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�أ��ص��اب��ع البطاط�س وق�ط��ع ال��دج��اج املقلية وح�ل��وى ال��دون�ت����س كلها
م�أكوالت �شهية ،ولكن تناولها با�ستمرار ي�شكل خطورة على القلب.
فما امل�شاكل التي ميكن للطعام املقلي �أن يت�سبب فيها؟ وهل هناك
بدائل لهذه امل�أكوالت ال�شهية؟
الطعام املقلي ال ميكن للبع�ض اال�ستغناء عنه ،ولكن تناوله ب�شكل
دائم يرفع من خطورة الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية،
وفقا لدرا�سة حديثها مت �إجرا�ؤها يف ال�صني.
وق��ام ف��ري��ق م��ن الباحثني بتحليل ب�ي��ان��ات �أك�ث�ر م��ن ن�صف مليون
م�شارك يف  17بحث مت �إجرا�ؤها يف ال�سنوات الأخرية ،كما جاء مبوقع
"�شبكة �أخبار ال�صحة" الأملاين (.)HealthNewsNet
ووجد الباحثون �أن ما ي�صل حلوايل � 37ألف �شخ�ص من امل�شاركني
يف ال ��درا� �س ��ات ي �ع��ان��ون م��ن م���ش��اك��ل خ �ط�يرة يف ال �ق �ل��ب والأوع� �ي ��ة
ال��دم��وي��ة ،و�أن ت�ن��اول الطعام املقلي يرتبط ب��زي��ادة خطر الإ�صابة
ب��أم��را���ض القلب وال�سكتات الدماغية وف�ق��ا مل��وق��ع "�شبكة الطب"
(.)MedicineNet
وتو�صل الباحثون �إىل �أنه حتى مع تناول كميات �صغرية من الطعام
املقلي ميكن له �أن ي�شكل خطورة على �صحة القلب� ،إذ �أن تناول 114
غ��رام فقط م��ن ه��ذا ال�ن��وع م��ن امل ��أك��والت ي��زي��د م��ن خطر الإ�صابة
ب ��أم��را���ض الأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة مب�ع��دل  28ب��امل�ئ��ة .وت��رت�ف��ع معدالت
الإ�صابة ب�ضيق ال�شريان التاجي مبعدل  22باملئة ،بينما ي�صل خطر
الإ�صابة بف�شل القلب مبعدل  37باملئة.
وتعود خطورة الأطعمة الدهنية ملا يعرف بـ "الأحما�ض الدهنية"
�أو "الدهون غ�ير امل�شبعة" ،وال �ت��ي ي� ��ؤدي ت�ن��اول�ه��ا ل��رف��ع معدالت
ال �ك��ول �� �س�ترول يف ال ��دم مب��ا ي���س��اه��م يف الإ� �ص��اب��ة ب ��أم��را���ض القلب
وااللتهابات وال�ضغط الع�صبي.

ن�صائح للتخل�ص من ال�صداع
دون عقاقري طبية!
�آالم ال�صداع خمتلفة كما �أن م�سبباته خمتلفة �أي�ضا ،ولكن اخلرب
املفرح هو �أن هناك طرقاً و�سب ً
ال متكننا من التخل�ص من ال�صداع
دون احلاجة �إىل تناول الأدوي��ة ،التي قد حتمل يف طياتها خماطر
و�أعرا�ضا جانبية ترهق �أج�سادنا.
ال�صداع م�شكلة ت ��ؤرق الكثريين ،خا�صة من يعملون �أوق��ات�اً طويلة
وي�ع��ان��ون م��ن ال�ت��وت��ر� ،أو م��ن ي�شكون م��ن �أع��را���ض �صحية �أخرى.
"فيم" الأملاين الإلكرتوين يورد ع�شر ن�صائح للحيلولة دون الإ�صابة
بال�صداع:
 انخفا�ض ن�سبة ال�سكر يف ال��دم ت ��ؤدي �إىل ال���ص��داع .لذلك يجبتناول الطعام ب�شكل دوري دون انتظار �أعرا�ض اجلوع .وين�صح ب�أكل
�أغذية حتتوي على املغني�سيوم ،مثل الأ�سماك واملك�سرات ،لأنها تهدئ
الع�ضالت والأع�صاب .كما يجب يف املقابل جتنب �أطعمة حتتوي على
ال�سكر والدهنيات والنبيذ وال�شوكوالتة والقمح و�أي غذاء يحتوي
على مادة الغلوتامات .و�إذا ما �أ�صيب املرء بال�صداع ،فيمكن لقدح من
القهوة �أن يخف�ض �أعرا�ضه ،على �أال يكون اجل�سم يحتوي بالفعل على
مادة الكافيني.
ال�ضغط املتوا�صل على الأ�سنان قد يكون �أحد �أ�سباب ال�صداع .لذلك،
البد من الذهاب �إىل الطبيب ملعاجلة هذه امل�شكلة� ،إذ ميكن ت�صميم
تقومي خا�ص يتم ارتدا�ؤه للحد من ال�ضغط على الفك.
 اجللو�س لفرتات طويلة �أمام احلا�سوب ي�ؤدي �إىل �آالم يف الرقبة،وال�ت��ي ت�سبب ب��دوره��ا ال���ص��داع .يف ه��ذه احل��ال��ة ،يُن�صح با�ستخدام
جم�ف��ف ال���ش�ع��ر ،ال ��ذي يطلق ه ��وا ًء ��س��اخ�ن�اً ،وت�صويبه ع�ل��ى العنق
والأكتاف وم�ؤخرة الر�أ�س.
 �إذا كان ال�صداع ي�صيب املرء خالل �أيام الإجازات �أو يف �صباح �أول يومعمل يف الأ�سبوع ،ينبغي التدقيق يف انتظام وعدد �ساعات النوم .فقلة
النوم �أو زيادتها تت�سبب يف الإ�صابة بال�صداع .لذلك ،ين�صح املوقع
الأملاين حتى يف العطالت باال�ستيقاظ مبكراً وعدم الإطالة يف النوم.

ب�سبب اللقاح..حيلة خبيثة من امر�أتني
قررت امر�أتان من والية فلوريدا الأمريكية،
اللجوء �إىل حيلة خبيثة للح�صول على لقاح
فريو�س كورونا امل�ستجد ،وذل��ك من خالل
التنكر على هيئة �سيدتني م�سنتني .وقالت
�صحيفة "نيويورك تاميز" الأمريكية� ،إن
امل��ر�أت�ين ت�ت�راوح �أع�م��اره�م��ا ب�ين  34و44
ع ��ام ��ا ،ل�ك�ن�ه�م��ا ق ��ررت ��ا ال�ت�ن�ك��ر ع �ل��ى هيئة
�سيدتني طاعنتني يف ال�سن ،للح�صول على
جرعة ثانية من لقاح كوفيد -19بعد تلقي
اللقاح الأول يف وقت �سابق .وتعر�ضت املر�أتان
امل�ت�خ�ف�ي�ت��ان الن �ت �ق��ادات � �ش��دي��دة م��ن قبل
�ضباط ال�شرطة بعد و�صولهما �إىل موقع
مركز امل�ؤمترات يف مقاطعة �أوراجن بوالية
فلوريدا الأربعاء املا�ضي .وكانت ال�سيدتان
ترتديان قفازات ونظارات وقبعات من �أجل
�إخفاء عمرهما احلقيقي و�إيهام امل�س�ؤولني
ب�أنهما م�سنتان ،ويجوز لهما احل�صول على
اللقاح .وكان حاكم فلوريدا رون دي�سانتي�س
قد �أعطى �أولوية اللقاح لكبار ال�سن ،الذين
تبلغ �أعمارهم  65عاما فما ف��وق .ون�شرت
ال���ش��رط��ة �أول �أول �أم ����س اجل�م�ع��ة ،مقطع
فيديو يظهر حلظة ك�شف �أم��ر ال�سيدتني،
حيث قال لهما �أحد امل�س�ؤولني" :هل تعلمان
ماذا فعلتما؟ لقد �سرقتما اللقاح من �شخ�ص
يحتاج �إليه �أكرث منكما ..والآن لن حت�صال
على اجلرعة الثانية".
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الطعام املقلي خطر على القلب

متالزمة القلب املك�سور..
حالة �صحية خطرية

حلظات مرعبة ..ا�شتعال
حمرك طائرة يف ال�سماء

ال�شيخوخة املبكرة مر�ض ُي�ضعف �أداء بع�ض
�أجهزة اجل�سم يف موعد مبكر عن املعتاد ،حيث
ي�صاب البع�ض بال�شيخوخة املبكرة وهم يف
�أواخر الثالثينيات ،وعادة ما تظهر البوادر
يف �سرعة منو ال�شعريات البي�ضاء �أو زيادة
عدد التجاعيد على اجللد ،وب�سبب زيادة
معدل الإ�صابة بها خالل ال�سنوات الأخرية؛
ب�سبب من��ط احل��ي��اة غ�ير ال�صحي الذي
تعي�شه الأغلبية ،ف�سوف نر�صد لكم
فيما يلي طرق التغلب على هذه
امل�شكلة ،من خالل تطبيق
ب��ع�����ض ال���و����ص���ف���ات
الطبيعية.

و�صفات طبيعية لعالج ال�شيخوخة املبكرة عند ال�شباب
خلطة زيت الزيتون مع ع�صري الليمون
يُعترب زيت الزيتون ح ً
ال �سحرياً يف مواجهة ال�شيخوخة
امل�ب�ك��رة؛ الح�ت��وائ��ه على ال��ده��ون الأح��ادي��ة غ�ير امل�شبعة
ذات الفائدة العظيمة ،كما �أنه يحتوي على الفوليفينولز
امل�ضاد للأك�سدة ،ال��ذي يحمي اجل�سم من ردود الأفعال
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة اخل� �ط�ي�رة ال� �ت ��ي ت �� �س��رع ظ� �ه ��ور �أع ��را� ��ض
ال�شيخوخة ،وم��ن امل �ع��روف �أن ل��ه ق��درة فائقة على �شد
اجللد وت�أخري ظهور التجاعيد ،خا�صة �إذا مت دجمه مع
حام�ض الليمون ،ل��ذا اخلطي ملعقتني كبرية م��ن زيت
الزيتون م��ع ملعقة �صغرية م��ن ع�صري الليمون ودلكي
وجهك بها جيداً بحركات دائرية ،ثم ا�شطفيه باملاء ،علماً
ب�أن تكرار الأمر مرتني �أ�سبوعياً �سيجعلك حت�صلني على
نتائج ُم ْر ِ�ض َية.
ما�سك املوز والع�سل والزبادي
يحتوي الزبادي على نوع البكرتيا اجليدة التي لها ت�أثري
كبري على مكافحة ال�شيخوخة ،وال �شك �أن الفيتامينات
واملعادن املوجودة بالع�سل واملوز جتعلهما من �أهم الأطعمة
التي ميكن االعتماد عليها يف عالج ال�شيخوخة املبكرة ،لذا
اخلطي ن�صف موزة مع ملعقتني من الع�سل ون�صف علبة
زبادي للح�صول على ما�سك فعال يف حماربة التجاعيد،
واتركيه على ب�شرتك ملدة  15دقيقة ،ثم ا�شطفيه مباء
فاترَ ،
و�ضعِي من�شفة مبللة مباء �ساخن على وجهك ملدة 3
دقائق �أخرى للح�صول على �أف�ضل نتائج.
العد�س ملكافحة ال�شيخوخة
ال�ك�ث�يرات ال يعلمن �أن للعد�س ف��وائ��د ك�ث�يرة للب�شرة؛
لكونه ي�ضيق امل�سامات الوا�سعة ،وي�ساعد يف �إنتاج اخلاليا
اجلديدة ،وكل ما عليكِ هو �سلق ملعقتني كبريتني من

العد�س الأ�صفر وانتظاره حتى ين�ضج ،ثم قومي بهر�سه
وف��رده على وجهك ،واتركيه حتى يجف مت��ام�اً ،وبعدها
اغ�سلي وجهك باملاء البارد وجففي ب�شرتك بلطف.
البي�ض لعالج حب ال�شباب
تعد املا�سكات الطبيعية التي تقوم بها ال�سيدات يف املنازل
من �أه��م امل�صادر للح�صول على جمال طبيعي خ��ال من
ال�شوائب وحب ال�شباب.
وتقوم الكثريات بخلطات طبيعية ومنها ما�سك للوجه
م�ك��ون م��ن البي�ض كعن�صر �أ��س��ا��س��ي ،حيث يعد البي�ض
واحد من �أهم م�صادر الربوتني الذي يعد املكون الرئي�سي
للجلد وال�شعر ،لذلك ميكن ا�ستخدام ما�سكات البي�ض
لعالج م�شاكل خمتلفة للب�شرة.
ي�ساعد البي�ض على ا�ستعادة توازن الب�شرة و توازن �إفراز
الزيوت ،لذلك هو ما�سك فعال ل�صاحبات الب�شرة الدهنية
وع�ل�اج ح��ب ال���ش�ب��اب� .أي �� �ض �اً ي�ع�م��ل ال�ب�ي����ض ع�ل��ى جتدد
خاليا الب�شرة و�شد اجللد ،من ثم ميكن تطبيقه لإخفاء
التجاعيد و اخلطوط الدقيقة التي قد تهاجمكِ يف �سن
مبكر.
 .1ما�سك بيا�ض البي�ض ل�شد الب�شرة
املكونات:
بيا�ض بي�ضة
الطريقة:
نظفي وجهك جيدا
قومي بف�صل بيا�ض بي�ضة ثم يطبق ه��ذا ال�سائل اللزج
مبا�شرة على وجهك با�ستخدام كرة القطن
اتركيه ليجف متامًا ملدة  15 - 10دقيقة
يغ�سل الوجه جيدا باملاء الفاتر
هذا املا�سك ي�ساعد ب�شكل كبري يف حت�سني الدورة الدموية.

كما �أن��ه ي�ساعد يف �شد اجل�ل��د حتى ال ي�تراخ��ى وتظهر
التجاعيد.
 - 2ما�سك �صفار البي�ض لعالج حب ال�شباب
ما�سك �صفار البي�ض
ما�سك �صفار البي�ض
املكونات:
�صفار البي�ض
ملعقة �صغرية من الع�سل
الطريقة:
تخلط املكونات معا ثم تطبق على الب�شرة بعد تنظيفها.
يرتك ملدة � 10إىل  15دقيقة
اغ�سلي وجهك جيدا باملاء الفاتر
هذا املا�سك مهمته ترطيب الب�شرة اجلافة خا�صة خالل
ف�صل ال�شتاء الذي تزيد خالله م�شكلة اجلفاف.
تابعي املزيد :ما�سكات اخلمرية ل�شد الب�شرة.
- 3ما�سك البي�ض واحلليب ملقاومة التجاعيد
ما�سكات ملقاومة التجاعيد
املكونات:
 - 2ملعقة كبرية من احلليب
بيا�ض بي�ضة
الطريقة:
مت��زج املكونات مع خفق بيا�ض البي�ض قبل �إ�ضافته ثم
يطبق املا�سك على ب�شرة نظيفة ،اتركيه على وجهك ملدة
� 15إىل  20دقيقة قبل �أن يغ�سل جيدًا
هذا عالج رائع ملقاومة ال�شيخوخة جلميع �أنواع الب�شرة،
بف�ضل خ�صائ�ص البي�ض ال�سابق ذك��ره��ا بالإ�ضافة �إىل
ال �ب �ي �ت��اك��اروت�ين امل ��وج ��ود يف اجل� ��ذر وه ��و م��رك��ب م�ضاد
للأك�سدة امل�سببة للتجاعيد وخطوط ال�شيخوخة املبكرة.

التغريات ال�سلوكية لدى
امل�سنني ينذر مبر�ض خطري
ق��ال امل��رك��ز االحت� ��ادي للتوعية ال�صحية �إن ال�ت�غ�يرات ال�سلوكية
ل ��دى امل �� �س �ن�ين ،م �ث��ل ب�ع����ض ال���س�ل��وك�ي��ات ال���ش��ائ�ن��ة وت �ع��دي حدود
ال�ل�ي��اق��ة والع�صبية ال��زائ��دة وال�ع��دوان�ي��ة وال�لام �ب��االة ،ت�شري �إىل
�إ�صابتهم باخلرف اجلبهي ال�صدغي (Frontotemporal
 ،)dementiaوالذي يحدث ب�سبب تلف اخلاليا الع�صبية للف�ص
اجلبهي ال�صدغي للدماغ.
و�أو�ضح املركز �أن الإ�صابة بهذا املر�ض عادة ما تبد�أ يف �سن مبكرة عن
مر�ض �ألزهامير؛ حيث �إنه غالباً ما يتم الإ�صابة بهذا املر�ض قبل
بلوغ �سن ال�ستني.
وت���ش�م��ل الأع ��را� ��ض الأخ� ��رى ل�ل�خ��رف اجل�ب�ه��ي ال���ص��دغ��ي م�شاكل
النطق واللغة (عدم معرفة معاين الكلمات و�صعوبة ت�سمية الأ�شياء
واحلديث املرتدد واملخت�صر) وا�ضطرابات احلركة (الرتنح والرعا�ش
والت�صلب وتقل�صات الع�ضالت).
ويف ح��ال مالحظة ه��ذه الأع��را���ض ينبغي ا�ست�شارة �أخ�صائي طب
�شيخوخة يف �أقرب وقت ممكن .ويف الوقت احلايل لي�س هناك عالج
�شامل لهذه احلالة ،ولكن هناك عالجات من �ش�أنها �أن ت�ساعد على
تخفيف الأعرا�ض.

�سقط حطام من طائرة ركاب من
ط ��راز ب��وي�ن��ج  777ف��وق منطقة
�سكنية ق��ري�ب��ة م��ن م��دي�ن��ة دنفر
ب ��والي ��ة ك � ��ول � ��ورادو الأمريكية.
وا��ش�ت�ع��ل حم ��رك اجل �ن��اح الأمي ��ن
للطائرة �إث��ر �إق�لاع�ه��ا م��ن مطار
دن �ف��ر .ومت�ك�ن��ت ق �ي��ادة الطائرة،
التي تقل  231راكبا ف�ض ً
ال عن
 10هم �أفراد طاقمها ،من العودة
والهبوط ب�أمان يف مطار الإقالع،
دون وقوع �إ�صابات .ون�شرت �شرطة
مقاطعة برومفيلد يف كولورادو
� �ص��و ًرا مل��ا ي�ب��دو �أن ��ه واج �ه��ة �إطار
حم � ّرك يف حديقة �أم��ام�ي��ة لأحد
امل �ن��ازل .وك��ان��ت ال�ط��ائ��رة التابعة
ل�شركة اخلطوط اجلوية املتحدة
متجهة �إىل ه��ون��ول��ول��و يف والية
هاواي الأمريكية .وقالت ال�شرطة
�إن ح� �ط ��ام امل� �ح ��رك ت �� �س��اق��ط يف
م�ن��اط��ق خم�ت�ل�ف��ة ،ودع ��ت ك��ل من
يعرث على ج��زء من ذل��ك احلطام
للتبليغ.
و�أظ� �ه ��ر م�ق�ط��ع ف �ي��دي��و متداول
على موقع التوا�صل االجتماعي
"تويرت" امل �ح��رك وه��و ي�شتعل،
فيما �أظهرت مقاطع �أخرى و�صور
�أج� ��زاء م��ن امل �ح��رك وه ��ي تتناثر
فوق �أحياء �سكنية.
ع �ل��ى �إث � ��ر ذل � ��ك ،وج �ه��ت �شرطة
ب��روم �ف �ي �ل��د ب� ��والي� ��ة ك � ��ول � ��ورادو
تعليمات لل�سكان املحليني بعدم
االق� �ت ��راب م ��ن �أج � � ��زاء الطائرة
املتناثرة .ون�شرت ال�شرطة �صورا
لقطع تطايرت من الطائرة.
ووج�ه��ت �إدارة �شرطة برومفيلد
ن��داء لل�سكان على "تويرت"�" :إذا
وج��دت �أج��زاء رج��اء ال تلم�سها �أو
َ
تنقلها .املجل�س الوطني ل�سالمة
و�سائق النقل يريد بقاء كل الأجزاء
يف مكانها من �أجل التحقيق".

زجاجات �سكر وم�سحوق
خبز تغلق مطار

ب �� �س �ب��ب زج� ��اج� ��ات حت� �ت ��وي على
� �س �ك��ر وط �ح�ي�ن وم �� �س �ح��وق خبز،
مت �إغ �ل��اق م �ط��ار "�شتوجتارت"
يف �أمل��ان�ي��ا ،م�ساء اخلمي�س املا�ضي
لعدة �ساعات .كما مت تعليق حركة
ق� �ط ��ارات ال �ت��رام م ��ؤق �ت��ا ،ح�سب
م��ا �أع�ل��ن متحدث با�سم ال�شرطة
االحتادية ،اجلمعة .وقامت قوات
ال�شرطة بتفتي�ش املطار بالكامل،
ح �ي��ث ع �ث��رت ع �ل��ى  6زج ��اج ��ات
بال�ستيكية �أخرى يف �سلة قمامة.
وبعد الفح�ص ،ات�ضح �أن الزجاجات
حتتوي على مواد تتعلق مبكونات
غذائية .وبعد ذلك مت العثور على
ال��رج��ل ال ��ذي ت��رك�ه��ا �أو تخل�ص
منها قبل �سفره ،وفقا للتحقيقات
الأولية.

متى تنتهي �أزمة كورونا؟ ..خبري
�أمريكي ي�ضع تاريخا �سعيدا
و�ضع الأكادميي جامعة جونز هوبكنز مارتي مكاري ،تاريخا طموحا للغاية
تنتهي معه �أزم��ة فريو�س ك��ورون��ا يف ال��والي��ات املتحدة� ،أك�ثر دول العامل
ت�ضررا من الوباء.
وقال مكاري يف مقال ن�شره يف �صحيفة "وول �سرتيت جورنال" الأمريكية
�إنه يتوقع �أن يختفي الوباء من �أمريكا على الأغلب بحلول �أبريل املقبل.
و�أ�ضاف الأ�ستاذ يف كلية الطب يف اجلامعة املرموقة ،التي �صار مرجعا �أزمة
الوباء �أن معدل الإ�صابات اليومية انخف�ضت بن�سبة  77باملئة منذ يناير
املا�ضي ،م�ضيفا �أن هناك �أ�سباب تدعو �إىل االعتقاد ب�أن �أمريكا تخطو قدما
نحو م�ستوى منخ�ض من العدوى.
وتابع اجل��راح الأمريكي" :معظم امل�صابني اجل��دد تظهر عليهم �أعرا�ض
خفيفة �أو ال تظهر �أعرا�ض نهائيا ،ذلك �أتوقع �أن يختفي كوفيد 19 -يف
الغالب بحلول �أبريل ،مما ي�سمح للأمريكيني با�ستئناف حياتهم الطبيعية
وي�ستند مكاري يف تقديره �إىل �أن عدد التطعيمات التي �أعطيت يف الواليات
املتحدة بالإ�ضافة �إىل عدد امل�صابني ،ال��ذي جت��اوز  28مليونا ،ميكن �أن
ي�ساهم يف ت�شكيل مناعة القطيع بحلول الربيع.
وحتدث مناعة القطيع عندما ي�صبح عدد كاف من النا�س حم�صنني �ضد
الفريو�س ،مما و�ضع حد النت�شاره.
و�أعرب الأكادميي يف جامعة جونز هوبكنز �أن مناعة القطيع �ستحمي من
انت�شار �سالالت جديدة من فريو�س كورونا.
وقال" :عندما يتم ك�سر �سل�سلة انتقال الفريو�س يف �أماكن متعددة� ،سيكون
من ال�صعب انت�شاره ،وهذا ي�شمل ال�سالالت اجلديدة".

االثنني  22فبراير  2021م  -العـدد 13171

22 February 2021 - Issue No 13171

Monday

بتوجيهات نهيان بن مبارك وبح�ضور  49خبري ًا وتقني ًا ميثلون  12دولة

�ش�ؤون حملية

جائزة خليفة ت�ستعر�ض م�ستقبل �ألياف نخيل التمر يف القطاع ال�صناعي
حما�ضرة علمية تتناول امل�سار التقني لإ�ضافة �ألياف نخيل التمر �إىل منظومة الألياف الطبيعية

تقنية «بامل ِفل» ابتكار جديد لأول �ألياف ن�سجية يف العامل يتم ا�ستخال�صها من املنتجات الثانوية لتقليم نخيل التمر
•• �أبوظبي  -الفجر

بتوجيهات معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزير الت�سامح والتعاي�ش رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة،
نظمت الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي حما�ضرة علمية افرتا�ضية
ب�ع�ن��وان "امل�سار التقني لإ��ض��اف��ة �أل �ي��اف نخيل التمر
�إىل منظومة الأل �ي��اف الطبيعية" ،قدمها الدكتور
حممد امل �ي��داين� ،أ��س�ت��اذ م�ساعد ،ق�سم هند�سة املواد،
اجلامعة الأملانية بالقاهرة ،بجمهورية م�صر العربية،
بح�ضور � 49شخ�صاً هم نخبة من اخلرباء والتقنيني
واملزارعني ميثلون  12دولة بالعامل.
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و�أ��ش��ار الدكتور عبد ال��وه��اب زاي��د �أم�ين ع��ام اجلائزة
ب�أن هذه املحا�ضرة ت�أتي �ضمن توجيهات معايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش
رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة ،يف �إط��ار التزام اجلائزة
بن�شر املعرفة العلمية والتوعية باملمار�سات الزراعية
اجل �ي��دة للنخيل لتمكني امل ��زارع�ي�ن وحت���س�ين جودة
التمور .معرباً عن تقديره للجهود العلمية واملهنية
التي يقدمها الدكتور حممد امليداين وفريق البحث.
من جهته فقد �أ�شار املحا�ضر الدكتور حممد املياين
�إىل الأه�م�ي��ة االقت�صادية ل�ل�ن��واجت ال�ث��ان��وي��ة ل�شجرة
نخيل التمر مثمناً ه��ذه املنتجات ع�بر حتويلها �إىل
�أل �ي��اف عالية الأداء وال�ت��ي ت�سمى "بامل فِل" والتي

جناح جامعة الإمارات يف �آيدك�س
 2021ي�شهد � ً
إقباال من الزوار
•• �أبوظبي  -الفجر

�شهد جناح جامعة الإم��ارات يف معر�ض وم�ؤمتر الدفاع ال��دويل "�آيدك�س
ونافدك�س � ،"2021إقبا ًال كبرياً من الزوار �ضيوف املعر�ض وخا�صة القادة
الع�سكريني والباحثني والتقنيني .
ً
وقدم فريق جامعة الإمارات عرو�ضا �أمام زوار اجلناح �أم�س الأول ت�ضمنت
جماالت الف�ضاء وال�صحة والتغذية والهند�سة والدفاع ،و�أمن املعلومات،
والروبوتات والطائرات دون طيار والذكاء اال�صطناعي .
كما �شرح فريق اجلامعة للزوار عدد من املوا�ضيع البحثية التي ُت�سهم يف
�إيجاد حلولٍ مُبتكرة و ُم�ستدامة ،للتحديات التي تواجهها الدولة واملنطقة
والعامل.
و�أ�شاد العديد الزوار بامل�ستوى العلمي والتقني والبحثي املتطور جلامعة
الإمارات .
ً
وجت��يء مُ�شاركة اجلامعة يف ه��ذا احل��دث العاملي �إب��رازا لدورها الريادي
ك�أكرب جامعة بحثية علمية و�أكادميية يف الإمارات.

م��ن ��ش��أن�ه��ا خ�ل��ق قيمة مل��زارع��ي النخيل وت�شجيعهم
على تقليم النخيل بانتظام وبيع منتجاتهم الثانوية
للم�صانع ل�ك��ي ي�ت��م حت��وي�ل�ه��ا �إىل م�ن�ت�ج��ات نهائية.
و�أ� �ض��اف ب ��أن تقنية (ب��امل ِف��ل) تعترب مبثابة ابتكار
ج��دي��د ه��ي �أول ال �ي��اف ن�سجية و�أل �ي��اف للتدعيم يف
العامل يتم ا�ستخال�صها من املنتجات الثانوية لتقليم
نخيل التمر .م�سلطاً ال�ضوء على جمموعة فريدة من
املميزات والفوائد لهذه الألياف اجلديدة .نظ ًرا لأنها
م�ستدامًة وقاب ًلة للتحلل البيولوجي فح�سب ،بل �إنها
� ً
أي�ضا متوفرة بكميات هائلة واقت�صادية وعالية الأداء
وخفيفة الوزن و�آمنة ومتوافقة مع تكنولوجيا الغزل
والن�سيج املتاحة.
ك�م��ا ن��اق����ش امل�ح��ا��ض��ر ال �ت �ح��دي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة املرتبطة
با�ستخال�ص الأل �ي��اف ،وك�ي��ف ا�ستطاعت تكنولوجيا
(ب��امل ِف��ل) املبتكرة التغلب على تلك التحديات ،من
خالل �إزالة اللجنني وا�ستخال�ص الألياف ال�سليلوزية
ب�شكل فعال ،مع مقارنة �أه��م خ�صائ�ص �أل�ي��اف (بامل
ِف� ��ل) ب�خ���ص��ائ����ص الأل� �ي ��اف ال�ن�ب��ات�ي��ة االخ� � ��رى .كما
ا��س�ت�ع��ر���ض حت�ل�ي� ً
لا م��وج � ًزا لل��أ� �س��واق والتطبيقات
املحتملة لألياف (ب��امل ِف��ل) .مبا يف ذل��ك التطبيقات
ال�ن��ا��ش�ئ��ة م�ث��ل م��رك �ب��ات الأل� �ي ��اف ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة و�أل� ��واح
العزل احلراري و�أدوات املائدة القابلة للتحلل .عالوة
على ذل��ك ،الأ��س��واق الرا�سخة مثل الطبقات اخللفية
ال��داع �م��ة ل�ل���س�ج��اد و�أل � � ��واح اجل �ب ����س وال� � ��ورق غ�ير-
اخل�شبي .بالإ�ضافة �إىل التطبيقات التقليدية مثل
�أجولة اخلي�ش واحلبال .كما �أكد املحا�ضر على ت�أثري
ابتكار (ب��امل ِف��ل) على البيئة واملجتمع واالقت�صاد،
لأنها ت�ساعد على �إع��ادة اكت�شاف امل��وارد املتجددة غري
امل�ستغلة ،وتو�سيع نطاق امل��واد الطبيعية امل�ستدامة،
وتطوير ال�صناعات اخل�ضراء ،ودعم التنمية امل�ستدامة
للمجتمعات الريفية ،وبناء اقت�صاديات حيوية دائرية،

وتوليد فر�ص عمل م�ستدامة ،وكذلك احلفاظ على
ثقافات املجتمعات املحلية .و�أخ�ي�راً يو�ضح املحا�ضر
جهود فريق البحث يف تو�سيع نطاق تكنولوجيا �ألياف
(ب��امل ِف��ل) واالنتقال من النطاق �شبه ال�صناعي �إىل
النطاق ال�صناعي الكامل و�إن �ت��اج الأل �ي��اف على نحو
اقت�صادي وت�سويق التكنولوجيا .و�أ��ش��اد املحا�ضر يف
ختام املحا�ضرة بالدور الكبري ال��ذي قامت به جائزة
خليفة ال��دول�ي��ة لنخيل التمر واالب�ت�ك��ار ال��زراع��ي يف
دعم وتطوير قطاع زراع��ة النخيل و�إنتاج التمور على
م�ستوى ال�ع��امل ،م��ن خ�لال تنظيم املهرجان الدويل
للتمور الأردنية واملهرجان ال��دويل للتمور ال�سودانية
وامل�ه��رج��ان ال ��دويل للتمور امل�صرية وم��ا راف�ق�ه��ا من
�أن�شطة وفعاليات ،التي �ساهمت ب�شكل فاعل يف زيادة
ال�سمعة للتمور العربية وارت�ف��اع يف حجم ال�صادرات،
بالإ�ضافة اىل �سل�سلة امل�ؤمترات الدولية التي نظمتها
الأمانة العامة للجائزة على مدى ع�شرين عاماً.

انطالق فعاليات �أ�سبوع االبتكار  2021يف جامعة الإمارات

زكي �أنور ن�سيبة يكرم  32فائز ًا بجائزة الرئي�س الأعلى لالبتكار
•• العني  -الفجر

انطلقت �صباح �أم�س الأول فعاليات �أ�سبوع
الإمارات تبتكر  2021يف جامعة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة ،وال ��ذي ي��أت��ي ه��ذا العام
ب��ال �ت��زام��ن م��ع اال� �س �ت �ع��دادات لالحتفال
ياليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س دولة الإمارات
،ح�ي��ث تنظم ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات �أك�ث�ر عن
 112ف�ع��ال�ي��ة اف�ترا� �ض �ي��ة م��ن خمتلف
املراكز والكليات والإدارات .
وك��رم معايل زك��ي �أن��ور ن�سيبة – امل�ست�شار
ال�ث�ق��ايف ل���ص��اح��ب ال���س�م��و رئ�ي����س الدولة،
الرئي�س الأعلى جلامعة الإم��ارات -خالل
ف �ع��ال �ي��ات االف� �ت� �ت ��اح ،ال �ف��ائ��زي��ن بجائزة
الرئي�س الأعلى لالبتكار 2021-2020
 ،وال��ذي بلغ عددهم  32فائزاً �ضمن 15
م�شروعاً مبتكراً .حيث ف��ازت  5م�شاريع
طالبية �ضمن حمور التكنولوجيا والطاقة
امل �ت �ج��ددة وال �ن �ق��ل ،ف�ي�م��ا فازت7م�شاريع
لأع �� �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري ����س ،و 3م�شاريع
ن �ف��ذه��ا م��وظ �ف��ون ب��اجل��ام �ع��ة يف حم ��اور
التعليم والتكنولوجيا
وتوجه معايل زكي �أنور ن�سيبة ،خالل كلمته
بال�شكر والتقدير للم�ساهمني يف فعاليات
ال�برن��ام��ج ال ��ذي ت�سـهم ف�ـ��ي تعزيـز ن�شـر
املعرفـة وتكريـ�س ثقافـة االبتكار ك�أ�سـا�س
لتحقيـق التنميـة امل�سـتدامة وجـودة احليـاة،
ومثمناً �إجنازات ه�ؤالء املبتكرون واملكرمون
اليوم على ابتكاراتهم وا�ستحقاقهم بالفوز
بهذه اجل��ائ��زة يف دورت�ه��ا ال�ساد�سة ،و�شدد
معاليه على �أهمية ترجمة هذه االبتكارات
والإجن � ��ازات �إىل واق ��ع ملمو�س ي�سهم يف
ن�ه���ض��ة امل�ج�ت�م�ع��ات وب �ن��اء الأوط� � ��ان و�إىل
ا��س�ت�م��راري��ة التميز وال�ع�م��ل ع�ل��ى البحث

العلمي ال�ن��وع��ي و�إ� �ش��راك طلبة اجلامعة
يف املرحلة اجلامعية ومرحلة الدرا�سات
العليا يف تقدمي الأفكار وامل�شاريع البحثية
واالبتكارية".
و�أ� �ش��ار معاليه �إىل �أه�م�ي��ة ال�ت��وا��ص��ل مع
ال���ش��رك��اء اال��س�ترات�ي�ج�ي�ين يف القطاعات
وال� �ه� �ي� �ئ ��ات ذات ال� �ع�ل�اق ��ة م� ��ن خمتلف

امل ��ؤ� �س �� �س��ات احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا� �ص��ة حملياً
و�إقليمياً وعاملياً �إىل امل�شاركة يف ابتكارات
اجلامعة وو�ضع �آليات منا�سبة لتوظيفها
واال�ستفادة منها بال�شكل الأمثل.
جدير بالذكر �أن فعاليات �أ�سبوع االبتكار
ل �ه��ذا ال� �ع ��ام ح �م �ل��ت �إط � � ��اراً ج ��دي ��داً من
االبداع واالبتكار يف ظل الظروف ال�سائدة

ب�سبب جائحة كوفيد ،-19حيث �ستقام
جميع فعاليات الأ��س�ب��وع اف�ترا��ض�ي�اَ عرب
ت�ق�ن�ي��ات ال �ت��وا� �ص��ل ،وت�ت���ض�م��ن �أك �ث�ر من
 112ف �ع��ال �ي��ة ع �ل �م �ي��ة ن��وع �ي��ة تنوعت
ب�ين امل�ح��ا��ض�ـ�ـ��رات وامل ��ؤمت �ـ �ـ��رات والــور�ش
التعليميــة  ،التي تتنــاول موا�ضيع الف�ضــاء
والطاقـة وال�صحــة والتغذيــة والزراعــة

والهند�ســة والبيئــة ،و�أم�ـ�ـ��ن املعلومــات،
وال��روب��وت �ـ �ـ��ات وال �ط��ائ �ـ �ـ��رات ب �ـ��دون طيــار
،وال �ـ �ـ��ذك��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
العديــد مــن الفعاليــات املبتكـرة واملتنوعـة
ملختلـف الأن�شطة مـن املحا�ضـرات والــور�ش
وعــرو�ض االبتكارات واجلوائــز وم�ســتجدات
البحــث العلمــي واملناق�شــات العلميــة.

�ضمن مبادرة «حماكم اخلري» يف م�ساعدة �أ�سر املتعرثين والعمال

«حمــاكم اخلـيـر» ت�ســاهم يف تنفيــذ عــدد مــن املبــادرات املـجتمعيــة
•• دبي-الفجر:

�أطلقت حماكم اخلري تزامنا مع جائحة كوفيد  19عددا من
املبادرات املجتمعية ،برئا�سة �سعادة القا�ضي عبد اهلل الكيتوب
رئ�ي����س حمكمة التنفيذ ،و��س�ع��ادة ال�ق��ا��ض��ي ج�م��ال اجلابري
رئي�س املحكمة العمالية ،وبالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر
وال�شريك اال�سرتاتيجي اللجنة الدائمة ل�ش�ؤون العمال يف
دب��ي ،وبالتن�سيق م��ع �إدارة ال���ش��ؤون املالية والإداري� ��ة ممثلة
بق�سم اخلدمات العامة وبالتعاون مع ق�سم الق�ضايا العمالية
واملجل�س الن�سائي.

و�أ��ش��ار �سعادة طار�ش عيد املن�صوري مدير ع��ام حماكم دبي،
ط ّبقنا يف مبادرة حماكم اخلري مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية،
وتطوير �أطر ال�شراكة بني القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص،
من خالل تقدمي الدعم املادي ،و�أننا مببادرة (حماكم اخلري)
حققنا م���س�ت��وى ع ��الٍ م��ن تنفيذ الأه � ��داف اال�سرتاتيجية
امل �� �ش�ت�رك��ة ،وت ��أ� �س �ي ����س � �ش��راك��ة جم�ت�م�ع�ي��ة ت �ه ��دف خلدمة
املجتمع والرقي به وحتقيق م�صاحله ،و ي�شرفنا �أن نتعاون
با�ستمرار مع هيئة الهالل الأحمر ،لدعم جهودها الإن�سانية
واالجتماعية النبيلة ،يف �ضوء التغريات الكبرية التي طر�أت
على حياتنا االعتيادية ،ويف ظل ما ي�شهده العامل �أجمع من

ظروف ا�ستثنائية تربز قيم التكافل والبذل والإخاء بني جميع
�شرائح املجتمع ،و�ضرورة توطيد �أوا�صر التعاون والت�آخي ،وم ّد
يد العون للمجتمع.
وم��ن جانبه �أو��ض��ح �سعادة القا�ضي عبد اهلل الكيتوب رئي�س
حمكمة التنفيذ يف حماكم دبي ،ت�أتي هذه املبادرات املجتمعية
تزامنا مع الأو�ضاع العاملية اال�ستثنائية جراء جائحة كوفيد
 ،19و�ضمن خطة حمكمة التنفيذ املن�سجمة مع تطلعات
القيادة يف الدولة ويف خدمة املجتمع لتعزيز ال�شراكات بني
القطاعني اخلا�ص واحلكومي ،مما يثمر عن �إطالق مبادرات
�إن�سانية تعود باخلري على املجتمع ،وجت�سد �أروع �صور التالحم

املجتمعي يف الدولة .و�أ�شار رئي�س حمكمة التنفيذ قام فريق
املبادرة املجتمعية التابع ملحاكم اخلري وبالتن�سيق اخلدمات
العامة التابع لإدارة ال�ش�ؤون املالية والإدارية مع هيئة الهالل
الأحمر واللجنة الدائمة ل�ش�ؤون العمال يف دبي بتوزيع 300
ط��رد غ��ذائ��ي على العمال املت�ضررين م��ن ج��راء اجلائحة يف
مقر �سكنهم ،كما مت توزيع  600طرد غذائي (مواد �أولية)،
و 2500كيلو من التمور� ،إ�ضافة �إىل ما يقارب  500كرتون
م��اء ،و 400معطف على فئة ال�ع�م��ال ،كما �سيقوم الفريق
بالتن�سيق م��ع املجل�س الن�سائي ب��دع��م � 100أ��س��رة مواطنة
ملتعرثين مالياً ومالحقني ق�ضائياً ،يف ق�ضايا التنفيذ ال�شرعي

واملدين �ضمن مبادرة �أطلقتها يف �شهر رم�ضان املا�ضي ،بتوزيع
مواد غذائية على تلك الأ�سر امل�شمولة باملبادرة.
و �أعرب �سعادة القا�ضي جمال اجلابري رئي�س املحكمة العمالية
عن دور حماكم دبي املجتمعي املتمثل يف مبادرة حماكم اخلري
التي �أطلقتها حمكمة التنفيذ للم�ساهمة لتخفيف االعباء على
الفئات املت�ضررة من تبعات انت�شار مر�ض كوفيد  19وخا�صة
فئة ال�ع�م��ال ،وذل��ك ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال���ش��رك��اء اال�سرتاتيجيني
ملحاكم دبي من خالل توفري �سالل غذائية يف حماولة ل�سد
بع�ض االحتياجات الأ�سا�سية التي تعني العمال يف ظل الظروف
التي يتعر�ضون لها.
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حتدث متالزمة القلب املك�سور ،عندما يعاين �شخ�ص ما من
�إجهاد ج�سدي �أو عاطفي مفاجئ وح��اد ،وال��ذي ميكن �أن
ي�ضعف البطني الأي�سر للقلب ب�سرعة.
وتعرف احلالة �أي�ضا با�سم متالزمة "تاكوت�سوبو" ،وت�شري
�إىل حالة اعتالل ع�ضلة القلب ،والتي ت�شخ�ص عند املر�ضى
ب�سبب الإجهاد العاطفي �أو اجل�سدي ال�شديد.
�إليك ما حتتاج ملعرفته حول �أ�سباب متالزمة القلب املنك�سر
و�أعرا�ضها وعالجها.
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ت�ؤثر على القلب وقد تكون قاتلة

متالزمة القلب املك�سور ..حالة �صحية خطرية
ما هي متالزمة القلب املنك�سر؟
متالزمة القلب املك�سور ،التي وُ�صفت لأول مرة
يف ال�ي��اب��ان خ�لال الت�سعينيات ،ه��ي ح��ال��ة تتعطل
فيها وظيفة اجل��ان��ب الأي���س��ر م��ن ع�ضلة القلب،
ويجرب باقي القلب على بذل جهد �إ�ضايف لتعوي�ض
االعتالل .وقد يكون هذا خطريا لأنه ي�ؤثر �سلبا
على قدرة القلب على �ضخ الدم ب�شكل �صحيح.
وع�ل��ى ال�ع�ك����س م��ن ذل ��ك ،حت��دث ال�ن��وب��ة القلبية
ع �ن��دم��ا ي �ت��م ت �ق �ي �ي��د ت ��دف ��ق ال � � ��دم ،ال � ��ذي ينقل
الأك���س�ج�ين �إىل ال�ق�ل��ب� ،أو ينقطع مت��ام��ا .وعلى
ال��رغ��م م��ن �أن ال�ن��وب��ات القلبية واع �ت�لال ع�ضلة
القلب "تاكوت�سوبو" هما نوعان من ق�صور ع�ضلة
القلب الذي ميكن �أن ي�سبب �أعرا�ضا مت�شابهة� ،إال
�أن هناك بع�ض االخ�ت�لاف��ات الرئي�سية اجلديرة
باملالحظة.
ووف �ق��ا جل��اي وودي ،طبيب ال �ط��وارئ وامل�س�ؤول
الطبي الرئي�سي يف ،Intuitive Health
غالبا ما حتدث النوبات القلبية ب�سبب االن�سداد
الناجم عن تراكم الدهون املعروف با�سم اللويحات
يف ج ��دار ال���ش��راي�ين ،وال ��ذي مي�ك��ن �أن ي� ��ؤدي �إىل
جلطة يف الأوعية الدموية التي تعيق تدفق الدم
�إىل ع�ضلة القلب .ويف الوقت نف�سه ،يحدث اعتالل
ع���ض�ل��ة ال�ق�ل��ب "تاكوت�سوبو" ن�ت�ي�ج��ة ا�ستجابة
عاطفية �أو ج�سدية �شديدة ت�ؤثر على ع�ضلة القلب
ب�شكل مبا�شر.
وميكن �أن حتدث متالزمة القلب املك�سور حتى لو

كنت ب�صحة جيدة ،وفقا جلمعية القلب الأمريكية،
ولهذا ال�سبب من املهم فهم الأ�سباب والأعرا�ض.
ما الذي ي�سبب متالزمة القلب املك�سور؟
وفقا لوودي ،ي�شري ا�سم "متالزمة القلب املك�سور"
�إىل حقيقة �أن هذه احلالة ميكن �أن حتدث ب�سبب
�أحداث �صادمة عاطفية ت�ؤثر �سلبا على القلب.
وي �ق��ول �إن امل �ث��ال الأك�ث�ر �شيوعا لل�ضغوط التي
مي�ك��ن �أن ت� ��ؤدي �إىل ه��ذه احل��ال��ة ه��و احل ��زن من

كمية كبرية من هرمون الإجهاد الأدرينالني .ويف
بع�ض احل ��االت ،ميكن �أن ي ��ؤدي ه��ذا �إىل اعتالل
ع�ضلة القلب تاكوت�سوبو ،والذي ميكن �أن يحاكي
النوبة القلبية".
وبينما يُالحظ اعتالل ع�ضلة القلب "تاكوت�سوبو"
عند الرجال والن�ساء الأ�صغر �سنا ،وج��دت درا�سة
�أج ��ري ��ت ع� ��ام � 2015أن ن���س�ب��ة م��ذه �ل��ة بلغت
 89.8%من احلاالت حدثت يف الن�ساء الالئي
ت�تراوح �أعمارهن بني  58و 75عاما .وق��د وُجد
�أن امل�سببات الأك�ثر �شيوعا هي ج�سدية ()36%
تليها ال���ص��دم��ة ( .)27.7%واجل��دي��ر بالذكر
�أن��ه ال ميكن العثور على حمفز يف  28.5%من
املر�ضى.
وك�شفت الدرا�سة �أي�ضا �أن املر�ضى الذين يعانون
م��ن اع �ت�لال ع�ضلة ال�ق�ل��ب "تاكوت�سوبو" كانوا
ت �ق��ري �ب��ا �أك �ث��ر ع��ر� �ض��ة مب ��رت�ي�ن م ��ن امل�صابني
مبتالزمة ال�شريان التاجي احل��ادة (مثل النوبة
فقدان مفاجئ لأح��د �أف��راد الأ�سرة ،لكنه يالحظ القلبية) للإ�صابة با�ضطراب نف�سي �أو ع�صبي.
�أن م�شاعر اخل��وف ال�شديدة والغ�ضب واملفاج�أة
وغريها من امل�شاعر ميكن �أن تكون �أي�ضا حمفزا� .أعرا�ض متالزمة القلب املنك�سر
وتت�ضمن بع�ض الأح��داث الأخرى التي قد ت�سبب يقول وودي" :املر�ضى الذين يعانون من متالزمة
القلب املك�سور قد يعانون من �أمل يف ال�صدر و�ضيق
هذه احلالة ما يلي:
 ت�شخي�ص طبي مهم وم��زع��ج (�أو �أخ �ب��ار �سيئة يف التنف�س وانخفا�ض �ضغط الدم بعد وقت ق�صريجدا من حدث مرهق للغاية".
�أخرى)
ووف�ق��ا جل��ون��ز هوبكنز ميدي�سن وجمعية القلب
 حادث �سيارةالأمريكية ،ت�شمل الأع��را���ض والعالمات الأخرى
 خ�سارة مالية مدمرةالعتالل ع�ضلة القلب تاكوت�سوبو ما يلي:
 العنف املنزيل عدم انتظام �ضربات القلب مر�ض �شديدحتى الأحداث الإيجابية  ،مثل الدخول �إىل حفلة � -صدمة قلبية
مفاجئة �أو الفوز باليان�صيب ،ميكن �أن ت�ؤدي �إىل  -التعرق
 الدوخةاعتالل ع�ضلة القلب "تاكوت�سوبو".
واك�ت���ش�ف��ت درا� �س��ة �أج��ري��ت ع��ام  2020ارتفاعا وقد تظهر هذه الأع��را���ض يف �أي مكان من دقائق
طفيفا لدى املر�ضى الذين مت ت�شخي�ص �إ�صابتهم �إىل �ساعات بعد �أن مير �شخ�ص ما بحدث مرهق
باعتالل ع�ضلة القلب "تاكوت�سوبو" منذ تف�شي ج�سديا �أو عاطفيا.
ف�يرو���س ك��ورون��ا ،وو� �ص��ل �إىل  7.8%م�ق��ارن��ة بـ وتقول هايث" :ي�صفه البع�ض ب�أنه �شعور مثل فيل
 1.7%قبل جائحة "كوفيد ."-19بالإ�ضافة يجل�س على ��ص��دره��م .التعرق و�آالم ال�ف��ك و�آالم
�إىل ذل ��ك ،وج ��د �أن امل��ر� �ض��ى ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون من الذراع الي�سرى والغثيان والقيء والدوار وخفقان
ه��ذه احلالة �أث�ن��اء ال��وب��اء يق�ضون ف�ترة �أط��ول يف القلب وعدم الراحة يف منت�صف املعدة كلها �أعرا�ض
امل�ست�شفى من �أولئك الذين مت �إدخالهم �إليه قبل حمتملة �أي�ضا".
وي��و��ض��ح وودي" :النوبات القلبية ل�ه��ا �أعرا�ض
انت�شار الوباء.
وت�ق��ول جينيفر ه��اي��ث ،طبيبة �أم��را���ض القلب يف م�شابهة مل�ت�لازم��ة ال�ق�ل��ب امل�ك���س��ور ،ل��ذا م��ن املهم
مركز جامعة كولومبيا" :بغ�ض النظر عن �سبب احل�صول على ت�شخي�ص لأن النوبات القلبية ميكن
الإج�ه��اد ،ف��إن ا�ستجابة اجل�سم مت�شابهة :لإفراز �أن تكون قاتلة".

عالج متالزمة القلب املك�سور
يف حني �أن الأم��ر قد ي�ستغرق ما بني �شهرين �إىل
ثالثة �أ�شهر للتعايف بعد نوبة قلبية ،يقول وودي
�إن ال�شخ�ص ع��ادة ما يتعافى من متالزمة القلب
املك�سور يف غ�ضون �أ�سبوع �إىل �ستة �أ�سابيع ،ويتعافى
متاما يف غ�ضون �شهر �إىل �شهرين.
وك���ش�ف��ت درا� �س��ة �أج��ري��ت ع ��ام � 2015أن معدل
الوفيات بني مر�ضى "تاكوت�سوبو" ك��ان 5.6%
�سنويا .ويف ح�ين �أن امل��وت ن��ادر احل ��دوث ،يحدث

ق�صور القلب يف حوايل  20%من املر�ضى.
و�سيعتمد ع�لاج متالزمة القلب املك�سور �إىل حد
كبري على الأع��را���ض ال�ت��ي ي�ع��اين منها املري�ض،
وهذا وفقا لوودي� ،سيحدد �شدة احلالة.
ويذكر �أن الأطباء �سيو�صون يف كثري من الأحيان
ب ��أدوي ��ة م�ث��ل ح��ا� �ص��رات ب�ي�ت��ا وم�ث�ب�ط��ات الإن ��زمي
املحول للأجنيوتن�سني وم��درات البول .وميكنهم
�أي�ضا �إعطاء الأ�سربين للمر�ضى الذين يظهرون
تراكم الرت�سبات يف جدران ال�شرايني.

التمدد �أكرث فعالية من امل�شي خلف�ض �ضغط الدم املرتفع
وجدت درا�سة جديدة �أن متارين التمدد �أف�ضل من امل�شي ال�سريع خلف�ض �ضغط الدم لدى امل�صابني بارتفاع �ضغط الدم �أو املعر�ضني خلطر الإ�صابة به.لطاملا
كان امل�شي هو الو�صفة الطبية املف�ضلة للأطباء الذين يحاولون م�ساعدة مر�ضاهم على خف�ض �ضغط الدم لديهم .ويعد ارتفاع �ضغط الدم �أحد عوامل
اخلطر الرئي�سية لأمرا�ض القلب والأوعية الدموية ومن بني �أهم عوامل اخلطر التي ميكن الوقاية منها والتي ت�ؤثر على معدل الوفيات ب�شكل عام.
و ُت�ظ�ه��ر ه��ذه النتيجة اجل��دي��دة ،ال�ت��ي ُن���ش��رت يف
�شهر دي�سمرب  2020يف جملة الن�شاط البدين
وال�صحة� ،أن التمدد يجب �أن يكون جزءا من خطة
عالج �شاملة للأ�شخا�ص الذين يعانون من ارتفاع
�ضغط الدم.
وق� ��ال �أ� �س �ت��اذ ع �ل��م احل ��رك ��ة ال��دك �ت��ور يف جامعة
�سا�سكات�شوان ( ،)USaskفيل ت�شيليبيك ،وهو
م��ؤل��ف م���ش��ارك يف ال��درا��س��ة" :يعتقد اجلميع �أن
التمدد يتعلق فقط ب�شد ع�ضالتك .ولكن عندما
تقوم ب�شد ع�ضالتك ،ف�إنك تقوم �أي�ضا ب�شد جميع
الأوعية الدموية التي تغذي الع�ضالت ،مبا يف ذلك
جميع ال�شرايني .و�إذا قللت من ت�صلب ال�شرايني،
ف�ستكون هناك مقاومة �أقل لتدفق الدم" ،م�شريا
�إىل �أن مقاومة تدفق الدم تزيد من �ضغط الدم.
ويف ح�ين �أظ �ه��رت ال��درا� �س��ات ال�سابقة �أن التمدد

ميكن �أن يقلل من �ضغط الدم ،ف�إن �أبحاث جامعة
�سا�سكات�شوان ه��ي �أول م��ن يبحث يف امل���ش��ي �ضد
التمدد يف مقارنة وجها لوجه يف نف�س املجموعة
من امل�شاركني يف الدرا�سة.
وق��ام الدكتور ت�شيليبيك وزم�لا�ؤه ب�شكل ع�شوائي
بتعيني  40م��ن كبار ال�سن م��ن ال��رج��ال والن�ساء
(متو�سط العمر  )61يف جمموعتني لفرتة الدرا�سة
ومدتها ثمانية �أ�سابيع :واحدة قامت بعمل روتني
لتمديد اجل�سم بالكامل مل��دة  30دقيقة يوميا،
خم�سة �أيام يف الأ�سبوع ،واملجموعة الأخ��رى �سارت
بخفة لنف�س القدر من الوقت .وك��ان ل��دى جميع
امل�شاركني ارتفاع يف �ضغط ال��دم� ،أو ارتفاع �ضغط
الدم يف املرحلة الأوىل ،يف بداية الدرا�سة.
وقبل ال��درا��س��ة وبعدها ،ق��ام ت�شيليبيك وزمال�ؤه
بقيا�س �ضغط الدم لدى امل�شاركني �أثناء جلو�سهم،

وا�ستلقائهم ،لأكرث من � 24ساعة با�ستخدام �شا�شة
حممولة.
و�أدى التمدد �إىل انخفا�ض �أكرب يف �ضغط الدم عرب
جميع �أنواع القيا�س الثالثة .ومع ذلك ،فقد امل�شاة
امل��زي��د م��ن ده��ون اجل�سم م��ن اخل�صر يف الدرا�سة
التي ا�ستمرت ثمانية �أ�سابيع.
ووف�ق��ا لت�شيليبيك ،يجب على الأ�شخا�ص الذين
مي�شون لتقليل ارت�ف��اع �ضغط ال��دم اال�ستمرار يف
القيام ب��ذل��ك ،ول�ك��ن �أي�ضا �إ��ض��اف��ة بع�ض جل�سات
التمدد.
و�أ�شار �إىل �أن النتائج التي تو�صلوا �إليها ال تعني �أنه
على النا�س التخلي عن القيام بنوع من الأن�شطة
ال�ه��وائ�ي��ة ،مثل امل�شي ورك ��وب ال��دراج��ات والتزلج
الريفي على الثلج ،فلجميعها ت�أثري �إيجابي على
ده ��ون اجل���س��م وم���س�ت��وي��ات ال�ك��ول�ي���س�ترول و�سكر

الدم.
وب�ي�ن�م��ا ك ��ان ب��روت��وك��ول ال��درا� �س��ة ي�ع�ت�م��د متدد
امل �� �ش��ارك�ين مل ��دة  30دق �ي �ق��ة يف ك��ل م� ��رة ،ي�شتبه
ت�شيليبيك يف �إمكانية حتقيق نف�س ال�ف��وائ��د من
خ�لال ات�ب��اع روت�ي�ن �أق���ص��ر ي��رك��ز على جمموعات
الع�ضالت الأك�ب�ر يف ال���س��اق�ين ،وخ��ا��ص��ة ع�ضالت
الفخذ الرباعية و�أوت ��ار الركبة .وق��ال �إن اليوغا
ت�ؤدي �إىل انخفا�ض مماثل يف �ضغط الدم.
وق��ال ت�شيليبيك �إن حما�سن ال�ت�م��دد ه��و �أن��ه من
ال�سهل ج��دا دجم��ه يف ال��روت�ين اليومي لل�شخ�ص
ك��ون��ه ال يتطلب متابعة الطق�س وه��و �سهل على
املفا�صل ما يجعله ميثل �إ�ضافة كبرية للأ�شخا�ص
ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن ه�شا�شة ال �ع �ظ��ام .ك�م��ا �أن ��ه ال
يتطلب ال �ت��زام��ا ك�ب�يرا ب��ال��وق��ت ،وه��و ع��ائ��ق �آخر
ملمار�سة الريا�ضة لكثري من النا�س.
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يف الدعوى رقم  2019/227جتاري كلي العني

املدعي عليه الثاين  /حممد علي حممد ا�شرف  -باك�ستاين اجلن�سية
املدعي عليها الثالثة � /شركة اوبليفني للأعمال الفنية
نحيطكم علما ب�أن ال�سادة �أع�ضاء جلنة اخلربة املنتدبة يف الدعوى رقم
 2019/227جتاري كلي العني وهم اخلبري الهند�سي  /عبدالهادي زعيرت
واخلبري �إلكرتوميكنيكال مروان عي�سى واخلبري احل�سابي حممد �إمبابي حيث قامت
اخلربة بعقد �إجتماع اخلربة الأول لتقدمي امل�ستندات املتعلقة بالدعوى ونطلب منكم
التوا�صل على الإمييل الإلكرتوين املبني مبوعد املعاينة الذي �سوف حتدده اللجنة
الحقا وذلك على الإمييل التايل ma2embaby@yahoo.com :
هاتف رقم 0509234647 /
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اعالن بالن�شر

املرجع 49 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/عبدال�سميع عابد اجلن�سية افغان�ستان يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد� /سيف احمد حممد
�سيف ال�سويدي اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة يف الرخ�صة (خمبز حلوان)
والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )603679ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية  ،تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل م�ؤ�س�سة فردية ،
تنازل �صاحب الرخ�صة الخر .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن
للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

�إعالن ح�ضور
اجتماع خربة ح�سابي بالن�شر
يعلن اخلبري احل�سابي� /أح�م��د جا�سم العبدويل مركز اخلليج للمحا�سبة
والتدقيق واملعني من قبل حمكمة دبي االبتدائية يف الدعوى 2020/2681
جتاري جزئي واملقامة من املدعية /م�ست�شفى زليخة �ش ذ م م وتنفيذا للمهمة
ف��ان امل��دع��ي عليها � /شركة بنتا ك�ير للخدمات الطبية ��� -ش ذ م م مدعوة
حل�ضور اجتماع اخل�برة املقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق 2021/2/25
ال�ساعة الثانية ع�شر بعد الظهر وذلك مبقر مكتبنا الكائن بدبي �شارع �صالح
الدين  -هور العنز  -اخلبي�صي  -بناية معر�ض �سرياميك ر�أ�س اخليمة الطابق
الأول  -مكتب رقم ()104
ت  - 2684700 :ف 2688846 :

اخلبري احل�سابي
�أحمد جا�سم العبدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان
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اعالن بالن�شر

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد/
�سليمان علي �سليمان را��ش��د النقبي  ،اجلن�سية  :الإم ��ارات وطلب الت�صديق على
حم��رر يت�ضمن (ت�ن��ازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري �سوبر ماركت
زهور خورفكان  ،ن�شاط الرخ�صة جممع ا�ستهالكي (�سوبر ماركت) واملرخ�ص من
دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم  720942ال�صادرة بتاريخ
 2013/11/21يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد� /شميم توتويل
عثمان  -اجلن�سية  :ال�ه�ن��د .ليكن معلوما للجميع ب��ان الكاتب ال�ع��دل يف مدينة
خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء
ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

املرجع 48 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/مب�شر ح�سن خالد ح�سن اجلن�سية  :باك�ستان
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/
و�سيح حيدر تارين �سجاد حيدر خان تارين اجلن�سية باك�ستان يف الرخ�صة (مطعم
طريق الوادي) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )750668ال�صادرة
من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

حماكم دبي

مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  289/2020/211تنفيذ عقاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/6عقاري كلي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 6106816درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�ل�ان  :دام��اك كري�سنت للعقارات � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :طالب
التنفيذ  -وميثله  :عبدالكرمي جودت عبداهلل �إ�ستيتيه � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :و�سام �سامي �أبو�سريع الفزاين � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن مكتب
 املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  47/0 :رقم املبنى  -1 :ا�سم املبنى  :جاي بي�سي  - 4رقم الوحدة  502/503 :وفاء للمبلغ املطالب به ( )6106816درهم وذلك للعلم
مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2020 /0006824جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :االن�شاءات احلديثة ملقاوالت البناء (حاليا) القامو�س ملقاوالت التك�سية والأر�ضيات (�سابقا)
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -الند القا�سمية  -خلف �شارع ال�شيخ �صقر بن خالد القا�سمي �شقة رقم  210رقم الهاتف
0557280593
بناء على طلب املدعية  :م�صنع البيت ال�شرقي للزخرفة واحلجز ال�صناعي توب �ستون
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم بــــ  :الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( 81.226درهم) فقط
واحد وثمانون الف ومائتني �ستة وع�شرون درهما ال غري)  ،بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى ال�سداد التام  -الزام املدعي عليها بتعوي�ض املدعية مببلغ  5000درهم (خم�سة �أالف درهم)  -الزام املدعي
عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/2/28امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب
رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله -
بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2020/4/22م

مدير اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سني امني املال

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  409/2019عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 948845درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف  +تنفيذ احلكم وفق منطوقه
طالب الإعالن  :جمموعة بنيان الدولية لال�ستثمار القاب�ضة � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
 املطلوب �إعالنهم � -1 :أولينا بريوكوفا  -2كاثرين يو�سف جبور  -وميثلها والدها /يو�سف مو�سى جبور �صفتهما بالق�ضية  :منفذ �ضدهما  -جمهويل حمل الإقامة .مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوىالتنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )948845درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة .بالإ�ضافة لتنفيذ احلكم حمل ال�سند التنفيذي وذلك ح�سب الإج��راءات املتبعة لديكم واملت�ضمن
فيه (بف�سخ اتفاقية تفا�سخ و�إبراء امل�ؤرخة  2015/1/29املربمة بني املدعية واملدعي عليهما ب�ش�أن ال�شقة رقم
 111الكائنة يف م�شروع بوابة دبي  2قطعة االر�ض رقم  A1رقم مطور رقم  6دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي
منطقة الثنية اخلام�سة ب�إمارة دبي مو�ضوع الدعوى) وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :كودو�س بي �أر �أ�س حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رقم  BM07ملك �سفيان علي �سعيد بن �سلوم الفال�سي
 ديرة  -القرهود  -هاتف  04-2395572 :فاك�س  04-2395573 :مبوجبهذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أع�ل�اه لت�صفية اخلط االزرق لل�سفر وال�سياحة � -ش ذ م م وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/2/11واملوثق ل��دى كاتب العدل
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/2/11وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من
تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية
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ا�سم ال�شركة  :اخلط االزرق لل�سفر وال�سياحة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  913ملك عبدالرحمن حممد را�شد ال�شارد  -ديرة  -النهدة الأوىل
ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  576464 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  77939 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم
دب��ي بتاريخ  2021/2/11وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال�ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ 2021/2/11
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني كودو�س بي �أر �أ�س
حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم  BM07ملك �سفيان علي �سعيد بن �سلوم
الفال�سي  -ديرة  -القرهود  -هاتف  04-2395572 :فاك�س  04-2395573 :م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خ�لال ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  5145/2020/60امر �أداء

مو�ضوع الدعوى :قبول �أمر الأداء و�إعالن املطلوب �ضده الأم��ر .ب� :إلزام املقدم �ضده الأمر ب�سداد مبلغ وقدره
163,700درهم (مائة ثالثة و�ستون الف و�سبعمائة درهم) مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ
من تااريخ  208/04/05وحتى متام ال�سداد مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبالكفالة  .ت :ا�صدار امركم
الكرمي مبنع املطلوب �ضده االمر من ال�سفر خ�شية هروبه من الدولة حيث �أنه اجني ويخ�شي مغادرته للدولة فى اي
وقت جمرد علمه مببلغ املطالبة  .ث� :إلزام املقدم �ضده الأمر بالر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة .
طالب االعالن :على بن احمد بن حممد حمزري � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :نافع �أبوبكر عبداللطيف حممد � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإع�لان  :طلب ا�ست�صدار �أم��ر �أداء فقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2020-12-17بالزام
املعرو�ض �ضده  /نافع �أبوبكر عبداللطيف حممد بان ي�ؤدى للطالب  /على بن احمد بن حممد بن حمرزى مبلغ
مائة وثالثة و�ستني الف و�سبعمائة درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل فى
 2018/4/5وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صروفات ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  .ولكم احلق يف ا�ستئناف
الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.

رئي�س الق�سم

املنذر:بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2018/1/188057بتاريخ 2018/9/4:ب�صفتها وكيلة عن
بنك دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646:وعنوانه
امارة دبي  -منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك0544145222:
املنذر اليه � /سرمد ر�شيد عبداحل�سني م�صعباوي  -كندا اجلن�سية  -وعنوانه � :إم��ارة �أبوظبي  -مدينة ابوظبي � -شارع
اخلالدية  -بناية خالد دروي�ش � -شقة  - 103متحرك رقم 0503221126
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )87061درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )87061درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها:
�سنة ال�صنع
لون املركبة
نوع املركبة
رقم املركبة جهة الرتخي�ص الفئة
ازرق
هيونداي تو�سان
�أبوظبي
14
2018
58289
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اع�لاه خ�لال م��دة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم ه��ذا االخطار واال
�سن�ضطر ا�سفني اىل ا�ستكمال االج ��راءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وف�ق��ا ل�صحيح ال�ق��ان��ون م��ع حتميلكم
امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر /احمد حممد عبدالنبي

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر

املرجع 50 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/عمر فاروق حممد يا�سني  -اجلن�سية باك�ستان
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /حممد
�شوميل حممد �شريف  ،اجلن�سية باك�ستان  ،يف الرخ�صة امل�سماة (ال�سهم الناري
ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )782278ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�شارقة .تنازل
�صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال
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�إخطار عديل
رقم الت�صديق2490/2021:

املنذر:بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2018/1/188057بتاريخ 2018/9/4:ب�صفتها وكيلة عن
بنك دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646:وعنوانه
امارة دبي  -منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك0544145222:
املنذر اليه  /احمد لطفي النجدى ح�سن  -م�صري اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ابوظبي  -مدينة ابوظبي � -شارع الزعاب -
بالقرب من حمطة برتول ادنوك  -فيال رقم  - 4متحرك رقم 0553312156
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )15998درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )15998درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها:
�سنة ال�صنع
لون املركبة
نوع املركبة
رقم املركبة جهة الرتخي�ص الفئة
ف�ضي
هيونداي تو�سان
�أبوظبي
12
2014
35859
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اع�لاه خ�لال م��دة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم ه��ذا االخطار واال
�سن�ضطر ا�سفني اىل ا�ستكمال االج ��راءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وف�ق��ا ل�صحيح ال�ق��ان��ون م��ع حتميلكم
امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر /احمد حممد عبدالنبي

وزارة العدل

وزارة العدل
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اعالن بالن�شر

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0000410مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان  -حمكمة التنفيذ املدنية  -خالد علي �أحمد الظنحاين
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2020 /0002293مدين (جزئي)

الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
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�إخطار عديل
رقم الت�صديق2488/2021:

االمارات العربية املتحدة

مدير اخلدمات الق�ضائية
�شمة �أحمد را�شد ال�سلمان

رئي�س الق�سم

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

االمارات العربية املتحدة

�إىل املدعي عليه  -1 :مارميو نو �سوبر امانيال �سوبر �سوبر
جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة  -منطقة املجاز
نعلمكم ب�أن املدعي  /عبداهلل ابراهيم حممد الطوالبة  ،قد رفع الدعوى املذكورة �أعاله يطالب فيها :
الزام املدعي عليه مع �آخر بالت�ضامن والت�ضامم  ،بدفع مبلغ  100.00درهم  -مائة الف درهم �إماراتي تعوي�ضا جابرا
للمدعي عما �أ�صابه من �أ�ضرار مادية وادبية نتيجة خلط�أ املدعي عليه الأول البالغ للمدعي عليها الثانية كما ثبت
بالأوراق والزامهما بالفائدة القانونية للمبلغ املحكوم به  ،بواقع � %9سنويا من تاريخ احلكم وحتى ال�سداد  ،وبالر�سوم
وامل�صروفات واتعاب املحاماة مع التقدير.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/3/4امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب
رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )11شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله -
بو�صفك مدعي عليه .عرب الوات�ساب على الرقم 065024274

مو�ضوع الدعوى� :أو ًال  :من حيث ال�شكل  :قبول اال�ستئناف من حيث ال�شكل حيث �أن امل�ستانف يدفع ببطالن الإعالن باحلكم
امل�ست�أنف عن طريق الن�شر ولي�س بالطرق العادية للإعالن  ،وانه مل يعلم باحلكم الإ منذ عدة �أيام  .ثانياً  :ويف املو�ضوع :
 -1ا�صلياً  :احلكم ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف والق�ضاء جمدداً ببطالن اعالن امل�ست�أنف باحلكم عن طريق الن�شر ولي�س بالطرق
العادية للإعالن وبالتايل بطالن افتتاح �صحيفة الدعوى بالن�شر حيث ان للم�ستانف عنوان معروف بالدولة  -2 .احتياطياً
 :احلكم ب�إعادة الدعوى اىل حمكمة اول درجة للف�صل فيها من جديد و�إتاحة الفر�صة للم�ست�أنف لتقدمي دفوعه ودفاعه
وحيث انه يدفع ببطالن الإعالن ب�صحيفة الدعوى وعدم انعقاد اخل�صومة وحتى ال ت�ضيع درجة من درجات التقا�ضي .
 -3وعلى �سبيل االحتياط الكلي  :احلكم برف�ض الدعوى لعدم االحقية والثبوت حيث ان امل�ستانف ينكر مطالبة امل�ستانف
�ضده لهذا املبلغ بهذا ال�شكل الذى جاء بالئحة االدعاء  . .ثالثاً  :الزام امل�ست�أنف �ضدهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة عن درجتي التقا�ضي .رابعاً  :املبلغ املراد ا�ستئنافه  1164000درهم
طالب االعالن :حافظ حممد �إح�سان اهلل ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته مدير �شركة عدن اخل�ضراء للتجارة العامة (ذ م م) �صفته
بالق�ضية :م�ست�أنف  ،املطلوب اعالنهم � -1 :شركة عدن اخل�ضراء للتجارة العامة ( �ش ذ م م ) �صفته بالق�ضية :م�ست�أنف �ضده.
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  1064 / 2018جتاري كلي وحددت لها جل�سة يوم االحد
املوافق  2021-02-28ال�ساعة � 10:00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بُعد وعليه يقت�ضى ح�ضوركم �أو من ميثلكم قانونيا
ويف حالة تخلفكـم �ستجرى حماكمتكم غيابيا.

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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املرجع 3 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /احمد جنيب عبا�س بدر م�صري اجلن�سية  ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100لل�سيد /ريهام احمد �سليمان عبداملجيد
خليل م�صرية اجلن�سية  ،يف الرخ�صة التجارية امل�سماة  /ا�سماك ال�صياد البحري
للم�أكوالت البحرية رخ�صة مهنية رقم ( - )769836تنازل �صاحب الرخ�صة الخر  ،تغري
اال�سم التجاري لل�شركة  /امل�ؤ�س�سة.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املنذر � :شركة برتول الإمارات الوطنية املحدودة (�إينوك)  -ذ م م وعنها �شركة اينوك ت�سجيل
املنذر اليه  :الإحتاد للمزادات العلنية � -ش ذ م م (جمهول حمل الإقامة)
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليهما لإنذارها بالآتي  :ف�إن املنذرة تنذرها بهذا الإنذار للعلم
مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وتطالب املنذر اليها ب�سرعة �سداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره
( )382.400.00درهم (ثالثمائة واثنان وثمانون الف واربعمائة درهم) يف موعد خم�سة �أيام من
تاريخ ن�شر هذا الإنذار  ،،و�إال ف�سوف تتخذ املنذرة جتاهكم كافة الإجراءات القانونية املنا�سبة ل�سداد
املبلغ املذكور �أعاله وذلك باتخاذ طريق الق�ضاء �سبيل لكي ي�ست�أدي حقه مبا يف ذلك �إقامة الدعاوى
املو�ضوعية وامل�ستعجلة مبا فيها احلجوزات على احل�سابات البنكية والرخ�ص التجارية واملنع من
ال�سفر وترقب الو�صول حتى ت�ست�أدي كامل حقوقها مع املطالبة بالتعوي�ضات عن جميع الأ�ضرار
التي حلقت بها ج��راء الإمتناع عن �سداد املبلغ املذكور �أع�لاه بالإ�ضافة اىل الفوائد القانونية مع
حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى.
الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  283/2021/305ا�ستئناف جتاري

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22
�إخطار عديل
رقم الت�صديق2492/2021:
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()1634/2021
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف
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�إخطار عديل
رقم الت�صديق2489/2021:

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

�ضد  /املدعي عليهما  -1 /فادي حممود �شهاب الدين
 -2ناجي حممود �شهاب الدين
املقامة من  /را�شد عبدالعزيز حممد املخاوي
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت الدعوى رقم
 942/2020جتاري كلي  ،وحيث انه مت ندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة
اعاله فاننا وعمال باحكام قانون االثبات ل�سنة  1992م بخ�صو�ص اعمال اخلربة امام
املحاكم ،ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة عن بعد عن طريق تطبيق  ZOOMوذلك
يوم اخلمي�س املوافق  2021/2/25يف متام ال�ساعة  1.00ظهرا  ،ويرجى منكم
اح�ضار كافة امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع.

حماكم دبي االبتدائية

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

يف الدعوى  942/2020جتاري كلي

حمكمة اال�ستئناف

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

املنذر:بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2018/1/188057بتاريخ 2018/9/4:ب�صفتها وكيلة عن
بنك دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646:وعنوانه
امارة دبي  -منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك0544145222:
املنذر اليه  /ليكا بالومو ديال ري�سما  -الفلبني اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة �أبوظبي  -م�صفح  -بناية كافيرتيا ن�صار � -شقة
 - 604متحرك رقم 0563186626
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )42489درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )42489درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها:
�سنة ال�صنع
لون املركبة
نوع املركبة
رقم املركبة جهة الرتخي�ص الفئة
ف�ضي
ني�سان جوك
�أبوظبي
10
2014
43948
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اع�لاه خ�لال م��دة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم ه��ذا االخطار واال
�سن�ضطر ا�سفني اىل ا�ستكمال االج ��راءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وف�ق��ا ل�صحيح ال�ق��ان��ون م��ع حتميلكم
امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر /احمد حممد عبدالنبي
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  211/2021/33تنفيذ عقاري

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

املنذر:بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2018/1/188057بتاريخ 2018/9/4:ب�صفتها وكيلة عن
بنك دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646:وعنوانه
امارة دبي  -منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك0544145222:
املنذر اليه  /اجمد يا�سني طه  -عراقي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -منطقة اخلان  -برج املروه � -شقة - 3203
متحرك رقم 0505677650
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )18644.53درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )18644.53درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها:
�سنة ال�صنع
لون املركبة
نوع املركبة
رقم املركبة جهة الرتخي�ص الفئة
MARON
انفينتي كيو 50
ال�شارقة
1
2014
55438
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اع�لاه خ�لال م��دة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم ه��ذا االخطار واال
�سن�ضطر ا�سفني اىل ا�ستكمال االج ��راءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وف�ق��ا ل�صحيح ال�ق��ان��ون م��ع حتميلكم
امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر /احمد حممد عبدالنبي

اعــــالن بالن�شـــر
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ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

�إىل املحكوم عليه  :خالد علي احمد الظنحاين
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �أحمد وا�صف باقي  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب  -تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 38802 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

املنذر:بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2018/1/188057بتاريخ 2018/9/4:ب�صفتها وكيلة عن
بنك دبي اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646:وعنوانه
امارة دبي  -منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك0544145222:
املنذر اليه  /التهامي ا�سيف  -مغربي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ابوظبي  -مدينة ابوظبي  -بناية �سيتي �سرت ابوظبي  -بلوك
� - Aشقة  - 608متحرك رقم 0505653238
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )31901.74درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )31901.74درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها:
�سنة ال�صنع
لون املركبة
نوع املركبة
رقم املركبة جهة الرتخي�ص الفئة
�أخ�ضر
هيونداي فول�سرت
�أبوظبي
15
2015
96563
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اع�لاه خ�لال م��دة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم ه��ذا االخطار واال
�سن�ضطر ا�سفني اىل ا�ستكمال االج ��راءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وف�ق��ا ل�صحيح ال�ق��ان��ون م��ع حتميلكم
امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر /احمد حممد عبدالنبي

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13171بتاريخ 2021/2/22
�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/02863

املخطر  /يا�سني ناظم زحالن  -اجلن�سية � :سوريا  ،و�أحمل هوية �إماراتية رقم ()784199002841684
العنوان  :ال�شارقة � -سوق احلراج لل�سيارات  -معر�ض رقم  69هاتف رقم 0588915120
املخطر اليه  :من�صور بن نعيم بن من�صور  -اجلن�سية  :عمان  -يحمل هوية �إماراتية رقم ()784199831473584
العنوان  :دبي  -مردف  -فيالرقم  D48هاتف رقم 0503790079 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار عديل للوفاء مببلغ ( )37300درهم
الوقائع :
حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ ( )37300درهم مقابل معاملة �شخ�صية وقام املخطر اليه بتحرير اقرار مديونية رقم
( )9408/2019بتاريخ  2019/9/16بقيمة  37300درهم على ان يقوم املخطر اليه ب�سداد املبلغ بتاريخ 2020/9/16
وعند مراجعته ما طل يف ال�سداد
 طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املرت�صد بذمته دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�ضر باملخطروبناء عليه ،،،
ان املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمنذر وذلك يف موعد اق�صاه (� )5أيام من تاريخ يبلغكم
هذا الإخطار و�إال �سوف ي�ضطر املخطر ايل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع
حفظ باقي احلقوق.
لذلك  ،فاملخطر تخطركم بهذا الإخطار مبا جاء به ونفاذ ملفعولة ول�سريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

الكاتب العدل

25
حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13171بتاريخ 2021/2/22
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1666
املنذر  :مركز ات�ش ات�ش ام لالعمال  -فرع  -بوكالة املحامية  /ر�ؤيا العو�ضي
�ضد املنذر اليه  :ا�سيف خور�شيد انور طارق  -جمهول العنوان
ب�صفتنا وكالء قانونيون عن املنذرة ف�إننا ننذركم ب�سداد مبلغ وقدره ( 23010درهم) فقط
ثالثة وع�شرون الف وع�شرة دراهم  ..قيمة عدد ثالث �شيكات �أرقام (- 000029 - 000028
 )00031امل�سحوبة من ح�ساب املنذر اليه حل�ساب املنذرة.
وحيث �سبقت مطالبتكم ب�سداد املبلغ وديا اكرث من مرة دون جدوى ...
لذلك  ،ننذركم ب�سداد املبلغ املذكور بعالية يف مدة خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار
و�إال �سن�ضطر التخاذ الالزم �ضدكم وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�صروفات.

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1667

الكاتب العدل

حماكم دبي

وزارة العدل

حماكم دبي
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املنذر  :مركز ات�ش ات�ش ام لالعمال  -فرع  -بوكالة املحامية  /ر�ؤيا العو�ضي
�ضد املنذر اليه الأول  :فريدي لل�شحن � -ش ذ م م
املنذر اليها الثاين  :فريدي فران�سي�س ندوجنو نزويل  -كامريوين اجلن�سية ويعمل مدير املنذر اليها
االوىل  -وموقع ال�شيكات  ...جمهوال العنوان
ب�صفتنا وكالء قانونيون عن املنذرة ف�إننا ننذركم ب�سداد مبلغ وقدره ( 35700درهم) فقط خم�سة
وثالثون ال��ف و�سبعمائة دره��م  ..نظري ع��دد ث�لاث �شيكات �أرق��ام ()000240 - 000238 - 000239
امل�سحوبة على بنك دبي التجاري من ح�ساب املنذر اليها االوىل واملوقعة من املنذر اليه الثاين بو�صفه
مديرها وال�صادرة حل�ساب املنذرة .والتي ارتدت دون �صرف لغلق احل�ساب.
وحيث �سبقت مطالبتكم ب�سداد املبلغ وديا اكرث من مرة دون جدوى ...
لذلك  ،ننذركم ب�سداد املبلغ امل��ذك��ور بعالية يف م��دة خم�سة �أي��ام م��ن ت��اري��خ ن�شر ه��ذا الإن ��ذار و�إال
�سن�ضطر التخاذ الالزم �ضدكم وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�صروفات.
الكاتب العدل

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
باللغتي العربية واالنكليزية
يف الدعوى رقم  SHCFICIINJ2020 /0007615م�ستعجل

اىل املدعي عليه � :شركة بون لتجارة الأدوات الريا�ضة
نعلمكم ب�أن املدعي عمران حنيف �شودري  -باك�ستاين اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله لذا يجب عليكم احل�ضور �أمام حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية يوم الثالثاء املوافق  ، 2021/3/2ال�ساعة 8.00
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد
ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  - 2021/2/18حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

القا�ضي  /ه�شام �أحمد عو�ضني
حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية

حماكم دبي
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اعالن بالن�شر
 889/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة �إك�سربت بي ار او لتجارة اجهزة احلا�سب االيل ولوازمه -
�ش ذ م م  -2 ،احمد غريب احمد حممد  -جمهول حمل االقامة
مب��ا ان الطالب التنفيذ/فكري ف ��ؤاد عبده ح�سني الطوخي وميثله  /ليلى حمزه
�إ�سماعيل املال .قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )385627دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  322/2021/84ا�ستئناف عقاري
مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/632عقاري جزئي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب الإع�ل�ان  :ال��وادي االخ�ضر للو�ساطة العقارية وميثلها قانونا  /علي �سعيد
�سليمان عبيد ال�سالمي � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه  -1 :الوادي الأخ�ضر للعقارات � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده.
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2019/632عقاري
جزئي .وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2021/3/1ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9213/2020/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/1186جتاري جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  283271.05درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان  :م�صرف الإم��ارات اال�سالمي م�ساهمة عامة � -صفته بالق�ضية  :طالب
التنفيذ  -وميثله  :عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :حميد �سامل علي �صالح التميمي � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )283271.05دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

Monday

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

االثنني  22فبراير  2021م  -العـدد 13171

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  60/2020/5893امر اداء

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( 2073.25درهم)
والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن � :إم تي بي لتجارة االكرتونيات � -ش ذ م م حاليا (كوندور تيك لتجارة االلكرتونيات -
ذ م م �سابقا) وميثلها مديرها خالد ع�صام حممد �شلبي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :كال�سيك لتجارة �أجهزة االت�صال � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ � 2021/1/4أوال
 :بانفاذ العقد التجاري املربم بني طريف التداعي .ثانيا  :بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ
الفي وثالثة و�سبعني درهم وت�سعة وع�شرين فل�سا والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق
احلا�صل يف  2019/12/31وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ مائتي درهم مقابل اتعاب
املحاماة .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  60/2021/479امر اداء

مو�ضوع الدعوى  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء �ضد امل�ستدعى �ضدها والزامها ب�سداد مبلغ وقدره
( )3.879.00ثالثة االف وثمامنائة وت�سعة و�سبعون درهم فقط  ،مع الفائدة بواقع � %12سنويا من تاريخ
اال�ستحقاق حتى متام ال�سداد مع الزام امل�ستدعى �ضدها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن � :إم تي بي لتجارة االلكرتونيات �ش ذ م م حاليا (�شركة كوندورتيك لتجارة االلكرتونيات ذ م
م �سابقا) وميثلها مديرها خالد ع�صام حممد �شلبي � -صفته بالق�ضية  :مدعي .املطلوب �إعالنه � -1 :صوابي
لتجارة الهواتف املتحركة م�ؤ�س�سة فردية � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ � 2021/1/31أوال :
بانفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني .ثانيا  :بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 3.879
درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ ا�ستحقاق �آخر فاتورة وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم
وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2020/0001018أمر �أداء

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 207 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /هارون ر�شيد امني اخلاجه العو�ضي � -إماراتي اجلن�سية
يرغب يف التنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك لل�سيد /م�سعود حممد ها�شم
حممد زمان � -إماراتي اجلن�سية يف الرخ�صة (احللول املتكاملة للتجارة العامة) مبوجب
الرخ�صة ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صاديةبحكومة ال�شارقة برقم ()617495
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 2021/9 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /ها�شم علي ها�شم �أحمد الها�شمي اجلن�سية الإمارات -
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50اىل ال�سيدة /كفاح حممد نا�صر
ال�شح�صي الزعابي  -اجلن�سية :الإمارات .يف الرخ�صة امل�سماة (كفاح الزعابي للمحاماة
واال�ست�شارات القانونية) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة مهنية رقم
( - )623246تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من (�شركة �أعمال مهنية) اىل (م�ؤ�س�سة
فردية) .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إىل املحكوم عليه � :سيتونادثرايل بورو�شوتامان
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ بنك ر�أ�س اخليمة
الوطني (�ش م ع) يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله .ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ
احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 990727.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

املرجع 51 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد عاطف لقمان خان اجلن�سية باك�ستان يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيدة� /ساره حممد
عبود اجلن�سية فل�سطني يف الرخ�صة (الطائر الأزرق لطباعة وت�صوير امل�ستندات)
والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )779672ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

حماكم دبي

حماكم دبي

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  153/2021/16جتاري جزئي

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  16/2021/480جتاري جزئي

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  40/2021/20جتاري كلي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن مببلغ وقدره ( 701.196 .67درهم)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.
طالب الإعالن  :مان ليفت ميدل اي�ست (�ش ذ م م) � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :يو�سف حممد ح�سن حممد البحر � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -2 :وائل عوين عبداملح�سن فر�سخ � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن
مببلغ وق��دره ( 701.196 .67دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام .وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/2/24ال�ساعة 8.30
�صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام �شركة املدعي عليها مببلغ وقدره ( 644.428 .00درهم) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة .والفائدة  %12من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة.
طالب الإعالن  :جبل ال�سراج ملقاوالت التك�سية والأر�ضيات � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة الإمارات ملقاوالت الطرق حمر عني والذيب (ذ م م) فرع دبي � -صفته بالق�ضية
 :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام �شركة املدعي عليها مببلغ وقدره
( 644.428 .00دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .والفائدة  %12من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وح��ددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/2/28
ال�ساعة � 10.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

اعالن �أمر �أداء بالن�شر
� 738/2021/60أمر �أداء
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه  -1 /غ�سان بن �سليمان
مبا ان املدعي  /ي�سري حممد علي امل�ؤخر
وميثله  /ليلى حمزه �إ�سماعيل املال
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/2/4بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي
مبلغ ( )162.000درهم (مائة واثنان و�ستون الف درهم) والفائدة القانونية بواقع %9
من تاريخ  2021/1/27وحتى متام ال�سداد  ،مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف
دره��م مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ضت طلب النفاذ املعجل .ولكم احلق يف �إ�ستئناف
الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤدوا للمدعي القيمة املتبقية للأ�سهم والتعوي�ض وفق
ال�شرط اجلزائي مبلغ وقدره ( 52.401.258 .56دوالر �أمريكي) (اثنان وخم�سون مليون واربعمائة وواحد الف ومائتان
وثمانية وخم�سون دوالر امريكي و�ست وخم�سون �سنتا) او ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره 192.480.303 .00
درهم (مائة واثنني وت�سعون مليون واربعمائة وثمانون الف وثالثمائة وثالثة درهم والفائدة القانونية  %12من
تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :بالل علي بهائي � -صفته بالق�ضية  :مدعي املطلوب �إعالنه  -1 :على ر�ضا �ألطاف ح�سني � -صفته
بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي
عليهم بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤدوا للمدعي القيمة املتبقية للأ�سهم والتعوي�ض وفق ال�شرط اجلزائي مبلغ وقدره
( 52.401.258 .56دوالر �أمريكي) (اثنان وخم�سون مليون واربعمائة وواح��د الف ومائتان وثمانية وخم�سون دوالر
امريكي و�ست وخم�سون �سنتا) او ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مبلغ وق��دره  192.480.303 .00درهم (مائة واثنني
وت�سعون مليون واربعمائة وثمانون الف وثالثمائة وثالثة درهم والفائدة القانونية  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2021/2/23ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22
اعالن بالن�شر
 28/2020/394تظلم تنفيذ �أو رف�ض حكم حتكيم

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  3934/2020/16جتاري جزئي

العدد  13171بتاريخ 2021/2/22
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  175/2021/16جتاري جزئي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  96/2021/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/3518امر اداء ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 399883.46درهم) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن  :الغرير للطباعة والن�شر �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
املطلوب اعالنهم - 1:ماك�س بوجر �أرابيا منطقة حرة ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( 399883.46درهم ) اىل طالب التنفيذ�أو خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/خان �سالم عبدالوايل خان  -جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف /دار الت�أمني � -ش م ع وميثله � /شيخه حممد �سيف علي
املحرزي  -حيث انه مت جتديد الدعوى من ال�شطب.
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/3/17ال�ساعة  16.00م�ساءا
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13171بتاريخ 2021/2/22

Date 22/ 02/ 2021 Issue No : 13171
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH
Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 2491/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi as an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Lika Balomo Dila Risma - Nationality Philippine - with an address at Emirate of Abu
Dhabi, City of Abu Dhabi, Nasser Cafeteria, Building, Flat No 604, Mobile No: 0563186626
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 42489
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating for
the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas the
respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED 42489
whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the respondent
did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary legal on the
following mortgaged vehicle.

Man year
2018

الكاتب العدل
�صناعية  /5ال�شارقة

Colour
Silver

Model
Nissan Juke

Class
10

Registered at
Abu Dhabi

Vehicle No
43948

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi

املو�ضوع � /أمر على العري�ضة � :إ�ضافة ا�سم ال�شهرة
طالب الأمر � :سامي فهد علي حممد

يطيب ملحكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية ان تقدم ل�سعادتكم �أطيب حتياتها
ووافر �شكرها
للطلب املقدم من ال�سيد�/سامي فهد علي حممد  /ا�ضافة القبيلة (احلمادي) با�سمه
يف خال�صة القيد اخلا�صة بها رقم ( )1052/304وكذلك البنائه (فاطمة وفهد وعليا
وهيا) ا�ستنادا �إىل خال�صة قيد والده ال�سيد /فهد علي حممد احلمادي  /خال�صة
القيد رقم ( )304/534لي�صبح اال�سم بالكامل (�سامي فهد علي حممد احلمادي).
فمن لديه اعرتا�ض على ذلك ان يتقدم اىل حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية
خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ هذا الإعالن.

القا�ضي � /سليمان را�شد �سليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1ايكو  8لرتكيب �شبكات االت�صال � -ش ذ م م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :ديكوالب (�ش ذ م م)
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/1/24يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
ديكوالب (�ش ذ م م) بالزام ال�شركة املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبلغا وق��دره (59.734 .40
درهم) (ت�سعة وخم�سون الف و�سبعمائة واربعة وثالثون درهما واربعون فل�سا) م�ضافا اليه فائدة
قانونية ب�سيطة قدرها � %9سنويا  ،اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف 2020/10/11
وحتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم
دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

ا�شعار ت�صفية
العدد 13171بتاريخ2021/2/22
�شركة /بروك �سول �إنرتنا�شيونال منطقة حرة (�ش.ذ.م.م) ( ،رخ�صة رقم  )94616 :والكائنة بـ املبنى
رقم  ، 203الطابق  ، 02املبنى رقم  ، 14دبي  ،الإمارات العربية املتحدة� .ص.ب  ، 377310دبي  ،دولة
الإمارات العربية املتحدة ،واملرخ�صة لدى �سلطة دبي للتطوير ،ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف �إعالن
قرارها للكافة والذي مت �إتخاذه بوا�سطة جمل�س الإدارة يف �إجتماعه الذي عقد بتاريخ  8فرباير 2021
ب�ش�أن �إغالق وحل ال�شركة.
وفقاً لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه
املطالبات خالل  45يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الربيد امل�سجل �أو الإت�صال بـ :
ال�سيّد /امتياز احل�سن جافيد
�إ�سم ال�شركة  :ابي حما�سب قانوين
�ص.ب  ، 377310 :دبي  ،دولة الإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم +97144252890 :
الربيد الإلكرتوينINFO@AABICA.AE :
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد �إنتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة بـ  45يوماً.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1مطعم ويلدن انرتنا�شيونال  -ذ م م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :ق�صر ال�صحراء لتعبئة الفحم  -ذ م م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/2/7يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
ق�صر ال�صحراء لتعبئة الفحم  -ذ م م  /1بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي اىل املدعية مبلغ  8.232درهم
(ثمانية الفا ومائتان واثنان وثالثون درهما) وبالفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ 2020/11/18
وحتى متام ال�سداد /2 .بالزام املدعى عليها بان ت��ؤدي اىل املدعية مبلغ  500درهم تعوي�ض مادي
ومعنوي والفائدة بواقع  %9من تاريخ احلكم وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13171بتاريخ 2021/2/22
اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم  40/2021/20جتاري كلي

مو�ضوع الدعوى� :إلزام املدعى عليهم بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل ب�أن ي�ؤدوا للمدعى القيمة املتبقية للأ�سهم والتعوي�ض وفق
ال�شرط اجلزائي مبلغ وقدره  52,401,258.56دوالر �أمريكي (اثنان وخم�سون مليون و�أربعمائة وواحد �ألف ومائتان وثمانية
وخم�سون دوالر �أمريكي و�ست وخم�سون �سنتا) �أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره  192,480,303.00درهم (مائة
واثنني وت�سعون مليون واربعمائة وثمانون �ألف وثالثمائة وثالثة درهم والفائدة القانونية  12%من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى
ال�سداد التام و�إلزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة
طالب االعالن :بالل على بهائي � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم - 1 :على ر�ضا �ألطاف ح�سني �صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها �إل��زام املدعى عليهم بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل ب�أن ي��ؤدوا للمدعى القيمة
املتبقية للأ�سهم والتعوي�ض وف��ق ال���ش��رط اجل��زائ��ي مبلغ وق ��دره  52,401,258.56دوالر �أم��ري�ك��ي (اث �ن��ان وخم�سون مليون
و�أربعمائة وواحد �ألف ومائتان وثمانية وخم�سون دوالر �أمريكي و�ست وخم�سون �سنتا) �أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره
 192,480,303.00درهم (مائة واثنني وت�سعون مليون واربعمائة وثمانون �ألف وثالثمائة وثالثة درهم والفائدة القانونية 12%
من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام و�إلزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021-02-23ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بُعد &_BUILDING
 DESCلذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكـ من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بـثالثة �أيام على االقل.

رئي�س الق�سم

االثنني  22فبراير  2021م  -العـدد 13171

22 February 2021 - Issue No 13171

26

ثقافة وفنون

Monday

بدور القا�سمي تو�صي النا�شرين بتدعيم مناذج �أعمالهم ل�ضمان ا�ستدامتها يف امل�ستقبل

رئي�س االحتاد الدويل للنا�شرين تطلع على واقع �صناعة الن�شر يف �ساحل العاج
•• �أبيدجان  -الفجر:

وجهت ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي ،رئي�س االحتاد
الدويل للنا�شرين ،دعوة �إىل النا�شرين يف جمهورية �ساحل
العاج لإعادة ت�صميم مناذج �أعمالهم للتكيف واال�ستجابة
للمتغريات التي ي�شهدها العامل جراء جائحة كورونا،
وقالت“ :على الرغم من الظروف ال�صعبة التي مير بها
النا�شرون الإفريقيون،
�إال �أنه توجد فر�ص للأفكار الكبرية والر�ؤى الطموحة
لت�صميم مناذج �أعمال وا�سرتاتيجيات جديدة مع الرتكيز
على الأ�سواق املحلية والعاملية».
جاء ذلك خالل زيارة ال�شيخة بدور القا�سمي �إىل مدينة
�أب �ي��دج��ان ،ال�ت�ق��ت خ�لال�ه��ا ع� ��دداً م��ن �أع �� �ض��اء “جمعية
النا�شرين يف �ساحل العاج” ملناق�شة التحديات القائمة
و� �س �ب��ل مت �ك�ين ال �ن��ا� �ش��ري��ن م ��ن ال �ت �ك �ي��ف م ��ع املتغريات
والظروف اجلديدة التي ت�شهدها �صناعة الن�شر،
حيث �أكدت “�أن احللول امل�ستدامة للتحديات التي تواجه

قطاع الن�شر والتعليم و�ضمان و�صول الق ّراء �إىل الكتاب
يف ال�ق��ارة االفريقية ،تتطلب م�ضاعفة اجلهود وتعزيز
االبتكار على امل�ستوى الوطني».
واطلعت ال�شيخة بدور القا�سمي على تداعيات �أزمة كورونا
التي �أثرت على قطاع الن�شر املحلي،
ح�ي��ث ا��س�ت�ع��ر���ض �أع �� �ض��اء جمعية ال�ن��ا��ش��ري��ن الأ�ضرار
ال�ت��ي حلقت مب�ستوى مبيعات الكتب ال�ت��ي ت�سببت بها
الإجراءات االحرتازية ال�صارمة والتدابري الوقائية للحد
من انت�شار الفريو�س ،مبا يف ذلك �إغالق املدار�س و�إلغاء
معار�ض الكتب والفعاليات الثقافية.
وال�ت�ق��ت ال�شيخة ب ��دور القا�سمي �آل�ب�رت ن�سينغيومفا،
الأم�ي�ن التنفيذي جلمعية ت�ط��وي��ر التعليم ب�أفريقيا،
لبحث �سبل ال �ت �ع��اون امل���ش�ترك ب�ين االحت ��اد واجلمعية
بهدف تعزيز جودة التعليم يف القارة االفريقية.
وا�ستعر�ضت ال�شيخة بدور ر�ؤية االحتاد الدويل للنا�شرين
للعام  2021و�أه��داف��ه الرامية لتطوير ا�سرتاتيجيات
فاعلة وقائمة على البحث ت�سهم يف تعزيز مرونة قطاع

الن�شر وقدرته على مواكبة املتغريات امل�ستقبلية ،وذلك
من خ�لال بناء منظومات �أعمال ذات �أ�س�س قوية مت ّكن
النـــــا�شرين مـــــن ال�ق�ي��ام بدورهـــم الرئي�سي يف قطاع
التعليم والتنمية االجتماعية واالقت�صادات القائمة على
املعرفة.
وا�ستقبلت كانديا كامارا ،وزيرة الرتبية الوطنية والتعليم
الفني واملهني والتدريب،
رئي�س االحتاد الدويل للنا�شرين ،حيث ناق�شتا واقع قطاع
الن�شر الأكادميي يف �ساحل العاج،
وحاجة النا�شرين العاملني يف هذا املجال �إىل الرتكيز
على و�ضع برامج تعليم ّية رقم ّية لتح�سني فر�ص النمو
وحتقيق النجاح.
وت �ع��د ه ��ذه ال ��زي ��ارة ال �ث��ال �ث��ة ل��رئ�ي����س االحت � ��اد ال ��دويل
للنا�شرين،
بعد زي��ارة م�صر وكينيا ،حيث اجتمعت خ�لال كل زيارة
مع ممثلني من جمعيات النا�شرين املحلية ،الأع�ضاء يف
االحتاد الدويل للنا�شرين.

مركز جمعة املاجد ينظم جل�سة حوارية
حول دور الإعالم الثقايف يف خدمة املجتمع
•• دبي – د .حممود علياء

نظم م��رك��ز جمعة امل��اج��د للثقافة وال�ت�راث يوم
ال�سبت  20فرباير 2021م  ،جل�سة حوارية عرب
املن�صة الإلكرتونية بعنوان “ دور الإعالم الثقايف
يف خ��دم��ة املجتمع “�� ،ش��ارك يف اجلل�سة الكاتب
وال�صحفي �شاكر نوري ،والدكتورة الكويتية نورة
امل�ل�ي�ف��ي ،ال�ك��ات�ب��ة يف ج��ري��دة ال�ق�ب����س الكويتية،
والأ� �س �ت ��اذة �إمي� ��ان ال �ي��و� �س��ف ،ال�ك��ات�ب��ة والباحثة
يف الدبلوما�سية الثقافية  ،وق��د �أدارت اجلل�سة
الأ��س�ت��اذة �شيخة امل �ط�يري ،رئي�سة ق�سم الثقافة
الوطنية والعالقات العامة والإعالم يف املركز.
تناولت اجلل�سة احل��واري��ة العديد م��ن املوا�ضيع
ال�ه��ام��ة م�ث��ل :تعريف الإع�ل�ام ال�ث�ق��ايف و�أدوات� ��ه ،
و�أثر الإع�لام الثقايف على املجتمع من الناحيتني

الإبداعية والرتبوية ،وهوية امل�شرتكني يف �صنع
حمتوى الإع�لام الثقايف  ،وكيفية توظيف العمل
الثقايف يف الكتابة ال�صحفية .
حتدث الكاتب وال�صحفي �شاكر نوري عن ارتباط
الإع�ل�ام بالثقافة كمفهومني متداخلني �أ�صبحا
ب�ت��أث�ير التكنولوجيا وال�ع��ومل��ة ع��اب��ري��ن للحدود
اجلغرافية ،وت�ساءل عن كيفية لعب الإع�لام دور
الو�سيط بني املنتوج الثقايف وبني املتلقي ،وقال:
�إن املهمة اجلوهرية ل�ل�إع�لام الثقايف هي تنوير
املتلقي بحيث ت�صبح الثقافة من�ط�اً م��ن �أمناط
حياته.
وم��ن ال�ك��وي��ت �أو��ض�ح��ت ال�ك��ات�ب��ة ن ��ورة املليفي �أن
للثقافة دوراً يف ال�ت��أث�ير على املجتمع وخدمته
من خالل الإع�لام الناجح فال ثقافة بغري �إبالغ
وتعبري ،وال �إعالم بغري ثقافة .ثم �سلطت ال�ضوء

لتمكني ال�شباب باملهارات و�إثراء املحتوى الرقمي الهادف وتقدمي �أكرث من  700كتاب رقمي عربي

مركز ال�شباب العربي يطور برناجما للتدريب على مهارات الإنتاج
ال�صوتي  ..ويد�شن مكتبة جمانية بال�شراكة مع من�صة الراوي الرقمية
يعمل مركز ال�شباب العربي على تطوير
برنامج لتدريب ال�شباب على �إنتاج الكتب
ال �� �ص��وت �ي��ة ..ف �ي �م��ا د� � ّ�ش ��ن ام ����س مكتبته
ال��رق�م�ي��ة امل�ج��ان�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع “من�صة
الراوي” البحرينية املتخ�ص�صة ب�إنتاج
الكتب الرقمية ال�صوتية ،وذل��ك لتعزيز
امل �ح �ت ��وى ال �ع ��رب ��ي ال � �ه� ��ادف ع �ل��ى �شبكة
الإن �ت��رن � ��ت ،وت��و� �س �ي��ع ق��ائ �م��ة اخل� �ي ��ارات
القرائية واملعرفية املتاحة لل�شباب العربي،
وتطوير مهاراته وقدراته و�إثراء معارفه.
وت �ف �ت��ح م� �ه ��ارات الإن� �ت ��اج ال �� �ص��وت��ي التي
ي�ستهدف مركز ال�شباب العربي تطويرها
ل��دى امل��واه��ب ال�شبابية يف خمتلف الدول
ال�ع��رب�ي��ة �آف ��اق� �اً ج��دي��دة ل�ل���ش�ب��اب لإع ��داد
حم �ت��وى م���س�م��وع ت�ف��اع�ل��ي ب���ص�ي��غ رقمية
م�ت�ق��دم��ة ،ك�ه��واي��ة �أو م���س��ار مهني جديد
ي��واك��ب ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ال� ��ذي ت�شهده
خمتلف االخت�صا�صات اليوم.
وي�ه��دف ال�برن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي �إىل تعريف
ال�شباب العربي مبهارات الإنتاج ال�صوتي
و�إجن��از ملفات الكتاب امل�سموع با�ستخدام
�أحدث التطبيقات الرقمية الذكية املتوفرة
على �شبكة الإنرتنت ،فيما يتيح التعاون مع
من�صة الراوي يف مرحلته الأوىل الفر�صة
لأول م��رة �أم��ام نحو � 2000شاب و�شابة
يف خمتلف دول الوطن العربي للح�صول
على ا�شرتاك جم��اين مل��دة ثالثة �أ�شهر يف
املن�صة ،واال��س�ت�ف��ادة م��ن �أك�ث�ر م��ن 700
كتاب �صوتي ،وذلك عرب الت�سجيل يف ق�سم
“املكتبة ال�صوتية” على املوقع الإلكرتوين
ملركز ال�شباب العربي.
وت �� �ش �م��ل امل��رح �ل��ة الأوىل �إن �� �ش��اء املكتبة

ال�صوتية الهادفة �إىل توفري حمتوى نوعي
مبجموعة م��ن الكتب ال�صوتية املتنوعة
التي من �ش�أنها �أن ت�ساهم برفع املخزون
املعريف لدى ال�شباب ،فيما املرحلة الثانية
�ست�شمل تدريب املواهب ال�شابة على �إنتاج
املحتوى امل�سموع.
ويهدف مركز ال�شباب العربي من خالل
مبادرات مثل برامج التدريب على مهارات
الإن � �ت ��اج ال �� �ص��وت��ي وال �ك �ت��ب امل �� �س �م��وع��ة و
“بودكا�ست ال���ش�ب��اب العربي” و”املكتبة
ال�صوتية” وت�ع��اون��ه م��ع من�صات رقمية
�إبداعية مثل “�شبكة الراوي”� ،إىل متكني
ال�شباب العربي باملهارات املتقدمة وت�سهيل
و�صوله �إىل حمتوى �صوتي متنوع ومفيد
يف �أي وقت ليطور مهاراته ويرثي معارفه
وخرباته باالعتماد على احللول الرقمية
والتكنولوجيا.
و�سيكون مب�ق��دور ال�شباب اال��س�ت�ف��ادة من
م� �ه ��ارات رق �م �ي��ة ج��دي��دة وال��و� �ص��ول �إىل
حم �ت��وى م�ت�ن� ّوع م��ن ال�ك�ت��ب ال�ع��رب�ي��ة من
جمموعة من النا�شرين وامل�ؤلفني والرواة
وامل�ن�ت�ج�ين وال�ف�ن��ان�ين ،مب��ا ي�ث�ري جتربة
ال�ت�ع�ل��م امل���س�ت�م��ر وال� �ق ��راءة وي �ع��زز فر�ص
الق ّراء وخا�صة الأجيال ال�شابة يف اكت�ساب
مهارات �شخ�صية ومهنية جديدة وحت�صيل
املعرفة واخلربة.
وم � ��ن خ �ل��ال ه � ��ذا اال�� � �ش �ت��راك امل� �ج ��اين
�سيتمكن ال�شباب م��ن الو�صول �إىل مئات
ال �ك �ت��ب ال �ن��وع �ي��ة ال �� �ص��وت �ي��ة يف جم ��االت
م �ت �ن��وع��ة ك��ال �ق �ي��ادة والإدارة ،والتنمية
الذاتية ،واالقت�صاد ،والق�ص�ص والروايات،
ومب��ا ي�سهم يف تنمية امل �ه��ارات والقدرات

وامل �� �س��اه �م��ة يف ب �ن��اء جم �ت �م��ع �إل� �ك�ت�روين
متفاعل يجمع القراء وامل�ؤلفني والنا�شرين
يف ف �� �ض��اء م��وح��د ي �ع��زز ان �ت �� �ش��ار الكتاب
امل�سموع وي��واك��ب تطور املن�صات الرقمية
ال�ت��ي تعمل ع�ل��ى حت��وي��ل ال�ك�ت��ب الورقية
�إىل �إل�ك�ترون�ي��ة وم�سموعة ب��ال�ت��واف��ق مع
�أ� �ص �ح��اب ح�ق��وق ال�ن���ش��ر .ومي�ك��ن لل�شباب
م��ن خمتلف ال �ب�لاد ال�ع��رب�ي��ة امل���ش��ارك��ة يف
امل �ب��ادرة ع�بر راب��ط الكتب ال�صوتية على
امل��وق��ع الإل �ك�تروين ملركز ال�شباب العربي
arabyouthcenter.org/ar/
 ، audiobooksح�ي��ث ي�ستطيعون
�أي�ضاً تقييم حمتوى مئات الكتب ال�صوتية
امل�ت��وف��رة و��س��رد جت��ارب�ه��م و�أف�ك��اره��م حول
املبادرة والكتب امل�سموعة التي توفرها.
وك��ان مركز ال�شباب العربي �أطلق م�ؤخراً
“بودكا�ست ال�شباب العربي” �ضمن حزمة
مكتبته ال�صوتية الرقمية لي�شكل م�ساحة
�إبداعية جديدة مفتوحة لل�شباب العربي
ل�ل�ت�ع�ب�ير ع��ن ط �م��وح��ات��ه ور�ؤاه و�أف� �ك ��اره
املبتكرة ،و�إبراز ق�ص�ص النجاح والأولويات
التي تهمه ب�صيغة حلقات بودكا�ست ق�صرية
مك ّثفة م��ن خمتلف ال�ب�لاد العربية ت�صل
�إىل م�لاي�ين ال�شباب ال�ع��رب��ي وت�ق��دم لهم
املمتع واملفيد.
وت��وف��ر امل�ك�ت�ب��ة ال���ص��وت�ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ملركز
ال�شباب العربي خم��زون�اً معرفياً متنوعاً
م��ن الكتب امل�سموعة وامل�ح�ت��وى ال�صوتي
امل�ت��اح باللغة العربية لل�شباب م��ن خالل
املوقع الإلكرتوين للمكتبة وب�صيغة ملفات
رقمية مدجمة �سهلة التحميل عرب الهاتف
املتحرك.

 متكني ال�شباب العربي من الو�صول�إىل حمتوى �صوتي متنوع ومفيد ليطور
مهاراته ويرثي معارفه

على �أبرز الدوريات التي كان لها كبري الأثر يف ن�شر
الإع�لام الثقايف املجتمعي ،ومنها جريدة القب�س
الكويتية ،وجملة العربي الكويتية �أي�ضاً.
واختتمت اجلل�سة احل��واري��ة م��ع الأ��س�ت��اذة �إميان
ال�ي��و��س��ف ال�ت��ي حت��دث��ت ع��ن امل�ح�ت��وى الإعالمي
الثقايف من خ�لال تقدميها برنامج “ بودكا�ست
�سبعة “ ال ��ذي تبثه ع�بر ح�ساباتها يف من�صات
و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل ،ح�ي��ث ي �ه��دف ه ��ذا الربنامج
�إىل تعريف اجل�م�ه��ور بكل فئاته بالدبلوما�سية
الثقافية ومبادئها وخ�صائ�صها وطرق ا�ستدامتها
و�أدوات تطبيقها وت��أث�يرات�ه��ا يف �صناعة الهوية
للو�صول �إىل اختيار م�ؤثرين حقيقيني ميثلون
الدبلوما�سية الثقافية ب�شكل عميق وحقيقي يف
�أخ�لاق �ه��م وت�ع��ام�ل�ه��م وف�ي�م��ا ي�ق��دم��ون��ه يف جمال
ريادتهم.

لقيادة دفة حتكيم الأفالم امل�شاركة يف دورته
الثامنة �ضمن فئات الأطفال والنا�شئة

ال�شارقة ال�سينمائي الدويل للأطفال
وال�شباب يفتح باب الت�سجيل لربنامج
ت�أهيل املحكمني الواعدين
•• ال�شارقة  -الفجر:

�أعلن مهرجان ال�شارقة ال�سينمائي الدويل للأطفال وال�شباب ،الذي ّ
تنظمه
م�ؤ�س�سة ّ
فن ،املعنية بتعزيز ودعم الفن الإعالمي للأطفال والنا�شئة يف دولة
الإمارات ،عن فتح باب الت�سجيل يف برنامج “ت�أهيل املحكمني الواعدين” ،حتى
� 15أبريل املقبل ،بهدف �إيجاد جيل جديد من الأطفال املوهوبني يف املجال
ال�سينمائي ليكونوا قادرين على التواجد يف جلنة حتكيم الأفالم �ضمن فئتي
الأطفال والنا�شئة امل�شاركني يف دورة املهرجان الثامنة والتي تنطلق �أكتوبر
املقبل.
ووجهت امل�ؤ�س�سة دعوة للأطفال وال�شباب ممن ترتاوح �أعمارهم ما بني 12
وحتى  20عاماً ،من اجلن�سني ،والذين ميتلكون ال�شغف واملوهبة يف املجال
وحب التعاون
ال�سينمائي ،ويتمتعوا مبهارات التحدث والتوا�صل مع الآخرين ّ
وامل���ش��ارك��ة ،التقدم وتعبئة البيانات اخلا�صة بهم ع�بر ال��راب��ط الإلكرتوين
التايل./https://siff.ae/child-jury-form-2021 :
و�ستقوم امل�ؤ�س�سة وبعد �إغالق باب الت�سجيل ب�إجراء مقابالت “عن بُعد” مع
جميع امل�شاركني ،حيث ح�دّدت �أع��داد الأطفال وال�شباب ما بني � 40إىل 50
م�شرتكاً لالن�ضمام للربنامج يف حال ا�ستوفيت ال�شروط ،حيث حددت �آخر يوم
لإجراء املقابالت حتى تاريخ  17يونيو املقبل.
ور�ش عمل
و�ستعقد امل�ؤ�س�سة وب�ع��د اختيار امل�شاركني �سل�سلة م��ن ور���ش العمل بعنوان
“ت�أهيل املحكمني الواعدين” ب��داي��ة م��ن �شهر يوليو وحتى �أكتوبر املقبل،
ت�ستهدف من خاللها فئتني عمريتني من  12وحتى  15عاماً ،و 16حتى
 20عاماً ،حيث حددت جدو ًال ملواعيد الور�ش كالتايل( :للفئة العمرية – 12
� 15سنة) خالل الفرتات التالية 29 – 25 :يوليو ،و� 26 – 22أغ�سط�س،
و� 23 – 19سبتمرب ،و� 6 – 5أكتوبر.
فيما �ستكون �أوقات (الفئة العمرية � 20 – 16سنة) من  15 – 11يوليو،
و� 19 – 15أغ�سط�س ،و� 16 – 12سبتمرب ،و� 4 – 3أكتوبر .و ُتعنى الور�ش
بتعريف وت�أهيل املحكمني الواعدين حول العديد من املحاور اخلا�صة واملتمثلة
يف التعريف باملهرجان واملحكمني الواعدين ال�سابقني ،واطالع امل�شاركني على
دور املُحكم الواعد وكيفية حتليل الأفالم والتم ّرن عليها� ،إىل جانب التدريب
على اختيار الفيلم الفائز واال�ستعداد للمهرجان ،والتعرف على مهامهم خالل
املهرجان والدور الذي �سيقومون به خالل بروفة حفل االفتتاح.
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ع�شية عيد احلب ،طرح الفنان اللبناين وائل ج�سار �أغنية جديدة ،كما
�أنه يف �صدد التح�ضري لأكرث من م�شروع بانتظار جالء ال�صورة يف لبنان
التي ال ُي ْخفي �أنها ُت ْق ِل ُقه يوم ًا بعد يوم.
يظل (ا َ
ج�سار �أ�شار �إىل �أنه لن ّ
حل َمل الوديع) بعدما مل�س جمموعة من
الإ�ساءات يف حقه ،الفت ًا �إىل �أنه لن يعتمد مبد�أ امل�سامح كرمي بعد اليوم،
بل هو �س ُي ْظ ِهر ح ّقه ومن بعدها ميكن �أن ي�سامح.
تنته ويجب �أن نتم�سك بالأمل بالغد
احلياة مل ِ

27

وائل ج�سار َ :منْ
يقدم فن ًا نظيف ًا ال ميكن �أن ُين�سى ب�سهولة
ّ
• طرحتَ �أغنية جديدة بعنوان (وال يف الأح�لام) ،فهل لأننا
على �أبواب االنتهاء من فريو�س كورونا ،وبد�أمت بالتح�ضري
ملو�سم فني غنائي جديد؟
 نحن جمربون على اال�ستمرار ،واحلياة مل تنت ِه ويجب�أن نتم�سك بالأمل بالغد.
�إن �ه��ا طبيعة احل �ي��اة وال ميكننا اال�ست�سالم ل�ل�ق�دَر ،ويف
الوقت ذاته ،ال بد �أن يكون لدينا حر�ص.
• ه��ل ال �ف�ترة املقبلة �ست�ش ّكل م��رح�ل��ة حت � ٍّد للفنانني
ب�ع��د ف�ت�رة ان�ق�ط��اع ق���س��ري لنحو �سنة ف��ر��ض� ْت�ه��ا ظروف
(كورونا)؟
 حتدٍّ ،من �أي ناحية!• للتعوي�ض عن الفرتة ال�سابقة واالنطالق جمدداً؟
 َم��نْ ي�ق�دّم فناً نظيفاً ال ميكن �أن ُين�سىب�سهولة .فنياً� ،أ�س�ست ب�شكل �صحيح،
ومبجرد انتهاء هذه الغيمة ال�سوداء
�أو ال �ف�يرو���س ��س�ي�ع��ود ال �ن��ا���س �إىل
حياتهم امل �ع �ت��ادة ،و ُي � ْق � ِب �ل��ون على
ال�سهر والفرح.
ما ح�صل خالل الفرتة املا�ضية
كان خارجاً عن �إرادتنا ،والأهم
يبقى �صحتنا و�صحة النا�س،
ق�ب��ل عملنا وق �ب��ل �أي �شيء
�آخر.
نحن ال نفكر بالعمل بقدر
تفكرينا ب�صحتنا و�صحة
�أوالدن� � ��ا و�أه �ل �ن��ا و�صحة
ال �ن��ا���س ،لأن ه�ن��اك املهم
وهناك الأه ّم.
ول��و خُ رِّ�ِّي�ن��ا ب�ين ال�صحة
وبني العمل ،فال �شك �أننا
�سنختار ال�صحة.
• م � � ��ع ب � � ��داي � � ��ة �أزم � � � ��ة
(ك� � � ��ورون� � � ��ا) ،ال� �ك� �ث�ي�رون
� �ش��ددوا ع�ل��ى � �ض��رورة �أخذ
العِرب من ه��ذا ال��وب��اء ،فهل
� �ش �ع��رت ب � ��أن ال �ن��ا���س �أخ� ��ذوا
ع�ب�رة �أم �أن ��ش�ي�ئ�اً مل يتغيرّ
عندهم؟
 ال �أع� � ��رف م � ��اذا ي��وج��د يفقلوب النا�س ،ولكن البع�ض
�أخ � � ��ذوا ال � � ِع �ب�رة و�أدرك � � ��وا
�أن ال � �ش ��يء م �ه �م �اً يف
ه ��ذه احل �ي��اة �سوى
الت�سامح واملحبة
وم�ساعدة الغري
يف �أوق � � � � � � � � ��ات
ال�شدة.
ه �ن ��اك وعي
وك � � � � � � � � � � � � ��أن
ال� �ب� �ع� �� ��ض

مي عمر :م�سل�سل
ل�ؤل�ؤ �أهم جتربة
يف حياتي
�أكدت املمثلة مي عمر �سعادتها بردود الفعل على م�سل�سلها (ل�ؤل�ؤ)،
م�ضيفة �أنها تعتربها �أهم جتربة يف حياتها الفنية.
وقالت عمر يف مقابلة تلفزيونية �إن �شخ�صية �سنية التي قدمتها
يف امل�سل�سل �شخ�صية جريئة وردوده��ا دائما �صادمة وهي عك�س
�شخ�صيتي يف احلقيقة متاما ،ف�أنا �شخ�صية �صامتة.
وحقق (ل�ؤل�ؤ) جناحا جماهرييا عري�ضا طوال فرتة عر�ضه
مب�صر واخلليج،
حيث ت�صدر م��ؤ��ش��رات البحث على (غ��وغ��ل) بعد انتهاء
عر�ض كل حلقة ،ب�سبب تفاعل اجلمهور مع ل�ؤل�ؤ ورحلة
�صعودها من القاع للقمة.
يذكر �أن امل�سل�سل انتهى عر�ضه على الف�ضائية امل�صرية
،ON
وه��و م��ن بطولة م��ي عمر و�أح �م��د زاه��ر ونرمني
ال �ف �ق��ي و�إدوارد وجن�ل��اء ب� ��در ،وع� ��دد �آخ� ��ر من
الفنانني ،و�سيناريو وحوار حممد مهران ،و�إنتاج
�شركة �سيرنجي ،و�إخراج حممد عبدال�سالم.

ا�ستيقظ من الغيبوبة بعد �أن (�أكل كف).
• �أي در�س تع ّلمتَه من (كورونا)؟
 نتعلم كل يوم در�ساً جديداً من احلياة ،ولكن يف زمن (كورونا) تعلمتُ�أنه رغم كل رك�ضنا وتعبنا ،ميكن يف حلظة ل�شيء �صغري �أن ُينهي وجودَنا
من هذه احلياة ،ولذا يجب �أن نواظب على القيام بالأمور ال�صاحلة كي
يرتحم علينا النا�س.
ّ
• فنياً ،هل ميكن القول �إنك �أ�صبحت �أكرث �شرا�سة بعدما كنت تغ�ض
الطرف �سابقاً عن �أمور كثرية؟
 مل �أ�صبح �أك�ثر �شرا�سة ،ولكنني لن �أظ��ل احلمل ال��ودي��ع ال��ذي ي�ؤكلحقه.
ال �أتكلم من فراغ ،بل من �أمور �أمل�سها ،وال ميكنني �أن �أقول دائماً (ما�شي
احلال) �أو امل�سامح كرمي ،بل �أُ ْظهِر حقي ثم �أ�صفح عن الإ�ساءة.
• و�أين �شعرتَ بالأذى حتديداً؟
 يف �أ�شياء كثرية.• هل ّ
حت�ضر لأعمال جديدة؟
 نعم ،كل فرتة �س�أطرح �أغنية.• وهل �ست�شارك يف غناء �إحدى �شارات امل�سل�سالت؟
 �أن��ا يف مرحلة تفاو�ض على �أك�ثر من م�شروع ،بانتظار �أنتحُ �سم الأمور.
وعندما تهد�أ الأو�ضاع ميكن �أن �أعلن عنها.
• يبدو �أنك ال تزال قلقاً؟
 طبعاً.وهو قلق يزيد يوماً بعد �آخَ ر.
نحن نقر�أ ونتابع ويبدو �أننا مقبلون على مرحلة �أ�سو�أ من
تلك التي م��رت على لبنان ،من ناحية الفريو�س كما من
الناحية االقت�صادية.
• كنت تفكر بال�سفر ،فهل تراجعتَ عن قرارك؟
 ك� � �ي � ��ف مي� � �ك � ��ن �أن �أ�� � � �س � � ��اف � � ��ر و�أت� � � � � ��رك �أه � � � � �ل � � � � ��يو�أ�صدقائي.
�أ� �س �� �س��ت ك ��ل � �ش��يء يف ل �ب �ن��ان ،ومن
ال�صعب جداً �أن �أتركه.
• يف الفرتة الأخرية ،زاد ظهور
�أوالدك ع�ب�ر (ال�سو�شيال
م� �ي ��دي ��ا) ،وب � ��دا ابنك
ج��ون �ي��ور وك ��أن ��ه
ي� � � � � � �ح � � � � � ��ب
الغناء؟
 -بل

هو يحب التمثيل.
�أترك لأوالدي حرية القيام مبا يحبونه ،ولكن الأولوية لدرو�سهم ،ويف
وقت الفراغ ميكنهم �أن يفعلوا ما يحبونه.
• بع�ض الفنانني ي�ستغلون �أوالدهم يف (ال�سو�شيال ميديا) ،وين�شرون
�صوراً وفيديوهات لهم ب�شكل يومي ،فهل حت� ّول �أوالد الفنانني �إحدى
الو�سائل التي ت�س ّوق لأهلهم؟
 ل�ستُ �أنا َمنْ يفعل ذلك! وب�شكل عام كل �شخ�ص حر ورمبا يعود الأمر �إىلنق�ص معينّ ُيعاين منه الفنان يف مكان ما ،فيلج�أ �إىل �أوالده للتعوي�ض.
ولكنني ال �أعتقد �أن ظهور �أوالد �أي فنان ميكن �أن ينعك�س �إيجاباً على
حياته الفنية.
�أعمال الفنان هي التي تثبت وجوده �أو ال.
لنفرت�ض �أنني طرحتُ �أغنية غري جيدة ،ومن ثم قمت ب�إظهار �أوالدي
عرب (ال�سو�شيال ميديا) كي يتحدثوا عنها.
فما دخل �أوالدي بالأغنية؟ ال يوجد �أي رابط بينهما.
• رمب� ��ا ي �ك��ون ال� �ه ��دف زي� � ��ادة امل �ت��اب �ع�ين عرب
(ال�سو�شيال ميديا)؟
 بالن�سبة يل ،ال �أب�ح��ث ع��ن ال�شهرة�أو ع��ن الإ�� �ض ��اءة ع�ل��ى ا��س�م��ي على
ظهر �أوالدي وخ�صو�صياتهم عرب
(ال�سو�شيال ميديا).
يف النهاية ،ا�ستخدام (ال�سو�شيال
ميديا) م�س�ألة طبيعية عند كل
النا�س ،ومل ي ُعد بالإمكان منْع
الأوالد عنها ،وعندما نحاول
م � ْن �ع �ه ��م ع� ��ن � � �ش� ��يء معني،
يجيبون (ك��ل الأوالد يفعلون
ذلك).
ف� �م ��اذا مي �ك��ن �أن ن� �ق ��ول لهم؟
ويبقى الأم��ر الأه��م �أن يتم الأمر
�ضمن االحرتام وال�ضوابط.

كارول �سماحة:
جتربة (بقايل كتري)
الأوىل ً
عامليا
قالت الفنانة كارول �سماحة� ،إن فكرة العمل مع الفنان هاين
�شاكر ،هي فكرة �ساحرة وعظيمة ،م�ضيفة �أن خمرجة العمل
بتول عرفة من قالت �إنه من املمكن الدمج بني الأغنية التي
تغنيها م��ع �أغنية الفنان ه��اين �شاكر ،متابعة �أن�ه��ا مل ترتدد
حلظة على املوافقة على ديو "بقايل كتري" ،وكذلك �أمري الغناء
العربي مل يرتدد حلظة للموافقة ،م�ؤكدة �أن هذا النوع من الديو
لالثنني م��ن املطربني ال يغنيان م�ع�اً ،لكن ال��درام��ا ه��ي التي
جتمعهما يجري عملها للمرة الأوىل بالعامل.
وت��اب�ع��ت �سماحة ،خ�لال ل�ق��اء �إع�لام��ي �أن�ه��ا �سعيدة جداً
بتكرميها يف مهرجان القاهرة ال�سينمائي ع��ن فيلمها
"بال�صدفة" ،وال��ذي ك��ان م�ق��رراً �أن يعر�ض مب�صر،
لكن �أزم��ة ك��ورون��ا منعت ذل��ك ،وك��ان��ت تتمنى عر�ضه
يف م�صر ،م�ضيفة �أنها كانت تغني للحب يف الفالتنني
بدار الأوبرا امل�صرية.
من ناحيته� ،أكد هاين �شاكر �أنه �سعيد بتجربة كليب
"بقايل كتري" مع كارول �سماحة ،م�ؤكداً �أن تلك
التجربة هي الأوىل من نوعها يف الوطن العربي،
وقدمت ب�شكل جديد وخمتلفة.
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الأج�سام امل�ضادة لدى املتعافني من
كورونا تبقى ملدة �ستة �أ�شهر على الأقل
ك�شفت درا� �س��ة بريطانية� ،أن "جميع املتعافني من
ف�يرو���س ك��ورون��ا ،تبقى لديهم م�ستويات عالية من
الأج�سام امل�ضادة ملدة �ستة �أ�شهر على الأقل ،حتميهم
على الأرجح من الإ�صابة مرة �أخرى بهذا الفريو�س".
و�أ�شارت كبرية العلماء يف البنك احليوي حيث �أجريت
الدرا�سة يف بريطانيا ،نعومي �ألني" :حتتفظ الغالبية
العظمى (من امل�صابني بفريو�س كورونا) بالأج�سام
امل�ضادة ،التي ميكن ر�صدها ملدة �ستة �أ�شهر على الأقل
بعد الإ�صابة بهذا الفريو�س".
و�أ�ضافت" :بالرغم من �أننا ال ن�ستطيع الت�أكد من
ع�لاق��ة ذل��ك باملناعة� ،إال �أن النتائج ت�شري �إىل �أنه

ميكن حماية الأ�شخا�ص من العدوى مرة ثانية ،ملدة
�ستة �أ�شهر على الأقل بعد الإ�صابة".
و�أو�ضحت الأ�ستاذة نعومي �أل�ين� ،أن "النتائج تتفق
�أي���ض��ا م��ع نتائج درا� �س��ات �أخ ��رى يف اململكة املتحدة،
و�آي���س�ل�ن��دا� ،أظ �ه��رت �أن الأج �� �س��ام امل���ض��ادة لفريو�س
كورونا ،تبقى على الأرجح عدة �أ�شهر يف املتعافني".
كما ذكرت نتائج هذه الدرا�سة� ،أن "من بني امل�شاركني
الذين ثبتت �إ�صابتهم بفريو�س ك��ورون��ا يف ال�سابق،
احتفظ  99%منهم بالأج�سام امل�ضادة مل��دة ثالثة
�أ��ش�ه��ر ،وب�ع��د �ستة �أ��ش�ه��ر ك��ام�ل��ة م��ن امل�ت��اب�ع��ة خالل
الدرا�سة ،ظلت الأج�سام امل�ضادة لدى ."88%

املاء ال�ساخن مع الليمون يف
ال�صباح ..هل ي�ؤذي املعدة؟!

طالء الأظافر
تو�صلت درا�سة حديثة �إىل �أن
طالء الأظافر ميكن �أن يحتوي
على مركبات �سامة ت ��ؤدي �إىل
الإ�صابة ب�أمرا�ض خطرية مثل
العقم وال�سرطان.
وي�ؤكد خرباء ال�صحة� ،أنه على
الرغم من حظر ا�ستخدام العديد من امل��واد الكيميائية يف م�ستح�ضرات
التجميل يف الكثري من بلدان العامل� ،إال �أن العلماء يقولون �إن موا ّد �سامة
جديدة باتت ت�ستخدم عو�ضاً عن املواد الكيميائية املحظورة.
وحتتوي املواد الكيميائية يف طالء الأظافر على ن�سبة كبرية من ال�سميات،
التي ت�ؤثر على الدماغ ،وتت�سبب بت�شوهات للأجنة ،بح�سب درا�سة قامت
بها جامعة هارفارد م�ؤخراً.
وق��د ق��ام الباحثون بفح�ص  40ن��وع�اً خمتلفاً م��ن ط�لاء الأظ��اف��ر التي
يدعي م�صنعوها بخلوها م��ن امل��واد الكيميائية ،وتبني ب�أنها على مواد
ال�سم ّية مثل مادة  ،THPHالتي تت�سبب با�ضطرابات يف
كيميائية عالية ُ
الهرمونات ،والإ�صابة بالعقم ،ومتالزمة املبي�ض املتعدد الكي�سات� ،إ�ضافة
�إىل بع�ض �أنواع ال�سرطان �أهمها �سرطان الثدي.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق تبني �أن �أنواعاً كثرية من طالء الأظافر احتوت على
م��واد �سامة مثل م��ادة الر�صا�ص التي تت�سبب بالتقي�ؤ وف�ق��دان ال�سمع،
و��ص�ع��وب��ات التعلم ل��دى الأط �ف��ال ،بح�سب م��ا نقلت �صحيفة دي�ل��ي ميل
�أونالين الربيطانية.

م�شروب املاء ال�ساخن مع الليمون بات ين�صح به عدد كبري من الأ�شخا�ص
بع�ضهم البع�ض،نظراً لفوائده الوقائية من �أم��را���ض ال�شتاء مثل نزلة
الربد �أو الإنفلونزا وحتى من فريو�س كورونا.فما ق�صة هذا امل�شروب؟
ي�سود اعتقاد ب ��أ َّن �شرب امل��اء ال��داف��ئ من الليمون احلام�ض مي��دُّ اجل�سم
ويح�سن الب�شرة ،وي�ساعد على اله�ضم ،وي��زي��ل ال�سموم من
بالطاقة،
ّ
اجل�سم ،وحتى مينع ت�شكل احل�صوات يف الكلى �أو ي�ساعد خ�سارة الوزن .غري
�أن معظم هذه الفوائد غري مدعومة ب�أبحاث ودرا�سات علمية وا�ضحة ،فما
مدى �صحتها؟ الإجابة يف املو�ضوع الآتي بح�سب موقع  DWالأملاين:
تقول خبرية التغذية �إيزا روبن�سون� ،إنه ال وجود لدليل علمي قاطع ب�أ َّن
امل��اء ال�ساخن مع الليمون ينطوي على جميع الفوائد التي يتم الرتويج
لها ،وهو ما ت�ؤكده كاروال بيكر وهي خبرية تغذية �أي�ضاً ،والتي ت�شدد على
�أن عملية �إزالة ال�سموم من اجل�سم هي وظيفة �أع�ضاء معينة يف اجل�سم.
م�شروب املاء ال�ساخن مع الليمون :هل هو �سحري؟
م�شروب املاء ال�ساخن والليمون لي�س بامل�شروب ال�سحري ،لكنه ال يخلو من
بع�ض الفوائد ،كون اجل�سم يحتاج �إىل املزيد من املاء للرتطيب ولعملية
التمثيل الغذائي ،كما �أ َّن �شرب كميات وف�يرة من امل��اء مهم ج��داً ل�صحة
الكليتني ��س��واء ب�إ�ضافة الليمون �إل�ي��ه �أو ب��دون��ه .ولكن �إذا كانت �إ�ضافة
الليمون �ستجعلك ت�شربني املاء بكمية �أكرب ،فهذا جيد �أي�ضاً؛ �إذ �إن الليمون
يحتوي على ن�سبة عالية من فيتامني �سي  ،Cالذي ي�ساهم يف تقوية املناعة
ويدعم �صحة العظام.
وقد �أظهرت درا�سة �أجريت على جمموعة من الن�ساء بعد انقطاع الطمث
�أن �شرب امل�شروبات التي حتتوي على ع�صري الليمون متنع فقدان الكثافة
املعدنية للعظام .كما �أكدت اخلبريتان روبن�سون وبيكر �أ َّن �إ�ضافة القليل
من الليمون على الأطعمة النباتية ي�ساعد اجل�سم يف امت�صا�ص احلديد
منها.

• ما هي �أعلى نقطة على �سطح الأر�ض؟
قمة جبل �إفر�ست.

• كم عدد �ألون قو�س قزح؟
� 7ألوان.

• ما هو �أقدم العلوم؟
علم الفلك.

• من �أول �إمر�أة ح�صلت على جائزة نوبل؟
ماري كوري.

• ما هي �أقدم جامعات العامل؟
جامعة القرويني (يف مدينة فا�س املغربية).

• ما هو الكوكب الأحمر؟
املريخ.

رجل يحمل ابنه على جبل يف منطقة ميو فاك يف مقاطعة هاجياجن الفيتنامية .ا ف ب

بع�ض املحاذير...
َّ
وحول الفكرة الرائجة ب�أن �شرب املاء ال�ساخن مع الليمون يف ال�صباح على
معدة فارغة هو �أكرث فائدة ،فقد �أو�ضح اخلرباء �أنه ال يوجد وقت مثايل
من اليوم ل�شربه ،ومبا �أن فيتامني �سي يفقد من قيمته عند ت�سخينه ،فمن
الأف�ضل و�ضع ب�ضع �شرائح من الليمون يف الكوب ،وميكن �إ�ضافة �شريحة
من الزجنبيل الطازج وملعقة �صغرية من الع�سل ،ثم �سكب امل��اء الدافئ
عليها.
ورغم �أ َّن هذا امل�شروب �آمن ،ولكن يجب احلذر من الإفراط يف تناوله� ،إذ
�إن كرثة الأحما�ض ت�ؤدي �إىل ت�آكل مينا الأ�سنان ،مما قد ي�ؤدي �إىل ت�سو�س
الأ�سنان .كما �أن امل�شروب ال ين�صح به للأ�شخا�ص الذين يعانون من حرقة
املعدة �أو ارجتاع احلم�ض املريئي؛ لأ َّن الأحما�ض املوجودة يف امل�شروب قد
ت�ؤدي �إىل تفاقم هذه الأعرا�ض .لذا يُن�صح ب�شرب كوب من املاء العادي بعد
تناول املاء ال�ساخن مع الليمون �أو احلم�ضيات ب�شكل عام لإزلة الأحما�ض
من الأ�سنان.

• هل تعلم �أن الأذن الي�سرى �أ�ضعف �سمعاً من الأذن اليمنى.
• هل تعلم �أن �أقوى ع�ضلة يف ج�سم الإن�سان هي ع�ضلة الفك.
• هل تعلم �أن اجل�سم يحتمل حرارة حتى  128درجة مئوية
• هل تعلم �أن الكبد هو الع�ضو الوحيد الذي ميكنه �أن يحول الربوتينات و ما حتويه من �أحما�ض
�أمينية �إىل مادة اجللوكوز �أو ال�سكر.
•هل تعلم �أن نق�ص فيتامني ب املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ض واللحم والأجا�ص والفول واحلنطة
غري امل�ص ّنعة واحلبوب كالفا�صولياء واللوبياء والبطاطا ي�ؤخر النمو وي�ش ّوه وي�سبب تهيجات وا�ضطرابات
يف الأع�صاب وام�ساكا حادّا .
• هل تعلم �أن بع�ض اخل�ضروات مثل اخليار و الباذجنان ميكن �أن يكون لها ت�أثري �ضار على الإن�سان
حيث �أثبتت البحوث �أن اخليار لو حتول لونه من االخ�ضرار �إىل اال�صفرار نتج عنه م��واد لها ت�أثري �سام
على الإن�سان كما �أثبتت �أن اخليارة املرة ذات ال�شكل املعوج لها ت�أثري �سام على الإن�سان  ..و هذه املادة ال�سامة
توجد يف قلب اخليارة  ..كما �أثبتت البحوث �أن �أكل الباذجنان بكرثة ي�ؤثر على اجلهاز الع�صبي للإن�سان.
• هل تعلم �أن تناول الفول املدم�س مينع الإ�صابة بالأزمات القلبية  ..فهو يق�ضي على ارتفاع ن�سبة
الكول�سرتول يف الدم  ..و بذلك يخف�ض تناول الفول املدم�س ن�سبة واحد باملئة من امل��واد التي ت��ؤدي �إىل
ت�صلب ال�شرايني.

حيوانات الغابة
يحكي ان��ه يف ق��دمي الزمان كانت حيوانات الغابة كلها حتمل لونا واح��دا فقط هو اللون االبي�ض ومل يكن
مييزها غري احجامها لذلك كان كل منهم يبحث عن طريقة يغري بها من جلده ولكن دون جدوى  ..ويف يوم
هبت عا�صفة �شديدة علي الغابة وقرر اجلميع ان يختبئوا حتى الي�صيبهم مكروه فجرى كل يف مكان وتفرقوا
ب�شدة جرى اال�سد م�سرعا وهناك يف منطقة ف�سيحة غمرته الرمال ومل ي�ستطع اخلروج فظل �سجينا لتك
الرمال مقيد احلركة ،اما النمر فقد جرى ب�سرعته الفائقة لكنه وقع داخل بع�ض اغ�صان اال�شجار املتداخلة
ومل ي�ستطع اخل��روج �،صديقتنا الزرافة اجلميلة اخ��ذت جتري وهي تبحث عن ابنتها ال�ضائعة وكانت تدب
اقدامها يف الطمي بقوة فيتطاير على ج�سدها املم�شوق اجلميل ويت�سخ لكنها مل تهتم واختب�أ القرد فوق
اال�شجار رمبا تداريه وحتميه والدب اخذ يتزحلق على �شاطئ البحرية من ثقل وزنه كلما قام وقع حتى اكت�سي
بالطمي الرمادي واال�سود ومل يفر منهم اال من دخل بياته ال�شتوي مبكرا اما ال�سلحفاة امل�سكينة فقد دا�سها
الفيل فك�سر ظهرها لكنه ت�أ�سف لها وحملها معه فمنحها وحيد القرن مادة �صمغية ا�ستطاعت بها ان تل�صق
قطع عظمها وتعيدها كما كانت قوية وعاد هو ليختبىء و�سط مياه الربكة ال�ضحلة وهكذا ا�ستمر الو�ضع كر
وفر حتى ه��د�أت العا�صفة فخرج اجلميع من خمابئهم خرج اال�سد من الرمال وبقي ط��وال عمره على هذا
اللون ،الت�صق الطمي بج�سد الزرافة فمنحها هذا ال�شكل اجلميل اما االغ�صان فقد جعلت النمر خمططا
والقرد بقي على حاله وعندما عط�س بقوة تطاير الطمي من فوق وجهه ونزل على الفهد فجعل جلده مرقطا
ف�أعجب جدا بهذا ال�شكل وبقي عليه اما ال�سلحفاة فبقي ظهرها كما نعرفه نحن االن والفيل الذي كان يحمل
جذوع اال�شجار فوق ظهره غريته املياه البنية اللون التي كانت تنزل من جذوع اال�شجار على جلده فاكت�سب
لونا الب�أ�س به والذئاب التي كانت حبي�سة اجلبل ح�ضرت وقد تغري جلدها اما الدب الذي دخل يف بياته ال�شتوي
فقد احتفظ بجلده االبي�ض وا�صدقا�ؤه احتفظوا بلون الطمي  ...االن الكل معجب ب�شكله ولوال العا�صفة
ال�ستمرت احليوانات بي�ضاء .

