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ال�شاي الأخ�ضر ..فائدة جديدة �إىل جانب تخفيف الوزن
�أظ �ه��رت درا� �س��ة ج��دي��دة �أن لل�شاي الأخ���ض��ر ال�ع��دي��د م��ن الفوائد
ال�صحية ،فامل�شروب ال ي�ساعد فقط على تقلي�ص حميط اخل�صر،
ولكنه مفيد �أي�ضا يف خف�ض م�ستوى ال�سكر يف الدم.
ويعد مر�ض ال�سكري من النوع  2حتديا عامليا كبريا لل�صحة العامة،
ويُتوقع �أن ي�ؤثر على  693مليون �شخ�ص بحلول عام .2045
وينتج عن ال�سكري م�ضاعفات �صحية خطرية مبا يف ذلك النوبات
القلبية وال�سكتة الدماغية والعمى والف�شل الكلوي.
و�أظ�ه��رت ال��درا��س��ة التي ن�شرت نتائجها يف جملة "نوتري�شني �آند
ميتابلوليزم"� ،أن تناول ال�شاي الأخ�ضر له ت�أثري �إيجابي على ن�سبة
ال�سكر الطبيعي لل�صائم .وقام فريق من جامعة "هوات�شونغ للعلوم
والتكنولوجيا" يف ال�صني بفح�ص نتائج  27درا�سة �شملت 2194
م�شاركا ،و�أظهرت النتائج املجمعة �أن ال�شاي الأخ�ضر خف�ض ب�شكل
ملحوظ ن�سبة الغلوكوز يف الدم.
وقال الفريق �إنه على الرغم من �أن التجارب ق�صرية املدى قد �أظهرت
�أن مكمالت ال�شاي الأخ�ضر قللت ب�شكل كبري من ن�سبة الغلوكوز� ،إال
�أن تناول امل�شروب مل ي�ؤثر ب�شكل كبري على ن�سبة الأن�سولني يف الدم.

تقليل ملح الطعام �ضار للم�صابني بق�صور القلب
�أ�شارت درا�سة طبية حديثة �إىل �أن �إ�ضافة القليل من امللح للطعام،
قد يكون له فوائد حمتملة لبع�ض الأ�شخا�ص الذين يعانون من
ق�صور القلب .وق��ال الباحثون يف الدرا�سة التي ن�شرت نتائجها يف
جملة "�أمرا�ض القلب" الطبية� ،إن "التقييد املفرط يف تناول امللح
الغذائي ميكن �أن ي�ضر املر�ضى الذين يعانون من ق�صور يف القلب
مع بقاء الك�سر القذيف .يجب على الأطباء �إعادة النظر يف �إعطاء هذه
الن�صيحة للمر�ضى".
وينتج ق�صور القلب ع��ادة عن ع��دم ق��درة القلب على �ضخ ما يكفي
من ال��دم ،والك�سر القذيف هو الن�سبة املئوية للدم يف حجرة ال�ضخ
الرئي�سية التي ُتقذف مع كل نب�ضة ،وت�صل الن�سبة الطبيعية له �إىل
ما بني  50و 75يف املئة وفقا للجمعية الأمريكية للقلب.
وع��ادة ما يقا�س الك�سر القذيف فقط يف البطني الأي�سر ،وهو حجرة
ال�ضخ الرئي�سية بالقلب ،فهو ي�ضخ الدم الغني بالأك�سجني للأعلى
خالل ال�شريان الرئي�سي "الأورطي" لي�صل �إىل �سائر �أع�ضاء اجل�سم.
و�أ� �ض��اف ال�ب��اح�ث��ون �أن احل��د م��ن امل�ل��ح مو�صى ب��ه ب�شكل متكرر يف
�إر�شادات ق�صور القلب ،لكن املقدار الأمثل لدى املر�ضى الذين يعانون
من ق�صور القلب ،ال يزال مو�ضع جدل.

مدر�سة رق�ص كربى تلغي الباليه لأنه ف ّن متييزي

�أل�غ��ت �إح��دى م��دار���س الرق�ص الربيطانية ال�ك�برى "الباليه" من
اختباراتها بعد �أن و�صفته ب�أنه "�شكل فني نخبوي" مبني على "�أفكار
�أوروبية بي�ضاء".
وقالت "املدر�سة ال�شمالية للرق�ص املعا�صر" �إنها تعمل على �إعادة
النظر يف �أنواع الرق�ص كجزء من خطة �أو�سع "لنزع ا�ستعمار املقررات
الدرا�سية" والنظر يف ت�أثري العرق واجلن�س على الرق�ص.
وبح�سب املوظفني ف�إن املدر�سة التي تتخذ من مدينة ليدز مقراً لها
مل تعد بحاجة �إىل "الباليه" كجزء من اختبارات القبول ب�سبب تكلفة
تعلم هذا الأ�سلوب وبحجة �أنه ي�ضفي طابعاً مثالياً على �أ�شكال معينة
من اجل�سم والأدوار املنوطة باجلن�سني.
وو�صفت فران�شي�سكا مكارثي ،رئي�سة ق�سم الدرا�سات اجلامعية يف
كون�سرفاتوار الرق�ص وال��درام��ا ال��ذي ي�ضم املدر�سة ،الباليه ب�أنه
"�شكل فني نخبوي" .وقالت مكارثي �إن م�صطلحات الباليه التقليدية
لها "جذور متييزية قوية بني اجلن�سني" و�إنها "�إ�شكالية فيما يتعلق
ب�إدراج الراق�صني غري الثنائيني".
ورغ��م �أن املدر�سة التي تتقا�ضى ح��وايل � 11أل��ف دوالر �سنوياً من
ال�ط�لاب الربيطانيني و� 21أل��ف دوالر م��ن الأج��ان��ب� ،ست�ستمر يف
تعليم "الباليه" ف�إنها �ستقوم بتغيريات يف الف�صول وطرق التدري�س
لت�صبح �أكرث "�شمولية".

�إن�ستجرام ت�سمح بالت�سوق
عرب الر�سائل املبا�شرة
ق��ال��ت م�ي�ت��ا ب�لات �ف��ورم��ز ،ال���ش��رك��ة الأم
لإن�ستجرام� ،إن املوقع �سيد�شن خا�صية
جديدة ت�سمح مل�ستخدميه بال�شراء من
ال�شركات ال�صغرية من خالل الر�سائل
املبا�شرة.
و�أ��ض��اف��ت ميتا �أن م�ستخدمي تطبيق
م�شاركة ال�صور �سيتوا�صلون مع ال�شركة
بر�سالة مبا�شرة ،وي�ضيفون تفا�صيل عن
طلبهم �إذا ل��زم الأم ��ر ،ويقدمون طلب
ال�شراء يف �صفحة الرتا�سل مع ال�شركة.
و��س�ي�ت��اح للم�ستخدمني �إم�ك��ان�ي��ة تتبع
الطلب وطرح �أي �أ�سئلة ملتابعته يف نف�س
�صفحة الرتا�سل.
وت ��دع ��م ه� ��ذه اخل��ا� �ص �ي��ة م���س�ع��ى ميتا
ل�ل�ت��و��س��ع يف ع��رو� �ض �ه��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ش�أن
التجارة الإلكرتونية.
وق��ال��ت ال�شركة �إن خا�صية �إن�ستجرام
اجل ��دي ��دة ��س�ت���س�م��ح �أي �� �ض��ا با�ستخدام
خدمة "ميتا باي" للمدفوعات لإمتام
عمليات ال�شراء.
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فريو�سات اخلفا�ش..
حتذيرات من عواقب خطرية

ق��د ي��ك��ون ك��وب ع�صري منع�ش وب���ارد هو
احلل الأمثل خالل موجة احلر يف ف�صل
ال�صيف ،مع ذلك ف�إن ع�صائر الفاكهة
عادة ما تكون ممنوعة بالن�سبة ملن
يعانون من مر�ض ال�سكري من النوع
 ،2لأنها ميكن �أن ترفع م�ستويات
ال�سكر يف الدم.
�إال �أن بحث ًا حديثا ك�شف
�أن م�شروبا واحد ًا قد يكون
ا�ستثناء ،لأنه قد يعمل على
ً
انخفا�ض م�ستويات ال�سكر يف
الدم ،وفق تقرير ن�شره موقع
"�إك�سرب�س".

خرب �سار ملر�ضى ال�سكري ..م�شروب يحد من ال�سكر بالدم بدقائق
ع�صري الرمان
فقد بحثت درا�سة يف �آثار تناول جرعة واحدة من ع�صري
الرمان �سعة ثمانية �أون�صات على م�ستويات ال�سكر يف
الدم.
وجنّد الباحثون  21فردا يتمتعون بوزن �صحي وطبيعي،
ومت �إخبارهم ب�شكل ع�شوائي ب�شرب املاء وع�صري الرمان
وم���ش��روب ق��ائ��م على امل ��اء ملطابقة حم�ت��وى ال�سكر يف
ع�صري الرمان.
يف ح�ين �أن ت �ن��اول امل ��اء مل ي�غ�ير م���س�ت��وي��ات ال�سكر يف
الدم لدى �أي م�شارك ،فقد حقق ع�صري الرمان نتائج
واع��دة ،وفق البحث ال��ذي ُن�شر يف جملة Current
،Developments in Nutrition
وتعر�ض �أولئك الذين يعانون من انخفا�ض الأن�سولني
يف ال��دم �أثناء ال�صيام النخفا�ض كبري يف غلوكوز الدم
لديهم خالل  15دقيقة.
تنظم عملية التمثيل الغذائي
فيما خل�ص البحث �إىل �أن النتائج التي تو�صلوا �إليها
ت�شري �إىل �أن املكونات امل��وج��ودة يف ع�صري ال��رم��ان من
املحتمل �أن تنظم عملية التمثيل ال�غ��ذائ��ي للغلوكوز
لدى الب�شر.
ي���ش��ار �إىل �أن ال��رم��ان ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ن�سبة ع��ال�ي��ة من
الأنثو�سيانني ،وهي �أ�صباغ تعطي الع�صري لونه املميز،
وهذه الأ�شياء اجليدة غنية مب�ضادات الأك�سدة.
يحتوي ال��رم��ان على ن�سبة عالية م��ن الأنثو�سيانني ،
وهي �أ�صباغ تعطي الع�صري لونه املميز  ،وهذه الأ�شياء

اجليدة غنية مب�ضادات الأك�سدة.
وتقول �إحدى النظريات �إن م�ضادات الأك�سدة قادرة على
االرتباط بال�سكر ومتنع الت�أثري الكبري على م�ستويات
الأن�سولني لديك.
يف ح�ي�ن �أن الآل � �ي ��ات ال �ك��ام �ن��ة وراء ع �� �ص�ير الرمان
وم�ستويات ال�سكر يف الدم لي�ست وا�ضحة متاماً� ،إال �أن
هناك املزيد من الأبحاث التي تدعم ت�أثريه.
حتذير  ..هذا امل�شروب به �سم قاتل!
�أك��دت درا�سة حديثة �أن هناك خماطر �صحية �شديدة
جراء الإقبال على تناول م�شروبات ال�صودا املنخف�ضة
ال�سعرات احلرارية والتي تباع يف الأ�سواق با�سم "دايت"،
م�شرية �إىل �أن ه��ذا النوع من امل�شروبات التي حتتوي
ع�ل��ى ال �� �ص��ودا ،م��ع م ��رور ال��وق��ت ،ق��د ت � ��ؤدي �إىل فتح
ال�شهية ،والإقبال على تناول الأطعمة احللوة وبالتايل
زيادة ال�سعرات احلرارية التي تدخل اجل�سم.
وح ��ذرت ال��درا� �س��ة ،ال�ت��ي ن�شرتها جم�ل��ة "نيوتري�شن
�أوبي�سيتي"  ،Nutrition Obesityالأ�شخا�ص من
تناول �صودا الدايت خا�صة الذين يعانون من ال�سمنة،
ب�صفتهم ح�سا�سني ب�شكل خا�ص للرغبة ال�شديدة يف
تناول الطعام املرتبطة باملحليات ال�صناعية.
�شخ�صا متطو ًعا
واعتمد الباحثون يف الدرا�سة على 72
ً
ملعرفة م��دى ا�ستجابة �أدمغتهم ل�صور الأطعمة التي
حتتوي على ال�سعرات احلرارية العالية ،وذلك بح�سب
ما يو�ضحه فح�ص الت�صوير بالرنني املغناطي�سي ملناطق
ال��دم��اغ املرتبطة بالرغبة ال�شديدة يف ت�ن��اول الطعام

وال�سكريات.
ومن خالل فح�ص الأ�شخا�ص البالغني الذين �شاركوا
يف ال��درا� �س��ة ،وت �ن��اول��وا �أح ��د امل���ش��روب��ات ال�ث�لاث��ة وهي
امل��اء �أو م�شروب �سكري �أو م�شروب محُ لى بال�سكرالوز
وه��و محُ لي �صناعي خ��ال من ال�سعرات احل��راري��ة ،قام
الباحثون بقيا�س هرمونات الأ�شخا�ص الذين تطوعوا
لإج� ��راء ال��درا� �س��ة ،والح �ظ��وا م �ق��دار ت�ن��اول�ه��م لوجبة
غذائية بعد تناول تلك امل�شروبات ،واكت�شفوا �أن تناول
امل�شروبات الـ"دايت" زاد م��ن رغبة الن�ساء امل�شاركات
وامل�شاركني امل�صابني بال�سمنة يف تناول الطعام.
والحظ الباحثون �إ�شارة خا�صة ملفتة يف مناطق الدماغ
املرتبطة ب�سلوك ال�سعي للح�صول على املكاف�أة ا�ستجابة
ل�صور الطعام املختلفة ،وذلك باملقارنة مع وقت تناولهم
امل�شروبات ال�سكرية.
ويحذر الأطباء وخرباء التغذية من �أن هناك الكثري من
الأ�شخا�ص يقبلون على �شراء هذا النوع من امل�شروبات
الغازية ،منخف�ضة ال�سعرات احلرارية ،ويربطون بينها
وبني النظام ال�صحي الغذائي ،وتكون جزء �أ�سا�سي من
يومهم ،على ال��رغ��م م��ن �أن�ه��ا حم�لاة مب��واد �صناعية،
حمذرين من تناول امل�شروبات الغازية الـ"دايت" خا�صة
ملر�ضى القلب وال�سكر ،حيث �إن�ه��ا ج��ز�أ ال يتجزء من
ال�سعرات احلرارية الداخلة للج�سم.
وي�ن���ص�ح��ون م��ن ع ��دم االن� �خ ��داع لأن ب�ع����ض املحليات
ال�صناعية خطري وقد يت�سبب يف العديد من الأ�ضرار
م��ن بينها ال���ص��داع وال�غ�ث�ي��ان وزي ��ادة ال ��وزن و�أمرا�ض
ال�سرطان.

درا�سة تق ّيم فائدة بع�ض
�أدوية الأرق
وج ��دت درا� �س��ة ج��دي��دة �أج��ري��ت يف ج��ام�ع��ة �أوك���س�ف��ورد �أن �أداء ع�لاج�ين للأرق
�أف�ضل من غريهما يف عالج م�شكلة �صعوبة النوم احل��ادة �أو طويلة الأم��د ،على
الرغم من �أن هذين العالجني لي�سا مرخ�صني يف بريطانيا ،وهما �إيزوبيكلون
 ،Eszopicloneو ليمبورك�سانت .Lemborexant
و ُن�شرت الدرا�سة يف جملة "الن�سيت" الطبية ،وق��ام الباحثون مبراجعة 154
جتربة ت�ضمنت م�شاركة � 44أل��ف �شخ�ص ،و�شملت  30عالجاً مرخ�صاً وغري
مرخ�ص.
و مت تقييم امل�شاركني يف الدرا�سة من حيث نوعية نومهم ،وت�أثريات التوقف عن
العالج ،ووجود �أي �أحداث �سلبية ،مثل الدوخة والغثيان والتعب وال�صداع والتخدير
والنعا�س .وقالت الربوفي�سورة �أندريا �سيربياين امل�شرفة على الدرا�سة" :ن�أمل �أن
يكون حتليلنا مفيداً للأطباء الذين يبحثون عن العالج الأن�سب ملر�ضاهم .من
الوا�ضح �أن احلاجة �إىل عالج فعال ل�ل�أرق �أمر هام للغاية ،حيث ميكن �أن يكون
له ت��أث�يرات غري مبا�شرة على �صحة املري�ض وحياته املنزلية والنظام ال�صحي
الأو�سع" .و�أ�ضافت" :هذه الدرا�سة للعالجات لي�ست تو�صية بوجوب ا�ستخدام
الأدوي��ة دائماً كخط �أول لعالج الأرق ،لأ�سباب لي�س �أقلها �أن بع�ضها قد يكون له
�آثار جانبية خطرية .ومع ذلك� ،أظهر بحثنا �أن بع�ض هذه الأدوية فعالة ،ويجب
ا�ستخدامها يف العالجات ال�سريرية ،عند احلاجة".

يف �أوا� �س��ط ع��ام  ،2020اكت�شف
فريق م��ن العلماء فريو�سات من
عائلة "كورونا" ت�شبه الفريو�س
الذي تف�شى يف العامل وحتول �إىل
وب ��اء "كوفيد  "19ال ��ذي �أودى
بحياة املاليني من الب�شر.
وب �ح �� �س��ب � �ص �ح �ي �ف��ة "نيويورك
تاميز" ،ف�إن الباحثني الذين كانوا
مي �� �س �ك��ون ب�خ�ف��اف�ي����ش يف مملكة
الو�س ،عبدوا الطريق �أمام �إجراء
بحوث من �أجل معرفة املزيد عن
"كوفيد ."19
لكن هذه اجلهود العلمية لدرا�سة
ف �ي�رو� � �س� ��ات اخل �ف ��اف �ي �� ��ش داخ� ��ل
امل� �خ� �ت�ب�ر ت� �ث�ي�ر خم � � ��اوف جمة،
لأنها قد ت��ؤدي �إىل ت�سرب عدوى
ج��دي��دة �إىل الب�شر ،وع�ن��دئ��ذ ،قد
ت �ب��د�أ �أم ��را� ��ض ف �ت��اك��ة ،ح�ت��ى و�إن
كان االحتمال �ضعيفا ،بالنظر �إىل
االحتياطات املتخذة يف م�ؤ�س�سات
البحث البيولوجي.
وق��ام ب��اح�ث��ون ب��درا��س��ة فريو�سات
ك��ورون��ا ،و��س��ط �إج � ��راءات م�شددة
لل�سالمة داخل خمترب "با�ستور"
يف ال�ع��ا��ص�م��ة الفرن�سية باري�س،
�أم �ل��ا يف م �ع �ل��وم��ات م �ف �ي��دة عن
ال �ف�يرو���س ال�ق��ري��ب م�ن�ه��ا "�سارز
كوف ."2
و�أثمرت هذه البحوث نتائج و�صفت
بـ"املفيدة"� ،إذ ك�شفت �أن فريو�سا
م��وج��ودا ل��دى اخلفا�ش ي�ستطيع
�أن ي�ن�ق����ض ع �ل��ى خ�ل�اي��ا اجل�سم
لدى الإن�سان .ويف ال�شهر املا�ضي،
�أ� �ص��در ب��اح �ث��ون خ�لا� �ص��ات تبعث
على االطمئنان ب�ش�أن الفريو�س،
ف�أو�ضحوا �أن��ه لي�س م�ضرا ب�شكل
كبري و�سط احليوانات.

جاكي �شان يف �سوريا لت�صوير
فيلمه عملية الوطن
ب��د�أ املمثل والنجم العاملي جاكي
�شا ن بت�صوير �أوىل م�شاهد الفيلم
ال�سينمائي ال�صيني عملية الوطن
"  "Home Operationيف
منطقة احلجر الأ�سود يف�سوريا.
وت�أتي �أح��داث الفيلم حول عملية
�إج�ل�اء لكافة املواطنني الأجانب
وال ��دب� �ل ��وم ��ا�� �س� �ي�ي�ن وخ�صو�صاً
امل ��واط � �ن �ي�ن ال �� �ص �ي �ن �ي�ي�ن ،خ�ل�ال
احل��رب ال�ت��ي ب ��د�أت يف اليمن عام
 ،2015وي�سلط الفيلم ال�ضوء
ع�ل��ى ال�ت�ع��اون الإن �� �س��اين يف و�ضع
م �ل��يء ب��امل�خ��اط��ر واحل � ��روب ،فهو
م �� �ش��روع م���ش�ترك ب�ي�ن الإم � ��ارات
وال�صني ومن �إنتاج املمثل ال�صيني
العاملي جاكي �شان.
وق ��د مت اخ �ت �ي��ار � �س��وري��ا كموقع
للت�صوير ل�ت�ب��دو م��واق��ع احلرب
حقيقية ولي�ست م�صطنعة.

ماذا تعرف عن
فريو�س ماربورغ؟

مع ارتفاع ن�سب املخاطر عامليا من زي��ادة تف�شي الأمرا�ض والفريو�سات،
�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية ،تف�شي فريو�س "ماربورغ" يف غانا ،بعد 11
�شهرا من ت�سجيل �أول حالة وفاة بالفريو�س يف غربي �إفريقيا.
وينتمي الفريو�س �إىل عائلة "�إيبوال" ،وقد تف�شى يف ال�سابق ب�أماكن �أخرى
عرب القارة ال�سمراء ب�أنغوال والكونغو وكينيا وجنوب �إفريقيا و�أوغندا.
وال تنتقل ال �ع��دوى م��ن الأ��ش�خ��ا���ص امل�صابني ب�ف�يرو���س "ماربورغ" �إىل
الأخرين عادة �إال بعد ظهور الأعرا�ض عليهم.
وميكن �أن ينتقل "ماربورغ" عن طريق الدم �أو �سوائل اجل�سم �أو الأ�شياء
امللوثة كالأغطية �أو املالب�س �أو الإبر.
كما ميكن �أن تنتقل العدوى �إىل �أفراد الأ�سرة �أثناء قيامهم برعاية �أقاربهم
املر�ضى بهذه العدوى ،ح�سبما ذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي.
وميكن �أن يُ�صاب �أف��راد الطاقم الطبي �أي�ضا �إذا مل ي�ستخدموا معدات
ال��وق��اي��ة ال�شخ�صية املتخ�ص�صة ال�ت��ي تغطيهم م��ن ال��ر�أ���س �إىل �أخم�ص
القدمني.
وع��ادة يبد�أ ظهور م�ؤ�شرات و�أعرا�ض فريو�س "ماربورغ" فج�أة خالل 5
�إىل � 10أيام من الإ�صابة ،وتت�ضمن م�ؤ�شرات املر�ض والأعرا�ض املبكرة،
احلمى ،وال�صداع ،و�آالم يف املفا�صل والع�ضالت.
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بح�ضور  62خبري ًا وفني ًا ميثلون  20دولة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ت�ست�ضيف حما�ضرة
افرتا�ضية حول التغريات الوراثية يف �إكثار نخيل التمر بتقنيات زراعة الأن�سجة
•• �أبوظبي-الفجر:

22

جامعة الإمارات حت�صل على االعتماد
امل�ؤ�س�سي للجامعات ملدة � 10سنوات

•• العني  -الفجر

هن�أ معايل زكي �أنور ن�سيبة ،امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة-
الرئي�س الأعلى جلامعة الإم��ارات العربية املتحدة الهيئتني الأكادميية
والإدارية مبنا�سبة �إعادة جلنة الكليات واجلامعات ( )WSCUCالتابعة
لكلية ( )WASCت�أكيد اعتمادها ال��دويل جلامعة الإم ��ارات العربية
املتحدة ملدة � 10سنوات.
وق��ال الرئي�س الأع�ل��ى للجامعة�" :أغتنم ه��ذه الفر�صة لأ�شكر جمتمع
اجلامعة ب�أكمله على تعاونه خالل عملية االعتماد .و�أقدّم امتناين العميق
جلميع من �ساهم يف ح�صول اجلامعة
على ه��ذا االعتماد ال��ذي ي��ؤك��د على
ريادة اجلامعة".
وث� ّم��ن زك��ي ن�سيبة اجل�ه��ود الكبرية
ال�ت��ي ق��ام��ت بها اللجنة التوجيهية
لالعتماد يف جامعة الإم��ارات ،والتي
ّ
مت اال��س�ت���ش�ه��اد ب�ه��ا ب �ق��وة يف تقرير
( )WSCUCالذي �أ�شاد بالقيادة
الإداري� ��ة والأك��ادمي �ي��ة العليا رفيعة
امل�ستوى يف جامعة الإمارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة ،وت �ط �ل �ع��ات �ه��ا امل�ستقبلية
الرا�سخة ،ونهجها التعليمي املُتكامل
الذي تتب ّناه على نطاق وا�سع لتقييم
نتائج التع ّلم املدعوم ب�أنظمة البيانات
ال�شاملة يف اجلامعة ،وي�ؤدي بالتايل
�إىل التح�سني املُ�ستمر للربامج الأكادميية.
و�أ�ضاف" :كما �أ�شادت ( )WSCUCبتطوير جامعة الإمارات للهياكل
وال��وظ��ائ��ف ال�ت��ي ُت�سهم يف متكني التخطيط اال�سرتاتيجي امل�ستقبلي،
و�أدوات النمذجة املالية ال�شاملة طويلة املدى والأدوات التحليلية� .إ�ضافة
�إىل ت�سليطها ال�ضوء على فعالية ا�ستجابة جامعة الإمارات لوباء كوفيد-
 ،19مبا يف ذلك توفري تقنيات التدري�س والتع ّلم البديلة".
واختتم الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة حديثه بالقول:
"يُ�سعدنا ب�أن هذا االعتماد يو�ضح القيمة املُ�ضافة �إىل م�ؤ�س�ستنا التعليمية.
ولدينا �إميان كامل برغبة جمتمع جامعة الإمارات وقدرته على اال�ستجابة
للتح�سني والتط ّور املُ�ستمر .كما يجب �أن ن�أخذ يف االعتبار ب ��أن الأد ّلة
املُقدّمة من هذه النتيجة تو�ضح جلياً ب�أن جامعة الإمارات العربية املتحدة
ال تلتزم فقط مبعايري االع�ت�م��اد ،ب��ل ت�سعى با�ستمرار لتجاوزها .وهذا
ي�ضمن للجميع ب�أننا ُنقدّم بيئة تعليمية تمُ ّكن من التم ّيز التعليمي ،و ُتع ّزز
�إنتاجية البحث وت�ضمن الفعالية الت�شغيلية".

َن� َّ�ظ � َم��ت الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة جلائزة
خ �ل �ي �ف��ة ال ��دول� �ي ��ة ل �ن �خ �ي��ل التمر
واالب �ت �ك��ار ال ��زراع ��ي م �� �س��اء �أم�س
الأول االثنني  18يوليو 2022
حما�ضرة علمية افرتا�ضية بعنوان
التغريات الوراثية يف �إكثار نخيل
ال�ت�م��ر بتقنيات زراع ��ة الأن�سجة،
قدمها الدكتور عبد اهلل ب��ن عبد
اهلل ،م��دي��ر م���ش��روع ت�ط��وي��ر نظم
�إن �ت��اج م�ستدامة لنخيل التمر يف
دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخلليجي
(اي� � � �ك � � ��اردا) ،ب �ح �� �ض��ور  62من
اخل �ب��راء وامل �خ �ت �� �ص�ين واملهتمني
ب ��زراع ��ة ال�ن�خ�ي��ل و�إن� �ت ��اج التمور
ب���ش�ك��ل ع� ��ام ،مي �ث �ل��ون  20دول ��ة.
و�أ�� � �ش � ��ار ال ��دك� �ت ��ور ع �ب��د ال ��وه ��اب
زاي��د� ،أم�ين عام اجلائزة ،ب��أن هذه
امل�ح��ا��ض��رة ت ��أت��ي �ضمن توجيهات
م �ع��ايل ال���ش�ي��خ ن�ه�ي��ان م �ب��ارك �آل
نهيان ،وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش،
رئي�س جمل�س �أم �ن��اء اجل��ائ��زة ،يف
�إط��ار التزام اجلائزة بن�شر املعرفة
العلمية املتخ�ص�صة بزراعة النخيل
و�إنتاج التمور.
من جهته فقد ا�ستعر�ض الدكتور
عبد اهلل بن عبد اهلل �أ�سباب حدوث
ال�ت�غ�يرات ال��وراث �ي��ة ال�ت��ي تنتج يف
�شتول النخيل الن�سيجي وعالقتها
بالتقنيات امل�ستخدمة واملختربات

وك ��ذل ��ك ال �ت��و� �ص �ي��ات ال �ت��ي ميكن
تقدميها لتفادي حدوث الطفرات
ول�ل�م��زارع�ين عند ��ش��راء الف�سائل
ال�ن���س�ي�ج�ي��ة .و�أ�� �ض ��اف ل�ق��د جرت
ال� �ع ��ادة �أن ت�ت�ك��اث��ر � �ش �ج��رة نخيل
التمر ككل النباتات �إم��ا بطريقة
ال �ت �ك��اث��ر ال � �ب� ��ذري "تزاوجي �أو
جن�سي" ويتولد عنه ن�سل خمتلف
وراث�ي�اً �أو يتم عرب ال�ن��واة وي�سمى
التكاثر اخل�ضري "غري تزاوجي"
وهذا ينتج ن�سل متوافق وراثياً مع
الأ��ص��ل ويتم ع��ن طريق الف�سائل

�أ�شاد بجدارة املواطنني يف خدمة العمالء والت�سويق و�إدارة املخازن

رئي�س دائرة الإ�سناد ي�شهد احتفاالت �أبوظبي التقني باليوم العاملي ملهارات ال�شباب يف �أبوظبي التعاونية
•• �أبوظبي-الفجر:

قافلة ال�صيف �أعمال فنية وور�ش تعليمية
مب�شاركة  103طالب وطالبات من ذوي الإعاقة

انطلقت فعاليات الدورة  30من املركز ال�صيفي الذي تنظمه مدينة ال�شارقة
للخدمات الإن�سانية حتت �شعار (قافلة ال�صيف) حتى الرابع من �أغ�سط�س
ال �ق��ادم مب�شاركة  103ط�لاب وط��ال�ب��ات م��ن ذوي الإع��اق��ة م��ن الإعاقات
الذهنية ،وا�ضطراب طيف التوحد ،والإعاقة ال�سمعية ،واالعاقات ال�شديدة
واملتعددة ،و�إخوانهم و�أ�صدقائهم من غري املعاقني .ي�شارك يف املركز الفرع
الرئي�سي للمدينة وفرع املدينة يف خورفكان والذيد.
ي �ه��دف امل��رك��ز �إىل ت��وف�ير امل �ن��اخ الإي �ج��اب��ي ل�ل�ط�لاب م��ن خ�ل�ال دجمهم
والتعريف بقدراتهم و�إتاحة الفر�ص العادلة �أمامهم لإثبات �أن �إعاقتهم مل
حتل دون عطائهم وم�شاركتهم ،ولزيادة ثقة الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة
ب�أنف�سهم وتكري�س فكرة العمل لال�ستفادة من �أوق��ات الفراغ مبا هو مفيد
ون��اف��ع ل�ه��م .م��ن �أه ��داف امل��رك��ز �أي���ض�اً ا�ستثمار �أوق ��ات ف��راغ ال�ط�لاب من
ذوي الإعاقة مبا يتنا�سب مع ميولهم وحاجاتهم ويهدف �أي�ضا ال�ستقطاب
املتطوعني وحتفيزهم على العمل مع فئة ذوي االعاقة بالإ�ضافة اىل متكني
املنا�صرين الذاتيني وذلك بفتح املجال لهم يف �إقامة الور�ش والفعاليات.
قالت الأ�ستاذة ميمونة ح�سني امل�شرف على املركز ال�صيفي �أن من �أهم �أهداف
املركز لهذا العام حتقيق الدمج والت�آلف االجتماعي بني الطلبة من ذوي
الإعاقة و�أقرانهم من خالل الأن�شطة اجلماعية ،وتقدمي كافة اخلدمات
الرتفيهية والإر�شادية والتعليمية والأخالقية الهادفة للم�شاركني والأهم
يف ذل��ك منحهم �أوق��ات مفعمة باملرح والت�سلية وك�سر ال��روت�ين من خالل
الأن�شطة املنوعة التي ت�ساعد على تنمية قدراتهم ومهاراتهم يف خمتلف
املجاالت .ت�شهد (قافلة ال�صيف) تعاوناً مثمراً مع متاحف ال�شارقة ومعهد
ال�شارقة للرتاث وم�ؤ�س�سة فن وم�ؤ�س�سة ال�شارقة للفنون وجمعية النه�ضة
الن�سائية ،وهيئة االمناء ال�سياحي والتجاري حيث عملت على رعاية عدد من
الأن�شطة والرحالت الرتفيهية للم�ستفيدين من املركز ال�صيفي.
قدم معهد ال�شارقة للرتاث يف �أجواء تراثية ور�شة �صناعة الدمى التقليدية
وور� �ش��ة اجلب�سيات لتكوين ا��ش�ك��ال ت��راث�ي��ة ب��الإ��ض��اف��ة اىل ور��ش��ة الألعاب
الرتاثية يف افتتاحية املركز ال�صيفي� .ستقدم م�ؤ�س�سة ال�شارقة للفنون ور�شة
الطباعة ب�أ�شكال ال�شجر وور�شة ت�شكيل املج�سم خالل فرتة املركز ال�صيفي.
كما �ستعمل م�ؤ�س�سة فن على تقدمي ور�ش تهتم مبو�ضوع "�أ�سبوع االبتكار"
من خ�لال ا�ستخدام تطبيقات الأج�ه��زة االلكرتونية يف تنفيذ فيديوهات
اح�تراف�ي��ة واب�ت�ك��اري��ة .تنظم هيئة الإمن ��اء ال�سياحي وال�ت�ج��اري رحلتني
ترفيهيتني �إىل املربى املائي يف ال�شارقة و�إىل الغرفة املاطرة كما �سيكون
ه�ن��اك ع��دد م��ن ال��رح�لات الرتفيهية والتعليمية املتنوعة ال�ت��ي تتنا�سب
مع املنت�سبني من ذوي الإع��اق��ة بالإ�ضافة اىل ال��ور���ش التعليمية والفنية
والريا�ضية املختلفة .و�أكدت الأ�ستاذة ميمونة ح�سني �أن املركز ينظم العديد
من الور�ش القيمة واملتنوعة التي تهدف اىل �إك�ساب الأطفال مهارات متعددة
كالور�ش الفنية واليدوية .و�صرحت �أن الربامج والأن�شطة يف هذا العام تركز
على موا�ضيع خمتلفة منها الرتاث ،واالبتكار ،وال�صحة ،والثقافة.

وه� ��و الأك �ث ��ر ا� �س �ت �خ��دام �اً .ومن
ط��رق الإك �ث��ار اخل���ض��ري احلديثة
جن��د زراع ��ة الأن���س�ج��ة ال�ت��ي تعني
زراعة خلية �أو ن�سيج �أو حتى ع�ضو
نباتي داخل �أوعية زجاجية حتتوي
على بيئة غذائية متوازنة وحتت
ظروف بيئية معقمة ومتحكم بها
من حيث احلرارة والإ�ضاءة وذلك
من �أجل �إنتاج نبات كامل.
و�أك ��د امل�ح��ا��ض��ر �أن تقنيات زراعة
الأن�سجة لها مميزات كثرية حيث
ت�ستجيب للطلبات امل�ت��زاي��دة على

الف�سائل كما �أنها تنتج ع��دد كبري
م��ن ال �ن �ب��ات��ات م��ن ن�ف����س ال�صنف
"�أو م��ن ف�سيلة واحدة" وتعطي
ف�سائل عادة متطابقة وراثياً فيما
ب�ي�ن�ه��ا وم �ط��اب �ق��ة ل�ل ��أم ك �م��ا �أنها
خالية من الأمرا�ض وبذلك توفر
ف�سائل قابلة للنقل ب�ين الأقطار
دون ن�شر للأمرا�ض والآف��ات كما
�أنها تت�صف بوجود جمموع جذري
يرفع من ن�سبة جناحها يف الب�ستان
امل �� �س �ت��دمي وي �� �س��اع��د ع �ل��ى �سرعة
النمو .وم��ن مميزاتها �أي�ضاً �أنها

توفر فر�ص ا�ستثمار ذات جدوى
اق �ت �� �ص��ادي��ة ج� �ي ��دة .ورغ� � ��م هذه
املميزات ف�إن لتقنيات �إكثار النخيل
ب��زراع��ة الأن���س�ج��ة بع�ض امل�شاكل
تتمثل يف ظهور بع�ض الت�شوهات
ال�ف���س�ي��ول��وج�ي��ة واملورفولوجية
وال�ت��ي تظهر يف نخيل التمر من
�أ�صل جنيني ال جن�سي .وب��د�أ هذا
ال��و��ض��ع بالفعل يت�سبب يف بع�ض
اخل�سائر امل��ال�ي��ة مل��زارع��ي النخيل
و�إح � � ��راج ل �ل �م �خ �ت�برات التجارية
املعنية.
و�أ�� �ش ��ار ال��دك �ت��ور ع�ب��د اهلل �أن ��ه مت
تطوير وتطبيق تقنيات خمتلفة
ل� ��درا� � �س� ��ة م� �ط ��اب� �ق ��ة الف�سائل
الن�سيجية للنخلة الأم .وت�شمل هذه
التقنيات الفح�ص اله�ستولوجي،
والإنزميي والبيولوجيا اجلزيئية
 تقنيات الب�صمات الوراثية .ومعذل ��ك ،ي�ب�ق��ى ال�ت�ح�ق��ق با�ستخدام
ال�صفات املورفولوجية هو الو�سيلة

ال�شائعة اال�ستخدام للت�أكد ما �إذا
كانت النباتات املت�أتية م��ن زراعة
الأن�سجة مطابقة ل�صنف النخلة
الأم �أم ال.
ويف خ �ت��ام امل �ح��ا� �ض��رة ف �ق��د �أ�شاد
املحا�ضر بالدور الكبري الذي تقوم
ب��ه ج��ائ��زة خليفة ال��دول�ي��ة لنخيل
التمر واالب�ت�ك��ار ال��زراع��ي يف دعم
وت �ط��وي��ر ق �ط��اع زراع� � ��ة النخيل
و�إنتاج التمور على م�ستوى العامل،
من خالل تنظيم املهرجان الدويل
للتمور الأردنية واملهرجان الدويل
ل �ل �ت �م��ور ال �� �س��ودان �ي��ة واملهرجان
الدويل للتمور امل�صرية واملهرجان
ال� ��دويل ل�ل�ت�م��ور امل��وري �ت��ان �ي��ة وما
راف �ق �ه��ا م ��ن �أن �� �ش �ط��ة وفعاليات،
التي �ساهمت ب�شكل فاعل يف زيادة
ال�سمعة للتمور العربية وارتفاع
يف حجم ال�صادرات ،بالإ�ضافة اىل
�سل�سلة امل ��ؤمت ��رات ال��دول�ي��ة التي
تنظمها الأمانة العامة للجائزة.

�شهد معايل على را�شد الكتبي رئي�س دائ��رة الإ�سناد
احلكومي يف ابوظبي؛ و�سعادة الدكتور مبارك �سعيد
ال�شام�سي مدير عام مركز �أبوظبي للتعليم والتدريب
التقني واملهني ،احتفاالت املركز باليوم العاملي ملهارات
ال�شباب ،التي مت خاللها الك�شف عن املهارات العالية
التي يتميز بها املواطنني واملواطنات؛ خريجي وطلبة
برنامج �أبوظبي التقني "التوطني تدريب ومتكني"
وال��ذي��ن يعملون يف اجلمعية؛ يف وظ��ائ��ف ت�صل اىل
مدير ف��رع؛ مبجاالت عديدة منها الت�سويق ،والبيع،
وام�ي�ن ال���ص�ن��دوق ،وخ��دم��ة ال�ع�م�لاء و�إدارة املخازن،
وذل ��ك بح�ضور ��س�ع��ادة غ�ن��ام امل��زروع��ي الأم�ي�ن العام
ملجل�س تناف�سية ال �ك��وادر الإم��ارات �ي��ة ،و� �س �ع��ادة امل
اجل��اب��ري م��دي��ر ع��ام هيئة امل ��وارد الب�شرية باالنابة،
و�سعادة حممد حاج خوري ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية
�أب��وظ �ب��ي ال�ت�ع��اون�ي��ة ،وع �ل��ي حم�م��د امل ��رزوق ��ي رئي�س
مهارات الإمارات ،ونخبة من امل�س�ؤولني وذلك يف فرع
اجلمعية مبنطقة ربدان.
وقد اكد معايل علي را�شد الكتبي �أن القيادة الر�شيدة
ت�ضع م�ستقبل �شباب الإمارات يف قمة الأولويات ،حيث
يتم العمل بكل جد ومتيز لتمكني كافة امل�ؤ�س�سات من
�أداء دورها العايل ل�صناعة الكفاءات والكوادر الوطنية
املتخ�ص�صة يف كافة التخ�ص�صات احليوية املطلوب يف
�سوق العمل بالدولة ،وذلك خالل جولة ملعالية تفقد

خاللها �أداء املواطنني واملواطنات يف عدة �أق�سام جنح
�شباب ال��وط��ن يف �أداء ال��واج�ب��ات املطلوبة منهم على
�أكمل وجه ،م�ؤكداً على �أن �إجنازات "�أبوظبي التقني"
ي�شهد لها اجلميع.
وا��ض��اف م�ع��ايل علي را��ش��د الكتبي قائال" لقد جنح
م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي للتعليم وال�ت��دري��ب التقني واملهني،
يف م�ف��اج��أة اجل�م�ي��ع؛ بنجاحاته ال��رائ��دة يف �صناعة
وتخريخ نخبة متميزة ورائعة من الكفاءات الوطنية؛
ع�ب�ر ب��رن��ام��ج "التوطني ت��دري��ب ومتكني" ،؛ وهي
ال �ك��وادر الوطنية ال�ت��ي �شاهدها اجلميع و�شهد لها
على قدراتها الفائقة يف خمتلف القطاعات باجلمعية،
معربا عن تقديره جلهود االدارة العليا يف"ابوظبي
التقني" ممثلة يف �سعادة الدكتور مبارك ال�شام�سي؛
ال ��ذي ي��وا��ص��ل مت�ي��زه يف حتقيق وتطبيق توجيهات
القيادة الر�شيدة؛ ل�صناعة املخرجات الوطنية القادرة
على تلبية متطلبات �سوق العمل نحو م�ستقبل �إماراتي
واعد.
كما ح��ر���ص م�ع��ايل رئي�س دائ ��رة الإ��س�ن��اد احلكومي؛
على التحاور مع �شباب وفتيات الوطن معربا عن فخر
دول��ة الإم ��ارات؛ قيادة و�شعبا ب�أبنائها الذين يثبتون
ج��دارت �ه��م ك��ل ي��وم ويف ك��ل امل �ج��االت ،م ��ؤك��دا حر�ص
القيادة الر�شيدة على دعمهم وم�ساندتهم دائما ويف كل
قطاعات العمل والإنتاج.
وق��ال �سعادة الدكتور مبارك �سعيد ال�شام�سي مدير
عام مركز �أبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني

�أن احتفاء "�أبوظبي التقني" باليوم العاملي ملهارات
ال �� �ش �ب��اب؛ ت ��أت��ي يف �إط � ��ار ت�ن�ف�ي��ذ ت��وج�ي�ه��ات القيادة
الر�شيدة ب���ض��رورة تر�سيخ ج�ه��ود ال��دول��ة يف تدريب
ومتكني �شباب االمارات ،مبا يك�سبهم املهارات النوعية
ال�لازم��ة لتمكينهم م��ن �أداء ك��اف��ة امل �ه��ام يف خمتلف
التخ�ص�صات املطروحة يف �سوق العمل ب�ج��دارة ،مبا
مينحهم فر�ص جديدة للتوظيف والعمل يف القطاع
اخل��ا���ص ،وه��و الأم ��ر ال ��ذي ي�ت��واف��ق ك��ذل��ك م��ع قرار
اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام  2014ب�أن يكون
يوم  15يوليو؛ يومًا عامل ًيا ملهارات ال�شباب ،من �أجل
الت�أكيد على الأهمية اال�سرتاتيجية لتدريب ال�شباب
و�إك���س��اب�ه��م امل �ه��ارات ال�لازم��ة للتوظيف و احل�صول
على الفر�ص املنا�سبة للعمل ،ف�ضال عن متكينهم من
ريادة الأعمال ،و توفري فر�ص امل�شاركة والتحاور بني
ال�شباب ،وم�س�ؤويل م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب التقني
وامل�ه�ن��ي ،وامل�ن�ظ�م��ات و�صانعي ال�سيا�سات وال�شركاء
الإ�سرتاتيجيني ،حيث تقوم الأمم املتحدة ووكاالتها،
مثل يون�سكو-يونيفوك ،بجهود رائ��دة ملواجهة تلك
التحديات ،وتنمية مهارات ال�شباب باعتبارها الأ�سا�س
الرا�سخ لتقدم الأمم وال�شعوب.
و�أ�شاد ال�شام�سي بهذه النخبة من �شباب وفتيات الوطن،
الذين �إ�ستعر�ضوا خالل الإحتفاالت؛ قدراتهم العالية
يف الأداء الوظيفي ،مبا ي�ؤكد امتالكهم قدرات متميزة
ت�ؤهلهم للرتقي يف الوظائف مبختلف التخ�ص�صات،
ال�ت��ي تلبي متطلبات ه��ذا ال�ق�ط��اع ال �ه��ام ،م�ع��رب�اً عن

تقديره للدور الوطني الذي تقوم به جمعية �أبوظبي
التعاونية ،وم�ؤ�س�سة ماجد الفطيم للتجزئة"كارفور"
يف ت��دري��ب وتعيني امل��واط�ن�ين ومتكينهم م��ن تطوير
الذات وفق برامج علمية وعملية متميزة ومبا يحقق
ال�صالح العام للوطن واملواطنني.
وق ��ال � �س �ع��ادة غ �ن��ام امل ��زروع ��ي الأم�ي��ن ال �ع��ام ملجل�س
تناف�سية الكوادر الإماراتية� ،أن "�أبوظبي التقني" جنح
يف �إ�ستقطاب نخبة من �شباب وفتيات الوطن؛ الذين
يعملون حاليا م��دراء وموظفون يف قطاعات حيوية
وهامة يف كارفور وجمعية �أبوظبي التعاونية؛ وهذا
ام��ر يبعث للفخر بابناء االم ��ارات ،كما ي�شعرنا كلنا
بال�سعادة والثقة يف �أن امل�ستقبل ي�صنعه �شباب وفتيات
ال��وط��ن .بكل متكن و�إقتدار" .وب ��دوره �أ� �ش��اد �سعادة
حم�م��د ح��اج��ي اخل ��وري ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية
�أبوظبي التعاونية ،باملهارات العالية ل�شباب وفتيات
ال��وط��ن ،م��ؤك��داً تطلع جمل�س �إدارة اجلمعية الدائم
للتعاون مع مــركــــــز �أبــوظــبــــي للتــعــليــــم والتــدريــــب
التــقــنــــي واملهــنــــي ،مبا يحقق امل�صلحة العليا للوطن
وامل��واط��ن ،مب��ا ي�ثري خ�برات �أب�ن��اء الإم ��ارات وير�سخ
قدراتهم لتوطني القطاع اخلا�ص بالدولة .وق��ال �أن
�إحتفاالت املركز باليوم العاملي ملهارات ال�شباب ،حتمل
ر��س��ال��ة ه��ام��ة لكافة امل��واط�ن�ين ب���ض��رورة العمل على
تطوير الذات وتنمية املهارات مبا ميكن اجلميع من
تلبية متطلبات �سوق العمل و�ضرورة توطني القطاع
اخلا�ص باعتباره من ركائز قوة اقت�صاد الدولة.

مركز ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان الثقايف ي�شارك يف فعاليات الن�سخة الـ  16من مهرجان ليوا للرطب
ي�شارك مركز ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان الثقايف
يف فعاليات الن�سخة الـ  16من مهرجان ليوا للرطب،
والذي يقام حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال� ��وزراء وزي��ر ديوان
الرئا�سة ،وتنظمه جلنة �إدارة املهرجانات والربامج
الثقافية والرتاثية – �أبو ظبي ،يف الفرتة من – 16
 24يوليو اجلاري مبدينة ليوا يف منطقة الظفرة.
وت�أتي امل�شاركة بتوجيهات من رئي�س جمل�س الإدارة
ال�شيخة د� .شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان عرب
برنامج "�شما حممد للتثقيف البيئي" وذلك يف �إطار
�سعي �سموها دوم��ا يف خلق وتر�سيخ الثقافة البيئية
ل ��دى ج�م�ي��ع ف �ئ��ات امل �ج �ت �م��ع ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى البيئة
ومكوناتها .
و�أ��ض��اف��ت ال�شيخة د� .شما بنت حممد ب��ن خ��ال��د �آل
نهيان بقولها�" :أن النخيل لي�س جم��رد نبات يزهر
يف �صحراء الإم ��ارات؛ ب��ل ه��و ج��زء �أ�صيل م��ن تراثنا
عا�صرناه يف �أوق��ات ال�شدة ،و كان عونا لنا ،ويف �أوقات
ال��رخ��اء ك��ان فرحة نعي�شها عندما تثمر ثماره رطبا
طيبا؛ لذلك ف��إن النخيل جزء من تكويننا الرتاثي،
كما �أنه من النباتات الداعمة لال�ستدامة البيئية  ،و�أن
التمر واحد من �أف�ضل الأغذية للإن�سان"
و�أك��دت ال�شيخة د� .شما على ��ض��رورة توعية املجتمع
باملميزات البيئية للنخيل من حيث دوره��ا الكبري يف

مواجهة م�شكلة الت�صحر ،ومواجهة م�شكلة الرتبة
امل �ت��ده��ورة ،و�أه�م�ي��ة النخيل يف م��واج�ه��ة االحتبا�س
احل� ��راري ،وف��ائ��دة خم�ل�ف��ات النخيل ال�ت��ي ت�ستخدم
ك���س�م��اد ل�ل�ترب��ة ال��زراع �ي��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل �أه�م�ي��ة �سعف
النخيل امل�ن�ق��ي اجل�ي��د ل�ل�ه��واء ،ك��ذل��ك جتفيف متور
النخيل بالطاقة ال�شم�سية ،وم��ا لها من ت�أثري على
الناحية ال�صحية والغذائية ،و�أهمية �سكريات متور
النخيل التي متت�ص ثاين �أك�سيد الكربون.
و�صرحت الأ�ستاذة فاطمة الهرمودي امل�ست�شار واملن�سق
للجنة البيئة واملناخ يف برنامج (�شما حممد للتثقيف
البيئي) وخمت�صة يف التوعية البيئية؛ ب ��أن النخيل
لديه قدرة على التكيف مع الإجهادات البيئية ،ويعد
من الأ�شجار النظيفة ،والتي تعزز نظافة املكان وتعمل
على تقليل ت�أثري اجلزر احلرارية يف املدينة.
ه ��ذا واجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن جل �ن��ة ال�ب�ي�ئ��ة وامل� �ن ��اخ مت
ت�شكيلها يف يناير � 2022ضمن برامج املركز البيئية
وال��داع �م��ة ال��س�ترات�ي�ج�ي��ات ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة لأجل
املزيد من النجاح والتطور يف جم��ال الوعي البيئي،
وا�ستعدادا للم�شاركة يف م�ؤمتر البيئة لعام  ،2023يف
دولة الإمارات العربية املتحدة والذي يعد �أكرب م�ؤمتر
عاملي يعزز من جهود ال��دول واحلكومات يف مكافحة الدولة
" وزارة التغري املناخي والبيئة  -هيئة البيئة �أبو
التغريات املناخية ،واحلفاظ على بيئة م�ستدامة
وتت�ألف اللجنة من ممثلي هيئات وم�ؤ�س�سات هامة يف ظبي  -هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�شارقة
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رغ��م االنت�شار وا�سع النطاق جلائحة "كوفيد"19-
يف جميع �أنحاء العامل� ،إال �أن هناك عددا كبريا من
الأ�شخا�ص ي��دّ ع��ون �أنهم مل ي�صابوا بالعدوى على
الإطالق.ويف عدد من التجارب مع الفريو�س ،ف�إنه حتى
عندما ي�صاب �أح��د �أف��راد �أ�سرة ما بفريو�س كورونا،
ويتعر�ض الآخرون يف املنزل �إىل العدوى ،ف�إن هناك
من يكون حمظوظا ويتمكن من جتنب الإ�صابة متاما.
�أف�ضل طريقة حلماية نف�سك هي التطعيم الكامل
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الأ�سباب ال�ستة لإ�صابة البع�ض بـ"كوفيد "19 -وجتنب �آخرين املر�ض على الإطالق

مبظهر جيد يتمتعون مبناعة �أف�ضل ،وبالتايل هم
ملاذا يحدث ذلك؟
قدم اخلرباء ،مبن فيهم ريت�شارد �ستانتون� ،أ�ستاذ �أقل عر�ضة للإ�صابة بـ"كوفيد "-19حتى الآن.
علم الفريو�سات يف كلية الطب بجامعة كارديف،
 .2الإ�صابات ال�سابقة
بع�ض التف�سريات.
املناعة املبنية من عدوى �سابقة لي�ست �شيئا ميكن
قيا�سه .ولكن قد يكون هذا هو ال�سبب يف �أن ذلك
 .1علم الوراثة
تختلف املناعة من �شخ�ص �إىل �آخر جزئيا ب�سبب ال�شخ�ص الذي تعرفه ما زال يتجنب نوبة مر�ض
كوفيد.
تركيبته اجلينية.
وي�ق��ول الربوفي�سور �ستانتون" :النا�س لديهم و��ش��رح الربوفي�سور �ستانتون" :من املحتمل �أن
اخ �ت�لاف��ات يف م��دى ج ��ودة ن�ظ��ام امل�ن��اع��ة لديهم العدوى ال�سابقة ببع�ض فريو�سات الربد ال�شائعة
ب�سبب وجود جينات خمتلفة� .أجهزة املناعة لدى ميكن �أن ترتك "ذاكرة" مناعية كافية للتعامل
مع كوفيد ب�شكل �أف�ضل".
بع�ض النا�س �أف�ضل يف حماربة الفريو�س".
و�أظهر عدد من الدرا�سات روابط بني علم الوراثة و�أ�شارت الدرا�سات �إىل وجود بع�ض التداخل بني
احلماية من نزالت الربد واحلماية من "كوفيد-
واملناعة خالل �أزمة "كوفيد."-19
على �سبيل املثال� ،أ�شار باحثون يف جامعة �أك�سفورد ."19
�إىل وجود جزء كبري من احلم�ض النووي ي�ضاعف وقد ي�شري ذلك �إىل �أنه حتى �إذا تعر�ض �شخ�ص ما
من خطر الوفاة بـ"كوفيد ،"-19ومن املرجح �أن لـ"كوفيد ،"-19والتقطه ،ف�إن جهاز املناعة لديه
يقوم ب�إيقافه قبل �أن يت�سبب يف ظهور �أعرا�ض.
يحمله الأ�شخا�ص من �أ�صول جنوب �آ�سيا.
ووج� ��دت درا� �س ��ة �أع ��ده ��ا ب��اح �ث��ون م��ن �إمربيال ووج ��د ب��اح�ث��ون م��ن �إم�ب�ري��ال ك��ول�ي��دج ل�ن��دن �أن
كوليدج لندن �أن االختالفات بني �أجهزة املناعة ال�سعال والعط�س ال�شائعني يعززان خاليا الدم
لدى النا�س "حتدث فرقا على الأقل فيما �إذا كنت البي�ضاء احليوية التي ت�سمى اخل�لاي��ا التائية،
وال � �ت ��ي مي �ك �ن �ه��ا ال� �ت� �ع ��رف ع �ل��ى جم �م��وع��ة من
�ست�صاب ب�أعرا�ض املر�ض �أم ال".
ويركز البحث على جينات م�ست�ضد كريات الدم الفريو�سات.
البي�ضاء الب�شرية املختلفة ( ،)HLAمع بع�ض
�أن ��واع م�ست�ضد ك��ري��ات ال��دم البي�ضاء الب�شرية  .3املتغريات
امل��رت�ب�ط��ة ب��ارت �ف��اع �أو ان�خ�ف��ا���ض خ�ط��ر الإ�صابة لقد ر�أينا عددا من متغريات "كوفيد "-19على
م��دار ال�ع��ام�ين املا�ضيني ،بينها "�ألفا" و"دلتا"
مبر�ض كوفيد امل�صحوب ب�أعرا�ض.
وق��ال داين �ألتمان� ،أ�ستاذ علم املناعة يف جامعة و"�أوميكرون" و"بيتا" ،ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث��ال ال
�إمب��ري��ال" :اجلينات الرئي�سية ال�ت��ي تتحكم يف احل�صر.
اال�ستجابة املناعية لديك ت�سمى جينات م�ست�ضد وتتمتع بع�ض ال�سالالت مبزايا بيولوجية جتعلها
كريات ال��دم البي�ضاء الب�شرية ( .)HLAعلى �أك�ث�ر �سهولة يف االن�ت���ش��ار ،وع�ل��ى نف�س املنوال،
�سبيل امل �ث��ال ،الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ل��دي�ه��م اجلني ق��د تف�سر ه��ذه امل��زاي��ا �سبب ع��دم ال�ت�ق��اط بع�ض
 HLA-DRB1 * 1302هم �أكرث عر�ضة الأ�شخا�ص الذين تعي�ش معهم العدوى.
و�أظهرت الدرا�سات ،على �سبيل املثال� ،أن عدوى
للإ�صابة ب�أعرا�ض العدوى".
وافرت�ض فريق �آخر �أن الأ�شخا�ص الذين يتمتعون "�أوميكرون" توفر بع�ض املناعة �ضد "دلتا" ،ومن

املحتمل �أي�ضا �أن تقنيات املراقبة احلالية قد قللت
ب�شكل كبري من ع��دد احل��االت ،حيث يقوم املزيد
من الأ�شخا�ص ب�إجراء اختبارات "كوفيد "-19يف
املنزل وال يبلغون عن النتائج.
ويف امل� �ق ��اب ��ل ،ي �ق ��ول ال�ب�روف �ي �� �س��ور �ستانتون:
"�أوميكرون �أكرث قابلية لالنتقال من دلتا ولذا
ن��رى �أن �أف��راد الأ��س��رة �أك�ثر عر�ضة للإ�صابة �إذا
كان �أحدهم م�صابا ب�أوميكرون مقارنة بدلتا".
وال �� �س�لال��ة ال �� �س��ائ��دة احل��ال �ي��ةOmicron ،
 ،BA.2لديها معدالت هجوم ثانوي عالية ،ما
يعني �أنه من املرجح �أكرث من املتغريات ال�سابقة
�أن تقفز من �شخ�ص لآخر.
 .4فر�صة
ق��ال ال�بروف�ي���س��ور ��س�ت��ان�ت��ون" :قد ت�ك��ون جمرد
�صدفة ،بناء على كمية الفريو�س التي يحملها
امل���ص��اب يف ف�م��ه ،وم ��دى ت�ف��اع��ل الآخ��ري��ن معها
(ومدى قربها)".
وم��ن ال���ص�ع��ب ت���ص��دي��ق �أن ��ه ب�ع��د ع��ام�ين ،حالف
�شخ�ص م��ا احل ��ظ ع�ل��ى جت�ن��ب "كوفيد،"-19
وم��ع ذل��ك ،هناك ع��دد من العوامل التي �ستلعب
دورا هاما يف هذه االحتماالت .على �سبيل املثال،
قد يكون ال�شخ�ص القادر على العمل من املنزل
ويعي�ش مبفرده ويقوم بالت�سوق عرب الإنرتنت
�أقل عر�ضة للإ�صابة بـ"كوفيد."-19
يف حني �أن عامل اخلط الأمامي ،كما هو احلال يف
متجر �أو دار رعاية �أو م�ست�شفى� ،أو �شخ�ص يعي�ش
مع �آخرين ،يكون �أكرث عر�ضة للإ�صابة به.
 .5احلماية الناجتة عن اللقاحات
ح�صلت الغالبية العظمى من النا�س على لقاحات
"كوفيد�( "-19إما جرعتني� ،أو ثالثة� ،أو �أربعة).
و�سي�ؤدي ذلك �إىل تغيري املناعة من �شخ�ص �إىل
�آخر ،حيث تكون الأج�سام امل�ضادة لـكوفيد"-19
يف �أعلى م�ستوياتها بعد نحو ثالثة �أ�سابيع من

احل�صول على اجلرعة ،وتبد�أ يف ال�ضعف خالل
الأ�شهر التالية ،ولهذا ال�سبب يُتوقع احل�صول
على لقاحات معززة �سنويا.
وق��ال �أن ��درو ف��ري��دم��ان ،الأك��ادمي��ي يف الأمرا�ض
امل�ع��دي��ة يف ج��ام�ع��ة ك��اردي��ف ،ل�شبكة CNBC
�إن الأ��س�ب��اب ال�ت��ي جتعل بع�ض ال�ن��ا���س ي�صابون
بـ"كوفيد "-19والبع�ض الآخ��ر ال ،تتعلق "على
الأرج � ��ح ب��احل���ص��ان��ة م��ن ال�ت�ط�ع�ي��م �أو العدوى
ال�سابقة �أو كليهما".
و�أ� � �ض� ��اف" :نعلم �أن ال �ع��دي��د م ��ن الأ�شخا�ص
م�صابون بعدوى �أوميكرون (خفيفة يف الغالب)
على ال��رغ��م م��ن تلقيحهم ال�ك��ام��ل ،مب��ا يف ذلك
اجل��رع��ة امل �ع ��ززة .وم ��ع ذل ��ك ،ال ي ��زال التطعيم
يقلل من فر�صة التقاط �أوميكرون واال�ستجابات
تختلف من �شخ�ص لآخر .لذلك ي�صاب به بع�ض
النا�س والبع�ض الآخر ال ي�صاب به على الرغم من
التعر�ض الكبري للغاية".
� .6أ�صيب به بالفعل
� ُ��ص��دم ال�ك�ث�ير م��ن ال�ن��ا���س م��ن حقيقة �أن ��ه رغم
اعتقادهم بعدم �إ�صابتهم بـ"كوفيد "-19غالبا ما
ي�ستنتجون �أنهم �أ�صيبوا به ،لكن مل تظهر عليهم
�أي �أعرا�ض.
وال يبدو �أن ما يقارب من ثلث امل�صابني بالفريو�س
تظهر عليهم عالمات التنبيه.
وي�ساعد االختبار على اكت�شاف �أولئك "الذين ال
تظهر عليهم �أعرا�ض".
ومع ذلك ،هناك �أي�ضا فكرة �أن الأ�شخا�ص لديهم
حموالت فريو�سية خمتلفة ،ما ي�ساهم يف مقدار
الفريو�سات التي يطلقونها.
وي �ب��دو �أن� ��ه يف الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون من
انخفا�ض الأح�م��ال الفريو�سية ،حيث مل يتكاثر
الفريو�س ب�شكل كبري يف �أج�سامهم ،بحيث يكون
لديهم ع��دد �أق��ل م��ن جزيئات ال�ف�يرو���س ،ميكن
�أن تعطي اختبارات تفاعل البوليمرياز املت�سل�سل

نتيجة �سلبية خاطئة.
والأ�شخا�ص الذين وق��ع تطعيمهم �أك�ثر عر�ضة
للإ�صابة ب�أحمال فريو�سية منخف�ضة و�أعرا�ض
�أكرث اعتداال �إذا �أ�صيبوا باملر�ض.
وح � ّف��ز م��ا ي���س�م��ى مب�ج�م��وع��ة "ال ك��وف�ي��د �أبدا"
العلماء على �إجراء البحوث .ويبحث املتخ�ص�صون
يف الأم��را���ض املعدية يف جميع �أن�ح��اء العامل عن
��س�ب��ب ح�م��اي��ة �أج �� �س��ام ب�ع����ض الأ� �ش �خ��ا���ص ب�شكل
طبيعي.
وقالت الدكتورة ريا كوندو ،امل�ؤلف الأول للدرا�سة

النظام الغذائي عايل الدهون طويل الأمد
يو�سع حميط اخل�صر ويقل�ص الدماغ
�أظهرت درا�سة جديدة �أن الأطعمة الدهنية قد ال ت�ضيف دهونا �إىل حميط اخل�صر فح�سب ،بل ميكن �أن ت�ؤدي �أي�ضا �إىل �إحداث
فو�ضى يف العقل.وتو�صلت الدرا�سة الدولية ،بقيادة علماء الأع�صاب يف جامعة جنوب
�أ�سرتاليا ( ،)UniSAالربوفي�سور �شني فو زو ،والأ�ستاذة امل�شاركة الري�سا بوبروف�سكايا،
�إىل وجود �صلة وا�ضحة بني الفئران التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون ملدة
� 30أ�سبوعا ،ما �أدى �إىل الإ�صابة مبر�ض ال�سكري ،والتدهور الالحق يف قدراتهم املعرفية،
مبا يف ذلك تطور القلق واالكتئاب وتفاقم مر�ض �ألزهامير.
وك��ان��ت ال�ف�ئ��ران ال�ت��ي ت�ع��اين م��ن �ضعف يف الوظيفة الإدراك �ي��ة �أكرث
عر�ضة لزيادة الوزن ب�سبب �ضعف التمثيل الغذائي الناجم عن تغريات
الدماغ.
ون�شر باحثون من �أ�سرتاليا وال�صني نتائجهم يف جملة �أمرا�ض الدماغ
الأي�ضية.
وت�ق��ول الري�سا بوبروف�سكايا ،عاملة الأع���ص��اب والكيمياء احليوية يف
جامعة ج�ن��وب �أ��س�ترال�ي��ا� ،إن البحث ي�ضاف �إىل املجموعة املتزايدة
من الأدل��ة التي تربط بني ال�سمنة املزمنة ومر�ض ال�سكري ومر�ض
�ألزهامير ،والتي من املتوقع �أن ت�صل �إىل  100مليون حالة بحلول
عام .2050
وتقول الربوفي�سورة بوبروف�سكايا" :ال�سمنة ومر�ض ال�سكري ي�ضعفان
اجلهاز الع�صبي امل��رك��زي ،وي��ؤدي��ان �إىل تفاقم اال�ضطرابات النف�سية
والتدهور املعريف .وقد �أظهرنا ذلك يف درا�ستنا على الفئران".
ويف ال��درا��س��ة ،وق��ع تخ�صي�ص الفئران ب�شكل ع�شوائي لنظام غذائي

قيا�سي �أو نظام غذائي عايل الدهون ملدة � 30أ�سبوعا ،بدءا من عمر
ثمانية �أ�سابيع.ومتت مراقبة تناول الطعام ووزن اجل�سم وم�ستويات
اجللوكوز على ف�ترات خمتلفة� ،إىل جانب اختبارات حتمل اجللوكوز
والإن���س��ول�ين واخل�ل��ل الإدراك��ي.واك�ت���س�ب��ت ال�ف�ئ��ران ال�ت��ي تتبع نظاما
غذائيا ع��ايل الدهون الكثري من ال��وزن ،وط � ّورت مقاومة الإن�سولني
وبد�أت تت�صرف ب�شكل غري طبيعي مقارنة بتلك التي تغذت على نظام
غذائي قيا�سي.
و�أظ�ه��رت فئران مر�ض �ألزهامير املعدلة وراث�ي��ا ت��ده��ورا ملحوظا يف
الإدراك والتغريات املر�ضية يف الدماغ �أثناء تغذيتها بالنظام الغذائي
عايل الدهون.
وتو�ضح الربوفي�سورة بوبروف�سكايا" :الأ�شخا�ص الذين يعانون من
ال�سمنة يزيد لديهم خطر الإ�صابة باالكتئاب بن�سبة  ،55%ومر�ض
ال�سكري �سوف ي�ضاعف هذا اخلطر .وت�ؤكد النتائج التي تو�صلنا �إليها
على �أهمية الت�صدي لوباء ال�سمنة العاملي .من املرجح جدا �أن ت�ؤدي

جم �م��وع��ة من
ال���س�م�ن��ة والعمر
وال���س�ك��ري �إىل تدهور
ال� �ق ��درات امل�ع��رف�ي��ة ومر�ض
�ألزهامير وا�ضطرابات ال�صحة
العقلية الأخرى".

الإمرباطورية� ،إن "التعر�ض لفريو�س SARS-
 CoV-2ال ي��ؤدي دائما �إىل الإ�صابة ،ونحن
حري�صون على فهم ال�سبب".
ومع ذل��ك ،ح��ذرت الدكتورة كوندو �أي�ضا من �أنه
ال ينبغي لأحد االعتماد على فكرة �أنهم يتمتعون
مبناعة فائقة �ضد "كوفيد� ،"-19إذا مل يح�صلوا
عليها بعد.و�أ�شارت" :بدال من ذل��ك ،ف��إن �أف�ضل
ط��ري �ق��ة حل �م��اي��ة ن�ف���س��ك م��ن كوفيد -19هي
التطعيم الكامل ،مبا يف ذلك احل�صول على جرعة
معززة".
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الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

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

ا�سم امل�صفي  :ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  2903-1ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان
 امل��رك��ز ال�ت�ج��اري الأول  -هاتف  04-2955582 :فاك�س 04-2955598 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أعاله لت�صفية بن ثاين الغ�سي � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2022/7/19واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/19
وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة ال�ت�ق��دم �إىل امل�صفي امل�ع�ين يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :بن ثاين الغ�سي � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب ملك ابراهيم �سعيد احمد لوتاه  -ديرة  -ام الرمول  -ا�ستدامة D627 -
ال�شكل القانوين � :شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة  -ال�شخ�ص الواحد (ذ م م) رقم الرخ�صة :
 846392رقم القيد بال�سجل التجاري  1438368 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد
وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة
�أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/19واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2022/7/19وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم 2903-1
ملك �سمو ال�شيخ ه��زاع بن زاي��د بن �سلطان ال نهيان  -املركز التجاري الأول  -هاتف :
 04-2955582فاك�س  04-2955598 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70392

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

ا�سم امل�صفي  :عمر ن�صري ملراجعة احل�سابات
ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  228-229ملك حممد �سعيد خلف الغيث  -ب��ردب��ي -
جافليه  -هاتف  04-3888996 :فاك�س  04-3888997 :مبوجب هذا
تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
�شركة جعفر معلم التجارية (ذ م م) وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2022/5/20واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/5/20
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
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70392

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

ا�سم امل�صفي  :ال�شارد لتدقيق احل�سابات والإ�ست�شارات الإدارية � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  119ملك ال�شيخ ح�شر بن مكتوم ال مكتوم  -ديرة  -القرهود
 ه��ات��ف  04-2555155 :ف��اك����س  04-2555151 :مب��وج��ب ه��ذا تعلنالإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية ماجد
الفطيم لت�شغيل ال�ضيافة �ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/9/8واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/9/8وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي
على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70197
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حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70197
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ال�شارد لتدقيق احل�سابات والإ�ست�شارات الإدارية � -ش
ذ م م  -العنوان  :مكتب رقم  119ملك ال�شيخ ح�شر بن مكتوم ال مكتوم
 ديرة  -القرهود  -هاتف  04-2555155 :فاك�س 04-2555151 :مبوجب ه��ذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية ماجد الفطيم ال�ستثمارات ال�ضيافة � -ش ذ م
م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/8واملوثق لدى كاتب
العدل حماكم دبي بتاريخ  2016/10/9وعلى 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 ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70392

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

ا�سم ال�شركة � :شركة جعفر معلم التجارية (ذ م م)
العنوان  :حمل  201ملك عبداهلل عبدالعزيز ال��زرع��وين  -دي��رة  -الرا�س  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  233858 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  41588 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه  ،وذل��ك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/5/20واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/5/20وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني عمر
ن�صري ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  228-229ملك حممد �سعيد خلف
الغيث  -بردبي  -جافليه  -هاتف  04-3888996 :فاك�س 04-3888997 :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

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

ا�سم ال�شركة  :ماجد الفطيم لت�شغيل ال�ضيافة �ش ذ م م
العنوان  :مكتب ملك خا�ص (برج ماف) �شركة ماجد الفطيم لال�ستثمار  -بور�سعيد
 ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  721190 :رقم القيدبال�سجل التجاري  1148279 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/9/8وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال�ع��دل حماكم
دبي بتاريخ  2021/9/8وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني ال�شارد لتدقيق احل�سابات والإ�ست�شارات الإدارية � -ش ذ م م العنوان :
مكتب رقم  119ملك ال�شيخ ح�شر بن مكتوم ال مكتوم  -دي��رة  -القرهود  -هاتف :
 04-2555155فاك�س  04-2555151 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70392
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70392

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

ا�سم ال�شركة  :ماجد الفطيم ال�ستثمارات ال�ضيافة � -ش ذ م م
ال�ع�ن��وان  :مكتب ملك خ��ا���ص  -ب��رج م��اف  -دي��رة  -بور�سعيد  -ال�شكل ال�ق��ان��وين :
ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  721319 :رق��م القيد بال�سجل التجاري
 1148402 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة الإق�ت���ص��اد وال���س�ي��اح��ة يف دب��ي ب ��أن��ه ق��د مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه  ،وذل��ك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/8واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2016/10/9وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
ال�شارد لتدقيق احل�سابات والإ�ست�شارات الإدارية � -ش ذ م م العنوان  :مكتب رقم
 119ملك ال�شيخ ح�شر بن مكتوم ال مكتوم  -ديرة  -القرهود  -هاتف -2555155 :
 04فاك�س  04-2555151 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

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

ا�سم امل�صفي  :الرماحي ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  208ملك ال�شيخ من�صور بن احمد ال ثاين  -الرقة  -ديرة -
هاتف  04-2368911 :فاك�س  04-2368922 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد
وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية اكر�س بوردر
لل�سفر � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/1واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/7/1وعلى من لديه �أي اعرتا�ض
�أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور
�أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول
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70021

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

ا�سم ال�شركة  :اكر�س بوردر لل�سفر � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  408ملك بلو باي للعقارات  -اخلليج التجاري  -بردبي  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  692068 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1118805 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/1واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/7/1وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
الرماحي ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  208ملك ال�شيخ من�صور بن
احمد ال ثاين  -الرقة  -ديرة  -هاتف  04-2368911 :فاك�س 04-2368922 :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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70535

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عمرو �سيد حممود الورداين
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0002077ال�شيكات املرجتعة
�إىل املحكوم عليه  :عمرو �سيد حممود الورداين  -العنوان � :إمارة عجمان منطقة اجلرف � 2شارع عمرو
بن العا�ص مبنى الإدارة العامة للدفاع املدين �صندوق بريد  728الهاتف املتحرك 0585405887 :
الربيد الإلكرتوين alhot_almhagr@yahoo.com :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�صرف ال�شارقة اال�سالمي  -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 188424.0 :
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.
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0004819مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0010553عمايل (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0001275جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :ح�سن �سامي ح�سن ح�سن  -جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعي � /سامي م�صطفى يون�س النجار
قد �أقام عليك الدعوى ويطالبك فيها -:
الزام املتهم بان ي�ؤدي للمدعي باحلق املدين مبلغ  51,000درهم مع الزامه بامل�صروفات
والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة بحكم م�شمول النفاذ املعجل وبال كفالة بكل حتفظ واحرتام.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/7/28أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام ال�ساعة � 8.30صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى
� )5شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/7/18م.

�إىل  :املحكوم عليه  /دوار املرقاب ملقاوالت تركيب وحدات التكييف  -ذ م م
العنوان 9443619 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/3/16قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /خورام �شهزاد خور�شيد اقبال  -بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ اربعة
�آالف و�ستمائة و�سبعني درهما و  89فل�سا ( 4670.89درهما) و تذكرة عودة اىل موطنه
عند الإلغاء او املغادرة والر�سوم وامل�صروفات املنا�سبة واعفاء املدعي من باقي الر�سوم
ورف�ض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات.

�إىل  :املحكوم عليه  /تك اجننرييج ذ م م �شركة تابعة لتك جروب  ،العنوان :
 - 9504226تك جروب �ش ذ م م  ،العنوان 9504227 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/6/7قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /الطاهر ملقاوالت البناء  -ذ م م
بالتايل  :قررت املحكمة  -:الزام املدعي عليها االوىل ان ت�ؤدي للمدعية مبلغ
 168338درهم وفائدة قانونية قدرها  %5من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف
 2022/3/31وحتى متام ال�سداد  ،وان ت�ؤدي لها مبلغ  5000درهم تعوي�ضا عن
ال�ضرر املادي  ،والزمتها الر�سوم وال�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

حماكم دبي االبتدائية
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4042/2022/209تنفيذ عمايل
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  3007/2021ا�ستئناف عمايل  ,ب�سداد
املبالغ املنفذ بها وقدرها ( )481.207.81درهم .
طالب التنفيذ � :ستون برتوكيم م.د.م�.س
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج لطيفة  -الطابق  - 30مكتب رقم  - 3005رقم
مكاين2684890630:
املطلوب �إعالنه  -1 :ك�شيتيج مينديراتا � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )486227.81درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم 134/2020/250بيع عقار مرهون

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
الغدير لتجارة اال�صباغ ذ م م وميثلها ال�سيد /حممد �شودر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPTO2022 /0003418امر على عري�ضة
�إىل املحكوم عليه  :الغدير لتجارة اال�صباغ ذ م م وميثلها ال�سيد /حممد �شودر
العنوان  :ال�شارقة ال�صناعية الثانية
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ نايان �شارما جيتيندا موهان �شارما  ،اجلن�سية بنجالدي�شي  -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 750.0
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

70498

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب بيع عقار مرهون العقار الواقع على قطعة االر�ض رقم ( )62ورقم البلدية  612-345مبنطقة را�س اخلور ال�صناعية
االوىل والبالغ م�ساحتها ( 7432.24مرت مربع) واملرهون ل�صالح طالبة الآمر مبوجب عقد الرهن امل�ؤرخ يف  2017/3/20م وامل�صدق ا�صوال
لدى دائرة الأرا�ضي والأمالك حتت الرقم ( )2401/2017من الدرجة االوىل واململوك للمطلوب �ضده الآمر االوىل (املدين الأ�صلي)
طالب التنفيذ :بنك اخلليج الدويل � -ش م ب  -مكتب متثيل  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  ،اجتاه �إمارة ابوظبي  -برج املو�سى
 ،2بجانب مطعم �صدف  -بالقرب من �سوبر ماركت ليفكو  ،الطابق التا�سع  ،مكتب رقم  ، 901رقم مكاين  - 3005495192 :وميثله  :عامر
�سيد حممد �سيد حمي رو�شن املرزوقي .املطلوب �إعالنه � :شركة جمموعة حممد عمر حيدر القاب�ضة م�ساهمة خا�صة
عنوانه � :إم ��ارة دب��ي  -دي��رة  -ال�ق��ره��ود  -بالقرب م��ن حمطة ج��ي ج��ي ك��و  ،بناية حممد عمر ب��ن ح�ي��در  ،رق��م م�ك��اين - 3258493936
info@mobhgrooup.com - 042825115 - 0097142821191
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2022/7/27ال�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  :نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 62املنطقة  :ر�أ�س اخلور ال�صناعية
االوىل  -امل�ساحة  7432.24 :مرت مربع  -رقم البلدية  - 612-345 :التقييم  25,000,000.00 :درهم)
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

االمارات العربية املتحدة
70535

املحكمة االبتدائية املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

70392

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

70535

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

70392

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

70535

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -اجلبل الأحمر ملقاوالت البناء
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2022 /0001884جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :اجلبل الأحمر ملقاوالت البناء
العنوان � :إمارة عجمان  -املويهات  1هاتف رقم 0507769192 0504408470
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عبداهلل �سعيد احمد بن يعروف 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 182773.0
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

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

70535

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -اجمد احمد للمقاوالت الفنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPTO2022 /0003516امر على عري�ضة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد ثاين جمعه الغاوي ال علي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2022 /0002635عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :اجمد احمد للمقاوالت الفنية  -العنوان  :ال�شارقة منطقة الذيد �شارع و�شاح
ال�صناعية اجلديدة حمل رقم  4ملك �سيف �سهيل حممد حارب ال�شام�سي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سيد اكرب ال�شتا خان  -اجلن�سية باك�ستاين
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 824
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور
جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :حممد ثاين جمعه الغاوي ال علي
العنوان  :ال�شارقة يوجد طلب حتري
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شيالجا راجيندران  ،اجلن�سية  :هندي  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 26007.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور
جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70197

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0077730
تنازل /بيع

حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70533

�إعالن
حيث �أن ال�سيد  :خمي�س �سعيد خمي�س �سعيد الكتبي � -إماراتي اجلن�سية  -ميلك الرخ�صة
التجارية (رمي الرباري للخياطة والتطريز) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )790533حيث ان ال�سيد  :خمي�س �سعيد خمي�س �سعيد الكتبي � -إماراتي
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية (رمي الرباري
للخياطة والتطريز) البالغة ( )%100اىل ال�سيد :من�صور عبداهلل ا�سماعيل عبداهلل اليا�سي
 �إماراتي اجلن�سية  -تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20
�إعالن بالن�شر
()2022/149840

70392

املنذرة  :زينيث جلوبال للو�ساطة العقارية  -هاتف رقم 0505446055
�ضد املنذر اليها  :او�شن فويز لل�شحن ذ م م وعنوانها دبي  -الو�صل � -شارع ال�شيخ
زايد  -بناية الوادي  -مكتب رقم  310رقم مكاين 2537488264
املو�ضوع
حيث ت�ق��دم امل�ن��ذر ب ��إن��ذار ع��ديل حت��ت رق��م  2022/1/178809بتاريخ
 2022/7/1و عند �إنتقال املعلن للمنذر �إليه تبني ان املكتب مغلق وال توجد
لوحة دال��ة وتعذر الإع�ل�ان .وحيث ان الإع�لان املبني يف الإن��ذار العديل هو
العنوان الثابت بالرخ�صة التجارية للمنذر اليها.
الكاتب العدل

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

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3442/2022/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 1203/2019ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )107.075درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة كواليتي للأملنيوم والزجاج ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -منطقة املركز التجاري االوىل  -برج لطيفة -
الطابق  - 36مكتب رقم 3601
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة تقنية الأبراج للمقاوالت � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )107075دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم
خلزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

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

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /مال اهلل مطر ح�سن �آل علي ,اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100و ذلك اىل ال�سيد � :سلطان را�شد م�صبح الندا�س
الطنيجي  -اماراتي اجلن�سية  ،و اىل ال�سيد  /خالد جنان زمان كل  -باك�ستاين اجلن�سية يف
الرخ�صة امل�سماة (الرولة لنقل الركاب باحلافالت) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
امل�سماه رقم ( )622530ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية بال�شارقة ,تعديالت اخرى :
تنازل �صاحب الرخ�صة لأخرين  /تغيري ال�شكل القانوين من فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة  /تغيري ا�سم التجاري من (الرولة لنقل الركاب باحلافالت) لت�صبح (الرولة لنقل
الركاب باحلافالت ذ م م) وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

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

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0076722
تنازل /بيع

70555

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /ح�سني احمد على نا�صر ال�صفار ,اجلن�سية  :االمارات يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /عدنان م�صطفى ح�سن حممـد
املرزوقي  ،اجلن�سية  :االمارات ,بالرخ�صة امل�سماه (القنا�ص الذهبي لت�أجري مواقف ال�سيارات -
فرع  )1ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )728500ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :مت تغيري الإ�سم التجاري من (القنا�ص الذهبي لت�أجري
مواقف ال�سيارات  -فرع � )1إىل (القنا�ص البحري لت�أجري مواقف ال�سيارات)
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

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

املخطـر  /كرمي بركات بدر الدين ,باك�ستاين  -اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198262592466
 العنـوان  /ال�شارقة � -صناعية  - 2هاتف رقم 0558106613 /املخطر �إليه  /اروین ا�شوك  -اجلن�سية الهند  -العنـوان /ال�شارقة � -صناعية � - 1شركة فريجر ديلبورت لالمارات العربية
املتحدة املحدودة  -قرب الرتاث لت�صليح املكيفات و الثلجات
هاتف رقم 065432436 - 0552056404 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  13,500درهم
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ ( 13,500ثالثة ع�شر الف وخم�سمائه) درهم اماراتي فقط ك�ضمان مبوجب
اتفاق قر�ض �شخ�صي بني املخطر واملخطر اليه
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املخطر ل�صرف ال�شيكات �إال �أنه ارتد دون �صرف ب�سبب ح�ساب حممد او موقوف
وبيانات ال�شيك كالتايل � :شيك رقم  000013مببلغ  13,500درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2022/06/07وامل�سحوب
على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى،
لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات
القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

وزارة العدل
70197

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
 -1حممد امتياز غالم يا�سني  -2 ،الب�شارة لتجارة منتجات احلديد ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2022 /0004072جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  1- :حممد امتياز غالم يا�سني  - 2 ،الب�شارة لتجارة منتجات احلديد  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة الدانوب ملواد البناء  -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 350095
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

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

70555

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد/ابراهيم خمي�س ابراهيم �سامل املازمي اجلن�سية :
االمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100ل�صالح ال�سيدة/عليا
ابراهيم خمي�س ابراهيم املازمي  -اجلن�سية  :االمارات .يف الرخ�صة امل�سماه (مركز غرفة
اجلمال للتجميل )�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ()779854
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

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0075474

70197

اعالن بالن�شر
 1582/2022/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جوينث اين جون�سون  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /ال�شركة الوطنية العقارية ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية
�شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمة خا�صة �شركة ال�شخ�ص الواحد � -ش ذ م م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )509289درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

70392

املو�ضوع  :مذكرة �إعالن بالن�شر باحل�ضور �أمام اخلربة احل�سابية
يف الق�ضية رقم  2022 /164جتاري كلي �أبوظبي
حمكمة �أبو ظبي االبتدائية
املطلوب �إعالنه املدعى عليه � :شركة اجلزيرة ل�صناعات االنابيب واخلدمات النفطية ذ.م.م  -فرع -
نحيطكم علما �أنه مت انتدابنا من قبل عدالة املحكمة م�صفي ق�ضائي بالدعوى املذكورة �أعاله املقامة
�ضدكم من قبل املدعني /ل�ؤي جا�سم حممد عبداملح�سن اخلرايف  ،ال�شركة الكويتية ل�صناعة االنابيب
واخلدمات النفطية ذ.م.م وميثلهما قانونا /ح�سني حممد احلو�سني للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
 وعليه ف�أنتم مكلفني �أو من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع �أعمال اخلربة املقرر عقده يوم االربعاءاملوافق  27/07/2022يف متام ال�ساعة  3:00م�ساء وذلك عن بعد من خالل برنامج االت�صال املرئي
 ،ZOOMویرجی التوا�صل مع مكتب اخلربة للح�صول على رابط اجتماع جلنة اخلربة وذلك على �أرقام
الهواتف التالية  026331500 - 0555502123 :ويرجى االن�ضمام لالجتماع باملوعد املحدد و
تقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما ب�أنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور ف�إن اخلربة �ستبا�شر
�أعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.
خبيـر ح�سـابي  /مرمي عبداهلل املطرو�شي  -قيد رقم 442

ب�ن��اء على احل�ك��م التمهيدي ال���ص��ادر م��ن حم��اك��م دب��ي يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة �أع�ل�اه ب�إحالة
الدعوى خلبري ح�سابي ،واملرفوعة من املدعيان /م�صنع روي��ال باال�س لال�سفنج (ذ.م.م)
و�شركة �شركة رويال باال�س ل�صناعة املفرو�شات (ذ.م.م) �ضد املدعى عليهما كيت فور كيدز
للتجارة �ش ذ م م ،واملدعى عليه /مارتني ا�شلي ويل�س ،يتعني على املدعى عليهما احل�ضور
�أو من ميثله قانوناً خالل �أ�سبوع من تاريخ ن�شر هذا الإعالن لدى مكتب اخلبري احل�سابي
املعني يف الدعوى املذكور �أعاله  -على العنوان التايل مكتب ت�شارترد دبي الكائن ب�إمارة دبي
 �شارع �أبوبكر ال�صديق  -بناية بنك التجاري  -ال��دور الأول  -مكتب رقم ( )101هاتف - 04/2727112 - 04/2727123 :فاك�س  ، 04/2727101وت�ق��دمي كافة
الوثائق التي ت�ؤيد موقفكم ودفاعكم يف الدعوى.

املخطـر  :جازودين على احمد  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،واحمل هوية �إماراتية رقم ()784197286173725
العنـوان  :ال�شارقة  -احلزانة  -فيال رقم  - 19هاتف رقم 971507879083 :
املخطر �إليه  :عبدى وحيد عزامكولوف  -اجلن�سية  :اوزبك�ستان  -يحمل هوية اماراتية رقم ()784198541074153
العنـوان  :ال�شارقة  -بودائق  -خلف ميجامول  -هاتف رقم 971545998034 / 0503525173 :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة ب�سداد مبلغ وقدرة ( )5000درهم ،
حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ ( )5000درهم مقابل معاملة �شخ�صية وقام املخطر اليه بتحرير �شيك وعند
تقدمي ال�شيك للبنك اعيدت لإغالق احل�ساب وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وبيانات ال�شيك كاالتي :
� -1شيك رقم ( )000045بقيمة ( )5000درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2022/4/5وامل�سحوب على بنك االمارات
دبي الوطني • .طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى  • ،وحيث ان
املخطر اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املرت�صد بذمته دون مربر بالرغم من املطالية الودية املتكررة مما ا�ضر باملخطر
لذلك � ،أن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه ()5
ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق
له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق  ،فاملخطر تخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة
ول�سريان كافة الآثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

الكاتب العدل

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20
اخطار دفع بالن�شر
رقم امللف  2022/681تنفيذ جتاري
بناء على طلب  /املحكوم له  /بنك دبي اال�سالمي اجلن�سية
اىل املحكوم عليه  /حممد خليل خ�ضر العبادي املن�صوري  ،اجلن�سية  /الإمارات العربية
املتحدة ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ
 2022/5/12يف الق�ضية  2022/-بالزامك بدفع مبلغ وقدره 110108.00
درهما �شامال الر�سوم وامل�صاريف ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم
و�سجل بالرقم امل�شار اع�لاه  ،ف�أنت مكلف بتنفيذ ما جاء اع�لاه خالل  15يوم التايل
للتبليغ ويف ح��ال تخلفك عن ذل��ك ف��ان املحكمة �ستتخذ بحقك االج ��راءات القانونية
املنا�سبة لتنفيذ احلكم  ,والر�سوم املرتبة عليك.

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :زاهر �سید عبا�س �سيد �سيد عبا�س  -اجلن�سية  :الهند،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد  :حممد
مرياج الدين زاكر  -اجلن�سية  :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (اخلبري التقني للعناية
بال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )797925ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت �أخرى:
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

�إىل املحكوم عليه  :مهند زهري عبداهلل مكاوي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة فاك�سون العقارية  -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  16850.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما 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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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFISHPAF2021 /0000614الأحوال ال�شخ�صية
(جريدتني ر�سميتني وا�سعتي االنت�شار باللغة العربية واالجنليزية)
�إىل  :املحكوم عليه مرييال كنخ  ,العنوان 9392859 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2022/05/31قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
�أعاله ل�صالح �أحمد يو�سف حممد على كنخ ,بالتايل :
حكمت املحكمة ح�ضوريا اعتباريا للمدعي احمد يو�سف كنخ على املدعى عليها مرييال كنخ :
�أوال  :تطليق املدعى عليها مرييال كنخ من املدعي �أحمد يو�سف كنخ طالقا بائنا لل�ضرر.
ثانيا  :ا�سقاط نفقة املدعى عليها الزوجية من تاريخ خروجها من م�سكن الزوجية 2020-06-26
ثالثا  :اثبات ح�ضانة املدعي لإبنيه �سعيد ويو�سف وا�سقاطها عن املدعى عليها لإختالف الدين.
رابعا  :الزام املدعى عليه بر�سوم الدعوى وم�صروفاتها.
�صدر احلكم ح�ضوربا اعتباريا يوم الثالثاء �- 30شوال  1443هـ املوافق 31-05-2022
حكما ً قابال ً لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبار ًا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

70197

اعالن بالن�شر
 1582/2022/208تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جوينث انى جون�سون  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ال�شركة الوطنية العقارية ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية
�شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمه خا�صة �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )509289درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20
�إنذار عديل
برقم املحرر 2022/0067409

حماكم دبي

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للخربة

حماكم دبي االبتدائية
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يف الدعوى رقم  2022/293تعيني خربة  -دبي
املتناز ع � -1 :أميد �آرها�شم  -2 ،جميل �آر ها�شم  -3 ،روزال �آر ها�شم  -4 ،ريتا حممد ر�ضا �آر ها�شم ،
 -5ريحانه حممد ر�ضا �آر ها�شم  -بوكالة املحامي  /امليدور للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
املعلن �إليها  /املتنازع �ضدها � /سلطانة �أطهر ح�سن ح�سن
يف الدعوى رقم ( )2022/293تعيني خربة  -دبي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء
املوافق  2022/7/26يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا لعقد الإجتماع الأول للخربة 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.

اخلبري  /عبيد حممد ال�شارد
رقم القيد مبحاكم دبي 152
رقم القيد بوزارة العدل 492
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اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  484/2019/211تنفيذ عقاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

70533

70021

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/270عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 3095004درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
املطلوب �إعالنه  :جمموعة  32للعقارات املحدودة  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -املركز التجاري الثانية  -دبي � -شارع ابراج الإمارات
 مكاتب  -مبنى ابراج الإمارات � -شقة - 52-51حمطة مرتو ابراج الإماراتاملطلوب �إعالنه  :امري امريوف  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى قرية االعمال � -شقة
 - 911بجوار دوار ال�ساعة info@arnadvocates.com - 0444472020 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/7/27ال�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  :وحدة عقارية  -املنطقة
 :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 28رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :برج الكونكورد  - 1رقم العقار  - 106 :امل�ساحة  180,51 :مرت
مربع  -التقييم  908755.07 :ويباع العلى عطاء .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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مقدم من  :املنذرة م�ؤ�س�سة  /فن اال�ستدامة للخدمات الفنية
العنوان  :الإمارات العربية املتحدة  -امارة دبي  -هاتف  042503723:هاتف متحرك2468870505 :
الربيد االلكرتوين  - yahoo.com@fatsdubai2 :وميثلها ال�سيد حممد حمي الدين كبري
�ضد  /املنذر اليها  :ام بي ام جلف للأعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م  -دبي  -العنوان  :االمارات العربية املتحدة  -امارة دبي واحة ال�سيلكون برج
امل�شم�ش  -مكتب رقم  - 201 :هاتف 043338757-043338756 :
املـو�ضـوع  :انذار عدلـي
حيث �أنه قد تر�صد يف ذمتكم ل�صالح املنذرة مبلغ وقدرة ( )90,375فقط ت�سعون �ألف وثالثمائة خم�سة �سبعون درهم وذلك مبوجب اتفاقية
عقد املقاولة من الباطن املوقعة من املنذر اليها بتاريخ  2019/6/2باملبلغ املذكور من �إجمايل قيمة املبلع مو�ضوع االماميه ( 115000
درهم) وتخلفت املنذر اليها عن �سداد املتبقي من املبلغ حمل االتفاقية �سامل اال�شارة اليها واملوقعة منها وطالبت املنذرة املنذر �ضدها وديا �أكرث
من مره اال انها رف�ضت دون وجه حق او م�سوغ من القانون
وهو الأمر الذي يحق معه للمنذرة ب�إنذار املنذر اليها باداء املبلغ حمل املطالبة وا�ستنادا ملا ن�صت عليه املادة  62من الالئحة التنظيمية لقانون
االجراءات املدنية املعدل مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )33ل�سنة 2020على ما يلي :
 ا�ستثناءا من القواعد العامة يف رفع الدعوى ابتداء تتبع االحكام ال��واردة يف املواد التالية �إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة  -الكرتونيا �أوم�ستنديا  -وحال االداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معني املقدار �أو منقوال معينا بنوعه ومقداره وال مينع من �سلوك �أمر االداء
الفوائد �أو التعوي�ض �أو اتخاذ �أي اجراء من االجراءات التحفظية.
 وتتبع االحكام الواردة يف الفقرة ال�سابقة �إذا كانت املطالبة املالية حملها �إنفاد عقد جتاري� ،أو كان �صاحب احلق دانا بورقة جتارية.لذلك  ،فاننا ننذركم مبوجب هذا الإنذار ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم مت�ضامنني ل�صالح املنذرة واملقدر مببلغ وقدرة ()90،375.00
ت�سعون �ألف وثالثمائة وخم�سة �سبعون درهم وذلك مبوجب اتفاقية عقد املقاولة من الباطن واملوقعة من املنذر اليها بتاريخ 2019/6/2
بااللتزام ب�سداد املبلغ املذكور وذلك يف خالل �أ�سبوع من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار و�إال �سوف نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �ضدكم مع
الزامكم باملبالغ التعوي�ضية من جراء احتبا�س هذا املبلغ بدون وجه حق وكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
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الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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ق�سم التنفيذ

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -مهند زهري عبداهلل مكاوي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0004004ال�شيكات املرجتعة

وزارة العدل

حمكمة التنفيذ
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2022 /0002304مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة الفجرية الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -خلفان �سامل خلفان حممد الكندي
يف الدعوى رقم  FUCEXCIBOUNCE2022 /0000699ال�شيكات املرجتعة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عماد طلب اخمي�س
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0002372ال�شيكات املرجتعة

�إىل املدعي عليه  :فريد حممد �سامل ح�سني
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 )8
�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.

�إىل املحكوم عليه  :خلفان �سامل خلفان حممد الكندي
العنوان  :جمهول حمل الإقامة
حيث انه بتاريخ  2022/6/29قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عبيد م�صبح �سامل ا�صبيح الزحمي  -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  117867.0درهم
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  :عماد طلب اخمي�س
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ يو�سف �صالح عراقي  ،اجلن�سية دومينيكاين
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  149270.0درهم
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.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
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وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إعالن �إجتماع خربة

�إعالن للح�ضور �أمام اخلبري املحا�سبي/
الدكتور حممد �إ�سماعيل عبد اهلل الزرعوين
املنتدب يف الدعوى رقم  2021/4779جتاري جزئي
حماكم دبي

تنازل /بيع

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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حمكمة التنفيذ املدنية

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

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0077852
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيد/حممد عامل عبد احلق بنغالدي�شي اجلن�سيه
اجلن�سية ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  ،%100يف الرخ�صة امل�سماه
(�صباح اخلري للمقاوالت الفنية) والتي تا�س�ست بامارة ال�شارقة حتت رقم  519483ايل
ال�سيد /ال�شيخ حممد على عبد اهلل را�شد املعال  ،اماراتي اجلن�سية
تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل
70533
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�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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70555

تنازل /بيع

تنازل /بيع

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /عبداهلل حممد امني املال -اجلن�سية  :االمارات
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100ل�صالح ال�سيد /
خالد عبداهلل حممد املال -اجلن�سية  :االمارات يف الرخ�صة امل�سماه(االلوان لكي
املالب�س) �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ()214205
تعديالت اخري  :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.

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /بيو�ش �شاوال ناري�ش �شاوال  -اجلن�سية :الهند يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100ل�صالح ال�سيد  /حممد ميزان الرحمن
عبداملنان  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش تعديالت اخري  :ال يوجد يف الرخ�صة امل�سماه(بقالة
ال�شراع االخ�ضر) �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ()745641
تعديالت اخرى  :اليوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل
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الأر�شيف واملكتبة الوطنية يوا�صل م�شاركته يف مهرجان ليوا للرطب يف ن�سخته18
•• �أبوظبي-الفجر:

يوا�صل الأر�شيف واملكتبة الوطنية
م �� �ش��ارك �ت��ه يف ال�ن���س�خ��ة  18من
م�ع��ر���ض ل�ي��وا ل�ل��رط��ب يف منطقة
الظفرة ،وال��ذي ت�ستمر فعالياته
ح �ت��ى  24ي��ول �ي��و اجل� � ��اري حتت
رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ��س�م��و ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير ديوان
الرئا�سة.
وت�أتي م�شاركة الأر�شيف واملكتبة
ال��وط �ن �ي��ة يف امل �ه��رج��ان مبعر�ض
لل�صور الفوتوغرافية التاريخية
التي تعك�س ال�صورة امل�شرقة لقيام
االحت��اد ،وان�ط�لاق دول��ة الإمارات

العربية املتحدة ونه�ضتها ،وتبدي
ل� �ل ��زوار ج��وان��ب م��ن ت� ��راث دول��ة
الإم��ارات العربية املتحدة ،وتعمل
ع �ل ��ى غ ��ر� ��س ق �ي ��م ال �� �ش �ي��خ زاي� ��د
وم�آثره يف نفو�س الأجيال ،ويقدم
املعر�ض البعد التاريخي للدولة،
وال� �ن� �م ��وذج امل� �ث ��ايل ال � ��ذي متثله
ال�ق�ي��ادة الإم��ارات �ي��ة وه��ي توا�صل
امل���س�يرة يف ب�ن��اء امل �ك��ان واالرتقاء
بالإن�سان.
وي��ذك��ر �أن امل �ع��ر���ض ال ��ذي نظمه
الأر� �ش �ي ��ف وامل �ك �ت �ب��ة ال��وط �ن �ي��ة يف
املهرجان قد القى �إقبال امل�شاركني
وزوار امل �ه��رج��ان ،ب��و��ص�ف��ه نافذة
ي �ط��ل م �ن �ه��ا �أب � �ن� ��اء ال ��وط ��ن على
تاريخهم.

هذا وقد حر�ص الأر�شيف واملكتبة
ال ��وط �ن �ي ��ة ع �ل ��ى �إط � �ل ��اع ال� � ��زوار
مب�خ�ت�ل��ف ف�ئ��ات�ه��م ال�ع�م��ري��ة على
الدور الذي يقدمه يف جمع تاريخ
الوطن وحفظه للأجيال ،و�إتاحته
للباحثني وامل�ستفيدين.
وحفلت من�صة الأر�شيف واملكتبة
الوطنية ب�أهم �إ�صدارات الأر�شيف
وامل�ك�ت�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة و�أب ��رزه ��ا ،ويف
م �ق��دم��ة ه ��ذه الإ�� � �ص � ��دارات ،تلك
ال � �ت� ��ي ت� �ت� �ن ��اول ت� ��اري� ��خ منطقة
ال �ظ �ف��رة وت��راث �ه��ا؛ ان �ط�لاق �اً من
كونها منطقة تاريخية بامتياز،
ك��ان��ت و� �س �ت �ظ��ل م �ف �خ��رة ال �ت�راث
الإماراتي؛ �إذ تكتنز �أر�ضها العديد
م��ن الآث ��ار ال�ضاربة ب�ج��ذوره��ا يف

عمق التاريخ.
وم ��ن �أه ��م ال�ك�ت��ب ال �ت��ي �أ�صدرها
الأر� �ش �ي��ف وامل�ك�ت�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة عن
منطقة ال�ظ�ف��رة ،ومت عر�ضها يف
املن�صة :ك�ت��اب (ح�صن الظفرة..
ت��اري��خ �أم ��راء بني ي��ا���س الأوائ ��ل)،
وك�ت��اب (معجم الأم��اك��ن يف �شعر
�أه��ل الظفرة) ،وكتاب (مهاجرون
م��ن ال �ظ �ف��رة ..ه �ج��رة ب�ن��ي زراف
من ��وذج� �اً) ،وك �ت��اب (م � ��وارد املياه
ال�ت��اري�خ�ي��ة يف منطقة الظفرة)،
وك � �ت� ��اب (ال� � �ق �ل��اع والأب � � � � � ��راج يف
منطقة الظفرة) .وحتقيقاً لر�ؤية
ور�سالة الأر�شيف واملكتبة الوطنية
وخططه اال�سرتاتيجية الرامية
ل �ت��وث �ي��ق وح �ف ��ظ و�� �ص ��ون تاريخ

الظفرة وت��راث�ه��ا الأ��ص�ي��ل ،وثراء
ح�ي��اة �أه�ل�ه��ا يف امل��ا��ض��ي ف�ق��د كلف
بع�ض املخت�صني لإجراء مقابالت
ال� �ت ��اري ��خ ال �� �ش �ف��اه��ي �أث � �ن� ��اء �أي� ��ام
م�ه��رج��ان ل�ي��وا ل�ل��رط��ب ،ليقوموا
بت�سجيل م��روي��ات كبار املواطنني
ال ��ذي ��ن ع��ا� �ص��روا م ��راح ��ل تطور
ال��دول��ة ق�ب��ل ق �ي��ام االحت � ��اد ،وهم
معتمدون على الزراعة يف واحات
ال�ظ�ف��رة ،ليوثقوا الأح ��داث التي
عا�صروها والأعمال التي زاولوها
عرب الأجيال املتعاقبة.
ه��ذا وي�ح��ر���ص الأر��ش�ي��ف واملكتبة
الوطنية على تطبيق الإج ��راءات
االح�ترازي��ة والوقائية ،و�إر�شادات
ال�سالمة العامة يف من�صته.

كيف تو�صل علماء العرب وذو النون امل�صري لأ�سرار اللغة الهريوغليفية ؟
يختلف امل�ؤرخون والأثريون فى اليوم الذي
مت اكت�شاف حجر ر�شيد � ،إال �إنهم ي�ؤكدون
�أن منت�صف �شهر يوليو هو ال�شهر الذي مت
اكت�شاف حجر ر�شيد  ،حيث اكت�شف �أحد
ال�ضباط املهند�سني الفرن�سيني ،ويدعى
ب�ي�ير ف��رن���س��وا خ��اف�ي�ير ب��و� �ش��ار ف��ى يوليو
عام  1799بقلعة جوليان بر�شيد ،احلجر
ويعر�ض حجر ر�شيد منذ يونيو عام 1802
يف املتحف ال�بري�ط��اين ،وه��و حجر بازلتي
�أ�سود كبري طوله � 115سم ،وعر�ضه 72
�سم ،و�سمكه � 11سم ،يحتوي على لغتني
مكتوبة بثالثة خطوط ،واللغتان هما اللغة

امل�صرية القدمية واللغة الإغريقية ،.وهو
احلجر ال��ذي من خالله متكن �شامبليون
من فك رموز اللغة الهريوغليفية.
اخل�ب�ير الأث ��ري ��ش��ري��ف �شعبان ي ��ؤك��د� ،إن
االه�ت�م��ام بعلم امل���ص��ري��ات وال�ل�غ��ة امل�صرية
القدمية  ،كان على يد امل�صريني �أنف�سهم ،
حيث كان الأمري خع �إم وا�ست م�صدر �إلهام
لق�ص�ص و�أ�ساطري كتري يف الع�صر املت�أخر
ب��اع�ت�ب��اره ق ��دوة وم �ث��ال �أع �ل��ى يف احلفاظ
ع�ل��ى ت ��راث و�آث� ��ار الأج� � ��داد ،.وم�ن�ه��ا اللغة
الهريوغليفية.وي�ؤكد �شريف �شعبان� ،أنه
يعتقد البع�ض خط�أ �أن �أول حماولة لفك

رموز اللغة امل�صرية القدمية جاءت على يد
الفرن�سي فران�سوا �شامبليون عام 1822
حني جنح يف فك رموز حجر ر�شيد معتمداً
على درا�سات كل من ال�سويدي يوهان دافيد
�أكربالد  ،والإجنليزي توما�س يوجن ،ولكن
يف حقيقة الأمر �سبقت حماوالت �شامبليون
عدة حماوالت ناجحة على يد بع�ض العرب
يف الع�صور الو�سطى اهتموا بالآثار القدمية
وعلومها على عك�س ما هو �شائع من �إهمالهم
لها حيث مهدوا الطريق ل�شامبليون كي
يتمم تلك الدرا�سات بالنجاح.
ً
اه� �ت ��م ال � �ع ��رب اه �ت �م ��ام ��ا ك � �ب �ي�را باخلط
ال�ه�يروغ�ل�ي�ف��ي وخ��ا� �ص��ة ع�ل�م��اء الكيمياء
العتقادهم �أن نقو�ش تلك اللغة حتمل يف
ط�ي��ات�ه��ا �أ� �س��رار ال�ك�ي�م�ي��اء وحت��وي��ل املعادن
العادية �إىل معادن نفي�سة  ،ومن �أهم العلماء
ال �ع��رب وامل���س�ل�م�ين ال��ذي��ن ق��ام��وا بدرا�سة
وحماولة فك الرموز الهريوغليفية ،كان
ع��امل الكيمياء ج��اب��ر ب��ن ح�ي��ان م��ن القرن
ال�سابع ،وال��ذي �ضمن كتابيه «ح��ل الرموز
وم �ف��ات �ي��ح ال� �ك� �ن ��وز» و»احل ��ا�� �ص ��ل يف علم
امل �ي��زان» حم ��اوالت ل �ق��راءة ب�ع����ض الرموز
الهريوغليفيةوجاء من بعده العامل امل�صري
«�أي ��وب ب��ن م�سلمة» ال��ذي �صحب اخلليفة
امل�أمون خالل زيارته مل�صر ،وورد �أنه متكن
من قراءة بع�ض النقو�ش امل�صرية القدمية.
وي ��ؤك��د �شريف �شعبان � ،أن «اب��ن وح�شية
ال�ن�ب�ط��ي» م��ن �أه ��ل ال �ع ��راق ،وال� ��ذي عا�ش
بالقرن التا�سع �أ ّلف كتاب «�شم�س ال�شمو�س
وق�م��ر الأق �م��ار يف ك�شف رم ��وز الهرام�سة
وما لها من اخلفايا والأ��س��رار» وخمطوط
«��ش��وق امل�ستهام يف معرفة رم��وز الأق�ل�ام»
حيث اكت�شف �أن الرموز الهريوغليفية هي
رم��وز �صوتية وق��ام بتحليل العديد منها،

وقام امل�ست�شرق النم�ساوي جوزيف همرفون
ب�ترج �م��ة ت �ل��ك امل �خ �ط��وط��ة للإجنليزية
و ُن�شرت يف لندن ع��ام � 1806أي قبل 16
عاما من اكت�شاف �شامبليون.
ك�م��ا ن �ع��رف ع��امل ال�ك�ي�م�ي��اء ال �ع��راق��ي «�أب��و
القا�سم العراقي امل�صري» ال��ذي عا�ش بني
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر ،والذي
ك�ت��ب «الأق��ال �ي��م ال���س�ب�ع��ة» وال� ��ذي ت�ضمن
ن�سخاً لبع�ض الن�صو�ص امل�صرية القدمية،
ك�م��ا ت���ض�م��ن ج� ��دو ًال ل �ل �ح��روف الربباوية
(�أي الهريوغلفية) ج��اءت قراءته لبع�ضها
��ص�ح�ي�ح��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �إ� �س �ه��ام��ات ابن
الدريهم يف كتابه «مفتاح الكنوز يف �إي�ضاح
امل ��رم ��وز» ،واب ��ن �إ��س�ح��اق ال�ك�ن��دي يف كتابه
«ر� �س��ال��ة ال �ك �ن��دي يف ا��س�ت�خ��راج امل �ع �م��ي» يف
الك�شف عن �أ�سرار اخلط الهريوغليفي وفك
رموز اللغة امل�صرية القدمية.
ويعترب ذو النون امل�صري  ،من �أهم العلماء
امل�صريني يف ع�صر الدولة العبا�سية الذين
ك��ان لهم ب��اع يف العلوم القدمية ،وق��د كان
العامل وال��زاه��د (ذو النون امل�صري) الذي
ع��ا���ش يف ال �ق��رن ال�ث��ام��ن امل �ي�ل�ادي ،ل��ه باع
طويل فى الأ��س��رار امل�صرية  ،و كل امل�صادر
ذكرته باعتباره من الفقهاء املحدثني ومن
�أئمة ال�صوفية يف م�صر.
كان ذو النون امل�صري  ،مهتما جدا بالآثار
ال �ق��دمي��ة ول ��ه م ��ؤل �ف��ات يف غ��اي��ة الأهمية
متعلقة باللغة امل�صرية القدمية.
وا�سمه احلقيقي ثوبان بن �إبراهيم وكنيته
«�أب ��و الفي�ض» ولقبه «ذو ال �ن��ون» امل�صري
 ،م��ن م��وال�ي��د �أخ�م�ي��م مب�صر �سنة 796م
 .وق��د كانت تربيته يف منطقة �أخميم لها
دور يف ارت �ب��اط��ه مب�ع��اب��د م���ص��ر القدمية
التي كان ينظرلها على �إنها �إرث الأقدمني،

واهتم مبحاولة قراءة النقو�ش والطال�سم
املوجودة على جدرانها لدرجة �إن��ه جنح يف
فك �أغلب �شفرات النقو�ش الهريوغليفية
وك �ت��ب ك�ت��اب��ا يف غ��اي��ة الأه �م �ي��ة ي��ذك��ر فيه
حم��اوالت��ه وه ��و ك �ت��اب «ح ��ل ال��رم��وز وبرء
االرق ��ام يف ك�شف �أ��ص��ول اللغات والأق�ل�ام»
واللي ت�ضمن درا�سات لكثري من اخلطوط
ال�ق��دمي��ة منها الهريوغليفية ومعها ذكر
لقيمتها ال�صوتية من وجهة نظره.
و�أ�ضاف �شريف �شعبان� ،أن هذا كله يدل على
�أن ذو النون امل�صري� ،سبق العامل الفرن�سي
فران�سوا �شامبليون يف حماوالت فك الكتابة
الهريوغليفية ب��أك�تر م��ن �أل��ف �سنة ،وقد
تتلمذ ذو ال �ن��ون امل���ص��ري ع�ل��ى ي��د العامل
الكيميائي ال�شهري ج��اب��ر ب��ن ح�ي��ان  ،وقد
توفى ذو النون امل�صري �سنة 859م ودفن
يف مقابر �أهل املعافر يف اجليزة.اجلدير �أن
موقع جوجل يوفر فى وقتنا احلا�ضر قراءة
ودرا�سة اللغة الهريوغليفية ،وقد �شهد عام
� 2015إط�ل�اق م��رك��ز درا� �س��ات اخلطوط
مبكتبة الإ��س�ك�ن��دري��ة ،وذل��ك لن�شر املعرفة
باللغة امل�صرية القدمية ،بالإ�ضافة للموقع
الإلكرتوين «الهريوغليفية خطوة بخطوة»
بالتعاون مع �إدارة تكنولوجيا املعلومات ،وهو
�أول موقع �إلكرتوين تفاعلي لتعليم اللغة
امل�صرية القدمية ،وي�ستهدف الدار�سني من
طلبة اجلامعات وال�ه��واة واملهتمني باللغة
امل���ص��ري��ة ال�ق��دمي��ة مبختلف م�ستوياتها.
وي�ت���ض�م��ن امل ��وق ��ع م� ��ادة ع�ل�م�ي��ة باللغتني
العربية والإجنليزية ،وه��و م�شروع طويل
الأم� ��د ،ح�ي��ث ي�ت��م �إث� ��راء حم �ت��واه العلمي
ب�شكل م�ستمر �سواء يف الدرو�س التعليمية
واالختبارات امللحقة بها �أو عدد الكلمات يف
القامو�س �أو مناذج من القطع الأثرية.

هالة بدري تطلع على �إبداعات �أ�صحاب الهمم يف ا�ستوديو مواهب
•• دبي-الفجر:

انطالقاً من �إميانها ب�أهمية ال�شراكة
املجتمعية وت�ضافر وتكامل اجلهود
بني القطاعني احلكومي واخلا�ص من
�أج��ل اكت�شاف مواهب �أ�صحاب الهمم
ورعايتها وتنميتها ،زارت هالة بدري،
مدير عام هيئة الثقافة والفنون يف دبي
“دبي للثقافة”“ ،ا�ستوديو مواهب “،
اال�ستوديو الفني املخ�ص�ص لأ�صحاب

ال �ه �م��م ،يف م �ق��ره اجل��دي��د مبنطقة
القوز ،وذلك ال�ستك�شاف �آفاق التعاون
وال ��دع ��م يف ��س�ب�ي��ل ت���س�ل�ي��ط ال�ضوء
على ه��ذه املواهب وتعزيز �إمكاناتها.
ا��س�ت�ق�ب�ل��ت ومي ��ي دي م ��اك ��ر ،مديرة
م��واه��ب� ،سعادة هالة ب��دري والفريق
املرافق لها من الهيئة ،حيث ا�ستمتعت
ل�شرح ع��ن ر�ؤي��ة اال�ستوديو وخططه
امل�ستقبلية ،وناق�شت �سبل الدعم التي
ميكن �أن توفرها “دبي للثقافة” من

�أج ��ل حت�ق�ي�ق�ه��ا .و�أ�� �ش ��ارت ب ��دري �إىل
�أن “دبي للثقافة” حر�صت على �أن
تكون �شريك ًة رافد ًة جلهود الأ�ستوديو
منذ افتتاحه يف عام  ،2010انطالقاً
م ��ن م���س��ؤول�ي�ت�ه��ا ال �ث �ق��اف �ي��ة يف دعم
امل ��واه ��ب م��ن ��ش�ت��ى �أط� �ي ��اف املجتمع
و��ش��رائ�ح��ه ،وم���س��ؤول�ي�ت�ه��ا املجتمعية
يف �إح � ��داث ت�غ�ي�ير ج��وه��ري يف حياة
�أ�صحاب الهمم وتعزيز �سعادتهم .كما
�أ�شادت مب�ساهمات الأ�ستوديو املميزة

يف ت��وف�ي�ر م�ن���ص��ة ث�م�ي�ن��ة الكت�شاف
امل��واه��ب ال��واع��دة م��ن �أ�صحاب الهمم
وم�ساعدتهم على تطوير مهاراتهم
احل �ي��ات �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة م��ن خالل
الفنون.
واطلعت بدري والوفد املرافق لها على
م��راف��ق الأ��س�ت��ودي��و ،و��ش��اه��دوا طالب
الأ� �س �ت��ودي��و �أث �ن��اء ال �ق �ي��ام ب�أعمالهم
الفنية التي مت ّيزت بلم�سات جمالية
تعك�س ال�ط��اق��ات الإب��داع �ي��ة الكامنة

ل��دي �ه��م .و ُي� ��� �ش ��ار �إىل �أن ا�ستوديو
“مواهب “ يطمح �إىل امل�ساهمة يف
�إر�ساء قيم امل�ساواة وال�شمول يف �إمارة
دبي .و ُيعَدُّ مقهى مواهب مع م�ساحة
ال�ف�ع��ال�ي��ات وم�ت�ج��ر ال�ب���ض��ائ��ع الذي
ي �ع��ر���ض �أع� �م ��ال ط�ل�اب اال�ستوديو،
وال �ت��اب � َع�ين ل�ل�م��رك��ز ،وج �ه � ًة معروفة
ملجتمع ال�ف��ن والت�صميم واملنظمات
التقدمية التي تركز على ال�شمولية
االجتماعية كقيمة �إن�سانية مهمة.
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ت�شارك املمثلة اللبنانية غنوة حممود يف
م�سل�سل بعنوان «ال�سوق ال�سوداء» الذي
يجمع بني جمموعة من املمثلني اللبنانيني
واملمثل ال�سعودي مهند احلمدي.
حممود حتدثت يف هذا احل��وار عن العمل
اجلديد ودورها فيه ومكانتها كممثلة ،الفتة
�إىل �أن النظرة �إىل املمثلة اللبنانية تغيرّ ت،
�إذ مل يعد ُينظر �إليها ك�شكل فقط.

Wednesday

27

ال�شهرة ينبغي �أال تتحقق بيوم �أو يومني

ُ
و�صلت �إليه اليوم عادل بحقي
غنوة حممود :ما
• هل تتوقعني �أن ت�ساهم الدراما امل�شرتكة يف حتقيق �سيكون خطوة ناق�صة.
جن��وم �ي��ة ع��رب �ي��ة ل�ل�م�م�ث��ل ال �ل �ب �ن��اين وجت �ع �ل��ه م ��ن بني ال�سينما م�س�ؤولية كبرية ويجب �أن �أدخلها بدور مدرو�س
ال�ف�ن��ان�ين الأوائ � ��ل ع��رب �ي �اً ك�م��ا ه��ي احل ��ال ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل جيداً.
• هل مازال هناك م ْيل عند امل ُ ْنتِجني امل�صريني لعر�ض
املطربني اللبنانيني؟
 هذا الكالم تحَ َ َّق َق فع ًال ،ويعود الف�ضل يف ذلك �إىل الإنتاج �أدوار الإغراء على املمثالت اللبنانية؟
اللبناين ال��ذي �أث�ب��ت نف�سه م��ن خ�لال الأع�م��ال املختلفة  -مل �أقبل بدور مماثل ،ورف�ضتُ �أن �أحمل هذه ال�صفة و�أن
التي قدّمها ولعبتْ دوراً يف ب��روز النجوم اللبنانيني على يقال �إن املمثلة تتواجد يف ال�سينما ب�سبب �شكلها .در�ستُ
�صب يف م�صلحة املمثل اللهجة امل�صرية ج�ي��داً ومكثتُ يف م�صر ك��ي �أمت�ك��ن من
م�ستوى العامل العربي ،وهذا الأمر ّ
ً
ً
اللبناين الذي �أ�صبح حمبوباً ومطلوبا عربيا ،وهذا ُيع ّد لهجتها مبا ي�ساعدين على لعب دور املر�أة امل�صرية.
وحتى عندما �أقبل ب�شخ�صية الفتاة اللبنانية ،يجب �أن
�إجنازاً كبرياً.
• هل �أعطتْك الأعمال التي �شاركتِ فيها والتي يقارب �أقدّم دوراً ولي�س �شك ً
ال.
بعد انت�شار املمثلة اللبنانية من خالل الأعمال امل�شرتكة
عددها الـ  18حق ِّك؟
 ط�ب�ع�اً�� ،ص�ن�ع��تُ ا��س�م��ي ب�ج�ه��دي اخل��ا���ص ومت � ّك �ن��تُ من ت�أكد اجلمهور �أن املمثالت اللبنانيات بارعات وحمرتفاتاالن�ت���ش��ار ع��رب �ي �اً ،وامل �� �ش��ارك��ة يف �أع �م��ال مهمة م��ع جنوم ول�سن جمرد �أ�شكال فقط.
�سوريني وم�صريني .التطور وا��ض��ح� ،سواء على م�ستوى • اختلفت النظرة �إىل املمثلة اللبنانية؟
التمثيل �أو ال�شخ�صية �أو اال�سم ،وه��ذا بالن�سبة �إ ّ
يل �أمر  -طبعاً والكل �ساهم يف هذا املو�ضوع ول�ست �أنا وحدي.
مه ّم لأن ال�شهرة ينبغي �أال تتحقق بيوم �أو ي��وم�ين ،بل وكان هناك حر�ص على التعامل مع املمثلة اللبنانية
حتتاج �إىل فرتة ،و َمن ي�شتهر ب�سرعة فال بد و�أن يحرتق على حممل اجل��د وعلى �أن ُت���ش��ارِك يف �أدوار هادفة
ولي�س يف �أدوار لعر�ض ال�شكل والأزياء،
ا�سمه ب�سرعة.
�أحياناً ،ميكن �أن ي�صبح ال�شخ�ص م�شهوراً نتيجة موقف لأن �ه��م يف م�ث��ل ه ��ذه احل��ال��ة مي�ك��ن �أن ي�ستعينوا
م�ع�ّي�نّ  ،و َم��ن ي �رِد �أن ي�صنع ا�سماً لنف�سه يجب �أن يبذل بعار�ضات �أزياء.
جهداً و�أن يت ّم االعرتاف به كممثل حمرتف وهذا يحتاج • هل نفهم �أن ال�سينما هي طموحك يف م�صر ولكنك
تنتظرين الدور املُنا�سِ ب؟
�إىل وقت.
علي مل تكن ُمنا�سِ بة وال �أريد
ُر�ضت
ع
التي
أدوار
ل
ا
بحقي.
عادل
اليوم
إليه
�
وما
و�صلتُ
ّ
• م��ا ال�ع�م��ل ال ��ذي ��ش�ك��ل م �ف�تر َق ط ��رقٍ يف م�سريتك �أن �أدخ��ل ال�سينما ب��دور ع��ادي ،ف�إما �أن �أدخلها
بدور مميز و�إما ال.
الفنية؟
 م�سل�سل «عالقات خا�صة» ،والنا�س ال يزالون ي�س�ألونني • ت�شاركني يف م�سل�سل «ال�سوق ال�سوداء».عنه حتى اليوم ،وهم يحبون دوري فيه لأنني لعبت دور م ��ا ال� ��ذي ل�ف�ت��ك يف ه ��ذا ال �ع �م��ل ودورك
فيه؟
فتاة م�صرية يف عمل من �إنتاج لبناين.
جناح هذا امل�سل�سل حقق نقل ًة وح ّولني من ممثلة لبنانية � -ألعب دوراً جديداً من خالل �شخ�صية
«ك��رمي��ة» .امل�سل�سل واقعي ويتم التطرق
�إىل ممثلة عربية و�أَ ْب َر َز موهبتي كممثلة.
• ملاذا مل ت�شاركي يف ال�سينما امل�صرية ،رغم قلة الأفالم ،خالله �إىل موا�ضيع جديدة وه��و يجمع
ب�ين الأك���ش��ن وال��درام��ا وع�لاق��ات احلب.
مع �أنك معروفة يف م�صر؟
العمل م�ؤلف من  10حلقات ،وهو لبناين
 يف العامني الأخريين مل يكن هناك وجود لل�سينما.علي جمموعة من الأف�لام لكن مل يتم التوافق وب�ط�ل��ه ��س�ع��ودي (م�ه�ن��د احل �م��دي) ومن
عُر�ضتْ ّ
�إخراج �إيلي حبيب.
عليها.
وه��ذه امل��رة الثانية التي �أ�شتغل فيها مع
• ملاذا؟
 دائ �م �اً ك��ان ه�ن��اك ع��ام��ل ن��اق����ص ،وك�ن��ت �أ��ش�ع��ر ب��أن�ن��ي ال �شركة «�إي�غ��ل فيلمز» و�سبق �أن تعاونا يف�أ�ستطيع �أن �ألعب الدور �أو �أنه كان يحدث �إرباكاً يف العمل .م�سل�سل «كاراميل».
وج��ودي يف م�صر ح�سا�س واخ�ت�ي��اري ل��دور غ�ير ُمنا�سِ ب • ،ك �ي��ف ت �ت �ح��دث�ين ع ��ن م �� �ش��ارك �ت��ك يف

خالد النبوي ي�ستمد طاقته
من الأر�ض يف التمارين ال�صباحية
ك�شف الفنان خالد النبوى ،عن فيديو جديد له
�أثناء �أدائه التمارين ال�صباحية اخلا�صة ،والتى
ي�ستمد خاللها طاقته من طاقة الأر�ض ،حيث
ن�شر الفيديو عرب ح�سابه ال�شخ�صى على موقع

"�إن�ستجرام" ،وعلق عليه" :حالوة االقرتاب االجتماعى ،حيث ن�شر م��ؤخ� ًرا جمموعة من
ال�صور ،وهو ي��ؤدى متارين ال�صباح � ً
من الأر�ض� ..صباح النور".
أي�ضا ،فى
وب�ي�ن احل�ي�ن والآخ� � ��ر ،ي�ت�ف��اع��ل ال�ن�ج��م خالد منزله،
ال �ن �ب��وى ،م��ع متابعيه ع�بر م��واق��ع التوا�صل وا� �س �ت �غ��ل ه ��ذه ال �ل �ق �ط��ات ال �ت��ى ت�ع�ك����س حالة
الن�شاط واحليوية التى يبد�أ بها يومه لتهنئة
متابعيه بعيد الأ��ض�ح��ى ،وع�ل��ق على ال�صور،
"�صباح الفل ..كل �سنة و�أنتم وكل حبايبكم
طيبني".
وع �ل��ى ج��ان��ب �آخ� ��ر ،ك ��ان خ��ال��د ال �ن �ب��وى ،هن�أ،
ب�سنت ح�م�ي��دة ،الع�ب��ة منتخب م�صر لألعاب
ال �ق��وى ،بعد �إح��رازه��ا امل�ي��دال�ي��ة الذهبية فى
�سباق  200مرت عدو ،ومن قبلها ذهبية 100
مرت عدو ،فى دورة �ألعاب البحر املتو�سط ،وقال
فى تغريده عرب ح�سابه ال�شخ�صى على موقع
"تويرت":
"�صباح النور على "ب�سنت حميدة" بنت م�صر
ال�ل��ى رف�ع��ت ا��س�م�ه��ا وع�ل�م�ه��ا م��رت�ين ف��ى دورة
البحر املتو�سط لأل�ع��اب ال�ق��وى ..م�صر �أحلى
ب�شبابها".
ي ��أت��ى ه��ذا فيما ق��دم ال�ن�ب��وى خ�ل�ال رم�ضان
املا�ضى م�سل�سل "راجعني يا هوى" بطولة نور،
هنا �شيحة� ،أنو�شكا،
وف ��اء ع��ام��ر� ،أح �م��د ب��دي��ر� ،إ� �س�ل�ام �إبراهيم،
طارق عبد العزيز� ،سلمى �أبو �ضيف ،م�صطفى
دروي� �� ��ش ،ا� �س�ل�ام ج �م��ال�� ،ش��ري��ف ح��اف��ظ ،اية
�سماحة� ،سلوى حممد على ،متيم عبده ،عمرو
مهدى ،نور النبوى ،جال ه�شام ،وق�صة الكاتب
الراحل �أ�سامة �أنور عكا�شة ،ومعاجلة و�سيناريو
وح ��وار حم�م��د �سليمان ع�ب��د امل��ال��ك ،و�إخ ��راج
حممد �سالمة و�إنتاج �شركة �أروما للمنتج تامر
مرت�ضى.

م�سابقة «م�س ايليت»؟
 �شاركتُ كع�ضو يف جلنة حتكيم هذه امل�سابقة التي �أَ ْح َيتْهان��وال الزغبي و َق َّد َمتْها رزان املغربي.وهذا احلفل عاملي
م�سابقتي ملكة جمال
وهو من حيث الأهمية يلي مبا�شرة
ْ
العامل وملكة جمال الكون ،و�أعتربها جتربة مهمة �شكلتْ
�إ�ضاف ًة يل.

تبد�أ الت�صوير ال�شهر املقبل

ن�سرين �أمني تن�ضم �إىل
�أ�سرة "حرب اجلبايل"
تعاقدت الفنانة ن�سرين �أمني على امل�شاركة فى بطولة م�سل�سل "حرب اجلباىل"
املكون من  45حلقة واملقرر بدء ت�صويره ال�شهر املقبل فى العا�صمة اللبنانية
بريوت ،حيث جت�سد ن�سرين �أحد �أدوار البطولة الن�سائية فى العمل الذى تدور
�أحداثه فى �إطار �شعبى اجتماعى تعتمد ق�صته على العائلة ب�شكل كبري.
م�سل�سل "حرب اجلباىل" ي�شارك فى بطولته عدد كبري من الفنانني ،حيث
ي�ضم فى قائمة �أبطاله �أحمد رزق،
�أحمد رزق� ،سو�سن بدر ،ريا�ض اخلوىل� ،صالح عبد اهلل ،فردو�س عبد احلميد،
�أحمد خالد �صالح ،لقاء �سويدان ،خالد كمال� ،صفوة وعدد �آخر من الفنانني جارى
التعاقد معهم ،وهو �أليف �سماح احلريرى و�إخراج حممد �أ�سامة.
وعر�ض لن�سرين �أم�ين م��ؤخ��راً فى ال�سينمات فيلم "واحد تانى" بطولة �أحمد
حلمى ،روبى ،ن�سرين �أمني،
عمرو عبد اجلليل� ،سيد رج��ب� ،أحمد مالك ،ن��ور �إي�ه��اب ،وم�شاكة ع��دد من
�ضيوف ال�شرف منهم عمرو وهبة من ت�أليف هيثم دبور ،و�إخراج حممد �شاكر
خ�ضري ،و�إنتاج �شركة �سيرنجى فيلمز ،و�إ�شراف عام �أحمد بدوى ،وماجيك
بني و�أفالم م�صر العاملية و�أو�سكار.
يذكر �أن ن�سرين تنتظر �أي�ضاً عر�ض فيلم الرعب والت�شويق "يوم "13
فى ال�سينمات بعدما انتهت من ت�صويره منذ عامني تقريباً وبد�أ �صناع
فى ال�تروي��ج له متهيداً لطرحه قريباً ،وي�شارك يف بطولته �أحمد
داوود ،دينا ال�شربينى،
جومانا مراد ،و�شريف منري و�أحمد زاهر وفيدرا وحممود عبداملغني
وجمدي كامل ونهال عنرب ونهى عابدين وت�أليف و�إخ��راج وائل عبد
اهلل.
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مواد غذائية ال ين�صح بتناولها يف الفطور
�أع �ل��ن ال��دك�ت��ور يفغيني �أرزام��ا��س�ت���س�ي��ف ،خ�ب�ير التغذية
الرو�سي� ،أن اللحوم الدهنية هي �أك�ثر املنتجات خطورة
عند تناولها يف وجبة الفطور.
وي�شري اخلبري يف حديث تلفزيوين� ،إىل �أن هناك العديد
م��ن امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة ال �ت��ي ي�ج��ب ا��س�ت�ب�ع��اده��ا م��ن وجبة
الفطور.
ويقول�" ،إن الأطعمة الأكرث �ضررا هي تلك التي ي�صعب
ه�ضمها وث�ق�ي�ل��ة ج ��دا .ت�ت���ص��در ه ��ذه الأط �ع �م��ة اللحوم
املحتوية على ن�سبة عالية من الدهون (حلم البقر وحلم
ال�ض�أن) لذلك من الأف�ضل ا�ستبعادها".
وين�صح اخلبري بعدم تناول الأطباق املعقدة مثل املعكرونة
بالفطر �أو اجلنب والزبدة وكذلك املواد الغذائية املحتوية
على ن�سبة عالية من الدهون.

كم من الوقت ي�ستغرق
البارا�سيتامول ليبد�أ مفعوله؟

الفلفل احلار
�أوردت جملة (فرويندين)
الأملانية� ،أن الطعام احلار
مي � ��د اجل� ��� �س ��م ب� �ف ��وائ ��د
� �ص �ح �ي��ة ج � � ّم� ��ة ،خا�صة
الذي يحتوي على الفلفل
الأ��س��ود �أو الفلفل احلار،
يعمل ع�ل��ى ت�ق��وي��ة جهاز
املناعة ،مم��ا ي�ساعد على
م ��واج� �ه ��ة ن� � ��زالت ال �ب�رد
وان�سداد الأنف مث ً
ال ،كما
�أن��ه ي�ساعد على تن�شيط
عملية اله�ضم ،مما يقي
من الإم�ساك.
و�أو��ض�ح��ت املجلة يف موقعها على الإن�ترن��ت �أن الطعام احل��ار ،ي�سهم يف
�ضبط م�ستوى الأن�سولني ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يعمل على حتفيز عملية حرق
الدهون بف�ضل الطاقة ،التي يتم ا�ستهالكها بفعل التعرق.
ك��ذل��ك ي �ح �ت��وي ال�ف�ل�ف��ل احل� ��ار ع �ل��ى م� ��ادة (ك��اب���س�ي���س�ين) ،ك �م��ا يحتوي
الفلفل الأ�سود على مادة (بيربين) وكالهما يعمالن على �إف��راز هرمون
(الإندورفني) املعروف (بهرمون ال�سعادة) ،مما ي�ساعد على حت�سني املزاج
وا�سرتخاء اجل�سم.

ـ ما هي الدولة التي �أن�شئت �أول �سكة حديد يف العامل؟
�إجن �ل�ت�را يف ع ��ام 1925م ح�ي��ث ك��ان��ت ت��رب��ط ب�ين ��س�ت��وك�ت��ون ودار
لنفتون.

ـ ما هو ال�شيء الذي كل ما يزيد ينق�ص؟

العمر ..فكلما زاد عمر ال�شيء نق�ص؛ لأنه بذلك النق�ص يقرتب من
نهاية عمره وميوت.

 -ملاذا يعترب البعو�ض اخطر على الإن�سان من احليوان ؟

ان ل�سعة البعو�ض ا�شد خطرا علي حياة االن�سان م��ن ك��ل حيوانات
االر�ض ،فقد ثبت ان 50%من حاالت الوفاة ب�سبب االمرا�ض ي�سببها
البعو�ض وامرا�ضه مثل (احلمي ال�صفراء -حمي املالريا )واالوبئة
التي يت�سبب بها البعو�ض تق�ضي علي االف من الب�شر قبل ان ي�ستطيع
الطب التغلب عليها .

ـ من هو العامل الذي اخرتع علم الكيمياء ومعادالت التفاعل؟
العامل جابر بن حيان.

ويقول�" ،إن من ال�صعب ه�ضم هذه املواد ،ما ي�شكل ثقال
كبريا على اجلهاز اله�ضمي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك حتتوي
على �سعرات حرارية عالية ،ما ي�شكل ثقال �إ�ضافيا خالل
النهار".
وي�ضيف ،كما لن يح�صل اجل�سم على �أي فائدة من البي�ض
عند قليه �أكرث من الالزم.
ووف�ق��ا ل��ه� ،أف���ض��ل امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة يف وج�ب��ة ال�ف�ط��ور هي
ال�ع���ص��ائ��د م�ث��ل ع���ص�ي��دة ال���ش��وف��ان �أو احل�ن�ط��ة ال�سوداء
وغ�ي�ره ��ا ،وك ��ذل ��ك ج�ب�ن ال �ق��ري �� �ش��ة �أو ع �ج��ة م ��ن 3-2
بي�ضات.
ويقول" ،الربوتني� ،سهل اله�ضم وال ي�شكل عبئا �إ�ضافيا
ع�ل��ى اجل �ه��از ال�ه���ض�م��ي ،ب�ع�ك����س ال �ل �ح��وم .وت �ن��اول امل ��واد
الربوتينية يف وجبة الفطور لن ي�سبب �إح�سا�سا بالثقل".

�أ�شخا�ص ي�سرتخون يف قناة مائية للهروب من الطق�س احلار يف حديقة مائية يف هوايان مبقاطعة جيانغ�سو �شرقي ال�صني .ا ف ب

تعمل امل�سكنات التي ُت�صرف دون و�صفة طبية على عالج معظم الأمرا�ض
ال�شائعة ،من ال�صداع �إىل تقل�صات الدورة ال�شهرية.
وت�ق��ول هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية (� )NHSإن��ه مبجرد تناول
جرعة قيا�سية من البارا�سيتامول ،ميكن �أن ي�ستغرق امل�سكن ما ي�صل �إىل
�ساعة حتى يعمل.
ولكن قد يبد�أ ال��دواء �أي�ضا يف العمل يف �أقل من ن�صف �ساعة من تناوله،
وميكن �أن ت�ستمر ت�أثرياته عدة �ساعات ،وتبلغ ذروتها يف نحو �ساعتني من
اله�ضم.
وتتمثل اجلرعة القيا�سية للبالغني يف قر�ص �أو قر�صني من عيار 500
ملغ حتى �أربع مرات يف � 24ساعة ،ويجب االنتباه �إىل �ضرورة ترك ما ال
يقل عن �أربع �ساعات بني اجلرعات.
وهذا يعني بحد �أق�صى ثمانية �أقرا�ص من عيار  500ملغ يف اليوم.
وميكن تناول البارا�سيتامول مع الطعام �أو من دون��ه كما ميكن للن�ساء
احلوامل ا�ستخدامه باعتدال .وت�شري هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية
�إىل �أن �شرب كمية قليلة من الكحول مع م�سكنات الأمل �آمن.
وم��ع ذل��ك ،فقد �أ��ش��ارت بع�ض الأب�ح��اث �إىل �أن م��ا ت�شربه عند ا�ستخدام
م�سكنات الأمل ميكن �أن ي�ؤثر على �سرعة ه�ضمها.
ومبجرد ابتالع ال��دواء ،يتم تك�سريه بوا�سطة �أحما�ض املعدة قبل �أن مير
عرب الكبد ثم يدخل جمرى الدم.
وقال الباحثون �إن "�إفراغ املعدة" ،عملية انتقال �شيء من املعدة �إىل الأمعاء
الدقيقة لي�صبح ف�ضالت ،ت�ستغرق عادة نحو  15دقيقة دون طعام.
و�أظ � �ه� ��رت ن �ت��ائ��ج ال �ت �ج ��ارب امل �خ �ت�بري��ة امل �ن �� �ش��ورة يف جم �ل��ة Saudi
� ،Pharmaceutical Journalأن امل�شروبات ال�شائعة  -مثل
ع�صري الربتقال والكوكاكوال  -ميكن �أن تبطئ تك�سري �أقرا�ص الدواء.
و�أ�شار اخلرباء �إىل �أنه يجب تناول كوب من املاء فقط عند تناول الأدوية
مثل البارا�سيتامول �أو الإيبوبروفني للح�صول على الت�أثري الكامل.
وين�ص موقع هيئة اخلدمات ال�صحية على ما يلي" :اجلرعات الزائدة من
البارا�سيتامول ميكن �أن ت�سبب �آث��ارا جانبية خطرية .وال يفرت�ض زيادة
اجلرعة �أو تناول جرعة م�ضاعفة �إذا كان الأمل �شديدا".
وم��ن الآم ��ن ت �ن��اول ال�ب��ارا��س�ي�ت��ام��ول جنبا �إىل ج�ن��ب م��ع م�سكنات الأمل
الأخرى التي ال حتتوي على �أي بارا�سيتامول ،والتي ت�شمل الأيبوبروفني
والأ�سربين والكوديني.
و�إذا كنت تتناول دواءي��ن خمتلفني يحتويان على البارا�سيتامول ،فهناك
خطر من حدوث جرعة زائدة.
وم��ن املهم ق��راءة الإر��ش��ادات امل��وج��ودة على العبوة والت�شاور مع الطبيب
بخ�صو�ص �أي �أدوية تتناولها.

ــ �أن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع لطفا على �سطحه
ــ �أن �ضوء ال�شم�س ال يتخلل مياه البحر �أكرث من  400م
ــ �أن عدد البالد يف �شمال خط اال�ستواء ثالثة �أ�ضعاف ون�صف عدد البالد جنوب خط اال�ستواء
ــ ان احل�شرة املعروفة با�سم اليع�سوب ت�ستطيع التقاط فري�ستها بت�شكيل �أرجلها  ،و�ضمهم على �شكل �سله
ــ انه كان ي�سمح للرجال االنكليز يف القرن ال�ساد�س ع�شر ب�ضرب زوجاتهم  ،ولكن فقط قبل بلوغ ال�ساعة
العا�شرة م�ساء
ــ �أن ما يحدثه  0.47ليرت من البرتول من انفجار يعادل ما يحدثه وزن  0.45كغ من الديناميت
ــ �أن هنالك نوعا من الورود يف جزر الهاواي يتفتح م�صدرا دويا قويا  .وقد �أطلق على
هذه الوردة با�سم ال�شجرة املفرقعة النارية
ــ هل تعلم �أن احلفيد ابن زهر الأندل�سي يعترب من نوابغ الطب والأدب يف الأندل�س .ومل يكن يف زمانه �أعلم
منه ب�صناعة الطب �أخذها عن �أبيه .وقد خدم دولتي املرابطون واملوحدون.
له الرتياق اخلم�سيني يف الطب ور�سالة يف طب العيون .ويعترب ابن زهر �أول من اكت�شف جرثومة مر�ض
اجلرب من �أطباء امل�سلمني كما هو �أول من �شخ�ص �أعرا�ض خراج احليزوم والتهاب التامور يف حالتي الن�شافة
واالن�سكاب.

الل�ص املجهول
د�أب احد الل�صو�ص على مراقبة احدى الفلل الفخمة لو�ضع خطة ل�سرقتها ولكن لال�سف كان دائما ي�ستمع
ال�صوات �صخب و�ضحكات ومو�سيقى ت�صدر منها وبعد مرور وقت لي�س بالق�صري قام هذا الل�ص بالذهاب �إىل
مركز ال�شرطة وقدم بالغ ازعاج �إىل ال�سلطات املحلية يتهم فيها ا�صحاب الفيال بال�ضجيج واالزعاج والت�سبب
يف قلة راحته وعلى الفور وكما املتبع يف مثل تلك احلاالت قام احد ال�ضباط ب�صحبة �شرطيني بالذهاب �إىل
الفيال يف نف�س التوقيت الذي حدده الل�ص وطلبا مقابلة �صاحبة البيت .
ا�ستقبلت �صاحبة البيت العجوز ال�ضابط برتحاب وا�ستعداد للم�ساعدة فقال لها ال�ضباط انه �آ�سف ليخربها
بتقدم احد اجلريان ب�شكوى للق�سم تفيد بت�سببها يف ازعاج �شديد له طوال الليل ب�سبب حفالتها املتزايدة،
هنا �ضحكت �صاحبة البيت واخذته بهدوء �إىل خارج باب الفيال وقالت له يا بني انظر حولك ماذا ترى ..نظر
ال�ضابط فوجد ان املنطقة تقريبا خالية اال من جمموعة من الفيالت الفخمة متناثرة هنا وهناك وان كانت
تلك املر�أة تقيم حفال كل �ساعة فلن ي�ؤثر على �أي من تلك الفلل البعيدة ،فت�ساءل عما يق�صده ال�شاكي فقالت
بب�ساطة ح�ضرة ال�ضابط انه ل�ص د�أب على مراقبة الفيال وكنت اق��وم بت�شغيل �شرائط فيديو اعياد ميالد
ابنائي حتى يح�س بوجود انا�س هنا ،ف�أنا اعي�ش لوحدي كما ترى من فرتة الخرى وهو ال يدري ذلك ويريد
ان ننام مبكرا حتى ي�ستطيع ال�سرقة ..و�ضحكت و�ضحك معها ال�ضابط الذي فطن �إىل لعبة الل�ص ..خرج
ال�ضابط وذهب ملكتبه وطلب عمل بحث عن ا�سم امل�شتكي بل وقام ب�أخذ ب�صماته يف احلال بعد �س�ؤال امل�س�ؤولني
واكت�شف ال�ضابط عددا كبريا من الق�ضايا م�سجلة بناء على ب�صمات ذلك الل�ص املتعجل والذي كان دائما يهرب
يف الوقت املنا�سب ،فتقدم منه وقال لو مل تتعجل �سرقة تلك الفيال ما ك�شفت نف�سك ،ون�شكرك انك اتيت �إىل
هنا فقد تعبنا يف البحث عن الل�ص املجهول.

