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عملية نادرة لزرع رئتني ملري�ض كورونا
قال �أحد م�شت�شفيات �شيكاغو �إن �لأطباء �أجرو� بنجاح و�حدة من �أوىل 
عمليات زرع �لرئة �ملزدوجة يف �لعامل على مري�س م�شاب بفريو�س 

كورونا با�شتخد�م رئتي متربع تعافى من �ملر�س.
�ملتلقي مت  �إن  وقال �جلر�حون يف م�شت�شفى نورث و�شرتن ميدي�شن 
ت�شخي�س �إ�شابته بفريو�س كورونا �لعام �ملا�شي و�زد�دت حالته �شوء�ً، 
�إىل  �أجهزة دعم �حلياة ويف حاجة ما�شة  �أنه كان يعتمد على  لدرجة 

عملية زرع.
بالفريو�س  �إ���ش��اب��ت��ه  ثبتت  م��ت��ربع  م��ن  �ل��رئ��ت��ن  ومت �حل�����ش��ول على 
�شابًقا، لكنه عانى فقط من �أعر��س خفيفة وتعافى من �ملر�س، قبل 

وفاته ل�شبب غري ذي �شلة بفريو�س كورونا.
قد  باملخاطر  �ملحفوفة  �جلر�حية  �لعمليات  �أن  �شابًقا  �لأطباء  وذك��ر 
�ملوت،  و���ش��ك  على  ه��م  �ل��ذي��ن  ك��ورون��ا  ملر�شى  قيا�شًيا  �إج����ر�ًء  ت�شبح 
وقال �لدكتور �أنكيت بهار�ت، �أ�شتاذ �جلر�حة �مل�شاعد يف جامعة نورث 
"هذه عالمة  ب��ي��ان �شحفي  �ل���زرع يف  �أج���رى عملية  �ل���ذي  و���ش��رتن 
فارقة يف عملية زرع �لرئة". و�أ�شيب �ملري�س، وهو رجل من �إلينوي 
يف �ل�شتينيات من عمره ويعمل يف جمال �لرعاية �ل�شحية بفريو�س 
كورونا لأول مرة يف مايو )�أيار(، ويف نهاية �ملطاف مت و�شعه على �آلة 
�لتنف�س خارج �جل�شم، حيث يتم �شخ دم �ملري�س وتغذيته بالأك�شجن 

خارج ج�شمه، مما ي�شمح للقلب و�لرئتن بالر�حة.

تناول اللوز يوميًا يحارب التجاعيد 
تناول  �أن  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  ج��ام��ع��ة  لباحثن يف  در����ش��ة ج��دي��دة  وج���دت 
�ل�شعر�ت �حلر�رية، يحارب  ذ�ت  �لوجبات �خلفيفة  �للوز يومًيا بدل 

�لتجاعيد وت�شبغ �جللد لدى �لن�شاء بعد �نقطاع �لطمث.
�مر�أة   49 على  �أ�شهر،  �شتة  م��دى  على  �لع�شو�ئية  �لتجربة  �أجريت 
�إىل جمموعتن،  �مل�شاركات فيها ع�شو�ئياً  �لياأ�س، وق�شمت  بلغن �شن 
خفيفة  وجبات  و�لثانية  خفيفة،  وجبة  �للوز  �لأوىل  �أع�شاء  تناولت 

�أخرى مثل �ملعجنات و�لتن.
و16  �أ�شابيع،   8 بعد  وم��رة   �أخرى  �ل��در����ش��ة،  ب��د�ي��ة  يف  �جللد  وقيم 
�لب�شرة  وت�شبغ  �ل��وج��ه،  جت��اع��ي��د  مل��ع��رف��ة  �أ���ش��ب��وع��اً،  و24  �أ���ش��ب��وع��اً، 
بت�شوير �لوجه بدقة عالية ومنذجة ثالثية �لأبعاد، وتقييم ترطيب 

�جللد، وفقد�ن �ملاء عربه، و�إفر�ز �لدهون.
��شتهلكت  �لتي  �ملجموعة  يف  �لتجاعيد  يف  �نخفا�شاً  �لباحثون  وج��د 
�للوز ب�شكل يومي. يف �لأ�شبوع 16،  بن�شبة %15 ويف �لأ�شبوع 24 
بن�شبة %16، �نخفا�شاً يف كثافة ت�شبغ �لب�شرة، وثبات وزن �جل�شم، 

يف �شيد�ت �ملجموعة.
�لدهون على  و�إف��ر�ز  �مل��اء عرب �جللد وترطيب �جللد  وقي�س فقد�ن 
�جلبهة و�خلدين يف �ملجموعتن �أثناء �لدر��شة، وظهرت �لنتائج، �أنه 
ل تغري� يف فقد�ن �ملاء عرب �جللد يف �ملجموعتن، يف حن ز�د ترطيب 
�لب�شرة يف �ملجموعتن بعد نهاية �لدر��شة، وبالنظر �إىل معدل �إفر�ز 
�إفر�ز �لدهون يف �خلدين، و�إفر�ز  �أظهرت �ملجموعتان زيادة  �لدهن، 

�لدهون يف منطقة �جلبهة لدى �ملجموعة �لتي مل تتناول �للوز.

الطفل املعجزة يبهر عامل ال�شطرجن
�أحد،  يعرفه  �أي�شا ل  ��شما �شعبا، ورمبا  يكون  بيابيت رمبا  �شري��س 
يتجاوز  ل  عمره  �أن  رغ��م  �ل��ع��امل،  يف  �ل�شطرجن  لعبة  م�شتقبل  لكنه 
�شباحا، ثم  منزله  حول  بالتجول  "�شري��س" يومه  يبد�أ  عاما.   13
�لعتكاف حول رقعة �ل�شطرجن، يدر�س كل �حلركات �ملمكنة، ويجرب 

�حلركات �لفتتاحية، بهدف و�حد "كيف يربك ح�شابات �خل�شم؟".
بكل  م��اه��ر�، ويريد  نف�شه لعبا  ي��رى يف  �لق�شري  �ل�شعر  ذو  �مل��ر�ه��ق 
و�شوح �أن ي�شبح "بطال"، بل �أ�شتاذ� كبري� يف لعبة �لذكاء �لتي جتذب 

�لكثري من �ملحبن حول �لعامل.
"�لأ�شتاذ  لقب  �أنف�شهم  على  يطلقو�  �أن  فقط  لعبا  ل�37  وي�شمح 
كارل�شن  ماجنو�س  �لرنويجي  مقدمتهم  يف  �ل�شطرجن،  يف  �لكبري" 
�لتاريخ،  يف  لعب  �أف�شل  ورمب��ا  �لعامل  بطل  عاما،  �ل�30  �شاحب 
نادي  �إىل  ين�شم  "�شري��س" �أن  �شبيجل" �لأملانية. ويريد  "دير  وفق 
�لعمالقة، بل �إن �حلظ ظلمه كثري�، فلول �جلائحة وتوقف �ملناف�شات، 

جلمع نف�س عدد نقاط ELO �لتي جمعها كارل�شن يف نف�س عمره.
ونقاط ELO هي مقيا�س م�شتوى مهارة لعبي �ل�شطرجن، وحت�شب 

من عدد مر�ت �لفوز يف مناف�شات �للعبة.
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اكت�شاف حجم قلب 
املريخ.. نتائج مذهلة

��شتخدم فريق دويل من �لباحثن �لبيانات �لزلز�لية �لتي جمعتها مركبة 
�لف�شاء "�إن�شايت" �لتابعة لنا�شا حل�شاب حجم قلب �ملريخ.

هي  قلبها  قيا�س  مت  �لتي  �لوحيدة  �ل�شماوية  �لأج���ر�م  كانت  �لآن،  وحتى 
�لبيانات  �لعلماء  ��شتخدم  �لقيا�شات،  هذه  مثل  ولإج��ر�ء  و�لقمر،  �لأر���س 
�ل�����ش��ادرة عن  �لأ���ش��و�ت  �ل��ت��ي تكت�شف  �ل�شت�شعار  �أج��ه��زة  م��ن  �ل��زل��ز�ل��ي��ة 

�لزلزل.
ا على فعل �ل�شيء نف�شه مع �ملريخ، �أر�شلت وكالة نا�شا "�إن�شايت" �إىل   وحر�شً
�لكوكب �لأحمر، وهبطت بالقرب من خط �ل�شتو�ء يف عام 2018، وبد�أت 

يف �ل�شتماع �إىل زلزل �ملريخ بعد ذلك بوقت ق�شري.
ويقول تقرير ن�شرته، �جلمعة، �شبكة "�شاين�س �إك�س نيتورك": "حتى �لآن، 
بيانات  �لتقاط  من  �ملركبة  منت  على  �ملوجودة  �ل�شت�شعار  �أجهزة  متكنت 
�لزلزل  معظم  �أن  �لباحثون  ووج��د  زل���ز�ل،   500 م��ن  يقرب  مل��ا  زلز�لية 
�شغرية جًد� مقارنة بتلك �ملوجودة على �لأر�س، وكانت قر�بة 50 منها بن 
يكفي ل�شتخد�مها يف قيا�س باطن �لكوكب  2 و4 درجات، وهي قوية مبا 

)طبقات ق�شرة �ملريخ(".
ويتطلب ��شتخد�م �لبيانات �لزلز�لية لقيا�س �جلزء �لد�خلي جل�شم كوكبي 
�لعديد من �لقيا�شات، وميكن لأجهزة �ل�شت�شعار �أن حتدد مكان بدء هذه 
�ملوجات �لزلز�لية ونهايتها، مما يك�شف عن �لوقت �لذي ت�شتغرقه �ملوجة 

يف �ملرور عرب جزء معن من �لكوكب، وهذ� ي�شمح حل�شاب �لكثافة.

�شلك �شماعة يتحول اإىل 
عقد فاخر بـ1500 يورو

�لفاخرة  �لإيطالية  �لأزي���اء  د�ر  �أطلقت 
 Bottega Veneta بوتيجا فينيتا
ت�شميمات  من  ��شتوحته  عقد�ً  م��وؤخ��ر�ً 

ت�شعينيات �لقرن �ملا�شي.
���ش��ل��ك �شماعة  �ل��ت�����ش��م��ي��م،  وي�����ش��ب��ه ه���ذ� 

�لتليفون �لكال�شيكي.
جموهر�تها  فينيتا"  "يوتيجا  وت��ق��دم 
�جل����دي����دة ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا �لإل����ك����رتوين 
م�شنوع  حلزوين  كعقد  للد�ر،  �لر�شمي 
باملينا  ومطلي  �لإ�شرتليني  �لف�شة  من 
"فان  ملوقع  وفقاً  لالإغالق،  وله خطاف 

بيدج" �لإيطايل.
ع��ق��د �ل����د�ر �لإي��ط��ال��ي��ة م��ت��وف��ر باللون 
ب�شعر  و�لأرج����و�ين،  و�لأخ�شر  �لأبي�س 
1500 يورو، وهو رقم �أثار جدًل كبري�ً 
�لتو��شل  ومو�قع  �لإنرتنت  �شبكة  على 

�لجتماعي.
و�لتعليقات  �أث��ري  �ل��ذي  للجدل  ون��ظ��ر�ً 
مو�قع  رو�د  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ك��ت��ب��ه��ا  �ل���ت���ي 
بينها علق  م��ن  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ش��ل 
فيما  للغاية"،  كبرية  "تكلفته  �أح��ده��م: 
قال �آخر: "�إنها عملية �حتيال"، ��شطرت 

د�ر بوتيجا فينيتا �لتدخل للتعليق.

تدابري لإنقاذ الأرواح يجب 
معرفتها حال الإ�شابة بنوبة قلبية! �ص 23

تدوين املالحظات بالقلم اأف�شل 
من كتابتها على الكمبيوتر

�لتكنولوجيا،  ع�����ش��ر  ف���ى  �أ���ش��ب��ح��ن��ا  لأن���ن���ا 
ف��ل��م ي��ع��د �أح���د يتخيل ح��ي��ات��ه ب��دون��ه��ا، حتى 
�إىل  يلجئون  م��ر�ح��ل��ه��م  جميع  ف��ى  �ل��ط��الب 
فى  فو�ئدها  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى  ��شتخد�مها، 
�إجناز �ملهام �ملطلوبة ف�شاًل عن قدرة �لطالب 
يتعلق  ما  وك��ل  �لعرو�س  �ل���ش��رت�ك فى  على 
بالدر��شة، �إل �أن �لتدوين على �لكمبيوتر مل 
يكن له نف�س �لتاأثري �لإيجابى �لذى حتدثه 
له كثري من  �أ�شارت  كما  �ل��ورق،  �لكتابة على 
�ملوقع  و�أك��دت��ه��ا وه��و م��ا يو�شحه  �ل��در����ش��ات 

�لأمريكى "ليف هاك" فى تقرير له.
�خلرب�ء  م��ن  جمموعة  عليها  ��شتقر  �أ�شباب 
بعد در��شة �أجريت فى جامعة "كاليفورنيا": 
�لكتابة  ف���ى  و�ل��ق��ل��م  �ل�����ورق  ����ش��ت��خ��د�م   1-
ت��ك��ت��ب��ه، وتفكر  م��ا  ع��ل��ى  �أك���ر  ت��رك��ز  يجعلك 
على  �لتدوين  من  �أكر  فت�شتفيد  ا،  �أي�شً فيه 

�لهاتف �ملحمول �أو �لكمبيوتر. 

م��ن يدون  �أن  ��ا  �أي�����شً �ل��در����ش��ة  �أث��ب��ت��ت   2-
�أف�شل  �أ���ش��ئ��ل��ة  ل��دي��ه  �أور�ق  ع��ل��ى  �مل��الح��ظ��ات 

بكثري ممن ي�شتخدمون �لكمبيوتر. 
و�لكمبيوتر  �ملحمولة  �لهو�تف  ��شتخد�م   3-
�لوقت،  �لكثري من  لك  ي�شيع  �لدر��شة  �أثناء 
�لكتابة  ف��ى  �لتقليدية  �لطريقة  عك�س  على 

فهى جتعلك �أكر تركيًز� فى �لدر��شة. 
ا �أننا نلجاأ �أحيانا �إىل  �أي�شً �لبحوث  �أثبتت   4-
��شتخد�م �لخت�شار�ت فى �لكتابة على �أجهزة 
�لكمبيوتر، وهو ما يجعلنا ل ندون �ملالحظات 

ب�شكل دقيق 
و�أف�شل  �أ�شرع  �ملالحظات  لتن�شيق  -5 فر�شة 
كما  ل��ك،  حتلو  �ل��ت��ى  بالطريقة  تكتب  ف��اأن��ت 
حتدد �مل�شاحات بن كل مالحظة و�أخرى كما 
تتذكر  جتعلك  �لطريقة  هذه  �أن  كما  ترغب، 
فيما بعد ما قمت بكتابته على عك�س �لتدوين 

على �لكمبيوتر.

تعريف على م�س�ؤوليتك جتاه قلبك
قمتي  ق��د  تكوين  مل  �إذ�  للفح�س  موعد  بتحديد  قومي 
بفح�س يف �لعام �ملا�شي. ول تتوقفي عن �لفح�س �لدوري 
�بد� . “�عريف وزنك، ن�شبة �ل�شكر يف �لدم، وتاريخ �حلمل 
�لقلب  �ي�شا”، وتقول لوري مو�شكا، دكتور�ه، مدير طب 
�أكر  هو  �لقلب  “مر�س  نيويورك  م�شت�شفي  يف  �لوقائي 
من جمرد �أزمة قلبية“، كما تقول “�نه لي�س �حلل فقط 
يف جر�حة �لقلب �ملفتوح ملعاجلة �ن�شد�د �شريان، بل ميكن 

�أن يكون �لمر �أ�شعب من ذلك بكثري.”

تابعي الأعرا�ض
مما  خمتلفة  �لن�شاء  عند  �لقلبية  �ل��ن��وب��ة  �أع��ر����س 

�ل���و�ق���ع، 43٪  �ل���رج���ال . يف  ل���دى  ه��ي عليه 
�لتاجي  بال�شريان  �مل�شابات  �لن�شاء  من 

على  �ل�����ش��در  يف  �أمل  �أي  ت��و�ج��ه��ن  ل 
�أعر��شه  ك��ان��ت  م���اذ�  �ذن  �لإط�����الق. 
ل��دي��ه��م؟ �ل��ت��ع��ب �ل�����ش��دي��د “يف خالل 

�أيام �أو حتى �أ�شابيع قبل �لنوبة �لقلبية، 
و�أكر من ٪70 من �لن�شاء يعانن من �لإرهاق”، وقد 

ت�شعر فجاأة �أنها متعبة جد� �ذ� قامت بطهي �لع�شاء �أو رفع 
�لكمبيوتر �ملحمول.

عالمات �أخرى عليكي �لنتباه لها : �أمل خفيف يف �ل�شدر 
و�أعلى �لظهر و�لكتفن و�لرقبة، �أو �لفك، وكذلك �لتعرق 
و�لأرق  �لتنف�س،  و���ش��ي��ق  و�ل���دوخ���ة،  و�ل��غ��ث��ي��ان،  �ل��غ��زي��ر، 
�أو كل من هذه �لعالمات،  �أي  �إذ� كنتي تو�جهن  و�لقلق. 
�ن �حتمالت  . حيث  �لفور  ��شت�شارة �لطبيب على  عليكي 
�لبقاء على قيد �حلياة للم�شابن بنوبة قلبية ت�شل لن�شبة 
�إذ� ح�شل على �ل�شعاف يف غ�شون ثالث �شاعات و   23٪

و�حدة. �شاعة  غ�شون  يف  كان  �ذ�   50٪

جتنبي ارتفاع �سغط الدم
�أي  �ل��دم ق��د ل ي�شبب  �رت��ف��اع �شغط  �أن  �ل��رغ��م م��ن  على 
�لقلبية  بالنوبات  �ل�شابة  خماطر  يعزز  ولكنه  �أع��ر����س، 
�لدموية  �لأوع��ي��ة  مت��دد  ع��ن  ف�شال  �لدماغية،  و�ل�شكتة 
وت��ده��ور �لإدر�ك���ي���ة، و�لف�شل �ل��ك��ل��وي. و�لأ���ش��و�أ م��ن ذلك 
من  يعانون  �لمريكين  من  �ملئة  يف  وع�شرين  ثمانية   ..
�رتفاع �شغط �لدم ول يعرفون ذلك، وفقا جلمعية �لقلب 

�لأمريكية.
�لدم  �شغط  خف�س  �ل��ن��ا���س  ملعظم  ميكن  �حل���ظ،  حل�شن 
لديهم ب�شكل طبيعي من دون دو�ء. ميكنك جتربة �أ�شياء 
م��ث��ل �ل��ت��اأم��ل و�ل��ي��وغ��ا، و���ش��رب �ل�����ش��اي م��ن��زوع �لكافين 
و�لن��غ��م��ا���س يف �ل�����ش��وك��ولت��ه �ل��د�ك��ن��ة ك���ل ه���ذه �لطرق 

تخف�س �شغط �لدم ب�شكل طبيعي.

التخل�ض من �سم�م نظامك الغذائي
باحلرمان.  �ل�شعور  دون  قلبك  تدليل  ميكنك  تقلق:  ل 
�ل�شكر،  م��ن  “�لكثري  تتجنبه؟  �أن  عليك  يجب  �ل��ذي  م��ا 
و�ل�شوديوم، �لدهون �مل�شبعة وغري �مل�شبعة ي�شبب �ن�شد�د 

�ل�شر�ين”
كذلك تناول �لطعام خارج �ملنزل من �أ�شو�أ �لعاد�ت �ل�شحية 
، حيث حتتوي �لأطعمة �ل�شريعة على �لكثري من �ل�شعر�ت 

�حلر�رية و�لدهون .

التقليل من تناول اللح�م
�أن  عن  �أوك�شفورد  جلامعة  �لأخ��رية  �لأب��ح��اث  �أثبتت  لقد 
�لنظم �لغذ�ئية �لنباتية تقلل من �ملخاطر �لتي نو�جهها 
من دخول �مل�شت�شفيات �أو �لوفاة من �أمر��س �لقلب بن�شبة 
�للحوم  يتناولون  �لذين  �أن  �لبحث  يظهر  تقريبا.  �لثلث 
ل��ي�����س ف��ق��ط �أك����ر �ح��ت��م��ال ل��الإ���ش��اب��ة ب��اأم��ر����س �لقلب، 
ولكنهم �أي�شا �أكرب عر�شة لالإ�شابة بال�شرطان و�لأمر��س 
�لتي تنقلها �لأغذية. ” رمبا يكون �شبب هذ� تاأثري تناول 
�للحوم على �لكولي�شرتول و�شغط �لدم”، وهذ� يدل على 
دور �لنظام �لغذ�ئي يف �لوقاية من �أمر��س �لقلب ، حاول 
لتحافظ  ��شتطعت  ما  بقدر  �للحوم  تناولك  تقلل من  �أن 

على �شحة قلبك .
 

تناول ال�جبات اخلفيفة
يف ذل���ك �ل��وق��ت ب��ن وج��ب��ات �ل��ط��ع��ام، �ف��ع��ل��ي ك��م��ا تفعل 
�ل��دك��ت��ور م��و���ش��ك��ا: ق��وم��ي ب��ت��ن��اول وج��ب��ات خفيفة خالل 
 . �ملطاعم  من  �ل�شريعة  �لوجبات  تناول  لتتجنبي  يومك 
�أثناء �لليل �أو يف �ل�شباح ميكنك تناول بع�س �خل�شرو�ت 
�لفاكهة،  �أو قطعة من  �لد�شم  قليل  �جلنب  �أو قطعة من 
�أو حتى بع�س �لف�شار وميكنك �لحتفاظ بها يف حقيبتك. 
ويف مكتبك، ميكنك �لحتفاظ بحفنة من �لفول �ل�شود�ين 
�أو زبدة �للوز يف درج �ملكتب �أو بع�س من �شر�ئح �لتفاح �أو 

�جلزر وكذلك �لربوكلي .

ممار�سة الريا�سة
�لريا�شة.  ملمار�شة  �لوقت  متلكن  ل  �أن��ك  تعتقدين  �أنتي 
و�أنتي ل�شت وحدك. ففي �لدر��شة �ل�شتق�شائية �لوطنية 
�لأخرية ل 2300 من �لن�شاء، قالت و�حدة من كل ثالث 
ن�شاء للدكتور مو�شكا �أنها كانت م�شغولة عن رعاية �شحة 
ل�شرب  لال�شرت�حة  �ل��وق��ت  ل��دي��ك  ك��ان  �إذ�  ول��ك��ن  قلبها. 
لذلك.  �لوقت  لديك  بالتاأكيد  فانك  دقائق،   10 �لقهوة 
عندما  ب��ه  تتم�شكن  �شيجعلك  �ل��ت��م��ري��ن  مم��ار���ش��ة  “�إن 
مو�شكا.  �ل��دك��ت��ور  ت��ق��ول  لك”،  �لأف�����ش��ل  �أن���ه  �شت�شعرين 

مدته  بتمرين  �لبدء  ��شتطعت  لو   “حتى 
10 دقائق فذلك عالمة على �لنجاح.”

احل�س�ل على بع�ض ال�قت مع اأ�سدقائك
�تباع نظام  �أهمية  بنف�س  �لأم��ر هو  ه��ذ�  �ن  �لو�قع  يف 
�لن�شاء  من  قليل  عدد  ولكن  �لريا�شة.  �أوممار�شة  غذ�ئي 
ت��ع��رف ك��ي��ف ت��ق��وم ب��ذل��ك ب���ن �لأي�����ام �ل�����ش��ع��ب��ة و�ملليئة 
�لتي ل تنتهي، فالكثري منا لديهم هذه  بالأعمال و�ملهام 
�أو  �ل�شديقات.  مع  �لوقت  بع�س  ق�شاء  ح��اويل   . �مل�شكلة 
باديكري  على  كاحل�شول  معهن  �لأ���ش��ي��اء  ببع�س  �ل��ق��ي��ام 
كوب  �أو جم��رد �حل�شول على   ، �ل�شبا  ل��الأي��دي، عالجات 
من �لقهوة يف �أقرب مقهى. وقبل كل �شيء، �لأ�شدقاء دوما 
دو�ء جيد، وفقا جلامعة كاليفورنيا حيث �أثبتت �لدر��شات 
�لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  بتنمية  تهتم  �لتي  �مل��ر�أة  �أن 
�أك���ر دع��م��ا، و�أق���ل عر�شة ل��زي��ادة �ل���وزن، و �رت��ف��اع ن�شبة 

�ل�شكر �أو �رتفاع �شغط �لدم.

البتعاد عن الجهاد
�لإفر�ج  �إىل  ت��وؤدي  �أن  �لتي ميكن  �لإج��ه��اد  تتعد خماطر 
�ل�شرر  يلحق  �أن  ميكن  و�ل��ذي  �لكورتيزول،  هرمون  عن 
باأدمغتنا و�إ�شعاف �أنظمة �لقلب و�لأوعية �لدموية وجهاز 
ميكن  �أن��ه  تعلم  هل  ولكن  �ل��زم��ن،  مر  على  لدينا  �ملناعة 
�لقلب؟  باأمر��س  �لإ�شابة  فر�شة  زي��ادة  لالجهاد  �أي�شا 
�لكحول،  وتعاطي  �لكتئاب  خطر  م��ن  يعزز  “�لإجهاد 
وكالهما يوؤدي �ىل خطر �لإ�شابة باأمر��س �لقلب”، كما 

تقول �لدكتور مو�شكا.
ف��ك��ي��ف مي��ك��ن��ك �ل��ب��ق��اء ه���ادئ���ا؟ ����ش��ت��غ��الل ب��ع�����س �لوقت 
ل��ل��خ��روج م��ن �حللقة �مل��ف��رغ��ة ل��روت��ن �حل��ي��اة �ل��ي��وم��ي ، 
وممار�شة حمام �شاخن، ق�شاء بع�س �لوقت مع �شديق �أو 

زوجتك للق�شاء على �لعزلة و�ل�شعور بامللل.

وج�د دافع لال�ستمرار
عن  �لبحث  عليك  فقط  و�ح���د�  �شيئا  ول��و  تفعل  كنت  �ذ� 
لرغباتك،  و�لو�شول   . �ل�شتمر�ر  على  لتحفيزك  �شعار 
لها:  مو�شكا  �لدكتور  و�ل��د  يقوله  كان  ما  لنف�شك  وتقول 
للغاية بالن�شبة ل�شخ�س �آخر،  �شعبا  �مر�  يكون  “عندما 
فانه �شحيح وجيد متاما بالن�شبة يل.” �أن �ملثل ي�شاعدها 

�لتعامل مع �ل�شكوك �لذ�تية و�لأيام �ملكتظة بامل�شاعب .

النم�شا تف�شر 
�شبب وفاة ممر�شة 

بعد تلقيها لقاح 
اأ�شرتازينيكا

نتائج  �لعام  فيينا  م�شت�شفى  ن�شر 
وفاة  �أج���ر�ه عقب  �ل��ذي  �لتحليل 
�أيام   10 بعد  من�شاوية  ممر�شة 
�أ�شرت�زينيكا  م�شل  تلقيها  م��ن 
�مل�شاد لكورونا، و�لذي خل�س �إىل 
�أن ردة فعل مناعية "نادرة للغاية" 
�لتي  �جللطة  ور�ء  �ل�شبب  كانت 

�أف�شت �إىل وفاتها.
وق���ال���ت ز�ب��ي��ن��ه �آي�����ش��ن��ج��ر خبرية 
بفيينا  �ل��ط��ب  كلية  يف  �جل��ل��ط��ات 
ه���ذه هي  �مل��ن��اع��ي��ة  �ل��ف��ع��ل  �إن ردة 
�جللطة  ح������دوث  ور�ء  �ل�����ش��ب��ب 
"�لنادرة للغاية" وتدخلت يف هذه 
�لعملية �شل�شلة من �لعو�مل غري 
)�أو  �شبكة  �أفادت  �ملاألوفة، ح�شبما 

�إر �إف( �ملحلية.
ه���ذ�  �أن  �آي�������ش���ن���ج���ر  و�أو�����ش����ح����ت 
جتاه  �لأف����ع����ال  ردود  م���ن  �ل���ن���وع 
حمدود  ع��دد  ل��دى  يظهر  �للقاح 
حالة  و�أن  �مل��ر���ش��ى،  م��ن  ل��ل��غ��اي��ة 
قد  �لنم�شا  يف  �ملتوفية  �ملمر�شة 
ور�ءه��ا مر�س مناعي غري  يكون 

معروف حتى �لآن.
و�أب���������رزت �لأخ�������ش���ائ���ي���ة �أن������ه من 
�إذ� مل  �ل�شروري ��شت�شارة طبيب 
تختف �لأعر��س �ملعهودة للم�شل، 
�آلم  �أو  �لر�أ�س و�لغثيان  �آلم  مثل 
�ل�����ش��اق��ن. و�أك������دت �آي�����ش��ن��ج��ر يف 
�ل��وق��ت ذ�ت���ه �أن �مل�����ش��ل �آم���ن و�أن 
ح�����الت ظ���ه���ور �جل���ل���ط���ات ن����ادرة 
حدث  �إذ�  عالجها  وميكن  للغاية 

ذلك يف �لوقت �ملنا�شب.
وكانت حالة �لوفاة هذه قد دفعت 
�لتي  �ل�شحنة  �شحب  �إىل  �لنم�شا 
جرعاتها،  �إح��دى  �ملمر�شة  تلقت 
عن  ت���ت���وق���ف  مل  �ل����ب����الد  �أن  �إل 

��شتخد�م �مل�شل.
ود�ف�����ع�����ت �ل����وك����ال����ة �لأوروب������ي������ة 
ل��ل��ع��ق��اق��ري �خل��م��ي�����س ع���ن م�شل 
يز�ل  ل  �أن��ه  موؤكدة  �أ�شرت�زينيكا، 
�إىل  �إ�شارتها  رغم  وفعاًل"،  "�آمناً 
ب��ب��ع�����س �حل����الت  ل���ه ع���الق���ة  �أن 
�جللطات،  للغاية" من  "�لغريبة 
�لنقطة  ه��ذه  يف  حتقيقاتها  و�أن 

م�شتمرة.

خطوات ب�شيطة حتمي قلبك
الن�ساء  واأن  القلب؟  لديهم مر�ض  اأمريكا  امراأة يف  ملي�ن   41 اأكرث من  اأن  تعلم  هل 
اأكرث عر�سة لأمرا�ض القلب من الرجال ؟ يف ال�اقع، انها القاتل رقم واحد للن�ساء 
)ولي�ض ال�سرطان كما ه� �سائع(. لكن اأي�سا ميكن ال�قاية منه. اليك بع�ض الن�سائح 

للحفاظ على قلب �سليم.
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�ش�ؤون حملية

برعاية وح�س�ر �سعيد بن طحن�ن اآل نهيان

النادي امل�شري بالعني ينظم  ندوة افرتا�شية مبنا�شبة عيد الأم ويكرم اأم ال�شهيد
�شعيد بن طحنون يقدم التهنئة لكل اأمهات العامل بيوم الأم ويف مقدمتهم »اأم الإمارات« ال�شيخة فاطمة بنت مبارك

مب�ساركة �سامل بن ركا�ض

جمعية الإمارات لل�شرطان وميديكلينيك يقدمان الورود والهدايا اإىل املر�شى يف يوم ال�شعادة العاملي

بهدف اإبراز الكن�ز القراآنية عرب براجمها امل�سم�عة وقن�ات الت�ا�سل التابعة لها

اإذاعة القراآن الكرمي من ال�شارقة تو�ّشع عالقات تعاونها مع املوؤ�ش�شات الدينية يف الإمارة

•• العني - الفجر

�لدكتور  �ل�شيخ  م��ع��ايل  وح�����ش��ور  ب��رع��اي��ة 
�لرئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ���ش��ع��ي��د 
�لعربية  م�شر  جمهورية  لنادي  �لفخري 
�لعميد طيار ه�شام  ، وم�شاركة  فرع �لعن 
ل�شفارة  �مل�������ش���ري  �ل����دف����اع  م��ل��ح��ق  م��ن��ري 
�لإمار�ت  بدولة  �لعربية  م�شر  جمهورية 
�مل�شري  �ل���ن���ادي  ن��ظ��م  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
ف��رع �ل��ع��ن  ن���دوة �ف��رت����ش��ي��ة ب��ع��ن��و�ن : " 
مع  تز�منا  " وذل���ك  �لأب��ط��ال  م�شنع  �لأم 

�لحتفال بعيد �لأم . 
 وقد بد�أت �لندوة �لتى قدمها مدير �لنادى 
�مل�شرى ح�شام �ل�شرقاوى بعزف �ل�شالمن 
�لوطنن لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
وجمهورية م�شر �لعربية ،ثم كلمة ملعايل 
�ل�شيخ �لدكتور �شعيد بن طحنون �آل نهيان 
،�لذي هناأ فيها كل �أمهات �لعامل بيوم �لأم 
�ل�شيخة  �شمو  �لإم���ار�ت  �أم  مقدمتهم  ويف 
�شعادته  ع��ن  م��ع��رب�   ، م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
بامل�شاركة يف هذه �لندوة مقدما كل �لتحايا 
و�لتربيكات لكل من تبذل �حلب و�لعطاء 
�ل�شكر  ،موجها  �أبنائها  وتن�شئة  تربية  يف 
حممد  �ملهند�س  �لفخري  �لرئي�س  لنائب 
���ش��ع��ي��د �ل���د�����ش���ر و�ل�����ش��ي��د حم��م��د جاهن 
رئي�س �ملجل�س و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة على 

تنظيم هذه �لحتفالية . 
 �أعقب ذلك  كلمة لالأ�شتاذ حممد جاهن 

،رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي �مل�شري  �لذي 
وتقدمي  باحل�شور  بالرتحيب  ب��دوره  ق��ام 
�لتحية لكل �أمهات �لعامل يف يوم عيدهم . 
وق��د ���ش��ارك��ت �ل��دك��ت��ورة جن��وى �حلو�شني 
ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة �ل��رتب��ي��ة ج��ام��ع��ة �لإم�����ار�ت 
�لأم  دور  ع��ن  وحت��دث��ت  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
�لتو��شل  و����ش���ائ���ل  ع�����ش��ر  يف  �ل����رتب����وي 
توجيه  يف  �لأم  دور  و�أه��م��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي، 
وتن�شئة �لأجيال �لقدمية يف ع�شر �ل�شمو�ت 
�مل���ف���ت���وح���ة وث��������ورة �ل����ع����امل �لف���رت�����ش���ي 
وزيادة  وق�شاياه،  م�شكالته  تعددت  �ل��ذي 
�مل�شتجد�ت  ل��الأم مع ه��ذه  �ل��دور �لرتبوي 

�لتكنولوجية �جلديدة. 
�ل��دك��ت��ورة منى  �أم��ا ث��اين �ملتحدثات وه��ي 
بجامعة  �مل��ق��ارن  �لأدب  �أ���ش��ت��اذ  �ل�����ش��اح��ل��ي، 
�حل�شور  �أمتعت  حيث  �لعربية  �لإم����ار�ت 
ب�����ش��ع��ر �لأم����ه����ات، وق�����ش��م��ت��ه م���ا ب���ن �شعر 
�ل��و���ش��اي��ا ح��ي��ث ت��و����ش��ل �لأم���ه���ات تعليم 
�لرثاء  و�شعر   �شعر�،  بتو�شيتهن  بناتهن 
م�شتعر�شة  �أبناءهن  �لأمهات  ترثي  حيث 
�لفاقد�ت  �ل��ث��ك��اىل  �لأم���ه���ات  �شعر  رو�ئ����ع 
لإخوتهن  �لأم����ه����ات  ورث������اء  لأولده���������ن،  
كما  �خلن�شاء،  �شعر  لرو�ئع  عار�شة  �أي�شا 
�أي�شا،  لأمهاتهن  �لبنات  رث��اء  ��شتعر�شت 
فقدمت طو�فا ر�ئعا بن بحور و�أنو�ع �شعر 

�لأمهات يف خمتلف �ملنا�شبات.
�أما ثالث �ملتحدثات وهي �لدكتورة �شوز�ن 
ك��ل��ي��ة �لإع�������الم بكلية  �ل��ق��ل��ي��ن��ي، ع��م��ي��دة 

�لإم�������ار�ت ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وع��م��ي��دة كلية 
فقد   ، �لأ�شبق،  �شم�س  عن  جامعة  �لآد�ب 
ق��دم��ت ع��ر���ش��ا ل���دور �لإع����الم يف معاجلة 
ق�شايا �لأمومة ب�شكل خا�س وق�شايا �ملر�أة 
�لدر�مية  �لأعمال  توؤثر  ب�شكل عام، وكيف 
و�لإعالمية على �شورة �ملر�أة �شلبا و�إيجابا، 
وك��ي��ف ي��ت��ن��اول �لإع������الم ب�����ش��ك��ل ع����ام دور 
بع�س  ت�شحيح  ميكن  وكيف  و�مل����ر�أة،  �لأم 
�ل�شلبيات وتعميم �لإيجابيات، و��شتعر�شت 
دور �ملجال�س �لن�شائية رفيعة �مل�شتوى �لتي 
ت�شارك بها يف �ملعاجلة �لإعالمية لق�شايا 
�ألقى �لدكتور �شعد قطب ،من  �مل���ر�أة.  ثم 
علماء �لأزهر �ل�شريف كلمة حتت عنو�ن : 
�أن �لدين  “تكرمي �لدين لالأم و�شح فيها 
كّرم �لأم تكرميا عظيما، ولي�س �لأم فقط 
برهما  كليهما،وجعل  �ل��و�ل��دي��ن  ك��رم  ،ب��ل 
بعد عبادة �هلل -�شبحانه وتعاىل- مبا�شرة،

ث���م ق����دم �ل���دك���ت���ور ي��ح��ي��ى حم��م��د رئي�س 
�ختيار  فل�شفة  عر�شاعن  �لثقافية  �للجنة 
�لأم �ملثالية هذ� �لعام، فذكر �أن تربية �لأم 
�لتامة  و�مل�����ش��او�ة  �مل��و�ط��ن��ة  لأولده����ا على 
�أبناء �لوطن هو  �ملو�طنن من  بن جميع 
�أجل  من  �لأم  ت�شحيات  ثم  �لأول،  �ملعيار 
�لآخرين معيار ثانيا، ثم مدى ما يقدمه 
�لأب��ن��اء م��ن ج��ه��ود خل��دم��ة �ل��وط��ن �ملعيار 
�لثالثة  �مل��ع��اي��ري  ت��ل��ك  وبتطبيق  �ل��ث��ال��ث، 
�ل���روؤوف  عبد  فاطمة  �ل�شيدة  �خ��ت��ي��ار  مت 
�لر�ئد  �ل��ب��ط��ل  �ل�شهيد  �أم  �ل���وه���اب  ع��ب��د 

�شعيد حمدي �شعيد بلقب �لأم �ملثالية لعام 
2021، و��شتعر�س مثالية �لأم، فقد ربت 
وحب  �ملو�طنة  على  �ل�شهيد  �لبطل  �بنها 
�لوطن وزمالئه، وكان يعترب زميله جورج 
�أ�شيب  وعندما  �أم��ه،  تنجبه  مل  �أخ��ا  وليم 
�لنقيب جورج وليم يف �لعمليات �لع�شكرية 
عام 2016 خاف �شعيد على �أم جورج �أنها 
�شت�شاب بالذعر �إذ� ما علمت باإ�شابة �بنها 
فات�شل باأمه لرتعاه يف �مل�شت�شفى، فذهبت 
للم�شت�شفى  �ل��روؤوف  عبد  فاطمة  �ل�شيدة 
وليم،  جورج  �لنقيب  �مل�شاب  �بنها  لرعاية 
وعندما �شاألتها �ملمر�شة �أنت حمجبة وهو 

جورج؟؟ كيف ذلك؟ قالت كلهم �أولدي. 
    وهكذ� �أ�شبحت �أما لالأبطال فا�شت�شهد 
�ل�شبع  بئر  يف  �شعيد  حمدي  �شعيد  �لر�ئد 
يف �شيناء يف �أغ�شط�س عام 2019، وتذهب 
م�شتندة  �جلمهورية  رئي�س  لتكرمي  �لأم 
�إىل �ب��ن��ه��ا �ل��ن��ق��ي��ب ج����ورج ول��ي��م، ف��ه��ي �أم 
يف  �شعيد  �ل�شهيد  قال  وكما  �لأبطال،  لكل 
" رحيلي  ر�شالته لزوجته قبل ��شت�شهاده: 
ت�شريف  �إمن��ا  ح��زن يف حياتكم  لي�س ق�شة 
وق�شة �لفوز �لأعظم بالفردو�س �لأعلى... 
�أود �أن تبقى م�شر كما عاهدتنا يف حياتي 
بالن�شبة  بلد �حلب و�لعطاء و�خلري لأنها 
فلن  �لقلب  توقف  و�إذ�  �لقلب  هي  للعرب 
�لأم  نكرم  �إذ  و�ل��ي��وم  حياة"،  للعرب  تكتب 
ك��ام��ل��ة �لأم  ن��ك��رم �ل���ش��رة  �مل��ث��ال��ي��ة فنحن 
�لتي ن�شاأت هذ� �لبطل، و�لأب �لذي رعاه، 

و�ل����زوج����ة �ل�����ش��اب��رة و�لب�����ن ذو �لأع�����و�م 
�ل��ث��الث��ة. وق���د ج����اءت ف��ق��رة ت��ك��رمي  �لأم 
�ملثالية لعام 2021م  ،حيث مت �ختيار �أم 
�ل�شهيد �لبطل �لر�ئد �شعيد حمدي �شعيد 
، �ل�شيدة ، فاطمة عبد�لروؤوف عبد�لوهاب 
�لأ�شتاذ  وقام  2021م  �ملثالية لعام  ، �لأم 
حممد جاهن رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي 

بتقدمي �شهادة تكرمي لها . 
ه�شام  �لعميد طيار  �شعادة  قام  �خلتام  ويف 
�أبوظبي  يف  �لع�شكري  �لدفاع  ملحق  منري 
، باإلقاء كلمة جاء فيها : ” �إنني �أوجه كل 
�لتحية و�لتقدير لأم �لبطل �ل�شهيد ،�أمنا 
، فنحن يف �جلي�س �مل�شري -�لذي  جميعا 
 – ب��ذل��ك   ونفخر  �إل��ي��ه  بانتمائنا  نت�شرف 
�شو�ء كنا �شباطا �أم جنود� – كلنا �أبناوؤك ، 
و�أنِت قدمِت منوذجا حيا وو�قعيا للمو�طنة 
وم�شيحي  م�شلم  ب��ن  ف��رق  ف��ال  �ل�شاحلة 
�لإن�شانية  �لأخ��وة  �تفاقية  يت�شح يف  وهذ� 
�شيخ  مب�شاركة  ظبى  �أب��و  �حت�شنتها  �لتى 
�لطيب  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �ل�شريف  �لأزه����ر 
،وهكذ�  �لفاتيكان  ب��اب��ا  فرن�شي�س  و�ل��ب��اب��ا 
هي م�شر … كل �لتحية و�ل�شكر لقو�تنا 
�مل�شلحة �مل�شرية �لتي ل تدخر �أي ت�شحيات 
يف �شبيل م�شرنا �لغالية ، كما قدم �لتحية 
لنادي جمهورية م�شر �لعربية فرع �لعن 
وت��ك��رمي��ه لأم  �ل��ن��دوة  ه���ذه  ع��ل��ى تنظيمه 
�ملثالية  �لأم  لقب  ومنحها  �لبطل  �ل�شهيد 

لعام 2021  .

•• العني - الفجر

لل�شرطان  �لإم�����������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  ����ش���ارك���ت 
يف  ميديكلينيك   م�شت�شفيات  وجم��م��وع��ة 
�لعاملي  �ل���ي���وم  �ل���ع���ن مب��ن��ا���ش��ب��ة  م��ن��ط��ق��ة 
ل��ل�����ش��ع��ادة م���ن خ����الل ت��ن��ظ��ي��م ج���ول���ة على 
�أق�شام �ملر�شى يف بع�س �مل�شت�شفيات �شملت 

تقدمي �لورود و�لهد�يا �إىل �لأمهات وكبار 
�ملو�طنن و�لألعاب �إىل �لأطفال تاأكيد�ً على 
فئات  خمتلف  يف  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لقيم  تعزيز 
مب�شاركة  �جلن�شيات،  خمتلف  من  �ملجتمع 
�لعامري  ركا�س  بن  �شامل  �لدكتور  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية وهيئة �لهالل 
�لأحمر مركز �لعن و�أفر�د دورية �ل�شعادة 

�أب��و ظبي وع��دد من �ملتطوعن.  يف �شرطة 
وقال �ل�شيخ �لدكتور �شامل بن ركا�س رئي�س 
جمل�س �إد�رة جمعية �لإمار�ت لل�شرطان �إن  
مفهوم �ل�شعادة و�لإيجابية ي�شكل �حل�شور 
�لأن�����ش��ط��ة �لرب�مج  ك��اف��ة  �ل���د�ئ���م ���ش��م��ن 
و�خلدمات �لتي تقدمها �جلمعية للمر�شى 
على م�شتوى �لدولة لر�شم �لبت�شامة على 

�إن�شانية،  قيمة  �ل�شعادة  باعتبار  �شفاههم 
م�شري�ً �إىل �أن دولة �لإمار�ت تعد من �أبرز 
ب�شكلها  �ل�شعادة  جت�شد  �لتي  �ل��ع��امل  دول 
�مل�شتد�م طو�ل �لعام باإيجاد بنى �جتماعية 
و�شحية متفوقة لكل �ملو�طنن و�ملقيمن.

�ل��ك��ع��ب��ي م��دي��ر عام  وع���رب حم��م��د خمي�س 
و�ملبادر�ت  للتعاون  تقديره  ع��ن  �جلمعية 

م�شت�شفيات  جم��م��وع��ة  ب��ه��ا  ت���ق���وم  �ل���ت���ي 
م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك و�جل����وه����رة ب��ال��ت��ع��اون مع 
كافة  يف  ل��ل�����ش��رط��ان  �لإم����������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة 
ينعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر  و�لفعاليات  �ملنا�شبات 
ور�شم  �ملر�شى  �شعادة  على  مبا�شر  وب�شكل 
�لبت�شامة على وجه �لإن�شان مهما �ختلفت 

ثقافته وجن�شيته.

•• ال�شارقة - الفجر

لهيئة  �لتابعة  �لكرمي،  �لقر�آن  �إذ�ع��ة  تقود 
جهود�ً  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون،  ل���الإذ�ع���ة  �ل�����ش��ارق��ة 
�إع���الم���ي���ة ك��ب��رية ل��ت��ق��دمي حم��ت��وى ديني 
ن��وع��ي، ح��ي��ث �أع��ل��ن��ت ع��ن ت��و���ش��ي��ع عالقات 
�لقر�آن  جممع  م��ع  تربطها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ع��اون 
�ل����ك����رمي ب���ال�������ش���ارق���ة، ود�ئ���������رة �ل�������ش���وؤون 
�ل�شارقة  وموؤ�ش�شة  بال�شارقة،  �لإ�شالمية 
و�جلامعة  �لنبوية،  و�ل�شنة  �لكرمي  للقر�آن 
�لقا�شمية، بهدف تنويع �مل�شادر، و��شتحد�ث 
قّر�ء جدد و�إثر�ء معارف �جلمهور بالكثري 

من �مل�شامن �لقّيمة. 
وت�����ش��ع��ى �لإذ�ع�����ة م��ن خ���الل ه���ذ� �لتعاون 
�لذي  �لكبري  �ملعريف  �لثقل  من  لال�شتفادة 
�لأن�شطة  و�إب����ر�ز  �مل��وؤ���ش�����ش��ات،  تلك  متتلكه 
�ملو�هب يف جمال  و�إظهار  �لقر�آنية لديهم، 
�لتالو�ت، و�حلفظ، كما مت�شي �لإذ�ع��ة يف 

�إنتاج بر�مج م�شرتكة ونوعية مع  مو��شلة 
�إىل  ه��ذه �جل��ه��ات، ليتم بّثها ع��رب �لأث���ري، 
جانب ت�شوير �لفعاليات و�مللتقيات وغريها 
من �لأن�شطة �لقر�آنية ون�شرها عرب مو�قع 

ليت�شنى  بها  �خلا�شة  �لجتماعي  �لتو��شل 
ل��ل��ج��م��ه��ور �لط������الع ع��ل��ي��ه��ا ب�����ش��ك��ل دوري 

ومتو��شل. 
وحتر�س �لإذ�ع���ة من خ��الل ه��ذه �خلطوة 

�مل���وؤ����ش�������ش���ات  مب����ن����ج����ز�ت  �ل���ت���ع���ري���ف  �إىل 
و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن ك��ل م��ا تبذله م��ن جهود، 
مما  �ل���ش��ت��ف��ادة  للم�شتمعن  �شيتاح  ح��ي��ث 
بال�شارقة  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن  جم��م��ع  ي�شمه 

�لعامل،  يف  للقر�آن  جممع  �أك��رب  يعّد  �ل��ذي 
�لذي يحت�شن 7 متاحف عاملية وتاريخية، 
�إىل جانب �ل�شتفادة من �ملُقر�أة �للكرتونية 
ليت�شنى  عليها  �ل�شوء  ت�شليط  �شيتم  حيث 
للم�شتمعن حول �لعامل �لتعّرف عليها. يف 
�لوقت ذ�ته �شتعر�س �لإذ�عة �أبرز ما تقدمه 
حيث  بال�شارقة  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة 
مبا�شر  ب��ث  يف  �ل��رت�وي��ح  �شالة  نقل  �شيتم 
تالو�ت  وت�شجيل  �لتو��شل  ح�شابات  ع��رب 
�أم���ا موؤ�ش�شة  �مل�����ش��اج��د وت�����ش��وي��ره��م،  �أئ��م��ة 
�لنبوية  و�ل�شنة  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن  �ل�شارقة 
من  �حلفظة  على  �ل�شوء  ت�شليط  ف�شيتم 
�لتحفيظ عن  �إب��ر�ز حلقات  �لأطفال ونقل 
بعد ب�شل�شلة من �حللقات �مل�شموعة و�ملرئية 
�لإذ�ع�����ة ع��ل��ى �حل��ف��ظ��ة و�أن�شطة  و���ش��رتك��ز 
لتنقل  �لقا�شمّية،  �جلامعة  يف  �لقر�آن  كلية 
للم�شتمعن �أهم ما يتم تنظيمه من �أحد�ث 

و�أن�شطة تقام ب�شكل دوري.

بالتعاون مع جمعية الإنرتنت يف ال�سرق الأو�سط
�شراكة بني تويرت واجلامعة الأمريكية 

يف دبي حول الإنرتنت املفتوح 
عرب �سل�سلة من املحا�سرات التي تعزز املعايري 

املفت�حة لل�سحافيني يف الع�سر الرقمي
•• دبي-الفجر

�جلامعة  يف  ل��الإع��الم  ر��شد  بن  حممد  كلية  مع  تعاونه  عن  تويرت  �أعلن 
�شل�شلة  �لأو�شط، لإطالق  �ل�شرق  �لإنرتنت يف  �لأمريكية يف دبي وجمعية 
للمرة  وذل��ك  �ملفتوح  �لإنرتنت  على  تركز  �لتي  �جلامعية  �ملحا�شر�ت  من 

�لأو�شط  �ل�����ش��رق  منطقة  يف  �لأوىل 
متا�شياً  ذل��ك  ياأتي  �أفريقيا.  و�شمال 
�ل���ع���امل���ي بدعم  ت���وي���رت  �ل����ت����ز�م  م����ع 
�ملعايري  وت��ع��زي��ز  �مل��ف��ت��وح  �لإن���رتن���ت 
�لع�شر  يف  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ن  �مل��ف��ت��وح��ة 

�لرقمي.
جورج  ق��ال  �ل�����ش��ر�ك��ة،  على  وتعليقاً 
�لعامة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  م��دي��ر  ���ش��الم��ة، 
و�لعالقات �حلكومية ملنطقة �ل�شرق 
تويرت:  يف  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط 
باإمكانية  �لأم������ر  ي��ت��ع��ل��ق  "عندما 
مّكنت  فقد  �لإن��رتن��ت،  �إىل  �لو�شول 

تويرت  على  �ت�شال  على  بالبقاء  للنا�س  لالإنرتنت  �لالحمدودة  �لطبيعة 
خالل جائحة كورونا. فعلى �شبيل �ملثال، ماز�ل تويرت ي�شاعد �لأ�شخا�س 
يف �ل��و���ش��ول �إىل م��ع��ل��وم��ات م��وث��وق��ة م��ن خ���الل م��وج��ه ب��ح��ث خم�ش�س 
لكوفيد_19 يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا للتاأكد و�شولهم 
�إىل حمتوى ر�شمي وموثوق. �أما بالن�شبة لل�شحفين على �لأر�س �لذين 
يغطون �لكو�رث �لطبيعية �أو �لأزمات �أو يكتبون �لتقارير يف مناطق �لنز�ع، 
�أن  �أ�شا�شي. وبينما ل ميكننا  �أمر  �لإنرتنت هو  �إىل  �ل�شامل  �لو�شول  فاإن 
نقوم بهذ� �لعمل مبفردنا، فاإن �لتعاون مع كلية حممد بن ر��شد لالإعالم 
وجمعية �لإنرتنت ي�شكل �أمر�ً بالغ �لأهمية بالن�شبة لنا لتعزيز هذه �لقيم. 
تهدف  �لق�شايا،  ه��ذه  ح��ول  �لوعي  م�شتوى  رف��ع  يف  دورن��ا  من  و�نطالقاً 
�لطالب حول  وتثقيف  �ملفتوح  �لإنرتنت  باأهمية  �لوعي  بناء  �إىل  �شر�كتنا 
كيفية �ل�شتفادة منه وخدمة �شباب �لإعالمين على م�شتوى �لعامل ويف 

منطقتنا".
ت��وي��رت وج��م��ع��ي��ة �لإن���رتن���ت �شل�شلة من  �أي�����ام، ينظم  وع��ل��ى م���د�ر ع�����ش��رة 
ر��شد لالإعالم  �ل�شحافة و�لإع��الم يف كلية حممد بن  �ملحا�شر�ت لطلبة 
ميكن  كيف  �ل��ث��الث،  �ملحا�شر�ت  وت��ت��ن��اول  دب��ي.  يف  �لأمريكية  باجلامعة 
�لركائز  �إىل  بالإ�شافة  تويرت،  على  وجودهم  من  �ل�شتفادة  لل�شحفين 
�ل��ع��امل��ي لالإنرتنت  �ل��و���ش��ول  �ل��ت��ي تت�شمن؛  �مل��ف��ت��وح  ل��الإن��رتن��ت  �ل��ث��الث��ة 
�أكر  �لق��ت�����ش��ادي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة، وم��ق��ارب��ات  �أ���ش��ا���ش��ي للتنمية  ك��م��ح��رك 
��شتد�مة جتاه �لإ�شر�ف على �ملحتوى ملو�جهة �لتحديات �ملتعلقة باملعلومات 
�مل�شللة، وحماية �ملناف�شة لتجنب تعزيز هيمنة �لالعبن �حلالين و�حلد 

من �ملن�شات �لتي ميكن لل�شحفين ن�شر ر�شالتهم من خاللها.
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  يف  �لإن���رتن���ت  جمعية  �شتنظم  �مل��ح��ا���ش��ر�ت،  ه���ذه  وب��ع��د 
قيا�س  ب��ي��ان��ات  دم��ج  خ��الل  �لإنرتنت" م��ن  "قيا�س  على  ت��رك��ز  حم��ا���ش��رة 
�لإنرتنت �خلا�شة بطرف ثالث يف نظام �أ�شا�شي و�حد بحيث ميكن للجميع 
�شل�شلة  و�شتتوج  �لإنرتنت.  وتو�فر وتطور  روؤى حول �شحة  �إىل  �لو�شول 
ملبادئ  �لعملي  �لتبني  على  يركز  تويرت  على  عملي  مب�شروع  �ملحا�شر�ت 
�لإنرتنت �ملفتوح لل�شحافين، وتقرير �أكادميي �شي�شكل جزء�ً من �لدور�ت 

�لدر��شية �ل�شاملة للطالب.
ر��شد  ب��ن  حممد  لكلية  �مل�شاعد  �لعميد  �أي���وب،  �إلي�شا  قالت  جهتها،  م��ن 
يف  �لأمريكية  و�جلامعة  تويرت  بن  �حل�شري  �لتعاون  "يهدف  لالإعالم: 
يف  �ل�شحافة  لطالب  خم�ش�شة  تعليمية  تدريبية  دور�ت  تقدمي  �إىل  دبي 
كلية حممد بن ر��شد لالإعالم، حيث �شت�شهم هذه �لدور�ت يف �شقل مهار�ت 
�لطالب يف جمال �ل�شحافة �لرقمية و�لو�شائط �ملتعددة من خالل �لتعلم 
�لو�شائط،  تقارب  �ل�شحافة مثل  �لرئي�شية يف  �ملجالت  وممار�شة خمتلف 
ك�شحفي  �شحيح  ب�شكل  �لتغريد  وكيفية  ت��وي��رت،  على  �مل��ح��ت��وى  و�إن��ت��اج 

بالإ�شافة �إىل عدد من �ملو�شوعات �لأخرى".
بدورها، قالت نرمن �ل�شعدين، نائب �لرئي�س �لإقليمي جلمعية �لإنرتنت 
للتعاون مع تويرت و�جلامعة  "نحن متحم�شون جد�ً  �لأو�شط:  �ل�شرق  يف 
�لأمريكية يف دبي يف �شر�كة �لإنرتنت �ملفتوح. يركز عمل جمعية �لإنرتنت 
على زيادة �لو�شول لالإنرتنت و موثوقيته ومرونته، بالإ�شافة �إىل �شمان 
للجميع.  بالثقة  وج��دي��ر�ً  و�آم��ن��اً  عاملياً  ومت�شاًل  مفتوحاً  �لإن��رتن��ت  بقاء 
وتت�شمن م�شاريعنا �حلالية جهود�ً لتعزيز �حلاجة �إىل زيادة بيانات قيا�س 
وتو�فرها  �لعاملية  �لإن��رتن��ت  �شحة  فهم  على  �جلميع  مل�شاعدة  �لإن��رتن��ت 
و�حلاجة  �لإنرتنت،  لإغالق  و�لجتماعية  �لقت�شادية  و�لآث��ار  وتطورها، 
وتنطوي  مكان.  كل  للجميع، يف  �لإن��رتن��ت  �إىل  و�آم��ن  موثوق  و�شول  �إىل 
جهودنا على �مل�شاعدة يف ت�شكيل م�شتقبل �لإنرتنت يف �ملنطقة، عالوة على 
�لفو�ئد �لتي ميكن �أن تقدمها ملن يعتمدون عليه. ومن خالل هذ� �لتعاون، 
�شنتمكن من رفع وعي �لطالب حول قيا�شات �لإنرتنت و�ل��روؤى �مل�شتندة 
�إىل �لبيانات يف �لإنرتنت، بالإ�شافة �إىل تو�شيح كيفية م�شاركتهم يف دعم 

�ل�شيا�شات �لر�مية �إىل تعزيز توفري �لإنرتنت للجميع".
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ع�سلة  اأن  تظهر  عالمة  اأول  هي  القلب  ن�بة  تك�ن  قد 
قلبك تكافح للح�س�ل على الأك�سجني وامل�اد املغذية 

التي حتتاجها من الدم. 
 :)Heart Research( القلب  اأبحاث  معهد  وقال 
ميكن  قلبية  بن�بة  ال�ستباه  حالة  يف  ب�سرعة  "الت�سرف 
اأن يقلل ال�سرر الذي يلحق بقلبك ويزيد من فر�سك يف البقاء 
على قيد احلياة". و�سيبداأ امل�سعف�ن العالج يف �سيارة الإ�سعاف، 

والذي ميكن اأن يتبعه اأحد هذه الأدوات ال�ستة املنقذة للحياة.

تخرث الدم
مذيب  دو�ء  وه����و  �خل������رة،  حت��ل��ل  ه���و  �لأول 
جمرى  �إىل  مبا�شرة  تو�شيله  يتم  للجلطات 

�لدم.

الق�سطرة
يتم و�شع ق�شطرة �شغرية ذ�ت ر�أ�س بالون د�خل 
يتم  ثم  �لتاجية.  �ل�شر�ين  �أك��ر من  �أو  و�ح��د 
�ل�شر�ين  تو�شيع  يف  للم�شاعدة  �لق�شطرة  نفخ 

�ل�شيقة للم�شاعدة يف حت�شن تدفق �لدم.

الدعامة
ع��ب��ارة ع��ن قطعة �شغرية م��ن �شبكة من  وه��ي 
�ل���ف���ولذ �مل���ق���اوم ل��ل�����ش��د�أ، مي��ك��ن �إدخ��ال��ه��ا بعد 

عملية �لر�أب �لوعائي.
لإبقاء  �ل�����ش��ري��ان  �ل���دع���ام���ة يف  ه����ذه  وُت������رتك 
ي�شمح  ما  م�شر�عيها،  على  مفتوحة  �ل�شر�ين 

للدم بالتدفق ب�شهولة �أكرب �إىل �لقلب.

ال�سريان التاجي امللتف
�أو  �ل�شاق  �أخ���ذ وع���اء دم���وي م��ن  يت�شمن ذل��ك 
�ل�شدر �أو �لذر�ع وتطعيمه بال�شر�ين �لتاجية.
يح�شن  "هذ�  �أن  �لقلب  �أب��ح��اث  معهد  و�أو���ش��ح 
�إمد�د �لقلب بالدم من خالل �للتفاف - �لذي 

يتجاوز �ل�شريان �ل�شيق �أو �مل�شدود".

اأجهزة تنظيم �سربات القلب املزروعة
�لرجفان  م��زي��ل  زرع  ه���و  �لآخ�����ر  و�لح���ت���م���ال 
�ل�شدر  يف  �إدخ���ال���ه  مي��ك��ن  و�ل�����ذي   ،)ICD(

وتو�شيله بالقلب.
م�شممة  "�إنها  �ل��ق��ل��ب:  �أب���ح���اث  م��ع��ه��د  وق����ال 
بنظم  �لإ���ش��اب��ة  خلطر  �ملعر�شن  لالأ�شخا�س 
�شربات  �ن��ت��ظ��ام  )ع����دم  طبيعية  غ��ري  ���ش��ري��ع��ة 

�لقلب(".

ومي���ك���ن لأج���ه���زة م���ق���وم ن��ظ��م �ل��ق��ل��ب ومزيل 
معدلت  ت�شحيح  ل��ل��زر�ع��ة،  �ل��ق��اب��ل  �ل��رج��ف��ان 
�أو بطيئة جد�  �شريعة جد�  �إم��ا  �لقلب  �شربات 
�شغرية  كهربائية  �شدمة  تو�شيل  طريق  ع��ن 

للع�شلة.
�إىل  �ل��ع��ودة  على  �لقلب  ع�شلة  مل�شاعدة  وه���ذ� 
�إيقاعها �لطبيعي، و�إل فقد تكون �حلالة مهددة 

للحياة.

اأجهزة تنظيم �سربات القلب
ثم هناك �أجهزة تنظيم �شربات �لقلب، �مل�شممة 
و�لرجفان  �لقلب  �شربات  ب��طء  لعالج  �أ�شا�شا 

�لأذيني.
وير�قب �جلهاز �لإلكرتوين �إيقاع �لقلب ويو�شل 

نب�شا �إىل �لقلب على فرت�ت مربجمة.
ي����زد�د خطر  ب��ن��وب��ة قلبية،  �إ���ش��اب��ت��ك  ومب��ج��رد 

�لإ�شابة بنوبة قلبية �أخرى.

�أن  �أن��ه من �لأهمية مبكان  وه��ذ� هو �ل�شبب يف 
ذل��ك؛ يبد�أ  تفعل كل ما يف و�شعك ملنع ح��دوث 

هذ� من تغيري�ت منط �حلياة.
��شرت�تيجيات  �ل��ق��ل��ب  �أب���ح���اث  م��ع��ه��د  و�أدرج 
للم�شاعدة يف �لتعايف من �لأزم��ة �لقلبية ومنع 

حدوث �أزمة �أخرى.
�مل�شي،  "�لتمارين �خلفيفة"، مثل  ي�شمل  وهذ� 
و�إجر�ء  عليه،  و�ملحافظة  �شحي  وزن  وحتقيق 

فحو�شات �شحية منتظمة.
وبالإ�شافة �إىل ذلك، ين�شح �ملرء بتناول �لأدوية 
�مل��و���ش��وف��ة ل��ه وجت��ن��ب �ل��ت��دخ��ن، مب��ا يف ذلك 

�لتدخن غري �ملبا�شر.
�خل�شار  تناول  هو  �آخ��ر  رئي�شي  تدبري  وهناك 
و�لبذور  و�ملك�شر�ت  و�لفو�كه  �لكاملة  و�حلبوب 
كل يوم.وهذه هي �لن�شائح نف�شها �لتي ميكنك 
�تباعها للم�شاعدة يف منع حدوث �أزمة قلبية يف 

�ملقام �لأول.

الت�سرف ب�سرعة ميكن اأن يقلل ال�سرر

تدابري لإنقاذ الأرواح يجب معرفتها حال الإ�شابة بنوبة قلبية!

�لذين  �أولئك  �أن  وج��دو�  معها  و�ملتعاونن  �أوك��ون��ور  لكن 
يفقدو�  �أن  ق��ب��ل  �ل���ن���وم  يف  م�����ش��ت��م��رة  و�ج���ه���و� حت���دي���ات 
�أكر عر�شة لالإ�شابة بحزن معقد بعد  �شخ�شا ما كانو� 

�خل�شارة.
مفقود  عزيز  �شخ�س  �إىل  بالتوق  �ملعقد  �حل��زن  ويتميز 
�ليومي  �لأد�ء  يعطل  �أن���ه  ل��درج��ة  وم�شتمر  ح��اد  ب�شكل 
�إىل   7 ب��ن  م��ا  ي�شيب  �إن���ه  �أوك���ون���ور  وق��ال��ت  لل�شخ�س. 

�لثكاىل. من   10%
ل��ل��ع��دي��د من  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أن����ه  "نعلم  �أوك����ون����ور:  و�أ����ش���اف���ت 
�لأ�شخا�س، فاإن جتربة وفاة �أحد �لأحباء يتبعها ��شطر�ب 
مدى  �إىل  بالنظر  �مل�شتغرب،  م��ن  ه��ذ�  ولي�س  �ل��ن��وم،  يف 
�أف���ر�د �لأ���ش��رة. ونعلم  �لإج��ه��اد �ل��ذي ي�شببه فقد�ن �أح��د 
��شطر�ب �حلزن  يعانون من  �لذين  �لأ�شخا�س  �أن  �أي�شا 
لفرت�ت طويلة مييلون �إىل �لإ�شابة مب�شاكل م�شتمرة يف 
�لنوم. وقد دفعنا ذلك �إىل �لت�شاوؤل: ماذ� لو كان �لعك�س 

�لذين  �لأ���ش��خ��ا���س  ه���وؤلء  ي��ك��ون  �أن  وه��ل ميكن  ممكنا؟ 
يعانون من ��شطر�ب يف �لنوم ثم تعر�شو� ملوت �شخ�س ما 

من �ملرجح �أن ي�شابو� بحزن معقد؟".
ون��ظ��رت �أوك���ون���ور وزم���الوؤه���ا يف �مل��رك��ز �ل��ط��ب��ي بجامعة 
�ل�شحية  للرعاية  فينيك�س  ونظام  �إير��شمو�س يف هولند� 
�ل�شنو�ت،  متعددة  روت��رد�م  در��شة  من  بيانات  يف   ،VA
�لعمر  منت�شف  يف  �لبالغن  من  جمموعة  تتبعت  و�لتي 
وكبار �ل�شن مبرور �لوقت ونظرو� يف جو�نب خمتلفة من 

حياتهم: �ل�شحة �لبدنية و�لعقلية.
�أخرى،  �أم��ور  بن  من  �لدر��شة،  يف  �مل�شاركن  من  وُطلب 
ُطلب  كما  نومهم.  ج��ودة  توثق  ن��وم  مبذكر�ت  �لحتفاظ 
منهم �رتد�ء �شاعة يد مزودة ب�شا�شة، ُتدعى "�أكتيغر�ف"، 
ي�شتغرقها  �ل��ت��ي  �مل����دة  م��و���ش��وع��ي  ب�شكل  تقي�س  و�ل��ت��ي 
�ل�شخ�س للنوم، وعدد �ملر�ت �لتي ي�شتيقظ فيها �ل�شخ�س 
�ل�شرير  �ل���ذي يق�شيه يف  �ل��وق��ت  وم��ق��د�ر  �ل��ل��ي��ل،  �أث��ن��اء 

م�شتيقظا مقابل �لنوم.
عما  �ملقابالت  يف  �مل�شاركون  �ُشئل  ذل��ك،  �إىل  وبالإ�شافة 
يز�لون حزينن على فقد�ن �شخ�س مات يف  كانو� ما  �إذ� 
�ملتابعة  تقييمات  و�أكملو�  �لأخ���رية،  �ل�شنو�ت  �أو  �لأ�شهر 

لأعر��س حزنهم.
للم�شاركن يف  �لأول���ي���ة  �ل���ش��ت��ج��اب��ات  �ل��ب��اح��ث��ون  وق����ارن 
�شنو�ت تقريبا، مع �لرتكيز  �لدر��شة مبا قالوه بعد �شت 
ب�شكل خا�س على �مل�شاركن �لذين عانو� من فقد�ن �أحد 

�لأحباء بن �ملقابلة �لأوىل وفرتة �ملتابعة.
�إذ�  �ملرة �لأوىل  �أنه يف  ر�أيناه هو  "ما  �أوكونور:  و�أو�شحت 
تكون يف  �أن  �ملرجح  فمن  �ل��ن��وم،  يف  ��شطر�ب  لديك  ك��ان 
جيد،  ن��وم  لديهم  مبن  مقارنة  �ملعقدة  �حل��زن  جمموعة 
يف �لنقطة �لزمنية �لثانية. لذ�، قد ل ي�شاحب قلة �لنوم 
لتطور  خطر  عامل  �أي�شا  يكون  ق��د  ب��ل  فح�شب،  �حل��زن 

حزن معقد بعد �لفقد".
�لأهمية لل�شحة  بالغ  �أمر  �لنوم  �أن  �إىل  �أوكونور  و�أ�شارت 
�جل�شدية و�لعقلية، وقد يكون هذ� هو �ل�شبب يف �أنه يوؤثر 

على عملية �حلزن.
وتابعت: "نعلم �أن �لنوم مهم ملعاجلة �لأحد�ث �لعاطفية 
�لتي حتدث �أثناء �لنهار. ي�شاعدنا �لنوم �أي�شا على �لر�حة 
و��شتعادة "�أناقتنا" �جل�شدية، و�حلزن هو جتربة مرهقة 

جد� للج�شم. 
�ل���ق���درة ع��ل��ى �ل���ر�ح���ة و�ل���ش��ت��ع��ادة رمب���ا ت�����ش��اع��دن��ا على 
�ل�شتيقاظ يف �ليوم �لتايل �أكر ��شتعد�د� ج�شديا للتعامل 

مع �حلزن".
وت�شرح �أن ��شطر�بات �لنوم �ملوؤقتة �لتي ت�شبق وفاة �أحد 
�أثناء رعاية فرد  �لأحباء، مثل �لأرق �لناجم عن �لإجهاد 
و�لأمر  ك��ب��ري.  قلق  م�شدر  لي�شت  �لأ���ش��رة،  م��ن  مري�س 
�إثارة للقلق هو م�شكلة �لنوم �مل�شتمرة، و�لتي من  �لأكر 

�ملرجح �أن تعر�س �ل�شخ�س خلطر �حلزن �ملعقد.
�ل�شحية  �لرعاية  �خت�شا�شيو  ياأخذ  �أن  �أوكونور  وتقرتح 
�لنوم  تاريخ  �لعتبار  يف  �لدعم،  �أخ�شائيي  من  وغريهم 

عند عالج �شخ�س ثكل.

م�شاكل النوم قد توؤدي اإىل تعقيد عملية احلزن
ت��سلت درا�سة جديدة اإىل اأن اأولئك الذين يعان�ن من م�سكالت م�ستمرة يف الن�م قد ي�اجه�ن عملية حزن �سعبة ب�سكل خا�ض بعد وفاة اأحد 

اأفراد اأ�سرهم.
وقالت ماري فران�سي�ض اأوك�ن�ر، الأ�ستاذة امل�ساركة يف الدرا�سة، من ق�سم علم النف�ض يف جامعة اأريزونا، اإن معظم الأ�سخا�ض الذين يفقدون 

�سديقا مقربا اأو اأحد اأفراد اأ�سرتهم �سيعان�ن من م�ساكل الن�م كجزء من عملية احلزن، حيث يتفاعل اجل�سم والعقل مع �سغ�ط احلدث.
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اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 769/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  رجاء فيا�س عبيد - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ م�شرف �لهالل - �س م ع  

يف  ب��ال��وف��اء  بتكليفهم   2021/3/3 بتاريخ  �ل�����ش��ادر  �ملحكمة  ق���ر�ر  مب��وج��ب 
 )296.149.49( وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  مكلف  فاأنت  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى 
�و بخزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت  درهم للمدعي 
�أيام     �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل خم�شة 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 5066/2020/207 تنفيذ جتاري  

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شدهما/1-  هريتيكانت �ل�شرق �لو�شط - �س م ح  2-كالنرتيان للتجارة 

�لعامة - �س ذ م م - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ر�كورتوبي ميدل �ي�شت - م م ح  

وميثله / حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)16688.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن حكم بالن�سر        

يف  الدعوى 4950/2018/16 جتاري جزئي  
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�إىل حمكوم عليه 1- �شعود �شعيد عي�شى �شعيد بن ياعد �لزعابي - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : مو�رد للتمويل  - وميثله : علي �شلطان �شامل �لكندي  

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2019/6/27  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�شالح/ مو�رد للتمويل  بالز�م �ملدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 64.966.41 درهم 
�أربعة و�شتون �لف وت�شعمائة و�شتة و�شتون درهم وو�حد و�ربعون فل�س و�لزمته بامل�شروفات 
ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   

اعالن حكم بالن�سر        
يف  الدعوى 1611/2019/16 جتاري جزئي  

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليه 1- �شهام عبيد خلفان عبيد �لنقبي - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : مو�رد للتمويل  - وميثله : علي �شلطان �شامل �لكندي  
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2019/7/4 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
ل�شالح/ م��و�رد للتمويل  بالز�م �ملدعي عليها بان ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره 98.676 درهم  
بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  �ليه  م�شافا  دره��م.  و�شبعون  و�شتة  و�شتمائة  �ل��ف  وت�شعون  ثمانية 
�لتام.  �ل�����ش��د�د  �ل��دع��وى �حل��ا���ش��ل يف 2019/3/26 وح��ت��ى  رف��ع  ت��اري��خ  �ع��ت��ب��ار� م��ن  �شنويا   ٪9
و�لزمتها بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/06868

�ملخطر: ح�شن حممد ح�شن حممد �لعلي - �إمار�تي �جلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم - 784196671470274 
- �لعنو�ن : �ل�شارقة - �لآبار - هاتف رقم : “971507736366”

رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  �جلن�شية  �إمار�تي   - �لعامري  �ل�شلمي  مبارك  مبارك  على   : �إليه  �ملخطر 
�لعنو�ن : �أبوظبي - �لعن - فلج هز�ع - هاتف رقم : “9715033119800”   -  784197805850852“

.”094931650“ ”971506931369“
مو�شوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�شيك.

�لوقائع :
حيث �إن �ملخطر �إليه حرر ل�شالح �ملخطرة �شيك :

- رقم “ 500004 “ بقيمة “ 130،000 “ درهم “ مائة وثالثون �لف درهم فقط ل غري “ م�شحوب على” م�شرف 
�أبوظبي �لإ�شالمي “م�شتحق �لدفع بتاريخ 10/08/2020 ، حيث �أن �ل�شيك ل يقابله ر�شيد قابل �لل�شحب.

- و عليه يعلن �ملخطر �ملخطر �إليه بال�شرورة دفع قيمة �ل�شيك يف فرتة �أق�شاها خم�شة �أيام من تاريخ ��شتالم �لإخطار 
و�إل �شوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 60/2021/1090 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة بالز�م �ملطلوب �شدهما �لمر 1-موؤ�ش�شة �لعابر للمقاولت 3-عابد عرفان هدى 
- هندي �جلن�شية مبلغ 101035 درهم مت�شامنن ومنفردين ، مع �لز�مهم بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة ، باأمر م�شول بالنفاذ �ملعجل بال كفالة مع حفظ حقوق طالب �لأمر   
طالب �لإعالن : �خلط �لالمع للتجارة �لعامة )ذ م م( وميثلها �ل�شيد/ ع�شام حممد عبد�لوهاب �شليمان 

- ب�شفته �شريك ومدير - �شفته بالق�شية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنهم : 1- موؤ�ش�شة �لعابر للمقاولت  2-عابد عرفان هدى - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما 

- جمهول  حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن :  طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/2/17 

�لعابر  )موؤ�ش�شة  �لوىل  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م   : ثانيا  �لطرفن.  بن  �مل��ربم  �لتجاري  �لعقد  بانفاذ   : �أول 
�ل���و�ردة بطي حافظة  �ل�شيكات  قيمة  دره��م عن  وق��دره )101.035(  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  ب��ان  للمقاولت( 
�لنفاذ  طلب  ورف�شت  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة  و�مل�شاريف  وبالر�شوم  �ل�شحيفة  م�شتند�ت 
حيث ل ترى موجبا لذلك. كما ورف�شت ماز�د على ذلك من طلبات.  ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 

15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
 اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 322/2020/188 ا�ستئناف عقاري  
مو�شوع �لإ�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 432/2019 عقاري جزئي 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.
طالب �لإعالن : �شليمان عبد�لنبي �شليمان عبد�هلل - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شلطان ر��شد �شعيد �لظاهري - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده.
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2019/432 عقاري جزئي 
بتاريخ 2020/3/22. وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2021/4/22 �ل�شاعة 10.00 
�شباحا بقاعة �لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا. )حل�شور �إجتماع �خلربة(. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   

 اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 275/2021/322 ا�ستئناف عقاري  

مو�شوع �لإ�شتئناف : �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/319 �إ�شتئناف 
عقاري ، و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب. )حمال من �لتمييز(   

طالب �لإعالن : فالدي�س تر�كوم�س  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
 - م   م  ذ  �س   32 �مل��ح��دودة  2-جمموعة  �لعقارية   32 : 1- جمموعة  �إعالنهم  �ملطلوب 

�شفتهم بالق�شية : م�شتاأنف �شدهم. جمهويل حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد ��شتاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2020/319 �إ�شتئناف 
عقاري.  وحددت لها جل�شه يوم �لثنن �ملو�فق 2021/3/29 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�شي 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2021/703 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/5527 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )369010.67 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : توم�شون للتجارة �لعامة )�س م م( �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : 1- كالمبفري بر�يان للمقاولت �لكهروميكانيكية - �س ذ م م - �شفته  
بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل �لإقامة 

�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�شوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )369010.67( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 7141/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/91 جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 202445.61 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : بنك دبي �لإ�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة - �شفته بالق�شية : طالب 

�لتنفيذ - وميثله : مكاوي عو�س �ملكاوي �إ�شماعيل - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- ري�شما توما�س توما�س جورج - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل �لإقامة 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�شوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )202445.61( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 8616/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/1492 جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 174393.47 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإع��الن : بنك دبي �لإ�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة - �شفته بالق�شية : طالب 

�لتنفيذ  - وميثله : مكاوي عو�س �ملكاوي �إ�شماعيل - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه  : 1- خليل غلوم �حمد ح�شن �حمد - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )174393.47( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 943/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/2146 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 420349 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : عبد�حلكيم حبيب من�شور بن حرز -  �شفته بالق�شية : وكيل
�إعالنهما : 1- قرطا�شية �لنجمة - �س ذ م م 2- �حمد علي مرت�شى - �شفتهما  �ملطلوب 

بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )420349( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 9176/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1478 ل�شنة 2020 ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )218775.76 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإعالن : م�شرف �لإمار�ت �لإ�شالمي - �س م ع - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : عبد�حلكيم حبيب من�شور بن حرز -  �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد علي �شعيد كوت �حل�شرمي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
- جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )218775.76( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 134/2021/211  تنفيذ عقاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 824/2020 عقاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 151190 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : متويل م�شاهمة خا�شة - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 1- عبد�لقادر �حمد عز�م  - �شفته  بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل �لإقامة 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�شوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )151190( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 6478/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/167 جتاري كلي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )974497.29 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
بالق�شية  �شفته   - عامة  م�شاهمة   - �لإ�شالمي  �لإم���ار�ت  م�شرف   : �لإع���الن  طالب 
�شفته    - �لنقبي  ر��شد  �شيف  �شعيد  حممد   -1  : �إع��الن��ه  �ملطلوب   ، �لتنفيذ  طالب   :

بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل �لإقامة 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�شوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )974497.29( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اإعالن ح�سور اأمام اخلبري املحا�سبي / يون�س حممود ح�سن

 يف الإ�ستئناف رقم 2020/188 ا�ستئناف عقاري
يتعن على �مل�شتاأنف �شده �لر�بع /�شلطان ر��شد �شعيد �لظاهري

طابق  يف  �لكائن  �ملنازعات  وت�شوية  �خلربة  �إد�رة  مقر  �إىل  �حل�شور  �لإقامة  حمل  جمهول 
�مليز�نن مكتب رقم )M09( مبجمع مباين �حل�شيبة للجو�ئز مبنى ) C ( �لو�قع على �شارع 
�لثاين من دي�شمرب، يف �لفرتة من 22/4/2021 حتى 5/4/2021 �أثناء �شاعات �لدو�م 
�لر�شمي من �ل�شابعة و�لن�شف �شباحا حتى �لثانية و�لن�شف بعد �لظهر، و�إبالغ موكلكم ملقابلة 
�لدعوى  يف  موقفكم  توؤيد  �لتي  و�مل�شتند�ت  �لوثائق  كافة  و�إح�شار  �ملذكور  �ملحا�شبي  �خلبري 

خالل �أ�شبوعن من تاريخ ن�شر �لإعالن . وذلك  عقاري  ��شتئناف   188/2020
وتف�شلو� بقبول فائق �لحرت�م

عن �إد�رة �خلربة وت�شوية �ملنازعات
اخلبري املحا�سبي
يون�س حممود ح�سن

اإجتماع خربة 
العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   

 اعالن بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
     SHCAPCICIVS2021/0000360 يف الإ�ستئناف رقم

بناء علي طلب �مل�شتاأنفة : �لرو�د �ملتخ�ش�شون للديكور موؤ�ش�شة فردية 
م�شري   - �مل��الح  حممد  �شيد  م�شطفى  ����ش��رف   : �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
�جلن�شية - �نت مكلف باحل�شور �مام مكتب �إد�رة �لدعوى )مكتب رقم 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لإ�شتئنافية  �ل�شارقة  مبحكمة   )1
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك 

يوم �لثنن �ملو�فق 2021/3/29
رئي�س مكتب ادارة الدعوى
د/ ندى حممد حممود        

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
)جزئي(  مدين    AJCEXCIREA2017/ M0001945 اإخطار دفع يف الق�سية رقم

�إىل �ملحكوم عليه : 2 - �شاندرلت �شامر� �شينغى ويدكار�جى - �شريلنكا
عجمان  فالي  �شركة  �شريلنكا   - �شيلفا  ر�منونى  تاك�شيال  �ي�شاين   -  3

حيث �نه قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد جابر �حمد بن جرب �ل�شام�شي  - �جلن�شية : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 8750.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�سي / علي املهلبي 
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
 اإخطار عديل بالوفاء - برقم املحرر 2021/01882

�ملخطر : �ملهذب لتجارة �لملونيوم و �لزجاج ذ.م.م و�ملرخ�شة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باإمارة �ل�شارقة برقم )558869(
وميثلها �ل�شيد غالم م�شطفى غالم يارد�ين- هندي �جلن�شية ب�شفته �شريك ومدير يف �لرخ�شة �ملذكورة �عاله  وميثله بالوكالة �ل�شيد/ حممد 
عونى توفيق حممد - فل�شطيني �جلن�شية ويحمل وثيقة �شفر رقم P00179791 مبوجب وكالة م�شدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة 
برقم )SH20200804D41248( - �لعنو�ن : �ل�شارقة - �ل�شناعية رقم )13( �شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد - �ر�س م�شورة رقم )1( - ملك 

حممد �حمد حممد �لكيايل - هاتف رقم :  7168 97150627 - 971505390786 - 065584091
�ملخطر �إليه : باتوكالن بوتيامالياكال ��شرف - هندي �جلن�شية .

�لعنو�ن : �م �لقيوين - �ل�شناعية �جلديدة - �م �لثعوب - هاتف رقم : 971502247620
مو�شوع �لإخطار :بدفع قيمة �ل�شيك

�لوقائع -
حيث �أن �ملخطر �ليه حرر )4( �شيكات و بياناته كالتايل : 

- رقم �ل�شيك )000039( م�شحوب على بنك )بنك دبي �لتجاري( بقيمة )15029( درهم )خم�شة ع�شر �لف وت�شعة وع�شرون درهم( �شادر بتاريخ 2017/08/30
- رقم �ل�شيك )000042( م�شحوب على بنك )بنك دبي �لتجاري( بقيمة )7990( درهم )�شبعة �آلف وت�شعمائة وت�شعون درهم( �شادر بتاريخ 2017/09/30

- رقم �ل�شيك )000048( م�شحوب على بنك )بنك دبي �لتجاري( بقيمة )22718( درهم )�ثنن وع�شرون �لف و�شبعمائة وثمانية ع�شر درهم( �شادر بتاريخ 2017/12/31
- رقم �ل�شيك )000033( م�شحوب على بنك )بنك دبي �لتجاري( بقيمة )20126( درهم )ع�شرون �لف ومائة و�شتة وع�شرون درهم( �شادر بتاريخ 2017/06/30

�ل�شيكات حمرره ل�شالح �ملخطر - ول يقابله ر�شيد قابل لل�شحب.
وحيث �أن �ملخطر �إليه يرف�س �شد�د قيمة �ل�شيكات على �لرغم من ��شتنفاد كافة �لطرق �لودية. وعليه فاإن �ملخطر يرغب يف �نذ�ر �ملخطر �ليه 
بال�شرورة دفع قيمة �ل�شيكات يف فرتة �أق�شاها خم�شة �أيام من تاريخ �إ�شتالم �لإخطار و�ل �شوف ي�شطر �أ�شفا لإتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 

وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل بال�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/03463
�ملخطر: نادر عبد �لرحمن طباخ �شوري �جلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم “ 784196179072713 
 : رقم  هاتف   - �لعقاري  �ل�شتثمار  بناية   - عمار  �ل�شيخ  �شارع   -  3 �لرو�شة   - عجمان   : �لعنو�ن 

”971506324760“
�ملخطر �إليها : نوره جمعه حممد �شامل بحري �ملهريي - �إمار�تية �جلن�شية

�لعنو�ن : �ل�شارقة -  هاتف رقم : “971506564600” 
مو�شوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�شيك.

�لوقائع :
حيث �إن �ملخطر �إليها حررت ل�شالح �ملخطرة �شيك : - رقم “867095” بقيمة “ 25،000 “ درهم “ 
خم�شة و ع�شرون �لف درهم فقط ل غري ”  م�شحوب على “ �لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع” م�شتحق �لدفع 

بتاريخ 01/04/2018 ، حيث �أن �ل�شيك ل يقابله ر�شيد قابل لل�شحب.
�أيام من تاريخ  �أق�شاها خم�شة  �إليها بال�شرورة دفع قيمة �ل�شيك يف فرتة  - و عليه يعلن �ملخطر �ملخطر 

��شتالم �لإخطار و�إل �شوف تقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك
- و عليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا.

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/07225
�ل�شريك  �لتنمية �لقت�شادية بدبي برقم )725333( وميثلها  �لفنية �س ذ م م و�ل�شادرة من د�ئرة  786 للخدمات  �ملخطر: لكي 
 - 784196663083879 �إمار�تية رقم  و�ملدير �ل�شيد / �شفقت على خان �شري د�ر على خان - �جلن�شية: باك�شتان و�حمل هوية 

�لعنو�ن : �ل�شارقة - �لقاد�شية - بجو�ر م�شت�شفى �لكويتي - هاتف رقم : 0558577684 
�ملخطر �إليه: خلدون عبد�لعزيز حممد �شيف - �جلن�شية : �لأردن - يحمل هوية �مار�تية رقم )784195904026036(

�لعنو�ن : �ل�شارقة - �لقا�شمية - خلف بنك دبي �ل�شالمى - هاتف رقم : 0501697055 / 0506265190
مو�شوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ ) 96584 ( درهم .

�لوقائع:
حيث �أن �ملخطرة قامت بتنفيذ �عمال جتارية للمخطر �ليه وقام �ملخطر �ليه بتحرير �شيك وعند تقدمي �ل�شيك للبنك �عيدت لإغالق 

�حل�شاب وعند مر�جعته ماطل يف �ل�شد�د وبيانات �ل�شيك كالتي :
)775192( بقيمة )96584( درهم وتاريخ ��شتحقاق 2018/12/06 و�مل�شحوب على �لبنك �لعربى رقم  �شيك   -1

طالب �ملخطر �ملخطر �ليه مر�ر� وتكر�ر� وب�شورة ودية ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته ولكن دون جدوى 
- وحيث �أن �ملخطر �ليه ممتنع عن �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته دون مربر بالرغم من �ملطالبة �لودية �ملتكررة مما ��شر  باملخطر

�أن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليه ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته و�مل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد �ق�شاه )5( �يام من تاريخ تبلغكم 
هذ� �لإخطار و�ل �شوف ي�شطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ �مل�شتحق له مع �لفائدة و�لتعوي�س مع 
حفظ باقي �حلقوق. لذلك ، فاملخطر تخطركم بهذ� �لإخطار للعمل مبا جاء به ونفاذ� ملفعوله ول�شريان كافة �لثار �لقانونية �ملرتتبة 

عليه يف مو�جهتكم. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/03369
�ملخطر/ كابيتا ناماجن �جلن�شية نيبال ويحمل بطاقة هوية رقم 784198832858074

�لعنو�ن �ل�شارقة - �خلان - هاتف رقم / 0553215704
�ملخطر �إليه/ �شركة �ملوجة خلدمات �حلر��شة وميثلها �ملدير �شونيل بور�توكي / نيبايل �جلن�شية

�لعنو�ن / دبي -  هاتف رقم / 0552328017
�ملو�شوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 10،000 درهم

�نه  حيث  نقد�،  �ملحدد  �ملبلغ  ��شتالمه  مقابل  ك�شمان  درهم   10،000 مببلغ  للمخطر  �شيك  حرر  �إليه  �ملخطر 
بتاريخ ��شتحقاق �ل�شيك توجه �ملدعي �ل�شرف �ل�شيك �إل �أنه �رتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب 
و�حل�شاب مغلق وبيانه كالتايل: �ل�شيك رقم 000004 مبلغ 10.000 درهم بتاريخ ��شتحقاق 2021/01/12 

و�مل�شحوب على بنك ر��س �خليمة �لوطني
��شتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� ولكن  �إن �ملدعي عليه فد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ  وحيث 

دون جدوى
�إخطاركم و�ل �شت�شطر  �أيام من تاريخ  �ملذكور خالل خم�شة  لذلك فاننا نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ �ملديونية 

لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية.  و�طلب من �ل�شيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذ� �إخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
 اإعالن عزل - بوا�سطة الكاتب العدل      

برقم املحرر 2021/08246
�ملعلن : عبد�لرحمن حممد ��شماعيل �بر�هيم �لربميي - �إمار�تي �جلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 
784199020365419 - �لعنو�ن / �ل�شارقة - �جلرينة  هاتف رقم : 971508811110
�ملعلن �إليه : مهند �شعيد غامن/�شوري �جلن�شية  ويحمل بطاقة هوية رقم “784197795390422”  

�لعنو�ن : �ل�شارقة - �شارع �لعروبة. هاتف :  971553400922 
�ملو�شوع : عزل من جميع �لوكالت

�إ�شارة للوكالت �ملحررة ل�شاحلك و �مل�شدق عليها من �ل�شيد �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�شارقة وعمال 
 : بالقانون رقم  و�ملعدل   1985  : ل�شنة   5  : �ملدنية رقم  �ملعامالت  قانون  955 من   : �ملادة  لن�س 

1987  : ل�شنة   1
لذلك : فاإنني �أعلنك مبوجبه بعزلك من جميع �لوكالت �عتبار� من يوم ت�شلمك هذ� �لإعالن. 

فاإن كان لديك �أي �عرت��س على ذلك يرجى �تباع �ل�شبل �لقانونية.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 7/2021/71  تظلم مدين  
مو�شوع �لدعوى :  تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/44 حتفظي مدين  ، 

و�لر�شوم و�مل�شاريف  
طالب �لإعالن / 1-  �لفاميد للتجارة �لعامة ملالكها �خلياط لال�شتثمار �شركة �ل�شخ�س 

�لو�حد �س.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : متظلم 
�ملطلوب �إعالنه :1- مازن حممود عبد�هلل رحال - �شفته بالق�شية : متظلم �شده 

 جمهول حمل �لقامة
مو�شوع �لإعالن : قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكورة �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر 
. وح��ددت لها جل�شة يوم �لحد  رقم 2020/44 حجز حتفظي مدين و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �ملو�فق  2021/4/4 �ل�شاعة 8.30 �س بقاعة 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية    
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العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22 
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2021/5009
�ملنذر :  م�شرف �أبوظبي �ل�شالمي �س.م.ع .

�ملنذر �إليه : ح�شن علي حممد ح�شن �جلهازي.
نتيجة  دره��م   )32،868.51( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية  ل�شرف �ملبلغ لل�شيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة    
)42104/خ�شو�شي/ �لفئة K /  دبي( من نوع ) �شيفروليه ماليبو   _ �شالون 
( موديل 2014 _ �للون  )رم��ادي(  _ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/5005
�ملنذر :  م�شرف �أبوظبي �ل�شالمي �س.م.ع .

�ملنذر �إليها : �منه خالد عو�س    .
نتيجة  دره��م   )36،219.86( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية  ل�شرف �ملبلغ لل�شيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة    
رقم )40119 /خ�شو�شي/ �لفئة G /  دبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي �يه ��س �ك�س  
_  ��شتي�شن  ( موديل )2013(  _ �للون  )�أزرق(  _ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/4922
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 

�ملنذر �إليها : لريي �ن باز توري�س   .
نتيجة  دره��م   )66،705.00( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
 SUBARU XV ( من نوع ) دبي /  S /ل�شيارة رقم) 48825 / خ�شو�شى�
2.0   _��شتي�شن( موديل )2019 ( _ لون ) ر�شا�شي(_ و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/4921
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 

�ملنذر �إليه : ليودميال �ميانويلوفا �ميانويلوفا     .
نتيجة  �شد�د مبلغ وقدرة )113،694.00( درهم  ب�شرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم) 69334 / خ�شو�شى/ 9  / �بوظبي ( من نوع ) جيب كومبا�س  _ 
قبل  ل�شاحلكم من  و�ملمولة  �حمر(_   ( ل��ون   _ ) ( موديل )2019  ��شتي�شن  

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22 
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2021/5008
�ملنذر :  م�شرف �أبوظبي �ل�شالمي �س.م.ع .

�ملنذر �إليه : مي�شلن ب�شام عي�شى  .
نتيجة  دره��م   )22،398.17( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية  ل�شرف �ملبلغ لل�شيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة    
�مبال   _  �شيفروليه   ( نوع  دبي( من    /  R رقم )69643 /خ�شو�شي/ �لفئة
�للون  )��شود(  _ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل  �شالون ( موديل )2014(  _ 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/4923
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 

�ملنذر �إليها : �لفا �وميجا خلدمات جتميل �حلد�ئق و�ملنتزهات    .
نتيجة  دره��م   )43،672.00( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم) 63822 / خ�شو�شى/ 7  / �بوظبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي �ل 
200  _بيك �ب ( موديل )2016 ( _ لون ) �بي�س(_ و�ملمولة ل�شاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/5010
�ملنذر :  م�شرف �أبوظبي �ل�شالمي �س.م.ع .

�ملنذر �إليه : طارق م�شطفي فايز �شماره       .
نتيجة  دره��م   )  17،802.39( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية  ل�شرف �ملبلغ لل�شيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة  
  رقم ) 93168 / خ�شو�شي /12/ �أبوظبي( من نوع ) فولك�س و�جن  با�شات يو 
��س  _ �شالون ( موديل )2012( _ لون ) �زرق(   _ و�ملمولة ل�شاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/5006
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع

�ملنذر �إليها : �لرب�ري للتجاره.   
نتيجة  درهم   ) وق��درة )42،906.00  �شد�د مبلغ  ب�شرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية  ل�شرف �ملبلغ لل�شيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة    
رقم ) 99360 / خ�شو�شي /2/ �ل�شارقة ( من نوع )  ميت�شوبي�شي �ل 200    _  
بيك �ب كابينة و�حده  ( موديل )2015( _ لون ) �بي�س( _ و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22 
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2021/4924
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 

�ملنذر �إليه : �شارلي�س ماتيو جو�س ماتيو      .
نتيجة  دره��م   )8،540.00( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
ن��وع ) ف��ورد فيوجن  _  S  / دب��ي ( من  �ل�شيارة رق��م) 95240 / خ�شو�شى/ 
�شالون ( موديل )2016 ( _ لون ) رمادي(_ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  مار�س 2021 العدد 13195

من�ذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �شعيد حممد خلف �حلو�شني

KHBZ&KARAK طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : خبز و كرك
بيانات �لأولوية : بتاريخ :2021/1/20  �ملودعة بالرقم : 343592 

باإ�شم : �شعيد حممد خلف �حلو�شني
 �ملوطن : �بوظبي ، هاتف: 971551100297 - �شندوق �لربيد: 148852

Mancity44@live.com: مييل�
�س�رة العالمة :

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
خدمات تقدمي �لأطعمة و�مل�شروبات

و�شف �لعالمة : خبز و كرك  KHBZ&KARAK  كتبت باللغة �لعربية و �لجنليزية
�ل�شرت�طات :

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �إع��رت����س  لديه  من  فعلى 
�لإقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  مار�س 2021 العدد 13195

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  29/2020/250 بيع عقار مرهون 
مو�شوع �لدعوى : ��شد�ر �لقر�ر بتذييل ��شل عقد رهن �لعقار بال�شيغة �لتنفيذية و�لمر بايقاع �حلجز 
�لتنفيذي على �لعقار رقم:913 �لبالغ م�شاحته )766.82( مرت مربع مبنطقة و�دي �ل�شفا 6 بامارة دبي 
�ملرهون للبنك �لطالب و�ململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملز�د �لعلني لتح�شيل حقوق �لطالب 
قبل �ملطلوب �شده �ملقدره مببلغ )3.909.168.43( درهم من ح�شيلة �لبيع وما ي�شتجد عليها من فو�ئد 
قانونية حتى تاريخ �لبيع �لنهائي طبقا لحكام �لقانون و�ملادتن 25 و 26 وما بعدهما من قانون �لرهن 

�لتاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي 
طالب �لإعالن : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س.م.ع -   �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- يوليا بيلونوغ - �شفته بالق�شية : منفذ �شده- جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن :
�لتنفيذ  قا�شي  من  �ملعتمدة  �لتوزيع  بقائمة  �خطاركم  بتاريخ:2021/2/21  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  قررت 
)�لطرف: بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - ن�شيبه:3118079 درهم - �لطرف:قا�شم عبا�س جنفي - ن�شيبه 0 

درهم( وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر 

 4676/2020/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شدهم/1-  ناعمة �لو�حة �لتجارية ذ.م.م 2- فرييندر� �شينغ 3- حامت طيب علي 

�شر�جنبورو�ل 4- فخر �لدين قربان ح�شن 5- �شبري �بر�هيم �شر�نكبورو�ل 
جمهويل حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري �س.م.ع 
وميثله / ي�شلم �شالح �حمد �ل�شعدي 

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
)278854.29( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   

اعالن حكم بالن�سر        
يف  الدعوى 3692/2020/16 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
 -3 �لدين  زين  ذوق��ان  2- ع�شام  ذ.م.م  و�لزجاج  �لملنيويوم  �لأف��ق لعمال   -1 �إىل حمكوم عليهم/ 

مكتوم عبيد �شلطان عبيد غدير  - جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له :بنك دبي �لتجاري �س.م.ع 

وميثله : ي�شلم �شالح �حمد �ل�شعدي 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2021/1/24 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�شالح/ بنك دبي �لتجاري �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن بان ي�شددو� للبنك �ملدعي مبلغا 
وقدره )195.964.58( درهم م�شاف �ليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 9٪ �شنويا �عتبار� من تاريخ 
بامل�شاريف  �ملدعي عليهم  و�لزمت  �ل�شد�د  �لق�شائية �حلا�شل يف 2020/9/24 وحتى متام  �ملطالبة 
وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن حكم بالن�سر        

  الدعوى رقم  2019/2974 مدين جزئي 
�إىل حمكوم عليهما/ 1- �يدن فلريز�رتا 2- جينا �شوريجاو  - جمهويل حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له :�شول باربار� جابوكايان 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2020/8/13  يف �لدعوى �ملذكورة 
بالز�م  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  جابوكايان  ب��ارب��ار�  �شول  ل�شالح/  �ع��اله 
�ملدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ ومقد�ره )277.500( درهم و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 9٪ �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهما �مل�شاريف 
ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت  ما عد� ذلك من طلب.  حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد  �ل�شمو  هذ� �لع��الن �شدر با�شم �شاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 60/2021/402 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة با�شد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم ب�شد�د 
مبلغ )25332( درهم و�لفائدة �لقانونية 12٪ من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �ىل متام �ل�شد�د 
و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ )1122.95( ر�شوم م�شاريف �لخطار �لعديل و�لتحري و�لن�شر  

طالب �لإعالن : ر�شا لطفي فتوح �ل�شيد �لكومي -  �شفته بالق�شية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنهم : 1- �شيتي نيل لتجارة �ملالب�س �جلاهزة �س.ذ.م.م 2- حمدي عمر عبده عثمان 

- �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل �لإقامة 
�أد�ء ف��ق��د ق���ررت حمكمة دب���ي �لب��ت��د�ئ��ي��ة بتاريخ  م��و���ش��وع �لإع����الن :  ط��ل��ب ����ش��ت�����ش��د�ر �م���ر 
2021/3/12 �لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية )25.332(درهم خم�شة ع�شرون 
ت��اري��خ �ملطالبة  ب��و�ق��ع 9٪ م��ن  �لقانونية  �ل��ف وثالثمائة و�ث��ن��ان وث��الث��ون دره��م - و�ل��ف��ائ��دة 

�لق�شائية �حلا�شل يف 2021/1/14 وحتى �ل�شد�د �لتام وبالر�شوم و�مل�شاريف  
ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر 

 638/2020/211 تنفيذ عقاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  حممد في�شل عبد�لو�حد -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/با�شيفيك خلدمات �د�رة جمعيات �ملالك 
وميثله / رميا عبد�حلكيم �جلر�شى 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)141078( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 836/2021/16 جتاري جزئي 

مو�شوع �لدعوى : �ملو�شوع دعوى مطالبة مببلغ )75.000( درهم بال�شافة �ىل �لر�شوم 
و�مل�شاريف و�لز�م بتقدمي قو�ئم مالية مدققة �شم ملف �لنز�ع رقم:2019/489 تعين خربة 

جتاري 
طالب �لإعالن / 1-رو�ن حممد عبد�حلميد قناوي - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنهم :  1-  تو تون كريتيف للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 
عليه - جمهول حمل �لقامة 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملو�شوع دعوى مطالبة مببلغ )75.000( 
�لنز�ع  �شم ملف  مالية مدققة  قو�ئم  بتقدمي  و�ل��ز�م  و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  بال�شافة  درهم 
رقم:2019/489 تعين خربة جتاري. وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/3/28  �ل�شاعة 
8.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر        
 1520/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- ح�شة نا�شر �شامل نا�شر �شيف �لبادي   -  جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :د�ر �لتمويل �س.م.ع

وميثله:�شيخه حممد �شيف علي �ملحرزي 
طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/3/15 �ول:�نفاذ �لعقد 
�لتجاري �ملربم بن �لطرفن - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )113.767.60( 
درهم مائة وثالثة ع�شر �لف و�شبعمائة و�شبعة و�شتون درهم و�شتون فل�س - و�لفائدة �لقانونية 
وبالر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  �لق�شائية �حلا�شل يف 2021/3/2 وحتى  �ملطالبة  تاريخ  بو�قع 9٪ من 

و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
 اعالن بالن�سر

           يف  ال�ستئناف رقم 52/2020/323 ا�ستئناف تنفيذ مدين 
مو�شوع �ل�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/68 تنفيذ مدين 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب  
طالب �لإعالن : �لأ�شت�شاريون �ت�س ��س ��س  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شدها/تيو �أ . كينج ديز�ين ، ��شت�شار�ت هند�شية ، ت�شميم د�خلي 
، م�شاريع )فرع دبي(  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده. جمهول حمل �لإقامة 

تنفيذ مدين  رق���م:2012/68  بالدعوى  �ل�شادر  ��شتاأنف �حلكم  : قد  �لإع��الن  مو�شوع 
�مل��و�ف��ق 2021/5/5  �ل�شاعة  ب��ت��اري��خ:2020/11/22 - وح��ددت لها جل�شه ي��وم �لرب��ع��اء 
17.30 م�شاء� بقاعة �لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر 

 6805/2020/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  ق�شى علي �ل�شيخ -   جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري �س.م.ع 
وميثله / ي�شلم �شالح �حمد �ل�شعدي 

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )911952( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر        

 14458/2018/13 عمايل جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- جالل �ل�شيد �شلمان م�شطفى قا�شم   -  جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :فندق �شياج �س.ذ.م.م 

 )40000( وقدرها  عماليه  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
�ل�شكوى  رق���م  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل���ر����ش���وم  دره����م  ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000(  وت���ذك���رة  دره����م 

 MB209817949AE
قاعة  يف  �شباحا   10:00 �ل�شاعة   2021/3/28 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13195 بتاريخ 2021/3/22   
اعالن بالن�سر        
 882/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �ي �شي �أي �شي ملقاولت �لبناء �س.ذ.م.م 2- �شانتو�س فاتابار�يل جون  
-  جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�حتاد �لهند�شة �لن�شائية ملقاولت �لبناء �س.ذ.م.م يونك
وميثله:�أحمد علي حممد من�شور �لزيودي 

طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/2/25 �لز�م �ملدعي 
�لقانونية  �لف درهم - و�لفائدة  يوؤديا للمدعية مبلغ )100.000( درهم مائة  بان  عليهما 
بو�قع 9٪ من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2019/5/12 وحتى �ل�شد�د �لتام وبامل�شروفات 

ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

ف�����ق�����د �مل���������دع���������و/ ف����ي����ج����اى 
�لهند   ، ن��ي��م��ا  ���ش��ان��ك��ري  ن��ي��م��ا 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )u7388224(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
ف���ق���د �مل�����دع�����و/ ع���م���ر ف������اروق 
بنغالدي�س   ، �ل���ب�������ش���ر  �ب�������و 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
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•• ال�شارقة-الفجر

للمرة �لأوىل يف تاريخها منذ 19 عاماً، تتيح �أيام �ل�شارقة 
�أمام �جلمهور فر�شة �لطالع  �ل�18  �لرت�ثية يف دورتها 
بن  علي  �ل�شيخ  �لقا�شي  ووثائق  مقتنيات  على  قرب  عن 

�إبر�هيم �جلويعد �ملولود عام 1881، 
�أبريل   10 حتى  يتو��شل  �ل���ذي  �حل���دث  ل���زو�ر  لتك�شف 
�ملقبل يف قلب �ل�شارقة، ذخائر وكنوز جمهولة من فر�ئد 
�ملخطوطات �لقدمية، �لتي يزيد عددها عن 300 وثيقة 
م��ت��ن��وع��ة م��وزع��ة ع��ل��ى ع��ق��ود �ل�����زو�ج و�ل���ط���الق و�لبيوع 
و�ملري�ث وق�شايا �أخرى عديدة طرحت قبل �أكر من مئة 

عام. 
�جلويعد  بن  �لقا�شي  �ل�شيخ  ملقتنيات  �لأي���ام  وتخ�ش�س 
بينها  ومن  �ل�شيخ،  مكتبة  خالله  تعر�س  كاماًل  معر�شاً 
�ملقنع”  �خت�شار  �شرح  يف  �مل�شتقنع  “ز�د  كتاب  خمطوط 
لل�شيخ من�شور بن يون�س �لبهوتي �حلنبلي، ودعاء مكتوب 
بخط يد بن �جلويعد، و�خل��امت �لذي كان يختم به على 

�لأحكام �لق�شائية،
�ل�شيخ  من  ور�شالة  و�لف�شة،  �لعقيق  من  م�شنوع  وه��و   
�إىل  حينها،  دب��ي  �إم���ارة  حاكم  مكتوم،  �آل  ح�شر  بن  �شعيد 
�ل�شارقة،  �ل��ق��ا���ش��م��ي، ح��اك��م  ب���ن ���ش��ق��ر  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ 
)موؤرخة يف 10 حمرم 1341ه�(، �إىل جانب �ل�شناديق 
وثائقه  �لقا�شي  �ل�شيخ  فيها  يحفظ  ك��ان  �لتي  �خل�شبية 

وموؤلفاته.
�جلويعد  ب��ن  �لقا�شي  �ل�شيخ  مقتنيات  معر�س  ويتيح 
�ل��زو�ر فر�شة ت�شفح وق��ر�ءة مر��شالت وم�شتند�ت  �أم��ام 
وتوكيالت موّجهة من �ل�شيخ �شلطان بن �شقر �لقا�شمي 
�لق�شايا  فيها �حلكم يف  منه  �ل�شيخ �جلويعد يطلب  �إىل 

�لتي كان يرفعها �إليه للف�شل بن �ملتخا�شمن. 
ويظهر �ملعر�س �شرية بن �جلويعد ويك�شف جانباً من تاريخ 

�ل�شيخ  ول��د  حيث  طويلة،  عقود  قبل  و�ملنطقة  �لإم���ار�ت 
علي بن �إبر�هيم بن علي �جلويعد حو�يل عام 1299ه�، 
ذ�ت  �أ�شيلة  عربية  عائلة  �شليل  وه��و  1881م،  �مل��و�ف��ق 
مكانة �جتماعية وتقاليد علمية ر��شخة، تنحدر من �أكرب 
�إىل  �لعربية، وقدمت  �لعربية يف جند باجلزيرة  �لقبائل 

�ملنطقة منذ �أكر من قرنن ون�شف تقريباً،
 وهي تتاألف من �أكر من مائتي فرٍد من �لأبناء و�لبنات 

و�لأحفاد. 
وجمع بن �جلويعد طيلة بحثه وحت�شيله كماً كبري�ً من 

�لتفا�شري  وك��ت��ب  و�للغوية  و�لأ���ش��ول��ي��ة  �لفقهية  �لكتب 
و�لق�شاء، و�لتي تركها يف مكتبته �لز�خرة، وقد كان لهذ� 
يف  �لأث��ر  بالغ  و�لعلوم  �مل��ع��ارف  من  و�ملتنوع  �لهائل  �لكم 
تكوين �شخ�شيته ور�شم مالمح حياته �لعلمية و�لعملية، 
و���ش��ّك��ل ل��دي��ه ث��ق��اف��ة و����ش��ع��ة يف �شتى ع��ل��وم �ل��دي��ن وفقه 
�خل�شومات  وف�شل  �لق�شاء  و�أح��ك��ام  �ل�شرعية  �ل�شيا�شة 
�ل�����زو�ج و�ل���ط���الق و�ملو�ريث  ب��ع��ق��ود  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  وب��خ��ا���ش��ة 
و�حلقوق، وقد ��شتفاد من قر�ء�ته �ملكّثفة يف تكوين ثقافة 

و��شعة عن �لق�شاء و�أموره و�شوؤونه و�شجونه.

�أبو  مهند  �لقا�شمي”  “من�شور�ت  م��دي��ر  وق���ال 
من  �لثانية  �مل��رح��ل��ة  تنفيذ  ف��ك��رة  �إن   : �شعيدة 
وموؤلفات  كتب  وت��وزي��ع  �نت�شار  تو�شعة  م�شروع 
و�جلديدة  �ل�شابقة    “ �لقا�شمي  “من�شور�ت 
متت  �لتجارية،  �ملر�كز  يف  �ملكتبية  �ملن�شات  على 
 “ �لتعاونية  �ل�����ش��ارق��ة  “ جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�ملو�طنن  �لعديد من �لطلبات من  وجاءت بعد 

و�مل��ق��ي��م��ن �ل���ع���رب و�لأج����ان����ب ل��ل��ح�����ش��ول على 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  موؤلفات �شاحب 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
و�لأدبية  م��ن��ه��ا  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  خ��ا���ش��ة   ، �ل�����ش��ارق��ة 

و�مل�شرحية.
�ملن�شات  ه��ذه  ت��اأث��ي��ث  �أن   ، �شعيدة  �أب���و  و�أ���ش��اف 
مب��وؤل��ف��ات ���ش��م��وه ك���ان خم��ط��ط ل��ه��ا ع��ل��ى ثالث 

يف  �جلمعية  لفرعي  خ�ش�شت  �لأوىل   ، م��ر�ح��ل 
�لقر�ئن و حلو�ن وقد �نتهت منها ، فيما ت�شهد 
�لآن تنفيذ �ملرحلة �لثانية و�شيتم تاأثيث �ملن�شات 
�ملكتبية يف �ملناطق �ملذكورة من �ل�شارقة .و�أو�شح 
�ل�شيد مدير �ملن�شور�ت : �أن هذه �ملن�شات �شت�شم 
“من�شور�ت  عن  �ل�شادرة  �شموه  موؤلفات  جميع 
على  للجمهور  م��ت��اح��ة  و���ش��ت��ك��ون   ، �لقا�شمي” 

�لقر�ء  م��ن  لالأغلبية  تتاح  لكي  �ل�شاعة،  م��د�ر 
مقاعد  توفري  على  نعمل  �أن  �ملوؤمل  من  حيث   ،
�إد�م���ة  �أج���ل  للجلو�س ح���ول ه���ذه �مل��ن�����ش��ات م��ن 
�ل��ق��ر�ءة و�لط���الع و�لخ��ت��ي��ار .م��ن جهة �أخرى 
 “ �لقا�شمي  “من�شور�ت  �إ����ش���د�ر�ت  �قتناء  ب��ات 
متوفر�ً على �ملوقع �لإلكرتوين جلمعية �ل�شارقة 
�ختيار  �لقارئ  مبتناول  �أ�شبح  حيث  �لتعاونية، 

ن�����ش��خ��ت��ه ب��ي�����ش��ر، وي���اأت���ي ذل����ك م���ن �أج����ل تغيري 
وجهة  باعتبارها  للمكتبات،  �لنمطية  �ل�شورة 
موطناً  وجعلها  �ملوؤلفات  على  للح�شول  متاحة 

جذ�باً للقر�ء لتطوير و�شائل �ملعرفة و�مل�شاهمة 
يف  دوره���ا  على  �لرتكيز  �إىل  �إ�شافة  تبادلها،  يف 

�إثر�ء �ملعرفة.

موؤلفات ال�شيخ الدكتور �شلطان القا�شمي يف  من�شات مكتبية بالذيد 
وخورفكان وعلى املوقع الإلكرتوين جلمعية ال�شارقة التعاونية

•• ال�شارقة-الفجر

متحفاً  ت�شكل  �لتي  مقتنياته  خم��زون  م��ن  بنماذج 
فريد�ً من نوعه.. ي�شتقبل �ملو�طن �لإمار�تي �شعيد 
�أحمد �خل�شري زو�ر �ملتحف �لذي يقام �شمن جناح 
د�ئ����رة ���ش��وؤون �ل�����ش��و�ح��ي و�ل��ق��رى يف �ل�����ش��ارق��ة، يف 
�لدورة �ل�18 من �أيام �ل�شارقة �لرت�ثية، �لتي تقام 

يف قلب �ل�شارقة حتى 10 �إبريل �ملقبل.
تبعث �ملقتنيات �ملعرو�شة �حلنن �ملق�شوم على �أجيال 
فالذين  بزمنها،  قطعة  كل  لرتباط  تبعاً  خمتلفة، 
ولدو� يف �ل�شبعينيات �شيعرون على �أقالم �لتلوين 
�ملفرقعات  م��ن  طفولتهم،  �أل��ع��اب  وبع�س  �لقدمية 
�لتي  �ل�شحرية  �لقطعة  تلك  �حلرمن،  منظار  �إىل 
يو�شع بد�خلها �شريط يحوي �شور�ً فلمية م�شغرة، 

تتحول �إىل م�شاهد مكربة، وميكن تبديلها بتحريك 
�لقر�س د�خل �ملنظار.

�خل�شري  �شعيد  مقتنيات  تتحول  �ملنو�ل،  هذ�  على 
للما�شي،  مكرّب  منظار  �إىل  متحفه،  زو�ر  ذ�ك��رة  يف 
�لز�ئر  تنقل  �لإدها�س،  تخلو من  م�شاهد ل  يحوي 
�أغلفة  �إىل زو�ي����ا م��ن ذ�ك���رت���ه، م��ن خ���الل ع��ر���س 
�لتي  �لطالب  وحقائب  �ملدر�شية  و�لكتب  �لكر��شات 
بالتحولت  م���رور�ً  �شابقة،  عقود  يف  ت�شتعمل  كانت 
و�أجهزة  �لتقليدي،  �لهاتف  �شكل  على  ط��ر�أت  �لتي 
�لعتيقة،  �مل��ن��ب��ه  و���ش��اع��ات  و�ل���ع���م���الت،  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل، 
�أل������و�ح �لزنك،  وح��ق��ائ��ب �مل��الب�����س �مل�����ش��ن��وع��ة م���ن 
�إل  روؤي��ة خطوطها  و�مللونة بر�شوم �شعبية ل ميكن 

على تلك �حلقائب �ل�شلبة.
ت��ت��ج��ول ع��ن �ل��ز�ئ��ر ب��ن ع��ل��ب �حل��ل��وى �لقدمية، 

م�����رور�ً ب��زج��اج��ات �مل�����ش��روب��ات �ل��غ��ازي��ة �ل��ت��ي مرت 
هيئة  �كت�شب  �أو  بع�شها  �نقر�س  وم��ارك��ات  ب��اأط��و�ر 
جديدة، لكن �شكل �لزجاجات �لقدمية ولون �مل�شروب 
لإث��ارة �حلنن لدى  ي��ز�ل كافياً  �لغازي بد�خلها ل 
كل من �رت�شفو� يف �شغرهم من تلك �لعبو�ت، دون 
�شي�شاهد مثلها، وهنا  �أن��ه  �أح��د  ب��ال  �أن يخطر على 
من  و�لإن�شانية،  �جلمالية  وظيفته  �ملتحف  يحقق 

خالل �إيقاظ �لده�شة يف وجد�ن �لزو�ر.

الأم التي اأ�س�ست بذرة املتحف
يف  �لثمن  متحفه  بكنز  �خل�����ش��ري  �شعيد  يحتفظ 
مثلت  فيما  �حل�شن،  دب��ا  يف  مبنزله  و��شعة  �أجنحة 
مقتنياته  لتعانق  فر�شة  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل�����ش��ارق��ة  �أي���ام 
حنن �جلمهور وتر�شم �لده�شة يف عيونهم. يجل�س 

يدعهم  ب��ع��د،  ع��ن  �ملتحف  زو�ر  �نطباعات  م��ت��اأم��اًل 
من  �لقادمة  �ملعرو�شات  بن  م�شحورين  يتجولون 
من  ق��در�ً  �أو  ت�شاوؤًل  يلمح  وعندما  �جلميل،  �لزمن 
ي��رتدد يف  �أو ذ�ك، ل  �لز�ئر  �حلنن يف نظر�ت ه��ذ� 
�إىل  �لإ���ش��ارة  مع  �ملقتنيات،  بتاريخ  �لتعريف  تكر�ر 
تر�ثية  ق��ط��ع  �أث��م��رت ج��م��ع  �ل��ت��ي  ه��و�ي��ت��ه  خلفيات 
جانب  �إىل  و�ملطبخ،  �لبيت  يف  �حلياة  �أ�شا�شيات  من 

عمالت وحقائب و�أجهزة ترمز �إىل عقود خلت. 
�لنادرة،  �ملقتنيات  هذه  مبثل  �لحتفاظ  مهمة  لكن 
ل ت��غ��ري �إل م��ن ك��ان��ت ل��دي��ه �ل��رغ��ب��ة و�مل��وه��ب��ة يف 
ب��ه دون  �ل����ذي ي�شتحق �لح��ت��ف��اظ  م��ا  ����ش��ت�����ش��ر�ف 
�شو�ه. و�أول ما �شغل بال �بن دبا �حل�شن كان جمع 
�ل��ع��م��الت �ل��ق��دمي��ة، وب��ال��ف��ع��ل ���ش��ارت ل��ه��ا م�شاحة 
�لأم���ر على عملة  يتوقف  ج���در�ن متحفه. ول  ب��ن 

�لإمار�ت، فهناك عمالت �أخرى قدمية من �لكويت 
و�ل��ب��ح��ري��ن وُع��م��ان.ع��ن��د م�����ش��اه��دة �ل��ز�ئ��ر لبع�س 
�خل�شري  يك�شف  و�مل�شجالت،  �لفونوغر�ف  �أجهزة 
عن توثيقه لعدد كبري من �لأ�شطو�نات �لتي حتوي 
�أغان قدمية تعود �إىل �لثالثينيات من �لقرن �ملا�شي 
وم���ا ب��ع��ده��ا. ك��م��ا ي�����وؤرخ م���ن خ���الل جم��م��وع��ة من 
�لأ�شطو�نات لألو�ن من �لغناء �ل�شعبي يف �جلزيرة 
مرت  �لتي  للمر�حل  �لتوثيق  جانب  �إىل  �لعربية، 
�أ�شرطة  �إىل  �لأ�شطو�نة  من  �لت�شجيل،  تقنيات  بها 
و�أ�شرطته  �لكاترج  جهاز  مرحلة  وبينهما  �لكا�شيت، 

�لتي تختلف عن �لكا�شيت بكرب حجمها.
م��ن �أج�����و�ء �مل��ق��ت��ن��ي��ات �أي�����ش��اً، ي��ل��م��ح �ل���ز�ئ���ر بع�س 
و�ل�شجاجيد  و�لنو�فذ،  �لعتيقة  �خل�شبية  �لأب���و�ب 
�إىل  �أخ��رى متيل  لوحات  �جل���در�ن، مع  تزين  �لتي 

من  يخلو  ل  �شعبي  بح�س  �ل���ك���ولج  ف��ن  ����ش��ت��دع��اء 
�لرموز و�لأ�شاطري. فيما تنت�شب ماكينة  ��شتدعاء 
خياطة قدمية يف �إحدى �لزو�يا، ول تز�ل حمتفظة 
ب�شندوقها �خل�شبي، وتكاد ر�ئحة �لقما�س �لذي مر 
�شنو�ت  �إىل  وحتيل  �ملكان،  تعم  �أن  �إبرتها  حتت  من 

كفاح �لأمهات وتعبهن.
ل يفقد �خل�شري حما�شه، ول ميل من �شرح تاريخ 
كل قطعة معرو�شه. ويف �إجابته حول �حلافز �لذي 
قاده �إىل �لتعلق بتحفه ومو��شلة جمعها وحفظها، 
قال �إنه �كت�شب هذه �مليول من و�لدته، �لتي زرعت 
فيه منذ �لطفولة مبد�أ عدم �لتفريط بالأ�شياء مهما 
كانت قيمتها متو��شعة يف زمنها، لأنها تكت�شب مع 
حميميتها  وتن�شج  وعر�قتها،  �أهميتها  �لوقت  مرور 

يف �لذ�كرة �جلمعية. 

يعر�ض مقتنياته لزوار »اأيام ال�سارقة الرتاثية 18« 

»متحف ال�شواحي والقرى«.. حكاية رجل جمع كل �شيء حتى علب الألوان وامل�شروبات الغازية  

تعر�ض يف »اأيام ال�سارقة الرتاثية 18« يف قلب ال�سارقة

مقتنيات القا�شي بن اجلويعد.. كيف كانت عقود الزواج وم�شتندات املرياث قبل 100عام؟

•• ال�شارقة- د.حممود علياء

اأطلقت “من�س�رات القا�سمي” و�سمن املرحلة الثانية من�سات مكتبية جديدة 
ويف عدد من املراكز التجارية يف املنطقة ال��سطى وال�سرقية ) الذيد ، كلباء 
الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  لعر�سم�ؤلفات  ال�سارقة،  اإمارة  من  خ�رفكان(   ،
التاريخية والأدبية وامل�سرحية، بناء على رغبة  القا�سمي  �سلطان بن حممد 
بالغة  اأهمية  من  فيها  ملا  �سم�ه  م�ؤلفات  وقراءة  متابعة  يف  العري�ض  اجلمه�ر 
وال�سارقة  عم�ما  والعربي  املتحدة  العربية  الإم��ارات  تاريخ  على  التعرف  يف 
خ�س��سًا بعد اأن خ�س�ض لها �سم�ه الكثري من كتب ال�سرية وال�سرد لعل ابرزها 
املتميز  العربي  ال�سرد  “ �سرد الذات”  الذي ا�سبح عالمة من عالمات  كتابه 
بحبكته الق�س�سية، اأثر تعمق �سم�ه يف تفا�سيل م�سرقة من الكتابة عن تاريخ 

املدن التي حققت قفزات يف النم� والتط�ر.
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تراجع الغنية اللبنانية يرجع اإىل عدم التزام �سّناعها املحرتفني فنيًا

نزار فرن�شي�ض: ال�شاحة حتتاج 
دائمًا اإىل دم جديد ووجوه 
جديدة، غناًء وحلنًا و�شعرًا

م��������اذ�  �إىل   •
�لرت�جع  ت��ع��زو 
م�شتوى  يف 
�لأغ���������ن���������ي���������ة 

�للبنانية؟
- �إىل عدم �لتز�م 
�ملحرتفن  �شّناعها 
فنياً. �للبنانيون من�شغلون 
مب�����ش��اك��ل��ه��م �مل��خ��ت��ل��ف��ة، وت�����ردي 
�لأو����ش���اع ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي��ات ك��اف��ة �نعك�س 
�لذين  �حلقيقين  �لأغ��ن��ي��ة  �شّناع  على  �شلباً 
توجعهم  �لتي  �لأم���ور  على  �هتمامهم  رك���زو� 
يا  �لعب  �لقط  )غ��اب  �ملثل  يقول  �أك��ر. وكما 
فار(، وُتركت �ل�شاحة م�شتباحة للهو�ة، �لذين 
قد ينجح معهم عمل من بن 10 �أعمال. من 
رديئة  �أع��م��ال  هناك  تكون  �أن  ج��د�ً  �لطبيعي 
و�نهيار فني وتدنٍّ يف م�شتوى �لأغنية، لعدم 
على  �ملحرتفن  �لفنانن  م��ن  تركيز  وج��ود 

�لعمل �لفني.
و�إن  �مل��ح��رتف��ن،  �لفنانن  بع�س  ول��ك��ن   •
ب��ن�����ش��ب م���ت���ف���اوت���ة، مل ي��ت��وق��ف��و� ع���ن طرح 
�أل��ب��وم��ات ج��دي��دة ط���و�ل �لفرتة  �أو حتى  �أع��م��ال 

�ل�شابقة؟
طبيعياً  �إنتاجاً  ُيعّد  ل  وه��و  ج��د�ً،  قليل  �لعدد  لكن   -
)حو��شر  م��ن  ب��ل  �لطبيعية،  �ل��ظ��روف  م��ع  م��ق��ارن��ة 

�لبيت(.
�إىل  يعود  �للبنانية  �لأغنية  م�شتوى  َتر�ُجع  • ولكن 

ما قبل �لأزمات �لتي �أ�شرَت �إليها؟
- كانت توجد ن�شبة �أعلى من �لأعمال �جليدة.

بع�شها؟ ت�شمي  �أن  ميكن  • هل 
- نعي�س ع�شر �لإنرتنت و)�ل�شو�شيال ميديا( ولي�س ع�شر 
على  �لباب  يقفل  �أن  �شخ�س  �أي  باإمكان  �ليوم  �لتلفزيون. 
نف�شه يف �أي مكان مبنزله، و�أن يغني حتت )�لدو�س( ومبجرد 
�أن ي�شمع �شدى �شوته يظّن �أنه جميل، فيقوم بت�شجيل �أغنية 
تعد  مل  بها.  ر�أي��ه��م  ع��ن  �لنا�س  ي�شاأل  ث��م  �ل�شوق  يف  ويطرحها 
�لباب  يفتح  �أن  ك��ان  �أي  باإمكان  و���ش��ار  وق��و�ن��ن،  �شو�بط  هناك 
�آر�ء  ي�شت�شري  ثم  ��شتئذ�ن،  دون  من  كمغنٍّ  �ل�شاحة  �إىل  ويدخل 

�لنا�س على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي عن �أعماله.

�ملخ�شرمن؟ �لفنانن  ي�شمل  �لأمر  هذ�  • وهل 
- هم يحاولون عدم تْرك فر�غ وجَتاُوز هذه �ملرحلة باملوجود لديهم ول 
ي�شتغلون ب�شكل جدي على �لأغنية �لتي ُيعتمد عليها يف تاأمن �حلفالت 

و�ملهرجانات و�لتي تثبت جنوميتهم.
�لبيت(،  )حو��شر  من  �أغنية  يطرح  �أن  �ملخ�شرم  للفنان  يحق  • هل 

وما تعريفك لهذه �لأغنية؟
- يف هذه �ملرحلة �أمام �لفنان خيار�ن، �إما �أن يغيب عن �ل�شاحة ب�شبب 
�لذين  �ل��ن��ا���س  م��ع  م��ا  بطريقٍة  ت��و����ش��ل  على  يظل  �أن  و�إم���ا  �ل��ظ��روف 
يحبونه. مبعنى هو يعترب �أنه لي�س �شرورياً �أن يتكّلف على �لأغنية مبا 

�أنه ل توجد حفالت �أو مهرجانات.
وتاريخه؟ ل�شمه  �حرت�مه  عن  • وماذ� 

- ه��و ل يبحث ع��ن �ل��ن��ج��اح، ب��ل ي��ري��د مت��ري��ر �مل��رح��ل��ة ري��ث��م��ا تنجلي 
�لأمور.

جديدة  �أ�شماء  �إىل  بحاجة  لبنان  يف  �لفنية  �ل�شاحة  �أن  ترى  هل   •
من �لنجوم؟

- طريقة �لعمل �ختلفت، وحتى �ملفهوم �ختلف. �ل�شاحة حتتاج د�ئماً �إىل 
دم جديد ووجوه جديدة، غناًء وحلناً و�شعر�ً. �شّناع �لأغنية مل يتغرّيو� 
وهم �أنف�شهم جياًل بعد �آَخر، ونحن بحاجة �إىل فر�شة لتحريك �لعجلة، 

و�لعجلة تتحرك ب�شكل خاطئ من خالل هو�ٍة، �لفّن لي�س مهنتهم.
وحتى  عاماً   30 منذ  هو  ما  على  م�شتمر  �لو�شع  �أن  تق�شد  هل   •

�ليوم لأن جنوم �ل�شف �لأول هم �أنف�شهم؟
- مل نعد يف ع�شر �لنجوم. �آِخر �لنجوم �لذين ظهرو� يف �لعامل �لعربي 
لها  �أغنية  وك��ل  يغّنون،  �أ�شخا�س  هناك  بعده  وم��ن  ع�شاف،  حممد  هو 
�أغنية  ط��رح  على  جم���رب�ً  نف�شه  يجد  �لفنان  م��ع��ن.  �شالحية  ت��اري��خ 
مفهوم  يختفي.  فاإنه  و�إل  حا�شر�ً  يظل  كي  �أ�شهر   6 �أو   4 كل  جديدة 
�لإعالم و�لإعالن تغرّي، ومل يعد هناك تلفزيون و�حد و�شيمون �أ�شمر 
يفر�س علينا �لنجم �لذي يريده، و�شاحة حمدودة تت�شع ل�4 �أو 5 �أ�شماء 
فقط، بل هناك �شاحة تت�شع ل�4 �آلف ��شم وكلهم يغنون. مل يعد هناك 

جنم �شف �أول وجنم �شف ثاٍن، بل مغنٍّ لديه �أغنية جميلة.
مبحاربتها؟ �حلالين  �لنجوم  تّتهم  �جلديدة  �لأ�شماء  • بع�س 

- كال، بل هم يحر�شون على �حلفاظ على �أنف�شهم، ويحاربون كي يظلو� 
موجودين. �لغرية يف هذه �مل�شاألة تفيد �لفنان، وهي �شفة من �شفات 
�لنجم �حلقيقي، و�أنا مع �لنجم �لذي يغار على نف�شه حتى من مر�آته، 

لأنه تعب كي يبني مملكته ومن حقه �أن يد�فع عنها ويحافظ عليها.
�ل�شعر�ء  يف  نق�س  هناك  وهل  �لأغنية،  َتر�ُجع  يف  �ل�شعر�ء  دور  • وما 

�ملوهوبن؟
�أن يحافظ على �ملجتمع  بال�شاعر  - بل هم موجودون، ولكن يفرت�س 
�لذي ينتمي �إليه. هناك َمن يعترب نف�شه �شاعر�ً غنائياً وهو يف �لو�قع 

يوجد  ل  �لتافهة.  �لأع��م��ال  ك��ُرت  ولذلك  طعمة(  بال  كالماً  )ي�شّف 
�شّناع �أغنية و�ملطبخ �لفني مفقود، و�لأغنية تبد�أ من �لكلمة ثم ُتلبَّ�س 
�أن  �للحن �لذي يليق بها ويغنيها �ملطرب. ولالأ�شف، ميكن لأي �شاعر 
يدفع  مل  لأن��ه  ويغنيها  بها  فيقبل  للمطرب،  ويهديها  جمل   3 يكتب 

ثمنها، وهذ� ُيعترب �أي�شاً من )حو��شر �لبيت(.
بهذ�  يقبل  �لذي  �ملطرب  �شهرة  ي�شتغّل  �ل�شاعر  �أن  يعني  هذ�  هل   •

�ل�شتغالل كي يوّفر �ملال؟
- طبعاً.

�لطائلة؟ ثرو�تهم  رغم  بالبخل  �ملطربن  تتهم  • هل 
- لي�س كلهم، و�لبخل طبيعة يف �لإن�شان، و�إذ� مل ي�شمن �لفنان عقود 
�ألف،   300 �أو  �أل��ف دولر  ب�200  �أ�شهر مقبلة تعود عليه  ل�6  حفالت 

فلن يدفع 10 �آلف دولر ثمن �أغنية.
لبنان؟ يف  �جليدون  �ل�شعر�ء  هم  • َمن 

�أري��د �لت�شنيف. ول م�شكلة عندي مع َمن يكتب، بل م�شكلتي مع  - ل 
�لأغنية وهل هي ر�قية �أم دون �مل�شتوى. و80 يف �ملئة من �لأغنيات دون 

�مل�شتوى، وهذ� �لأمر موجود د�ئماً.
�لعر�قية؟ �لأغنية  زمن  يف  �أننا  تو�فق  • هل 

- ل �شك يف �أن �لفن مو�شة، ولكنني خبري بالأغنية �للبنانية.
باملحافظة  �لكلمة  حيث  من  �خلليجية  �لأغنية  جنحت  ملاذ�  • بر�أيك 

على م�شتو�ها؟
لأن  مثلهم،  ل�شنا  ونحن  و�ل�����ش��دق،  �ل��وج��ع  م��ن  م�شتوى  لديهم  ه��م   -
طبيعة حياتهم تختلف عن طبيعة حياتنا. نحن �لعرب خمتلفون لأننا 
�لتي  �ل�شام  ب��الد  ح�شارة  وه��ي  مت�شابهة  غري  ح�شار�ت   5 �إىل  ننتمي 
ننتمي �إليها، وح�شارة بالد ما بن �لنهرين، وح�شارة �جلزيرة �لعربية، 

وح�شارة �أر�س �لكنانة، وح�شارة �ملغرب �لعربي.
بركات؟ ملحم  �لفنان  غياب  عليك  َتَرَكُه  �لذي  �ل�شلبي  �لأَثُر  • ما 

�أنا فرحُت ملوته، لأن َمن مل يكن يعرف قيمته يف حياته عرفها بعد   -
َتَرَكه ملحم بركات َجَعلَُه حتى �أكرب مما كان عليه  موته. �لفر�غ �لذي 
�ل�شعب يحب هّز �خل�شر  ر�ً يف حياته، لأن  يف حياته. هو مل يكن مقدَّ
مدر�شة  �أي  ت�شبه  ل  وه��ي  موجودة  مدر�شته  لكن  �لتافهة.  و�لأغنيات 
�أخرى، ومل يتمكن �أحد من ملئها، على عك�س كل �ملد�ر�س �لأخرى. و�أنا 
ك�شاعر ل يهمني �أن ت�شل �أغنيتي مع �أي فنان غريه لأنني �كتفيت به 

وقّدمت معه كل ما �أريد �أن �أقّدمه،
 وقلت عند وفاته �إنه كلما غنى فنان �شاأتذكر ملحم بركات ولن تكون 

�ملقارنة يف م�شلحته.
حالياً؟ �ملوجودة  �لأ�شماء  مع  للتعامل  تهتم  ل  �أنك  يعني  • وهذ� 

ك��ان يجمعني  �ل��ذي  �ل�شرب  ع��ن  �آخ��ر خمتلف  �شرب  �إىل  تنتمي  ه��ي   -
مبلحم بركات.

�لتح�شري�ت  م���ن  و����ش���وف،  ج����ورج  �ل��ن��ج��م  �ن��ت��ه��ى 
�لنهائية لكليب جديد بعنو�ن "ياه على �لزمن" يوم 
�خلمي�س �ملا�شي، مع �ملخرج فادى حد�د، ومن �ملقرر 
�أن يتم ت�شويرها خالل �لأ�شبوع �حلايل، و�لأغنية 
�أحمد �ملالكى و�أحل��ان م�شطفى �شكرى،  من كلمات 

وتوزيع هادى �شر�رة.
 م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ���ش��ارك ج���ورج و���ش��وف و�مللقب 
على  متابعيه  �ل��ط��رب  ب�شلطان  ع�����ش��اق��ه  ق��ب��ل  م��ن 
من  �شباحية  مت��ري��ن��ات  بو�شلة  �إن�����ش��ت��ج��ر�م  م��وق��ع 
�ل��ذى بد�  د�خ��ل �جليم مثلما ظهر خالل �لفيديو 
�لن�شاط  �شعار  حت��ت  �لتمرينات  مي��ار���س  وه��و  فيه 

�ل�شباحى كما علق على �لفيديو.
وك��ان �شلطان �ل��ط��رب ج��ورج و���ش��وف، ك��ان �أك��د فى 
و�لإج����ر�ء�ت  بالقانون  �لل��ت��ز�م  �أهمية  �شابق  وق��ت 
كورونا  لقاحات  على  للح�شول  و�شعها  يتم  �ل��ت��ي 
وفق �لفئات �لأكر �أولوية للح�شول على �لتطعيم، 
مبوقع  ح�شابه  على  له  تغريدة  خ��الل  ذل��ك  وظهر 
عيب  م�س  "و�هلل   : �أيام  قبل  فيها  قائاًل  "تويرت"، 
�لإن�شان يلتزم بالقانون و�لإجر�ء�ت، �أنا �شجلت على 
�ملن�شة و�أنتظر من �أكر من �شهر �أنه يو�شل دوري 
�أح�شن من حد�".يذكر �شلطان  باللقاح، ما يف حد� 
�ل���ط���رب ج����ورج و����ش���وف ه���و و�ح����د م���ن �أه����م جنوم 
�أغناء فى �لوطن �لعربى، ومن �أ�شهر �لأغنيات �لتى 
"�تاأخرت  م��ذه��ال  جن��اح��ا  وحققت  و���ش��وف  قدمها 
و"يوم  �شلطان"  و"�لهوى  و"بيح�شدونى"  كتري" 
بخري"  �لدنيا  و"ل�شه  �لعا�شقن"  و"ليل  �لود�ع" 
و"دول م�س حبايب"، وغريهم �لكثري من �لغنيات 

�لتى يع�شقها حمبيو ع�شاقى �لنجم �ل�شهري.

�جلديدة  �أغنيتها  بنجاح  روبى،  �لنجمة  �حتفلت 
�جلديد  �ألبومها  �أغانى  �أوىل  تانية" وهى  "حتة 
�لتى طرحتها موؤخًر�  �لذى يحمل نف�س �ل�شم، 
م�شاهدة  مالين   3 م�شاهدتها  ن�شب  وجت��اوزت 
من  �أ�شبوع  نحو  بعد  يوتيوب،  على  قناتها  ع��رب 
ط��رح��ه��ا، و�لأغ���ن���ي���ة م���ن ك��ل��م��ات و�أحل�����ان عزيز 

�ل�شافعى، توزيع مو�شيقى وما�شرت توما.
�ملا�شية،  قبل  �لليلة  �أقيم  �ل��ذى  �حلفل،  وح�شر 
�لن�شر،  �أبو  ر�نيا  �مل�شرى وزوجته  �لفنان ماجد 
�ل�شافعى،  ع���زي���ز  و�مل���ل���ح���ن  ب�������ش���رى،  و�ل���ف���ن���ان���ة 
و�لفنانة جيالن عالء،  ج��م��ال،  �أح��م��د  و�مل��ط��رب 
�إ�شالم  �ل��الع��ب  روب���ى وزوج��ه��ا  �شقيقة  وك��وك��ى 

�شيام، وعدد �آخر من �لفنانن و�لأ�شدقاء.
وح��ر���ش��ت روب����ى، خ���الل �حل��ف��ل، ع��ل��ى غناء 
بالإ�شافة  تانية"،  "حتة  �جلديدة  �أغنيتها 
منها  �ل���ق���دمي���ة،  �أغ��ان��ي��ه��ا  م���ن  ع����دد  �إىل 

�لنجوم  وت��ف��اع��ل  كده"،  ب��ي��د�رى  "ليه 
�حل��ا���ش��ري��ن م��ع �أغ��ان��ى روب���ى و�لذين 

رق�شو� على �أنغامها و�لتقطو� �ل�شور 
توثق  �لتى  و�لفيديوهات  �لتذكارية 

�حتفالهم.
وي�������ش���م �أل�����ب�����وم روب��������ى �جل���دي���د 

هى  �أغنيات   10 تانية"،  "حتة 
عزيز  كلمات  من  تانية"  "حتة 
�ل�شافعى، توزيع توما، "حياتى" 
ك��ل��م��ات م�����ش��ط��ف��ى ح�شن  م���ن 
و�أحل����ان حم��م��د ح��م��زة وتوزيع 

كلمات  و�أبوك" من  "�أمك  توما، 

وتوزيع  ح��م��زة  حممد  و�أحل���ان  ح�شن  م�شطفى 
�أمن نبيل.

كما يت�شمن �لألبوم 
�أغانى "عادى 

بر�حتك" من كلمات ح�شام �شعيد و�أحلان خالد 
حلمى وتوزيع �أحمد �إبر�هيم، و"تعجبني يا ول" 
�شرور  ب��الل  و�أحل����ان  ك��م��ال  �شابر  كلمات  م��ن 
وتوزيع هانى يعقوب، "�شهوة" من كلمات 
���ش��اب��ر ك��م��ال و�أحل�����ان ب���الل �شرور 
"�له�شك  �أح��م��د ع���ادل،  وت��وزي��ع 
�شادى  ك���ل���م���ات  م����ن  ب�شك" 
ن���ور و�أحل�����ان حم��م��د يحيى 
�أماديو، و�أغنية مل  وتوزيع 
من  ��شمها،  على  ي�شتقر 
و�أحل������ان عزيز  ك��ل��م��ات 
وتوزيع  �ل�����ش��اف��ع��ي، 

توما.

هناك  تعد  مل  اأنه  فرن�سي�ض  نزار  اللبناين  ال�ساعر  يرى 
�س�ابط وق�انني على ال�ساحة الفنية، و�سار باإمكان 

اأي كان اأن يفتح الباب وَيدخلها كمغنٍّ من دون اأن ي�ستاأذن اأحدًا، ما ت�سبب برتدي م�ست�ى الأغنية 
اللبنانية.

كذلك ي�سري فرن�سي�ض اإىل اأن النج�م يف املرحلة احلالية يكتف�ن باأغنيات من )ح�ا�سر البيت(، 
م��سحًا اأن الفنان اإذا مل ي�سمن عق�د حفالت ل�6 اأ�سهر مقبلة تع�د عليه ب�200 األف دولر اأو 

300 األف، فلن يدفع 10 اآلف دولر ثمن اأغنية.

جورج و�شوف ينتهي من حت�شريات 
كليب جديد بعنوان "ياه على الزمن" 

روبى حتتفل بنجاح اأغنيتها 
اجلديدة "حتة تانية" 
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حتديد كيفية ارتباط منط 
احلياة بخطر الإ�شابة بال�شرطان

��شتنتج باحثون من نتائج در��شة مبنية على �ملتابعة �أجريت يف م�شت�شفيات 
�لوليات �ملتحدة وهولند�، �أن منط �حلياة �ل�شحي يقلل من خطر �لإ�شابة 

باأمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية و�ل�شرطان.
�أن باحثن من  �إىل   ،JACC: CardioOncology وت�شري جملة 
�ملتحدة  �لوليات  �أخ��رى يف  ومر�كز طبية  �لعام  ما�شات�شو�شت�س  م�شت�شفى 
�شاركو�  20305 متطوعن  ل���  ت��ع��ود  ب��ي��ان��ات  وح��ل��ل��و�  در���ش��و�  وه��ول��ن��د�، 
ودر��شة  للقلب  فر�منغهام  در����ش��ة  ع��دي��دة:  �شنو�ت  ��شتمرتا  در��شتن  يف 
PREVEND )�لوقاية من �أمر��س �لكلى و�لأوعية �لدموية يف نهاية 
�ملرحلة(. بد�أت �لدر��شة �لأوىل عام 1948بن �لعاملن يف جمال �لطب 
حاليا.  �لثالث  �جليل  وت�شمل  �لكربى،  بو�شطن  وجامعات  م�شت�شفيات  يف 
و�لأوعية  �لكلى  �أم��ر����س  در����ش��ات  جمموعة  فت�شم  �لثانية  �لدر��شة  و�أم��ا 

�لدموية.
وت�شم بيانات كال �مل�شروعن، عو�مل �خلطر �مل�شببة لتطور �أمر��س �لقلب 
و�لأوعية �لدموية، �لتي �شخ�شت لدى �مل�شاركن عند بد�ية �لدر��شة. ومن 
بن هذه �لعو�مل: �ل�شمنة، �ل�شكري، �رتفاع م�شتوى �لكولي�شرتول و�شغط 
 ،)ASCVD( ���ش��ن��و�ت  ع�شر  خ���الل  �ل�����ش��ر�ي��ن  ت�شلب  وم��وؤ���ش��ر  �ل����دم، 
وعالمات �لت�شخي�س- م�شتوى �لبيبتيد�ت �ملدرة لل�شوديوم و�لرتولونن 
�لدر��شة  �لدموية خالل فرتة  و�لأوعية  �لقلب  لعمل  عام  وتقييم  �لقلبي 
�لقلب  جمعية  و���ش��ع��ت��ه  �ل����ذي   Life's Simple 7 ل��ربن��ام��ج  وف��ق��ا 
�شخ�شت  �لتي  �ل�شرطان  �أمر��س  عن  معلومات  ت�شمنت  كما  �لأمريكية. 

خالل �لدر��شة وبعدها وكذلك معلومات �شاملة عن منط حياتهم.
و�كت�شف �لباحثون من هذه �لبيانات، �أن عو�مل �خلطر �لتقليدية لأمر��س 
�أي�شا  ترتبط  و�لتدخن،  و�جلن�س  �لعمر  مثل  �لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب 
 ،ASCVD مبعدل �لإ�شابة بال�شرطان. فمثال، كل زيادة بن�شبة %5 يف
لديهم  �ل��ذي��ن  و�أن   .16% بن�شبة  بال�شرطان  �لإ���ش��اب��ة  خطر  م��ن  تزيد 
خطر  فاإن  مرتفع،  �لقلب(  )�إجهاد  لل�شوديوم  �مل��درة  �لبيبتيد�ت  م�شتوى 

�إ�شابتهم بال�شرطان يزد�د بن�شبة 40%.
�أقل بن �مل�شرتكن  �أن خطر �لإ�شابة بال�شرطان كان  �لباحثون،  و�كت�شف 
�لذين يتبعون منط حياة �شحيا، مع �أن بع�شهم عند بد�ية �لدر��شة كانو� 
يعانون من م�شكالت يف �لقلب و�لأوعية �لدموية، مبا فيها �حت�شاء ع�شلة 
�لقلب و�جللطة �لدماغية وق�شور �لقلب. ولكن نتيجة �تباعهم لتوجيهات 
وم�شتوى  �ل��دم  و�شغط  ب��ال��وزن  �لتحكم  ب�شاأن  �لأمريكية  �لقلب  جمعية 
�لكوليت�شرول و�ل�شكر يف �لدم، و�تباعهم منط حياة �شحيا وعدم �لتدخن، 

كان خطر �إ�شابتهم بال�شرطان �شئيال.
م�شت�شفى  م���ن  �ل��ب��ح��ث  ف���ري���ق  رئ��ي�����ش��ة  �إم���ي���ل���ي لو،  �ل���دك���ت���ورة  وت���ق���ول 
و�نخفا�س  للقلب  �شحي  حياة  منط  بن  عالقة  "وجدنا  ما�شات�شو�شت�س، 
خطر �لإ�شابة بال�شرطان. و�لعك�س �شحيح. ولكن يف هذه �لدر��شة �لوبائية 

ل ميكننا �إثبات وجود عالقة �شببية بن �ملوؤ�شرين".
وين�شب �لباحثون �إىل عو�مل خطر �لإ�شابة بال�شرطان: �ل�شيخوخة، جن�س 

�لذكور، �لتدخن حاليا �أو �شابقا.

� ما ه� املعنى املق�س�د بال�سعر ال�سعبي؟
�ل�شعر �ل�شعبي هو �ل�شعر �ملكتوب باللغة �لعامية لكل بلد.

� من ه� ال�ساعر الذي قام بتاأليف اأغنية اأنت عمري 
لك�كب ال�سرق اأم كلث�م ؟

�ل�شاعر �أحمد �شفيق كامل.
فكم  ال�ترية..  امل��سيقية  الآلت  من  الع�د  ُيعترب   �

يبلغ عدد اأوتاره؟
�أوتاٍر.  5

� من ه� م�ؤلف م�سرحية ُعطيل؟
ويليام �شك�شبري.

�سمي  ومل��اذا  الع�ا�سم؟  بنهر  �سمي  ال��ذي  النهر  ما   -
بذلك؟

نهر �لعو��شم هو نهر �لد�نوب. و�شمي بذلك لأنه مير بعدة عو��شم 
�أوروبية وهي فيينا ، بود�ب�شت ، بلغر�د

�ل�شيكولتة. عرفت  �لتي  �لدول  �أوىل  هي  �ملك�شيك،  �أن  تعلم  • هل 
�شنن. من  عليه  مر  مهما  �لنف�شي،  �لأمل  ن�شيان  من  يتمكن  ل  �لإن�شان  �أن  تعلم  • هل 

مرة.  36 نف�شها  تغ�شل  �لكلى  يجعل  �لغازية  �ملياه  من  و�حد  كوب  �أن  تعلم  • هل 
�لأوىل. �لعاملية  �حلرب  يف  بريطاين  جندي  هو  �ليد،  �شاعة  ��شتخدم  من  �أول  �أن  تعلم  • هل 

�لعايل. �لتعليم  لإر�شاء  منوذج  �أول  كانت  مب�شر،  �لأول  فوؤ�د  �مللك  جامعة  �أن  تعلم  • هل 
.).( نقطة  لتغطية  هيدروجن  ذرة   2000000 �إىل  حتتاج  �أنك  تعلم  • هل 

1900م. �شنة  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �إحدى  �أ�شبحت  هاو�ي  �أن  تعلم  • هل 
�ل�شاخن �ملاء  من  �أخف  هو  �لبارد  �ملاء  �أن  تعلم  • هل 

�إليه هذه �لر�ئحة لدى ت�شفيته وتخزينه  ، ولكن ت�شاف  �أن �لغاز يف طبيعته غاز ل ر�ئحة له  • هل تعلم 
من �أجل عامل �لأمان و�حلماية لالنتباه �إليه

• هل تعلم �أن �شور �ل�شن �لعظيم هو و�حد من �لأ�شياء �لقليلة �لتي �شنعها �لإن�شان و�لتي ميكن روؤيتها 
من على �شطح �لقمر

م  400 من  �أكر  �لبحر  مياه  يتخلل  ل  �ل�شم�س  �شوء  �أن  تعلم  • هل 
و�شيع  بحر  يف  ي�شقط  �لكوكب  هذ�  جعلت  لو  �نك  بحيث  جد�  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  �أن  تعلم  هل   •

لطفا على �شطحه
�جلر�فيت  من  م�شنوع  �لر�شا�س  قلم  �أن  تعلم  • هل 

بها  ت��دور  �لتي  �ل�شرعة  ب�شبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 من  �أك��ر  ي�شتمر  ل  �لك�شوف  �أن  تعلم  هل   •
�لأر�س حول �ل�شم�س 

جحا احلكيم
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ف�ائد القرنبيط
لل�شرطان:  ق���ات���ل    -1  
ي��ح��ت��وي �ل��ق��رن��ب��ي��ط على 
مادة sulforaphane وهو 
م���رك���ب �ل���ك���ربي���ت �ل����ذي 
ي��ق��ت��ل �خلاليا  �أن�����ه  ث��ب��ت 
�ل�شرطانية،  �جل���ذع���ي���ة 
وبالتايل يعمل على تباطوؤ 

منو �لورم.
�لقلب:  �شحة  ي��ع��زز    -2

من  وغ���ريه���ا  �ل��ق��رن��ب��ي��ط  يف  �مل���وج���ودة    sulforaphane م����ادة  ت��ع��ت��رب 
�خل�شر�و�ت من �ملو�د �لتي تعمل على حت�شن �شغط �لدم وتعزيز �شحة 

�لكلى.
�جل�شم،  يف  �للتهاب  تقليل  على  �لقرنبيط  يعمل  �للتهابات:  يقلل    -  3

وهي حالة مرتبطة بال�شرطان و�أمر��س �أخرى.
4 -  يعزز �شحة �لدماغ: �لقرنبيط هو م�شدر جيد من مادة )�لكولن(، 
على  ي�شاعد  �أن��ه  �إذ  �ل��دم��اغ،  منو  يف  بدورهما  و�ملعروفن  )ب(  وفيتامن 

تن�شيط وظيفة �لإدر�ك، وحت�شن �لتعلم و�لذ�كرة.
�جل�شم  قدرة  يعزز  �لقرنبيط  �جل�شم:  من  �ل�شموم  �إز�لة  على  يعمل    5-
�لتي  �لأك�شدة  م�شاد�ت  على  ويحتوي  متعددة،  بطرق  �ل�شموم  �إز�ل��ة  على 

تعرف با�شم )�جلالكو�شينولت( وتعمل على �إز�لة �ل�شموم من �جل�شم.

قرر جحا �ن يكون حكيما عليما وقا�شيا فا�شال وجالد� �ي�شا لذلك �خذت زوجته على عاتقها �ن ت�شاعده و�ن 
جتعل �شيته يلف ويدور يف �لبالد يف من �شرقها لغربها.. وما �در�كم من هي زوجة جحا �نها �م ل�شانن و�شاحبة 
�لعقلن �لتي تتكلم وتفكر بعقل �مر�أتن، لذلك تخرج منذ �ل�شباح �لباكر �إىل نبع �ملاء بنف�شها لتح�شره مع 
�شديقاتها تنظر وترى وحتفظ.. و�ي�شا يف جمال �لن�شاء ت�شمع وحتكي، �ما عن �شطح بيتها فحدث ول حرج 
فان عيناها تاأتيان بالبعيد و�أذنيها تلتقطان �لكلمات �لطائرة عرب �لنو�فذ، كما �ن لها رقبة مثل �لفنار يدور يف 

كل �جتاه يلتقط من هنا وهناك كل ما يفيد. 
ور�أ�شه لتح�شيها ثم يحدثها ثم  �آذ�ن��ه  لها  كانت حتكي جلحا كل �شغرية وكبرية وهو يحفظ وي�شم.. مينح 
يخرج ليجل�س يف �ملجل�س يف �مل�شجد م�شبحته بن يديه ولكن عقله يعمل ويعمل حتى حانت له فر�شة �شريعة 
عندما جاء �حلاج ��شماعيل لي�شلم عليه فقال جحا وهو ينظر �ليه متفكر� �أرى �حدهم يف �لبيت ينتظرك ��شرع 
فاأنت على �شفر ثم خف�س نظره وتظاهر بالت�شبيح، فخرج �حلاج ��شماعيل ليقول للنا�س �شبحان �هلل بالفعل �ن 
هناك من ينتظرين ونحن على �شفر، ثم جاء له رجال يدعى علي ف�شلم عليه وجل�س.. نظر �ليه جحا ثم قال 
�آه-�آه قم من هنا يا علي فاأنت تخفي يف بيتك �شيئا ل حق لك فيه، فقام علي و�شرخ ح�شنا ل تغ�شب يا مولنا 
جحا �شاأعيد �لديك �إىل �شاحبه و�ذ طار مرة �خرى وجاء عندي �شاأعيده �أق�شم �أن �أعيده لكن ل تغ�شب مني 

يا مولي جحا. 
مند ذلك �ليوم مولنا جحا ل يكف عن �لكالم و�لكت�شافات و�لتنبوؤ�ت و�لف�شل يف ذلك يرجع لوكالة �لنباء 
�خلا�شة به وهي �أم ل�شانن �لتي ت�شع �آذناها على �لبو�ب وتر�شل عيونها يف كل مكان ول ت�شرفهما قبل �ن 

يعود� بالخبار.

ب����دد ع��ل��م��اء رو�����س �لع���ت���ق���اد�ت �خل��اط��ئ��ة ح����ول �لعقم 
و�إم��ك��ان��ي��ة �لإ���ش��اب��ة ب��ع��دوى ف��ريو���س ك��ورون��ا م��ن جر�ء 

�لتطعيم باللقاح �مل�شاد لكورونا.
�جلزيئية  �لأح��ي��اء  ع��امل  �شكولت�شوف،  مك�شيم  و�أع��ل��ن 
�مل�شادقة  متت  �لتي  كورونا  �شد  �للقاحات  �أن  �لرو�شي، 
وهو  �لفريو�س،  من  للغاية  �شغري�  ج��زء�  حت��وي  عليها، 

جن و�حد و"حتى ن�شف هذ� �جلن".
�شخ�س  �إ�شابة  ذل��ك  يثري  �أن  ميكن  ل  "طبعا  و�أ���ش��اف: 

بفريو�س كورونا".
ق�شم  مدير  نائب  غوريلوف،  �ألك�شندر  �أو�شح  جانبه  من 
�لعلوم يف معهد علم �لأوبئة �ملركزي �لرو�شي، �أن "فعالية 
و�أمن �أي لقاح يعد�ن من �شفاته �لرئي�شية. وعندما يقوم 

�لربوتوكول  وفق  ذلك  فيعمل  لقاحه  بت�شجيل  �ل�شانع 
�لدويل".

هذ� وبدد �لعلماء �أي�شا �لعتقاد�ت �خلاطئة �لتي مفادها 
�أن �ل��ل��ق��اح��ات ق��د ت��ث��ري �إ���ش��اب��ة �مل����ر�أة ب��ال��ع��ق��م. وو�شف 

�شكولت�شوف هذه �لعتقاد�ت باأنها "بدعة كاملة".
بوليبوك،  ف���الدمي���ري  �ل���رو����ش���ي،  �مل��ن��اع��ة  وك����ان ط��ب��ي��ب 
�لتخلي عن  ع��دم  �إىل  ِم��ن كورونا  َم��ن تعافى  �شابقا  دع��ا 
�لتطعيم، م�شري� �إىل �أن كمية �لأج�شام �مل�شادة تنخف�س 
بعد مرور �لوقت، لذلك يظهر هناك خطر لالإ�شابة من 
�لقائل  �لعتقاد  �لطبيب  دح�س  كما  بالفريو�س.  جديد 
�إن مناعة �ل�شخ�س تنخف�س بعد تلقيه جرعة �أخرى من 

�للقاح، و�إن �حتمال �إ�شابته يزد�د.

علماء يبددون العتقادات اخلاطئة حول التطعيم �شد كورونا

ممثلة ب�لي�ود جانفي كاب�ر تقف للتقاط �س�ر خالل الرتويج للفيلم الهندي القادم »روحي« يف م�مباي  . ا ف ب


