراء راهي حممد البديري  -اجلن�سية  :العراق ،يف الرخ�صة امل�سماه (الإماراتية
لت�صميم االزياء) ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )534160ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت �أخرى :
وعمال بن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه
اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات
القانونية.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

املنذر /خالد وهيب احمد ال�س�ؤايل
املنذراليه  /ري�شارد زولويتاروك�سا�س
ينذر املنذر املنذر اليـه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره ( 30000فقط ثالثون
الف درهم الغري) قيمـة ال�شـيك رقـم  000013امل�ؤرخ 11/5/2022
م�سحوب علـى بنـك امل�شـرق فـي غ�ضـون خم�سـة ايـام مـن تاريخـه واال
�سن�ضطر التخاذ االجراءات القانونيـة مـع حـفـظ احلق يف التعوي�ض عن
اخل�سائر املتكبدة واملك�سب الفائتني.
الكاتب العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عالء فوزي حممد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0002009ال�شيكات املرجتعة
�إىل املحكوم عليه  :عالء فوزي حممد
العنوان  :عجمان  -النعيمية  - 3عجمان � - 1شقة رقم 308
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 5424.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -جويالن البيتا دياز
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2022 /0001164أمر �أداء

�إىل املحكوم عليه  :جويالن البيتا دياز
العنوان  :ال�شارقة القا�سمية بناية القبي�سي رقم � 7شقة رقم 801
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 7350.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
راجيتا هريان �سامارا�سريي �سيالهيفاجي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0004115ال�شيكات املرجتعة

�إىل املحكوم عليه  :راجيتا هريان �سامارا�سريي �سيالهيفاجي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  7100.00درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شرييان كاتور جاكوب جاكوب ابراهام
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0001931ال�شيكات املرجتعة

�إىل املحكوم عليه � :شرييان كاتور جاكوب جاكوب ابراهام
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  6350.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2022 / 0002378أمر اداء

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2022 / 0002376أمر اداء

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2022 / 0002397أمر اداء

اىل املدعي عليه  :قار خالد حممد خالد باك�ستاين اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة
اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة 2022/3/27
ن�أمر بالزام املقدم �ضده بان ي�ؤدي اىل الطالبة مبلغ  32000درهم (اثنان
وثالثون الف درهم) والر�سوم وامل�صاريف.
حرر بتاريخ  / 2022/7/18 :حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اىل املدعي عليه  :فينوت �شانكار جياندران  -هندي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة
اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة و�صدر احلكم االتي -:
ن�أمر بالزام املقدم �ضده بان ي�ؤدي اىل الطالبة مبلغ  16500درهم (�ستة
ع�شر الف وخم�سمائة درهم) والر�سوم وامل�صاريف.
حرر بتاريخ  / 2022/7/19 :حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اىل املدعي عليه � :سوامينادان موتويل  -هندي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة
اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة و�صدر احلكم االتي -:
ن�أمر بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره ( )9000درهم
والزمته بامل�صروفات.
حرر بتاريخ  / 2022/7/18 :حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنية

حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنية

حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنية
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممود في�صل احمد �صبيح
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0002675ال�شيكات املرجتعة
�إىل املحكوم عليه  :حممود في�صل احمد �صبيح
العنوان  :عجمان الرميلة � 1شقة رقم  1الطابق االر�ضي بناية االمرية
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 5924.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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•• ال�شارقة-الفجر:

توا�صل “املنطقة احل��رة ملدينة ال�شارقة للن�شر”،
املنطقة احلرة الأوىل من نوعها يف العامل املخت�صة
بخدمة قطاع الن�شر والطباعة ،جهودها لتوفري بيئة
خ�صبة لالرتقاء بقطاع الن�شر والطباعة ،وم�ساعدة
ال�شركات النا�شئة على �إطالق �أعمالها والنمو والتو�سع
والو�صول �إىل �أ���س��واق جديدة ،وامل�ساهمة ب�إثراء
�صناعة الن�شر العاملية.

26
الأمثال ال�شعبية
�إن الثقافة ال�شعبية هي نتاج عملية تطور وتراكم خربات طويلة
امتدت لآالف ال�سنني ،تر�سخت يف كل جمتمع ب�شري مت�ضمنة
قدراً كبرياً من احلكمة يف معايريها املتنوعة وللثقافة ال�شعبية
ت�أثري يف كل املجتمعات ابتداء من �أكرث املجتمعات ب�ساطة حتى
�أ�شدها تطوراً ،والأمثال ال�شعبية  ُتعترب �صنفا من �صنوف الأدب
ال�شعبي الذي يندرج
حت��ت مظلة الثقافة
ال�شعبية.
ح� �ظ� �ي ��ت الأم � � �ث� � ��ال
ال �� �ش �ع �ب �ي��ة يف دول� ��ة
الإم � � � ��ارات العربية
املتحدة باهتمام كبري
يف تاريخ الأوائل من
الآباء والأجداد ،ومت
ت�ن��اق�ل�ه��ا ج �ي�لا بعد
جيل ،وه��ي خال�صة
اخل �ب��رات واحلكمة
والتجارب الإن�سانية
لأُنا�س عاي�شوا �شظف احل�ي��اة وال��واق��ع ال�صعب وتعاي�شوا مع
الظروف التي انبثقت منها هذهاحلكم والأمثال ال�شعبية.
واحل��اف��ظ ل�ل�أم�ث��ال ال�شعبية ُيطلق عليه املتو�صف ،فيقول له
النا�س� :شو يقول املتو�صف _ تعبرياً منهم لدعوته ب��أن يقول
مثل �شعبي ُيلخ�ص املوقف والق�صة املعربة التي مت �سردها.
وم��ن �ضمن الأم �ث��ال ال�شعبية الإم��ارات �ي��ة ،الأم �ث��ال ال�ت��ي ُتعرب
عن الآداب العامة وحت��ث على ترابط املجتمع والأه��ل والأ�سرة
الواحدة.
امل�ث��ل ال�شعبي (��ش��و خ��ان��ة ��ش�يرة ماتظلل �أه�ل�ه��ا) و ُيق�صد بهذا
املثل ب�أن على الفرد �أن العناية ب�أهله و�أقاربه وينفعهم �إذا كانوا
يف حاجة ما�سة �أو حمنة ويقف بجانبهم وي�ساعدهم على قدر
ا�ستطاعته ومن ثم متتد ظالله ومنفعته للأبعد من الأهل ثم
الأبعد من النا�س،
و�أال يرتك �أهلهاملقربني يف حاجة و ُيظلل البعيد.
بل ومن �ضمن الأمثال ال�شعبية حث ب�أن ال�ضعيف واملحتاج رغم
قلة حيلته ال يتخلى عن �أهله و�أ�صحابه ملجرد �ضعفه �أو فقره
وي�سعى ملنفعتهم ول��و بالقليل على ق��در ا�ستطاعته وهنا ظهر
املثلال�شعبي (هزال وت�شيل �أهلها) واملق�صود الناقة الهزيلة التي
حتمل �أه�ل�ه��ا ومتاعهم رغ��م �ضعفها وعط�شها وجوعها.واملثل
ال�شعبي(قوم تعاونوا ما ذلوا) وفيه حث على التعاون والتكاتف
بني �أفراد املجتمع وهذه ال�صفة مرت�سخة يف �أبناء الإمارات فهم
منذ القدم متكاتفني ومتعاونني،
وعندما جتد فرد ال يريد التعاون �أو ينطوي على نف�سه في�ؤدي
عمله ب�ع�ي��داً ع��ن امل�ج�م��وع��ة �ستجده �ضعيفا بطيئا يف �إجن ��ازه
بالإ�ضافة �إىل قلة كفاءته ،ويف هذا املثل حث على التعاون والعمل
اجلماعي .نحن بحاجة لن�شر وتوعية جيل ال�شباب بهذا النوع من
�صنوف الأدب ال�شعبي وهي الأمثالال�شعبية ملا فيها من ا�سرتجاع
لقيم وع��ادات �أ�صيلة مرت�سخة يف الآب��اء والأج ��داد ومعربة عن
جمتمع الإمارات املحب للخري واملت�سامح مع الثقافات وال�شعوب
كافة.

ي�ستفيد منها النا�شرون وال�شركات النا�شئة املتخ�ص�صة ب�صناعة الكتاب

 5خدمات تعزز الرحلة الريادية للنا�شرين
يف «مدينة ال�شارقة للن�شر»

وت��وف��ر جم �م��وع��ة احل �ل��ول ال �ت��ي تلبي يف قطاع الن�شر ،وال�ت��ي ت�ب��د�أ ب�ـ 5750
احتياجات ت�أ�سي�س ال�شركات يف املنظومة درهماً ،ميكن للنا�شرين اال�ستفادة من
املتكاملة للمنطقة احلرة ملدينة ال�شارقة اخلدمات التالية:
للن�شر فر�صة ت�أ�سي�س ال�شركات خالل
ي��وم واح��د يف بيئة اال�ستثمار الواعدة اخلدمات اال�ست�شارية
ال �ت��ي ت���ش�ه��د من ��واً ك �بي�راً يف ال�شارقة ،ت�ساعد املنطقة احل��رة ملدينة ال�شارقة
كما ت�سهم اخل��دم��ات املجدية من حيث للن�شر امل�ستثمرين على حتديد الهيكل
التكلفة وذات القيمة امل���ض��اف��ة بتلبية امل�ؤ�س�سي ل�شركاتهم بنا ًء على الأن�شطة
التطلعات الريادية للنا�شرين وت�سهيل ال��رئ �ي �� �س��ة وخ �ط��ط الأع � �م� ��ال احلالية
و��ص��ول�ه��م �إىل الأ� �س��واق ال�ع��امل�ي��ة ،حيث وامل�ستقبلية ،حيث ميكن للم�ستثمرين
ت��وف��ر ت�ل��ك اخل��دم��ات ال��وق��ت واجلهد ،احل�صول على موافقات �أولية ،وت�سجيل
وت� �ع ��زز ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع خ�ب��راء �صناعة الأع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة ر��س�م�ي�اً ،واحل�صول
الن�شر ،وتتيح النا�شرين فر�صة الرتكيز على رخ�صة العمل خالل  ٤٥دقيقة.
على تنمية �شركاتهم.
ومن خالل اختيار باقة ت�أ�سي�س الأعمال خدمات �صياغة العقود

ت��وف��ر امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة مل��دي�ن��ة ال�شارقة ع�ل��ى اخ�ت�ي��ار ت��أ��ش�يرة الإق��ام��ة املنا�سبة
للن�شر خدمات �صياغة الوثائق القانونية الح� �ت� �ي ��اج ��ات �أع� �م ��ال� �ه ��م ،ك� �م ��ا تعمل
الرئي�سة الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركة ،مثل ع�ل��ى ت�سريع عملية �إ� �ص��دار الت�أ�شرية
عقد الت�أ�سي�س وعقد الإيجار.
للم�ستثمرين م��ن خ�ل�ال ف ��رع لهيئة
ال �ه��وي��ة واجل �ن �� �س �ي��ة و�أم� � ��ن امل �ن��اف��ذ يف
خدمات الوثائق وال�شهادات
املنطقة احلرة ملدينة ال�شارقة للن�شر.
ي �ت��م ت ��زوي ��د امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن بالوثائق
الأ�سا�سية لإمتام عملية ت�أ�سي�س ال�شركة ،اخلدمات الأخرى
وت�شمل ه��ذه ال��وث��ائ��ق ��ش�ه��ادة الأ�سهم ،تتيح باقة الن�شر للم�ستثمرين �إمكانية
و� �ش �ه��ادة ال �ت ��أ� �س �ي ����س ،و� �ش �ه��ادة ن�شاط اجل�م��ع ب�ين خم�سة �أن���ش�ط��ة جت��اري��ة يف
الأعمال.
ترخي�ص جتاري واحد وبدون �أي ر�سوم
�إ��ض��اف�ي��ة ،كما ميكن للنا�شر الت�سجيل
خدمات الت�أ�شرية
كع�ضو يف جمعية النا�شرين الإماراتيني
ت�ت�ي��ح امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة مل��دي�ن��ة ال�شارقة مب��وج��ب ات�ف��اق�ي��ة ال�ت�ف��اه��م ب�ين املدينة
للن�شر خيارات متعددة ت�ساعد النا�شرين واجلمعية.

ب � ��دوره ،ق ��ال � �س��امل ع�م��ر � �س��امل ،مدير
املنطقة احل��رة ملدينة ال�شارقة للن�شر:
“تهدف اخلدمات ذات القيمة امل�ضافة
�ضمن باقة الن�شر يف املنطقة احلرة ملدينة
ال�شارقة للن�شر �إىل تلبية احتياجات كل
م�ستثمر،
وم�ساعدتهم على ت�أ�سي�س �أعمالهم �أو
تو�سيع عملياتهم ،وتقدم لهم جمموعة
م��ن امل��زاي��ا ال �ت��ي ت �ع��ود عليهم باملنفعة
والفائدة،
ك�م��ا ت�ع�م��ل اخل��دم��ات الإ� �ض��اف �ي��ة على
تعزيز البيئة الداعمة يف املنطقة احلرة
مت��ا��ش�ي�اً م��ع ال �ت��زام �ن��ا ب�ب�ن��اء منظومة
�شاملة ومتكاملة للنا�شرين على امل�ستوى
الإقليمي والدويل».

�سعيد الزعابي

اتفاقية تعاون بني «الرخ»
«و»من�صة ال�شاعر الإماراتي»
•• الفجرية-الفجر:

وق�ع��ت م�ؤ�س�سة ال � ّرخ الإم��ارات �ي��ة و”من�صة ال�شاعر
الإماراتي” �أم�س الأول الأحد اتفاقية تعاون بهدف
توطيد ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني الطرفني لتعزيز
التعاون الثقايف والأدب��ي من خالل تنظيم املبادرات
والفعاليات على مدار عام كامل ،تتوزع بني امللتقيات
ال�شعرية وطباعة الدواوين والدرا�سات املتخ�ص�صة
بهدف �إث��راء احلياة الثقافية لل�شعراء الإماراتيني،
ومتكينهم من القيام ب��دور �أك�بر وفاعل يف املجتمع
ودعم ال�شعر ال�شعبي.
وت��أت��ي االتفاقية التي وقعها اخلبري الثقايف خالد
الظنحاين رئي�س م�ؤ�س�سة ال ّرخ الإماراتية ،وال�شاعر
��س�ع�ي��د ��س�ب�ي��ل ال�ظ�ن�ح��اين رئ�ي����س “من�صة ال�شاعر
الإماراتي”،
يف مكتب امل�ؤ�س�سة بالفجرية ،لت�سهم يف حتديد �أطر
ال �ت �ع��اون ب�ين اجل��ان �ب�ين يف جم�م��وع��ة م��ن امل�شاريع
الإب��داع �ي��ة وال�شعرية ال�ت��ي ت�ستهدف دع��م وتعزيز
مكانة الثقافة والأدب وال�شعر وال�شعراء وتر�سيخها

يف وجدان املجتمعات العربية كموروث ثقايف ي�سهم يف
م�سرية التنمية والتطور.
و�أك ��د خ��ال��د ال�ظ�ن�ح��اين �أن ال �ت �ع��اون ب�ين الطرفني
ينطلق من ثقافة ال�شراكة وتكامل اجلهود لتوطيد
دورنا يف دعم ورعاية املواهب واملبدعني من ال�شعراء
الإماراتيني والعرب ،وتعزيز ح�ضور “من�صة ال�شاعر
الإماراتي” وتر�سيخ مكانتها كمن�صة تتيح للجمهور
الإم ��ارات ��ي وال�ع��رب��ي ف��ر��ص��ة ال�ت�ع� ُّرف �إىل ك��ل �أن ��واع
ال�شعر والأدب.
وقال ال�شاعر �سعيد �سبيل الظنحاين �إن هذا التعاون
�سيعزز من ر�ؤي��ة املن�صة و�أهدافها كحا�ضنة لأ�صالة
الإبداع ال�شعري الإماراتي،
ت�سعى �إىل تعزيز مكانة ال�شعر ال�شعبي الإماراتي
ك �م��وروث ث�ق��ايف ي�سهم يف تعزيز الهوية الإماراتية
ع��امل�ي�اً ودع��م ال���ش�ع��راء الإم��ارات �ي�ين م��ن خ�لال ن�شر
وترويج �إبداعاتهم ال�شعرية،
واح�ت���ض��ان وتنمية مواهبهم وم�ه��ارات�ه��م ،وتنظيم
الفعاليات ال�شعرية ،و�إ� �ص��دار ال��درا��س��ات والبحوث
اخلا�صة يف توثيق املوروث ال�شعري الإماراتي.
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ط��رح الفنان اللبناين م��رع��ي �سرحان
�أغنية جديدة بعنوان (يقطع الزعل)،
وهي الأوىل له بعد االنطالقة املميزة
التي حققها خالل الأ�شهر املا�ضية.
حتدث عن وموا�ضيع خمتلفة يف
�سرحان ّ
هذا احلوار:

July

26

Tuesday

27

على الإن�سان �أال يتوقف كي ي�صل �إىل مراده

مرعي �سرحان :ثقة النا�س بي جتعلني �أحتمل م�س�ؤولية �أكرب
كدعم مل�سريتك الفنية بعد �إطالالتك
• هل رهانك على �أغنية (يقطع الزعل) يف حمله
ٍ
َّ
التلفزيونية التي كانت �أك�ثر من مو ّفقة وانت�شار الف��ت وموفق لأعمالك عرب (تيك
توك)؟
َ
لمَ
يق�صر جتاه �أهله وعائلته
 مو�ضوع الأغنية �سني ،لأن كل �إن�سان منا ميكن �أن ّب�سبب ارتباطاته االجتماعية واملهنية ،كما َل َفتَني اللحنُ وا�شتغلت على التوزيع،
وك��ان��ت �أغنية (يقطع ال��زع��ل) .حتى الآن الأ� �ص��داء ج�ي��دة وك��ل الأ�صدقاء
والأحباء �أبدوا �إعجابهم بالعمل.
• الالفت هو تفاعل اجلمهور معك عرب (ال�سو�شيال ميديا)؟
 احلمد هلل .ثقة النا�س بي جتعلني �أحتمل م�س�ؤولية �أكرب كي �أكون علىقدر توقعاتهم.
• ما م�صري الأعمال التي كنتَ �أ�شرتَ �إىل �أنك �ستتعامل فيها مع
رامي عيا�ش؟
 العمل قيد الإجناز ،ولكن رامي عيا�ش لديه ان�شغاالته و�أنا �أي�ضاً ،خ�صو�صاً�أننا دخلنا ف�صل ال�صيف ومقبلون على مو�سم احلفالت ،و�أنا �ألتقي به دائماً
عندما يكون موجوداً يف لبنان.
• لكنك كنتَ قد �أ�شرتَ �إىل �أنك �سمعتَ الأغنية؟
 ن�ع��م� .سمعتُ الأغ�ن�ي��ة وال�ل�ح��ن .وك��ل م��ا ه��و مطلوب ه��و �أن جنتمع يفاال�ستديو لت�سجيلها .امل�س�ألة م�س�ألة وقت ولي�س �أكرث.
• ال �شك يف �أن املطلوب منك يف هذه املرحلة تكثيف ن�شاطك الفني كي تبقى
موجوداً وم�ستمراً بعد الفر�صة الكبرية التي �أتيحت لك؟
 �أي عمل يحتاج �إىل �سعي وجهد ،وعلى الإن�سان �أاليتوقف كي ي�صل �إىل مراده على الأ�صعدة
كافة ولي�س يف املجال الفني فقط.
عندما تتاح فر�صة �أمامنا يجب
�أن ن�سعى من �أجلها كي نحقق
�أهدافنا.
• ب��وج��ود (ال�سو�شيال
م �ي��دي��ا) ه ��ل �أ�صبحتْ
امل �ن��اف �� �س � ُة �أ� �ص �ع��ب �أم
�أ�سهل ،مع �أن الغربلة
وا� �ض �ح��ة ج� ��داً على
ال� ��� �س ��اح ��ة الفنية
وه� � � �ن � � ��اك غ� �ي ��اب
الف� � � ��ت لبع�ض
امل � � �غ � � �ن� �ي��ن ع ��ن
احلفالت؟
 �أمت � � � �ن� � � ��ىال � � �ت � � ��وف � � �ي � � ��ق
ل � �ل � �ج � �م � �ي� ��ع وال
مي �ك��ن لأح� ��د �أن
ي� � � ��أخ � � ��ذ م� �ك ��ان
الآخ��ري��ن .وقد
ت� �ك ��ون ظ ��روف
البلد والأو�ضاع
ال �ت��ي نعي�شها

بتول عابد تتعاقد
على بطولة فيلم "جناح القدر"
�أعلنت الفنانة بتول عابد ،تعاقدها للم�شاركة يف الفيلم الدرامي الق�صري "جناح
القدر" ،والذي يقدم بطولته جمموعة من الفنانني ال�شباب امل�شاركني مببادرة
"ابد�أ حلمك" ،التي �أطلقتها وزارة الثقافة م�ؤخراً ،م�ؤكدا �أنه �سيتم االنتهاء
من الفيلم وعر�ضه ال�شهر املقبل.
وعن تفا�صيل الفيلم� ،أو�ضحت بتول عابد� ،أنه يدور حول ق�صة فتاة لديها
الكثري من الطموحات العديدة �إال �أن القدر يختار لها ر�أيا �آخر ،يف �إطار
من الدراما االجتماعية املعتمدة على عامل الإثارة والت�شويق.
و�أ� �ش ��ارت �إىل �أن �ه��ا ق��ام��ت بت�صوير دوره ��ا يف ع��دد م��ن اللوكي�شينات
اخلارجية مبنطقة �أكتوبر،
بداخل �إحدى العقارات هناك ،على �أن تنتهي ب�شكل كامل من ت�صوير
دورها يف غ�ضون �أ�سبوعني.
و�أعربت عن �أملها يف �أن ينجح العمل الفني وينال �إعجاب اجلماهري،
متهيداً للم�شاركة ب��ه يف املهرجانات املحلية والعربية ،الفتة �إىل �أن
الفيلم �سيتم ت�صويره يف �أك�ثر من لوكي�شن ت�صوير داخلي ب�إحدى
ال�شقق ال�سكنية.
الفيلم من بطولة بتول عابد وم�صطفى رجب واحمد ال�سيد وحممد
اللبنان ،وعلي خفاجة وهو من �إخراج وت�أليف حممد البدري.
ي�شار �إىل �أن مبادرة ابد�أ حلمك التي �أطلقتها وزارة الثقافة تهدف
لتدريب ال�شباب يف ور�ش جمانية يتم تقدميها على م�سرح ال�شباب
لتعلم خمتلف فنون امل�سرح وهي �أحد امل�شروعات التي تنفذها وزارة
الثقافة الكت�شاف املوهوبني ورعايتهم ،وت�ه��دف الور�شة �إىل حتقيق
طموحات الكثري من �شباب املوهوبني على م�ستوى اجلمهورية وت�سهم
يف خلق �أجيال جديدة من امل�سرحيني ميلكون القدرة على �إعادة االزدهار
للم�سرح امل�صري.

راج َع ومل َي ُعد كما كان عليه �سابقاً ،ونحن نعي�ش و�ضعاً �صعباً
لها ت�أثري .ورمبا عدد احلفالت َت َ
يف لبنان ال ميكن غ�ض الطرف عنه.
• لكن هناك حفالت تقام يف العديد من الدول وهي حم�صورة ب�أ�سماء معينة؟
 اهلل يرزق اجلميع.• هل توافق على �أن هناك غربلة على ال�ساحة و�أن النا�س �صاروا يف ّرقون بني الفنان اجل ّيد
والدخيل على الغناء؟
 �أمتنى �أن يكون هناك وع��ي فني و�أن َي�ْب رْ ز �أك�ثر َم��ن ميلكون املوهبة احلقيقية والثقافةاملو�سيقية� .إنها �أمني ُة كل فنان حقيقي.
• الالفت �أن هناك �إجماعاً على موهبتك حتى مِ ن الفنانني؟
 احلمد هلل �إنها نعمة من رب العاملني.• هل قمتَ باجلوالت الفنية التي كنت قد �أ�شرتَ �إليها يف خمتلف �أنحاء العامل؟
 نفّذتُ البع�ض منها ،وبينها حفالت يف ال��دول العربية� .أما بالن�سبة �إىل اجلولة يف �أوروباو�أمريكا ،فكل �شيء رهن الت�أ�شرية ،وعندما �أح�صل عليها ميكن �أن �أقوم بهذه اجلولة .العقود
مو ّقعة ،واملو�ضوع قائم.
• كيف كان تجَ ا ُو ُب اجلمهور العربي مع حفالتك؟
 لي�س يف احلفالت فقط ،بل يف املطارات و�أي مكان �أتواجد فيه �أمل�س حمبة النا�س و�إ�شادةب�صوتي من كل قلبهم.
َمن يعطي مِ ن قلبه ي�صل �إىل القلوب.
• هل ميكن �أن تخو�ض جتربة التمثيل؟
 لمِ َ ال� ،إذا كان العر�ض ُمنا�سباً ،ولكنني � ّأف�ضل الغناء منذ طفولتي وهو املجال الذي �أعترب
نف�سي متم ّر�ساً ومتم ّكناً فيه� .أما بالن�سبة �إىل التمثيل ،فلم ي�سبق يل �أن مثّلثُ حتى عندما كنت
طف ً
ال .لكن �إذا كان العر�ض التمثيلي ينا�سب �شخ�صيتي �أو له هدف معني �أو لتج�سيد �شخ�صية
فنان راحل ،فل َم ال.
• هل ت�ستمر بالإنتاج على ح�سابك؟
 طبعاً� ،إىل �أن ت�صل الفر�صة املُنا�سِ بة وي�صار �إىل التعاقد مع �شركة �إنتاج �شرط �أن يكونالتعامل بيننا قائماً على معادلة و�سطية .كلنا نتمنى �إنتاجاً كبرياً يدعمنا ويو�صلنا �إىل مكان
نحبه ،ولكن يجب �أن يكون العقد عاد ًال للطرفني.
مث ً
ّ
ال� ،أنا �ضد االحتكار ل�سنوات طويلة والتفاوت يف الن َِ�سب ،و�أف�ضل معادلة بن َِ�سب متقاربة و�أن
تكون مد ُة العقدِ ُم ْق ِن َع ًة ولي�س  15عاماً.
• ما م�شاريعك للفرتة املقبلة؟
 �س�أقوم بجولة فنية بني �سورية ودبي وقطر ،بالإ�ضافة �إىل جولة �أوروبية على �أمل �أن تت�أمنالت�أ�شريات اخلا�صة بحفالت �أمريكا و�أوروبا.

�إلهام �شاهني:
(�ستات �شداد)
يجمع  4بطوالت
ن�سائية
ك�شفت الفنانة �إلهام �شاهني �أن فيلم» �ستات �شداد» يجمع
 4بطوالت ن�سائية ،و�أن خم��رج العمل يجري اختيار
العنا�صر امل���ش��ارك��ة ف�ضال ع��ن تر�شيح الفنانة ليلى
علوي للعمل.
قالت �إلهام �شاهني « �إنها تق�ضي �إجازتها حاليا يف
ال�ساحل ال�شمايل ،م�ؤكدة �أن الإجازة ممتدة حتى
نهاية �شهر �أغ�سط�س ،و�أنهم خالل �شهر �سبتمرب
�سيحددون موعد بدء الت�صوير وذلك بناء على
توجيهات خمرج العمل.
�أ�ضافت �أن الفيلم ين�صف امل ��ر�أة وي��ؤك��د �أنها
قوية وال حتتاج للم�ساعدة من خ�لال ق�صة
مناذج من ال�سيدات الالتي يظهرن يف �أدوار
قوية و�أنها تعمل وتنجز ولها دور يف احلياة.
كانت �إلهام �شاهني قدمت فيلم حظر جتول
يف ع��ام  2020وال��ذي حقق جناحا كبريا
ب�ع��د م���ش��ارك�ت��ه يف ال�ك�ث�ير م��ن املهرجانات
وح�صل على عدد من اجلوائز.
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اكت�شاف خ�صائ�ص م�ضادة للجراثيم
لبكترييا حم�ض الالكتيك يف حليب املاعز
اك�ت���ش��ف خ�ب�راء ج��ام�ع��ة ب�ي�رم ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ب�ح��وث �أن بكترييا
 Escherichia coliو  Bacillus subtilisتقاوم
الأحياء الدقيقة ال�سالبة الغرام وااليجابية الغرام.
وي���ش�ير امل�ك�ت��ب الإع�ل�ام��ي ل�ل�ج��ام�ع��ة� ،إىل �أن خ�ب�راء اجلامعة
اكت�شفوا خ�صائ�ص م���ض��ادة للجراثيم ل��دى بكترييا حم�ض
الالكتيك املوجودة يف حليب املاعز.
وبكترييا حم�ض الالكتك ،هي كائنات جمهرية ،قادرة بالإ�ضافة
�إىل �إنتاج حم�ض الالكتيك ،تركيب مواد ذات طبيعة بروتينية
-مبيدة للجراثيم ،التي مع حم�ض الالكتيك ت�صبح قادرة على

مقاومة الكائنات املجهرية امل�سببة للأمرا�ض.
وقد متكن الباحثون من عزل �سالالت بكترييا حم�ض الالكتيك
املوجودة يف حليب املاعز  Escherichia coliو Bacillus
 subtilisوقيموا قدرتها على مقاومة الكائنات املجهرية
امل�سببة للأمرا�ض.
ويقول نيقوالي خوديا�شيف ،رئي�س ق�سم الكيمياء والتكنولوجيا
احل �ي��وي��ة�" ،أظهرت ال�ن�ت��ائ��ج� ،أن لبكترييا حم�ض الالكتيك
خ�صائ�ص م�ضادة للجراثيم وهي ن�شطة تقاوم الأحياء الدقيقة
ال�سالبة الغرام وااليجابية الغرام".

خرباء يحذرون من �أطعمة �إفطار �شائعة
حتتوي على مواد كيميائية مرتبطة بال�سرطان

فوئد النعناع

النعناع نبات مط ّيب ل��ه ا�ستعماالت كثرية (العلكة وال�سكاكر ومعجون
تنظيف الأ�سنان وال�شاي واملثلجات وغريها من الأطعمة) وفوائد طبية
جمة.
مفيد ل�شتى الأ�سقام
 يهدئ ع�ضالت امل�ع��دة ويح�سن تدفق ال�صفراء (ع�صارة امل ��رارة) التيُت�ستخدم يف ه�ضم الدهون .كذلك يفيد عملية اله�ضم والغازات ومتالزمة
الأمعاء امل�ضطربة (جتنبه �إن كنت تعاين االرجتاع املعدي املريئي).
 ي�ساعد يف التخل�ص من البلغم ،ويخفف من حدة ال�سعال امل�صاحب للزكامو�آالم احلنجرة.
 يفيد ال�ب���ش��رة املتهيجة ب�سبب ال���ش��رى ( )Hivesوال�ل�ب�لاب ال�ساموالبلوط ال�سام.

• كلمة �أثيوبيا يونانية الأ�صل ،فما معناها؟
 -الوجه املحرتق

• الزلوتي هي العملة النقدية لـ
 -بولندا

• كم عدد �آيات القر�آن الكرمي؟
� 6200 -آية

• كم ع�ضلة ي�ستخدم الإن�سان عندما يتكلم؟
 44 -ع�ضلة

• ما �أقوى احليوانات ذاكرة؟
 -اجلمل

النا�س ي�سرتخون يف حديقة مائية و�سط طق�س حار يف مقاطعة جياجن�سو �شرق ال�صني.ا ف ب

ح��ذر اخل�ب�راء م��ن �أن �أطعمة الإف �ط��ار ال�شعبية ال�ت��ي حت�ت��وي على مواد
كيميائية مرتبطة بال�سرطان.
ويف حني �أنه من املعروف منذ فرتة طويلة �أن العديد من مكونات الفطور
الإجنليزي الكامل يجب تناولها باعتدال .لكن اخلرباء �أ�صدروا حتذيرا
جديدا ب�ش�أن اللحوم الباردة التي يت�ضمنها الفطور.
وقالت ال�سلطات ال�صحية الفرن�سية �إنها �أكدت وجود عالقة مدرو�سة جيدا
بني النرتات امل�ضافة �إىل اللحوم امل�صنعة و�سرطان القولون ،املعروف �أي�ضا
با�سم �سرطان الأمعاء.
و ُت���ض��اف ال �ن�ترات �إىل جم�م��وع��ة م��ن امل�ن�ت�ج��ات ال�غ��ذائ�ي��ة لتح�سني مدة
�صالحيتها ونكهتها.
واللحوم الباردة عبارة عن حلم مطبوخ يتم تقطيعه �إىل �شرائح وي�ضاف
لها ال�ت��واب��ل وال�ب�ه��ارات ،ويتم معاجلتها حتى تت�صلب .وت�شمل اللحوم
الباردة اللحم املقدد وال�سالمي.
و�أو�� �ص ��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال��وط �ن �ي��ة ل���س�لام��ة الأغ ��ذي ��ة  ،Ansesب��احل��د من
اال�ستهالك .وقالت �إن تاريخها يدعم ا�ستنتاجات مماثلة يف عام 2015
من منظمة ال�صحة العاملية.
وخل�صت الوكالة الدولية لأبحاث ال�سرطان ،التابعة لهيئة الأمم املتحدة
�إىل �أن اللحوم امل�صنعة يجب ت�صنيفها على �أنها جمموعة م�سرطنة من
املجموعة الأوىل.
وتقول م�ؤ�س�سة �أبحاث ال�سرطان يف اململكة املتحدة �إن العديد من الدرا�سات
التي �أجريت على مدار العقد املا�ضي �أظهرت �أن تناول الكثري من اللحوم
احلمراء واللحوم امل�صنعة يزيد من خطر الإ�صابة ب�سرطان الأمعاء.
وت�شري التقديرات �إىل �أن نحو  13من كل  100حالة من حاالت �سرطان
الأمعاء يف اململكة املتحدة مرتبطة بتناول هذه اللحوم.
ومع وجود ما يقارب من � 43ألف حالة �سنويا ،ف�إن هذا ي�شري �إىل �أنه ميكن
الوقاية من �آالف احلاالت كل عام عن طريق حت�سني النظام الغذائي.
وحذرت منظمة ال�صحة العاملية من �أن 50غ من اللحوم امل�صنعة يوميا،
تزيد من خطر الإ�صابة ب�سرطان الأمعاء بن�سبة .18%
لكن باحثني من جامعة �أك�سفورد قالوا يف عام � 2019إن  25غ فقط يوميا
كافية لرفع املخاطر بن�سبة .20%
وتو�صي حكومة اململكة املتحدة الأ�شخا�ص الذين يتناولون �أكرث من 90غ
م��ن اللحوم احل�م��راء واملعاجلة يوميا ،بتقليلها �إىل 70غ �أو �أق��ل (عند
طهيها).
ون�ظ��رت درا��س��ة حديثة ،يف ع��ام  ،2021يف م��ا �إذا ك��ان  73غ يف ال�ي��وم -
املتو�سطيف اململكة املتحدة  -هو م�ستوى �آمن لال�ستهالك.
ووجدت �أن هذه الكمية املعتدلة من اللحوم احلمراء واملعاجلة تزيد من
خطر الإ�صابة ب�سرطان الأمعاء بن�سبة .32%
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال �ن�ترات ،ف ��إن ال��دم والأم�ي�ن��ات احللقية غ�ير املتجان�سة
( )HCAsوالأمينات متعددة احللقات ( )PCAsهي مواد كيميائية يف
اللحوم امل�صنعة واللحوم احلمراء والتي تعد م�سببة لل�سرطان.

• �صوت البطة ال �صدى له وال احد يعلم ملاذا؟!
• من املمكن ان ت�صعد البقرة الدرج ولكن من امل�ستحيل ان تنزل
• كل جهتني متقابلتني يف الرند جمموع عددهما هو �سبعة
• هل تعلم �إن �أول من ف�صل علم املثلثات عن علم الفلك و�أول من ا�ستخدم الظالل وظ�لال التمام
والقواطع وقواطع التمام واجليوب وجيوب التمام يف قيا�س الزوايا واملثلثات هم الريا�ضيون العرب وي�أتي
على ر�أ�سهم يف هذا املجال ن�صري الدين الطو�سي املتويف عام  672هـ 1274/م.
ريا بحا�سة ال�سمع.
•هل تعلم �أن ا�ستخدام �سماعات الهاتف املحمول ملدة �ساعة واحدة ي�ضر كث ً
•هل تعلم �أن اال�ستمرار يف ممار�سة التمارين الريا�ضية يُ�ساعد على تن�شيط الدورة الدموية ،وبالتايل
يُح�سن من قدرة العقل على التفكري.
• 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
بعده اخرتاع �أكرب.
• ي�ستخدم رجال اال�سكيمو الثالجات ملنع الطعام من التجمد!!

الفتى الذكي
ا�ستطاع الفتى مهران ان ي�صطاد ثالث �سمكات كبريات ومر عليه احدهم و�س�أله بكم هذه ال�سمكات فقال
الواحد بخم�سة دنانري فهي تزن الكثري فقال احملهم وتعاىل معي وذهب به �إىل احد البيوت الكبرية الفاخرة
ثم اخذهم منه وقال انتظر هنا �س�أر�سل اليك نقودك وزيادة ف�شكره مهران وجل�س ي�سرتيح على باب البيت .
ت�أخر الرجل يف اخلروج فدق مهران الباب كثريا وال جميب ف�أخذ يدور حول البيت ف�شم رائحة ال�سمك وهو
ي�شوى عرف ان الرجل الدينء �ضحك عليه فغ�ضب وجرى حول البيت ونظر من احد النوافذ ف�شم رائحة
ال�سمك القوية وعرف ان املطبخ قريب من ال�شباك فقام بالت�سلل من ال�شباك و�سار خلف الرائحة و�سمع احدى
الن�ساء وهي تقول لقد انتهيت من حت�ضري الطعام وغطيته هل �أتي �إليك به؟ فقال الرجل :دعيه االن وحينما
ننتهي �سنطلبه وتركت املر�أة ال�سمك فت�سلل مهران �إىل املطبخ ورفع الغطاء ف�سره ال�سمك امل�شوي فقرر امرا
واخرج من جيبه ثالث ليمونات وبع�ض الرياحني كان قد ا�شرتاهم من ال�سوق المه فقطع الليمون وو�ضع يف
بطن كل �سمكة قطع الليمون وبع�ض الرياحني ثم ت�سلل من ال�شباك م�سرعا �إىل ق�صر الوايل ووقف بني يديه
وقال كنت �أحمل �صحنا كبريا به ثالث �سمكات م�شويات هدية من امي لك ..لكن هناك رجال اخد مني ال�سمك
وقال انه احق به فجن الوايل ونادي �صاحب ال�شرطة وقال له لتذهب معه وت�أتي بالرجل وال�سمك معا ..عاد
�صاحب ال�شرطة ومعه �صاحب البيت و�صحن ال�سمك وقد وقف الغالم والرجل بني يدي الوايل فقال للرجل
كيف ت�أخذ �سمك ملكا يل فقال له انا مل �آخذه بل ا�شرتيته من هذا الفتى فقال مهران م�سرعا ال انه كاذب لقد
�شوته امي لك ياموالي فقال الرجل انه فتى كاذب فقال مهران ل�ست بكاذب والدليل على ذلك لقد و�ضعت امي
به الليمون والرياحني اكراما للوايل ف�ضحك الرجل وقال وها هو ال�سمك اليوجد به ليمون وال رياحني وفتح
بطن ال�سمك واذا به يرى الليمون والرياحني ف�أ�سقط يف يده وحمله �صاحب ال�شرطة �إىل ال�سجن يف الوقت
الذي ا�ستمتع فيه مهران مبكف�أة كبرية جدا ومل يكن يحلم بها ومن يومها مل ي�ضحك عليه احد.

