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مبكرا لل�سكتات الدماغية
ل�صاقة توفر � ً
إنذارا ً

طور فريق بحثي يف جامعة كاليفورنيا يف �سان دييغو ل�صاقة ناعمة
ومطاطة تعمل باملوجات فوق ال�صوتية ميكن �أن ت�ساعد على مراقبة
تدفق ال��دم عرب ال�شرايني الرئي�سية وحتذير املر�ضى من ال�سكتات
الدماغية والنوبات القلبية.
رقعة املوجات فوق ال�صوتية اجلديدة تراقب تدفق الدم ،مما ي�سهل
التعرف على م�شاكل القلب والأوعية الدموية يف وقت مبكر ،حيث
�أن معرفة مقدار تدفق الدم عرب الأوعية الدموية للمري�ض يف �أية
حلظة ميكن �أن ي�ساعد الأطباء يف ت�شخي�ص �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية املختلفة ،مبا يف ذلك م�شاكل �صمام القلب ،و�ضعف الدورة
الدموية يف الأط��راف �أو ان�سداد ال�شرايني التي ميكن �أن ت��ؤدي �إىل
النوبات القلبية .وميكن �إم��ال��ة القطعة الهند�سية املبتكرة بزوايا
خمتلفة وتوجيهها �إىل مناطق خمتلفة من اجل�سم ال تقع مبا�شرة
حتت الرقعة .وقال �شنغ �شو ،الذي قاد الفريق "ميكن لهذا النوع من
الأجهزة القابلة لالرتداء �أن يعطي �صورة �أكرث �شمو ًال ودقة ملا يحدث
يف الأن�سجة العميقة والأع�ضاء الهامة مثل القلب والدماغ ،وكل ذلك
من �سطح اجللد".
تتكون الل�صاقة من طبقة رقيقة من البوليمر املرن واملطاطي الذي
يلت�صق باجللد ،ويتم ت�ضمني حموالت طاقة عديدة بحجم ميليمرت،
يتم التحكم يف كل منها ب�شكل فردي بوا�سطة جهاز كمبيوتر.

درا�سة :الرثاء مفتاح ال ُعمر الطويل

�أظهر �أمريكي بحث جديد �أن كل � 50ألف دوالر ي�ضيفها الأ�شخا�ص
�إىل ثرواتهم تقلل من خطر وفاتهم بن�سبة .% 5
قد ال ي�شرتي املال ال�سعادة ،لكنه قد يجلب حياة �أطول ،ح�سب البحث
الأمريكي ،الذي �أفاد ب�أن الرثاء ميكن �أن ي�ضيف �سنوات �إىل العمر،
وفقاً ملوقع .studyfinds
وقال الباحثون يف جامعة نورث و�سرتن الأمريكية �إن كل � 50ألف
دوالر يتم توفريها ،تخف�ض خماطر وفاة ال�شخ�ص بن�سبة  % 5على
مدار  24عاماً.
وينطبق الأمر نف�سه على حالة الأ�شقاء� ،إذ �إن الأخوة الذين يدخرون
 137.484دوالر �أكرث من ال�شقيق �أو ال�شقيقة ،لديهم فر�صة �أكرب
بن�سبة  13%يف العي�ش �أكرث من �أقاربهم.
مت تعقب �أكرث من � 5400شخ�ص يف الواليات املتحدة ملدة  25عاماً،
وحلل باحثون من جامعة نورث و�سرتن يف �إيفان�ستون بوالية �إلينوي
الأمريكية البيانات املتعلقة برثواتهم وحياتهم .وقال امل�ؤلف املرا�سل
الدكتور �إريك فينيجود �إن النتائج ت�شري �إىل �أن �أحد مفاتيح احلياة
الطويلة قد يكمن يف �صايف ثروتك والفوائد ال�صحية املرتبطة بها
مثل القدرة على توفري رعاية �أف�ضل وطعام ووقت �أطول للراحة.

غري �سعيد يف العمل؟ تركه لي�س احلل دائم ًا

هناك �أ�سباب كثرية لرتك العمل منها املدير �صعب املرا�س �إىل فريق
العمل املتغري �أو بالطبع طردك! ولكن خبري العمل الأملاين ميخائيل
�شفارت�س يقول هذه لي�ست العوامل اخلارجية الوحيدة التي تدفع
الأ�شخا�ص �إىل مغادرة مكان العمل.
قد تت�سبب م�سائل ال�شعورية مثل االفتقار �إىل التقدير واالهتمام
وكذلك االفتقار �إىل فر�ص التنمية ال�شخ�صية داخ��ل ال�شركة �إىل
ال�شعور باال�ستياء وعدم الر�ضاء يف العمل.
ي��و��ض��ح ��ش�ف��ارت����س" :الأجر وامل �ك��ان��ة واحل ��واف ��ز ه��ي ب��ال �ك��اد حافز
لتظل موالياً جلهة العمل .يريد اغلب املوظفني �أن يتم تقديرهم
ل�شخ�صهم".
يقول املدرب التحفيزي وا�ست�شاري العاملني" :بد ًال من ذلك ،غالبا
ما يكون لديهم ال�شعور ب�أنهم جمرد تر�س يف �آلة ي�ؤدي مهمة وميكن
ا�ستبداله ،وهذا ي�سبب الإحباط".
فلنقل �أنك قمت باالنتقال ملكان عمل �آخر و�أ�صبح لديك رئي�ساً وفريقاً
جديدين� .سوف تتح�سن الأحوال الآن� ،ألي�س كذلك؟
ولكن بعد م��رور �أ�سابيع قليلة ،ي�شعر امل��رء بنف�س الإح�سا�س بعدم
ال�سعادة التي فر منه ،ملاذا �إذن؟.
يو�ضح �شفارت�س" :هذا غالبا ما يرجع �إىل قلة الوعي الذاتي �أو عدم
الر�ضا عن النف�س ،وهو ما يُلقى بالالئمة فيه على البيئة وي�ؤدي �إىل
وهم �أن كل �شيء �سوف يكون �أف�ضل تلقائيا يف بيئة جديدة".

و�صول دبني من لبنان �إىل
الواليات املتحدة
و� �ص��ل دب � ��ان م� �ه ��ددان ب��االن �ق��را���ض �إىل
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ق ��ادم�ي�ن م ��ن �إح ��دى
ح��دائ��ق احل �ي ��وان يف ل �ب �ن��ان ،يف حماولة
لإنقاذهما بعد �أن عانا م�شاكل �صحية.
ومت تخدير الدبني قبل �شحنهما ونقلهما
�إىل م�ط��ار ب�ي�روت ،حيث ك��ان��ا يقيمان يف
حديقة حيوان مبدينة �صور جنوبي لبنان،
لأكرث من � 10سنوات.
وعانى الدبان هومر و�أولي�سي�س من �سوء
التغذية كما نق�ص وزنهما كثريا م�ؤخرا،
الأم��ر ال��ذي دف��ع منظمات تعنى بحقوق
احليوانات لإقناع مالك احلديقة ب�ضرورة
نقلهما ملكان �أف�ضل .وغ��ادر الدبان مطار
ب �ي ��روت ال� � � ��دويل ع �ل ��ى م �ت�ن اخل �ط ��وط
الإماراتية ،ومن دبي انتقال �إىل الواليات
امل �ت �ح��دة ،وف�ق�م��ا �أك ��ده م���س��ؤول��و املنظمة
امل�شرفة على نقلهما لـ"�سكاي نيوز عربية".
واحل�ي��وان��ان من ف�صيلة الدببة ال�سورية
ال�ب�ن�ي��ة امل �ه��ددة ب��االن �ق��را���ض ،ال �ت��ي كانت
تظهر كثريا يف وقت �سابق يف �سل�سلة جبال
لبنان ال�شرقية .و�أده�شت لقطات �صورت
عام  2004الر�أي العام اللبناين وحمبي
احليوانات ،بعدما �شوهد دب �سوري للمرة
الأوىل منذ �أكرث من  50عاما.
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املركوب ..حذاء الرجل
ال�سوداين من جلود الثعابني

�أ�سباب تدفعك ملمار�سة الريا�ضة
مع املو�سيقى على الدوام

ِ(ي� � ��ا ب� �ل ��دي ي ��ا ح� �ب ��وب ،جالبية
وت ��وب� � ،س��روال وم ��رك ��وب) ،هكذا
تغنى امل�ط��رب ال���س��وداين الراحل
حممد وردي ،بكلمات متتدح الزي
القومي ال�سوداين.
كانت كلمات ال�شاعر الكبري �سيد
�أحمد احلردلو ،الذي عمل مدر�ساً،
ثم �أ�صبح �شاعرا وانتقل �إىل العمل
بال�سلك الديبلوما�سي ،حيث كان
�سفريا ووزيرا مفو�ضا.
و"املركوب" ه ��و احل� � ��ذاء ال ��ذي
ُي���ص�ن��ع ي��دوي �اً م��ن ج �ل��ود الأنعام
والثعابني ،واتخذ حيزاً يف رائعة
"احلردلو" ذائعة ال�صيت �سالفة
الذكر ،من واقع �أهميته ورمزيته
الوطنية ،فهو املكمل لزي الرجل
ال�سوداين و�أناقته.
ومل يكن "املركوب" جم��رد حذاء
ي ��رت ��دي ��ه ال �� �س ��ودان �ي ��ون حلماية
�أرجلهم كغريه من امللبو�سات كما
ي�ق��ول��ون ،ب�ق��در م��ا يحمل رمزية
جت �ع �ل��ه يف م� ��� �ص ��اف امل � ��وروث � ��ات
الوطنية التاريخية التي ال تقبل
الرتاجع �أو التخلي عنها.
ورغ ��م م�ضي م�ئ��ات ال�سنني على
ابتكار هذا احلذاء بوا�سطة قدماء
ال���س��ودان�ي�ين ،ال ي��زال "املركوب"
يحتفظ مب�ك��ان�ت��ه ع�ن��د �أه ��ل هذا
البلد ومل جترفه �أم��واج احلداثة
ك�م��ا ح��دث م��ع م��وروث��ات �أخ ��رى،
حيث يندر خلو منزل �سوداين من
املركوب.
ً
وي�صنع امل��رك��وب ي��دوي �ا بوا�سطة
ح��رف �ي�ي�ن ي �ط �ل��ق ع �ل �ي �ه��م حملياً
" ُن ُقلتِي ّة" ويف ب �ع ����ض املناطق
"�إ�سكافية" ويتواجدون يف كافة
ب �ق��اع ال �� �س��ودان ،ل�ك��ن �أك�ث�ره��م يف
�إقليمي دارفور وكردفان.

يعمد الكثري من الأ�شخا�ص �إىل ممار�سة التمارين الريا�ضية جنب ًا
�إىل جنب مع اال�ستماع للمو�سيقى دون �أن يعلموا ب�أن اجلمع بني
الريا�ضة واملو�سيقى يف �آن مع ًا ينطوي على فوائد عديدة.
فيما يلي جمموعة من فوائد اال�ستماع للمو�سيقى �أثناء ممار�سة
الريا�ضة ،وفق ما �أورد موقع “�إم �إ�س �إن” الإلكرتوين:
التحفيز على زيادة اجلهد
ي�ق��ول امل ��درب كو�ستا�س كارجروجي�س م��ن كلية الريا�ضة
وال �ت �ع �ل �ي��م ب �ج��ام �ع��ة ب��رون �ي��ل ب �ل �ن��دن� ،إن امل��و� �س �ي �ق��ى دواء
ل�ل��ري��ا��ض�ي�ين ،ف�ه��ي حت�ف��ز ال��ري��ا��ض��ي ع�ل��ى ب��ذل امل��زي��د من
اجلهد ،وتقلل �شعوره بالتعب� ،إ�ضافة �إىل �أنها تعزز قدرته
على التحمل بن�سبة قد ت�صل �إىل .15٪
تقليل الأمل
�أظهرت درا�سة �أجريت عام  2013يف جامعة ماكجيل� ،أن
اال�ستماع �إىل املو�سيقى يقلل من متطلبات الأدوية الأفيونية
يف �آالم م��ا بعد اجل��راح��ة .وي�ق��ول اخل�ب�راء� ،إن��ه يف ح�ين �أن
املو�سيقى لي�ست بدي ً
ال عن الأدوي��ة للتحكم ب��الأمل املزمن،
فقد ت�شتت انتباهك عن الأوج��اع �أو الآالم الطبيعية �أثناء
ممار�سة الريا�ضة.
تعزيز ال�سعادة ب�شكل طبيعي
تعزز املو�سيقى ب�شكل طبيعي “الدوبامني” ،وه��و الناقل
الع�صبي ال��ذي يحرك نظام امل�ك��اف��أة يف دم��اغ��ك .ميكن �أن
مينحك اال�ستماع �إىل املو�سيقى �أثناء التمرين جرعة من
الدوبامني ،مما ي�ؤدي �إىل ال�شعور بالراحة .يف الوقت نف�سه،
تعزز التمارين الريا�ضية ال�سريوتونني ،وهو ناقل ع�صبي
يعزز احلالة املزاجية.
تقليل التوتر والقلق
ميكن �أن ي�ساعدك اال�ستماع �إىل املو�سيقى املنا�سبة �أثناء
التمرين �أو ف�صل اليوجا ،على اال�سرتخاء واال�ستفادة من
فوائد اال�سرتخاء خ�لال بقية يومك .ووف� ًق��ا ملراجعة عام
ُ 2013ن�شرت يف دورية “ترندز �إن كوغنيتف �سين�س” ،ف�إن
اال�ستماع �إىل املو�سيقى ميكن �أن يقلل من م�ستويات التوتر.
تعزيز املناعة
لقد ثبت �أن املو�سيقى تعمل على حت�سني احلالة املزاجية
وتقليل التوتر ،كما ذكرنا �سابقاً ،وه��ذا ي�ؤثر ب��دوره ب�شكل
�إيجابي على مناعة اجل�سم.
مترين الدماغ
�أن��ت تقوم بتمرين ج�سمك ،فلماذا ال ت�شغل عقلك يف نف�س
ال��وق��ت؟ بح�سب ال�بروف�ي���س��ور دان �ي��ال ج�ي��ه ليفيتني ،ف�إن
الن�شاط املو�سيقي ي�شمل تقري ًبا ك��ل منطقة م��ن الدماغ،
وكل نظام فرعي ع�صبي .يقوم جزء من دماغك بفك ت�شفري
درج��ة ال�صوت والإي�ق��اع بينما يتم حتفيز الأج��زاء الأخرى
بوا�سطة كلمات الأغاين.
� 6أطعمة قبل ممار�سة الريا�ضة
ح ��ددت ك��ات��ي دي�ف�ي���س��ون ،وه��ي �أخ���ص��ائ�ي��ة ت�غ��ذي��ة كندية

حا�صلة ع�ل��ى درج ��ة املاج�ستري يف
ع�ل��وم ال �غ��ذاء وال�ت�غ��ذي��ة� ،ستة
�أن ��واع م��ن ال�ط�ع��ام ت�ساعد
ع �ل��ى درء اجل � ��وع وزي � ��ادة
الطاقة �أثناء التمرين.
حددت كاتي ديفي�سون ،وهي
�أخ�صائية تغذية كندية حا�صلة على درجة املاج�ستري
يف علوم ال�غ��ذاء والتغذية� ،ستة �أن ��واع م��ن الطعام
ت���س��اع��د ع�ل��ى درء اجل ��وع وزي � ��ادة ال �ط��اق��ة �أثناء
التمرين.
فيما يلي ن�صائح تقرتحها ديفد�سون ،مو�ضحة
مايجب �أن ي�ؤكل قبل التمرين اعتماداً على
التمرين ال��ذي يختاره امل��رء ،وف��ق موقع �إم
�إ���س �إن :مت��اري��ن القلب عالية الكثافة ملدة
ق�صرية من امل�ستح�سن تناول وجبة خفيفة
حت �ت��وي ع�ل��ى � 15إىل  75غ��رام �اً من
الكربوهيدرات قبل � 30إىل  60دقيقة
م��ن التمرين ال�صباحي ،وقطعة من
اخلبز املحم�ص م��ع زب��دة اجل��وز �أو
امل��وز �أو م���ش��روب حليب
نباتي.
مت���اري���ن
ال�����ق�����ل�����ب
عالية الكثافة
ملدة طويلة
�إذا كانت متارين الكارديو �أطول ،ملدة
�ستني دقيقة �أو �أك�ثر ،ف�إن اخلبرية تو�صي بنف�س املقدار
من الكربوهيدرات ال�سابقة ،مع �إ�ضافة بع�ض الربوتني
وتقرتح هنا البي�ض املخفوق واخلبز املحم�ص �أو اخلبز
ال�صغري م��ع اجل�ب�ن �أو زب ��دة ال �ف��ول ال �� �س��وداين ،وميكن
�أن ي�ضاف �إىل ذل��ك ع�صري الفاكهة م��ع بع�ض م�سحوق
الربوتني.
متارين معتدلة الكثافة ملدة طويلة
�إذا كنت متار�س متارين امل�شي �أو اليوغا ملدة �ساعة ،ف�إن
ط�ع��ام�اً ق�ل�ي� ً
لا ع��ايل ال�بروت�ين مي�ك��ن �أن ي�ك��ون اختياراً
موفقاً ،مثل بي�ضتني �أو كوب من اجلنب القري�ش �أو ن�صف
قطعة ب��روت�ين وذل ��ك �سيوقف الإح���س��ا���س ب��اجل��وع دون
ال�شعور بال�شبع.

الكاملة املعاجلة ب�أقل ق��در ممكن كلحم البقر املقدد �أو
البي�ض �أو احلليب �أو دقيق ال�شوفان �أو اخلبز املحم�ص.
متارين زيادة حجم الع�ضالت
�إما �إذا كان التمرين يعمل لزيادة حجم الع�ضالت قلي ً
ال،
ف�إنه من غري ال�ضروري تناول الطعام قبل التمرين ،ولكن
ميكن تناول الأطعمة التي حتتوي على الكربوهيدرات
وال�ب�روت�ي�ن ق�ب��ل ح ��وايل ��س��اع��ة �إىل ث�ل�اث � �س��اع��ات من
التعامل مع الأوزان التي ت�ستخدم يف التدريب.

متارين رفع الأثقال
ويف ن�صيحتها لرافعي الأثقال ترى ديفيد�سون �أن متارين
ال �ق��وة تتطلب دف �ع��ات �أك�ب�ر م��ن ال �ق��وة ،ولكنها تتطلب
يف ال��واق��ع وق� ��ودًا �أق ��ل ،ل��ذل��ك ف� ��إن م��زي�ج�اً م �ت��وازن �اً من
الكربوهيدرات والربوتني قبل �ساعة �أو �أكرث من التمرين
مي�ك��ن �أن ي��وف��ر ال�ط��اق��ة ال�ت��ي يحتاجها راف ��ع الأثقال،
متارين �إنقا�ص الوزن
وفيما يتعلق ب�إنقا�ص ال��وزن ،فيمكن التخلي عن تناول كالزبادي اليوناين وحفنة من الفاكهة� ،أو �شطرية البي�ض
الطعام قبل التمرين �إذا كان ذلك ممكناً ،ولكن البد من مع اخلبز� ،أو دقيق ال�شوفان� ،أو حلم البقر املقدد مع بع�ض
تزويد اجل�سم ب�أطعمة كاملة الكربوهيدرات والربوتينات الع�صري اخلايل من ال�سكر.

ع�صري الطماطم  ..كنز
�صحي يحارب ال�شيخوخة
تعترب الطماطم م��ن امل��واد الغذائية املغذية وامل�شبعة ،ع�لاوة على �أن اخت�صا�صيي
احلميات الغذائية يو�صون بتناول ع�صريها الطازج.
وبح�سب ما ن�شره موقع  ،Boldskyين�صح اخلرباء بتناول حوايل  240مل �أو كوب
من ع�صري الطماطم يوم ًيا للح�صول على فوائده.
طازجا �أو يتم الت�أكد من حمتوى
ويو�صي خ�براء التغذية بتناول ع�صري الطماطم
ً
ال�صوديوم يف املنتجات املحفوظة منها ،لأن زيادة ال�صوديوم ميكن �أن ت�ؤثر �سل ًبا على
ال�صحة.
وف� ًق��ا لدرا�سة علمية ،يحتوي ع�صري الطماطم على العديد م��ن املركبات الن�شطة
ب�ي��ول��وج� ًي��ا م�ث��ل غ��اب��ا ،وه ��و ح�م����ض �أم �ي �ن��ي ط�ب�ي�ع��ي ي�ع�م��ل ك�ن��اق��ل ع���ص�ب��ي للدماغ،
وال�ل�ي�ك��وب�ين ،وه ��و �صبغة طبيعية ت�ع�ط��ي ال�ط�م��اط��م ال �ل��ون الأح �م��ر وجليكو�سيد
ال�ستريويد �سبريو�سوالن ،ال��ذي ميد اجل�سم بالعديد من الفوائد .وت�شمل الفوائد
ال�صحية :يخف�ض الكول�سرتول ي�ساعد ع�صري الطماطم ،ال��ذي يحتوي على 13-
 ،oxo-ODAوهو �أح��د ناه�ضات �ألفا  PPARالقوية ،على خف�ض م�ستويات
الكولي�سرتول املرتفعة يف اجل�سم ،والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل الإ�صابة بت�صلب ال�شرايني
وال�سكتة الدماغية وم�شاكل الدورة الدموية الأخرى.
وي�ساعد ا�ستهالك ع�صري الطماطم يف تنظيم التمثيل الغذائي للدهون وااللتهابات
والتكاثر املرتبطني ب��ه ،وبالتايل يقدم وقاية من الأم��را���ض املزمنة املرتبطة بخلل
ا�ستقالب الكولي�سرتول.

الك�شف عن حبيب �أديل اجلديد
�أف� ��ادت �صحف ع��امل�ي��ة ان النجمة
العاملية �أدي� �ل ق��د تخطت �أزمتها
مع زوجها ال�سابق �سيمون كوناكي
وب � ��د�أت ع�ل�اق��ة ح��ب م��ع الوكيل
ال��ري��ا��ض��ي الأم��ري �ك��ي ري�ت����ش بول
وق ��د �أك � ��دت م �� �ص��ادر م �ق��رب��ة من
الثنائي �أنهما فع ً
ال يتواعدان منذ
ف�ترة وت��أت��ي ه��ذه الأخ�ب��ار بعد �أن
��ش��وه��د ال�ث�ن��ائ��ي ج��ال����س يف امللعب
وهما ي�شاهدان نهائيات الدوري
االم �ي��رك � ��ي ل �ل �م �ح�ت�رف�ي�ن لكرة
ال�سلة.
ويبلغ ريت�ش من العمر � 39سنة
بينما �أدي ��ل ع�م��ره��ا � 33سنة اي
ان حبيبها اجل��دي��د يكربها بــ 6
� �س �ن��وات م��ع اال�� �ش ��ارة ان للفنانة
ال�شهرية ابن من زوجها ال�سابق.

حيلة ب�سيطة ملنح
مالب�سك رائحة منع�شة

ك�شفت �إح��دى م�ستخدمات تيك ت��وك عن �أه��م ن�صائحها ل�ضمان خروج
املالب�س برائحة منع�شة من الغ�سالة يف كل مرة.
ويف من�شور على تيك توك ،ك�شفت كارولينا مكويل عن كل خطوة يف كيفية
تنظيف مالب�س عائلتها ،حيث تبد�أ املر�أة الأ�سرتالية ب�إ�ضافة ب�ضع قطرات
من الزيوت الأ�سا�سية العطرية �إىل ك��رات جتفيف ال�صوف ،مما ي�ساعد
الن�سيج على احل�صول على رائحة "مذهلة" بعد ذلك.
و�إذا كنت حتاولني التخل�ص من البقع املزعجة ،تو�صي كارولينا بغ�سل
املالب�س ب�شكل م�سبق عرب نقعها يف مزيل البقع مع ال�ضغط على من�شفة
ورق�ي��ة يف الأع �ل��ى .وب�ع��د �إف ��راغ الغ�سالة ،ات��رك��ي ال�ب��اب ووع ��اء املنظفات
مفتوحني حتى جتف ،مما �سي�ساعد على منع تراكم الأو�ساخ والعفن.
وتعمل كرات التجفيف عن طريق امل�ساعدة يف منع املالب�س من التكتل يف
الغ�سالة ،و�إذا مل يكن لديك كرات جتفيف يف املتناول ،ميكنك بد ًال من ذلك
و�ضع ب�ضع كرات تن�س.
وبينما قد يكون من املغري ترك املالب�س النظيفة ملقاة يف �سلة الغ�سيل،
تقرتح كارولني طيها بدقة على الفور للم�ساعدة يف منع التجاعيد التي
�سيتعني عليك كيها الحقاً ،بح�سب �صحيفة ذا �صن الربيطانية.
ومت��ت م�شاهدة مقطع الفيديو �أك�ثر م��ن  24000م��رة ،م��ع �أك�ثر من
� 800إعجاب ،وكتب �أحد الأ�شخا�ص "�أحببت فكرة الزيوت العطرية يف
كرات التجفيف".

االثنني  26يوليو  2021م  -العـدد 13298
26 July 2021 - Issue No 13298

�ش�ؤون حملية

Monday

22

عن عمله ال�سياق ال�سردي يف ال�شعر العربي املُعا�صر

زكي ن�سيبة ي�ستقبل الدكتور يو�سف حطيني احلائز على جائزة ال�شارقة لنقد ال�شعر العربي املُعا�صر
•• العني -الفجر

الأول من نوعه يف املنطقة

جالريي ّ
فرييتي للفن املعا�صر ومن�صة مورو كوليكتف تفتتحان
�أول معر�ض يدمج بني الفن الرقمي والواقعي يف دبي

ا�ستقبل 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 العربية
امل�ت�ح��دة يف مكتبه ��ص�ب��اح ال �ي��وم ،الدكتور
يو�سف حطيني ،املحا�ضر يف برنامج اللغة
ال �ع��رب �ي��ة ب��ال �ك �ل �ي��ة اجل��ام �ع �ي��ة يف جامعة
الإم � ��ارات ،واحل��ائ��ز ع�ل��ى امل��رك��ز ال�ث��ال��ث يف
جائزة ال�شارقة لنقد ال�شعر العربي املعا�صر
عن عمله "ال�سياق ال�سردي يف ال�شعر العربي
املُعا�صر).

وهن�أ معاليه ،الدكتور حطيني على �إجنازاته
الإبداعية وم�سريته الأدب�ي��ة املُتم ّيزة التي
ُت�ش ّكل من��وذج �اً مثالياً ينبغي �أن يُحتذى
ب��ه على كافة الأ��ص�ع��دة ،مُ�شيداً مب�سريته
الرتبوية على مدى �أكرث من ع�شر �سنوات
يف جامعة الإمارات ،والتي �شهدت مُ�ساهمته
امل ُ�ت�م� ّي��زة يف ت��أل�ي��ف جميع ال�ك�ت��ب واملناهج
ال �ت��ي ّ
مت ت��دري���س�ه��ا ورق �ي �اً و�إل �ك�ترون �ي �اً يف
برنامج اللغة العربية� ،إ�ضافة �إىل مهاراته
الإب ��داع� �ي ��ة امل �ل �ح��وظ��ة يف جم� ��ال الق�صة
وال�شعر والدرا�سات الأدبية والتي �ساهمت
يف ح�صوله على العديد من اجل��وائ��ز على

امل�ستويني املحلي والعربي.
كما �أ ّك��د معاليه على �أن جامعة الإم ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ت�ف�ت�خ��ر وع �ل��ى ال � ��دوام
باحت�ضانها للكوادر التعليمية الأكادميية
امل ُ�ب��دع��ة م��ن جميع اجلن�سيات والديانات
والأع � ��راق ،ال�ت��ي حت��ر���ص دائ �م �اً على تب ّني
�أف�ضل املُمار�سات يف جمال التعليم العايل،
وال�ع�م��ل وف �ق �اً ل�ث�ق��اف��ة ال�ت�م� ّي��ز يف املجتمع
اجل��ام�ع��ي وال�ت�ط��وي��ر امل��ؤ��س���س��ي املتوا�صل،
الأمر الذي يُ�سهم يف تعزيز م�سرية الأجيال
التعليمية وف�ق�اً لأرق��ى و�أع�ل��ى امل�ستويات.
واخ �ت �ت��م م�ع��ال�ي��ه ق ��ائ�ل ً�ا" :ت�سعى جامعة

الإم��ارات �إىل �إح��داث وت�أ�صيل نقلة نوعية
يف �أداء ونتائج وخدمات الوحدات ،االرتقاء
مب�ستوى الأداء امل�ؤ�س�سي والوظيفي ،تب ّني
مفاهيم ومعايري اجلودة والتم ّيز امل�ؤ�س�سي،
م ��ع ت �ق��دي��ر وت �ك ��رمي ال �ق �ي ��ادات وال� �ك ��وادر
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة امل ُ �ت �م � ّي��زة يف جم ��ال االبتكار،
روح امل ُ�ب��ادرة ف�ض ً
ال ع��ن التع ّلم والتح�سني
املُ�ستمر"  .ومن اجلدير بالذكر �أن الدكتور
يو�سف حطيني يحمل يف جعبته الأدبية �أكرث
من  30كتاباً مطبوعاً من �أهمها الق�صة
ال�ق���ص�يرة الإم��ارات �ي��ة ،ال�شعر الإماراتي:
ق��راءات يف املو�ضع والفن ،وكتاب يف ظالل

النخيل (درا�سات يف الرواية الإماراتية).
وع��ن عالقته ب��اجل��وائ��ز ،جن��د �أن الدكتور
ح�ط�ي�ن��ي ح ��از ع �ل��ى ال �ع��دي��د م��ن اجلوائز
الأدبية والتي من �أهمها نيله م�ؤخراً املركز
ال �ث��ال��ث يف ج��ائ��زة ال �� �ش��ارق��ة ل�ن�ق��د ال�شعر
العربي ،من بني  107باحثني من خمتلف
الأقطار العربية .كما �شارك كع�ضو يف جلان
حت�ك�ي��م �أدب �ي ��ة م �ت �ع��ددة م��ن م �ث��ل (جائزة
ال���ش��ارق��ة ل�ل�إب��داع ال�ع��رب��ي ل�ع��دة �سنوات)،
وج��ائ��زة �أف���ض��ل رواي ��ة �إم��ارات �ي��ة (معر�ض
ال���ش��ارق��ة ل�ل�ك�ت��اب) ،وج��ائ��زة �أف���ض��ل رواية
عربية (معر�ض ال�شارقة للكتاب).

•• دبي -الفجر

�أع�ل��ن "جالريي فريي ّتي للفن املعا�صر" ومن�صة "مورو كوليكتف" عن
التح�ضري الفتتاح �أول معر�ض يدمج بني الفن الرقمي والفن الواقعي يف
دبي �ضمن جناح "جالريي فريي ّتي" يف الوحدة رقم  ،29ال�سركال �أفنيو
��ش��ارع  17يف منطقة ال �ق��وز ،وذل��ك يف ت��اري��خ � 10أغ�سط�س ل�غ��اي��ة 15
�سبتمرب  ،2021وت�ضم قائمة الفنانني امل�شاركني يف امل�ع��ر���ض ك� ً
لا من
�أحمد عماد الدين وكادارا �إينيا�سي و�إرفني با�سكال وجو�ش رويل وهيليدون
جيجا وفتحية زم ��وري .ه��ذا و��س��وف ي�ضم امل�ع��ر���ض ال��ذي يفتتح ال�شهر
املقبل جمموعة من الأعمال الفنية الرقمية التي متثل رم��وزاً غري قابلة
لال�ستبدال ( ،)NFTوهي �أعمال فنية رقمية فريدة ميكن التحقق من
�أ�صولها من خالل تقنية �سل�سلة "� ، "Blockchainإىل جانب جملة من
الأعمال الفنية الواقعية والتقليدية ،ويعترب هذا املعر�ض الأول من نوعه
يج�سد حدثاً هاماً يدمج بني العاملني الرقمي واملادي ،وذلك بهدف بناء
الذي ّ
اجل�سور بني الأعمال الفنية الرقمية امل�شفرة ( )NFTمن جهة والأعمال
الفنية التقليدية والواقعية ( )IRLمن جهة �أخرى.
وتعترب من�صة "مورو كوليكتف" ال�شريك الرائد ومن�سق الأعمال الفنية
الرقمية للمعار�ض .وبالتعاون مع املن�صة� ،أنتج "جالريي فريي ّتي" �سل�سلة
م��ن الأع �م��ال ال�ف�ن�ي��ة ال��رق�م�ي��ة مل�ج�م��وع��ة خم �ت��ارة م��ن ف�ن��ان�ي��ه ُع��ر��ض��ت يف
جالريي "مورو" �ضمن من�صة الواقع االفرتا�ضي امل�سماة "كريبتوفوك�سلز"
( .)Cryptovoxelsوي�سعى "جالريي فريي ّتي" لتوفري م�ساح ٍة فني ٍة
متعددة التخ�ص�صات حتمل هوية وا�ضحة تر�سخ مكانته كمن�صة عاملية
للفن يف دبي ،وذلك من خالل عر�ض �أعمال الفنانني البارزين والنا�شئني
من جميع �أنحاء العامل .ومن خالل اجلمع بني الأ�شخا�ص ذوي العقليات
والأفكار املت�شابهة ورواد امل�ستقبل الفني والتعبريي ،يقدم "فريي ّتي" تن�سيقاً
ديناميكياً لأعمال فنية ت�سلط ال�ضوء على �أهمية النزعة الفردية جنباً �إىل
جنب مع حتقيق التوافق اجلمعي .و�سوف ي�شكل املعر�ض اجلديد ا�ستجاب ًة
للم�شهد الفني والإبداعي �سريع التغيرّ  .ومن خالل ردم الهوة الكامنة بني
العاملني ،يهدف كل من "فريي ّتي" و"مورو" لتوفري الأعمال الفنية الرقمية
يف متناول الأ��ش�خ��ا���ص امل�ت��واج��دي��ن يف جم��ال احل�ي��اة ال��واق�ع�ي��ة .و�سي�شمل
املعر�ض ع��دداً من الأعمال الفنية الرقمية املعرو�ضة على �شا�شات بجانب
الأعمال الفنية املادية .كما �سيتمكن اجلمهور �أي�ضاً من اال�ستمتاع مب�شاهدة
الأعمال الفنية بتقنيتي الواقع املعزز والواقع االفرتا�ضي با�ستخدام من�صات
تقنية مبتكرة مثبتة يف املعر�ض .وحول املعر�ض اجلديد ،قالت مارا فريي ّتي،
امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي لـ "جالريي فريي ّتي للفن املعا�صر"" :يركز
املعر�ض اجلديد على ت�سليط ال�ضوء على ا�ستخدام التطورات التكنولوجية
يف املجال الفني ،ويعر�ض �أعما ًال فني ًة على درج ٍة عالي ٍة من اجلودة والتن�سيق
والت�أثري ،وت�سهم تقنية الفنون الرقمية بالفعل يف تغيري طريقة بيع و�شراء
الأعمال الفنية .وبينما نتجه نحو م�ستقبل �سي�شهد انت�شاراً وا�سعاً لهذه
التقنيات ،ف�إنه من املهم للغاية �أن نواكب هذه التغيرّ ات" .ومتا�شياً مع قيم
اال�ستدامة التي ي�شرتك بها كل من "فريي ّتي" و"مورو"� ،سيكون املعر�ض
ع��دمي الب�صمة الكربونية بالكامل ،م��ع التحكم باالنبعاثات الكربونية
بالتعاون مع موقع  .offsetra.comاجلدير ذكره �أن معر�ض NFT
 | IRLي�شكل �أول معر�ض يف دبي للفنانني امل�شاركني يف جمال الأعمال
الفنية الرقمية امل�شفرة .ومتثل �أعمالهم املعرو�ضة موا�ضيع متعددة بداي ًة
من احلروب وال�صراع يف العامل و�صو ًال �إىل احلرية والتغيري االجتماعي.
كما ت�ت�راوح الأ�ساليب الفنية امل�ستخدمة يف ه��ذه الأع �م��ال ب�ين الأ�سلوب
التجريدي والت�صوير امل�ج��ازي لت�ضمن ب��ذل��ك م�ضموناً غنياً و�سرديات
حمكمة تقدم من خاللها ق�ص�صاً جذابة من حول العامل حتت �سقف واحد.
وت�ؤكد هذه الأعمال على فكرة �أن الفن ال يقت�صر على اجلوانب اجلمالية
البارعة ،بل ميكن له �أي�ضاً �أن يغيرّ حياة النا�س ويقدم وجهات نظر جديدة
لكل م�شاهد� .سيفتح املعر�ض �أب��واب��ه �أم��ام اجلمهور اع�ت�ب��اراً م��ن ي��وم 10
�أغ�سط�س القادم يف متام ال�ساعة  19:00م�ساءً.

�شرطة �أبوظبي حتذر من �إعالنات �إلكرتونية
وهمية لبيع احليوانات الأليفة

ح��ذرت �شرطة �أب��وظ�ب��ي م��ن الإع�لان��ات الإل�ك�ترون�ي��ة املزيفة التي تعر�ض
حيوانات �أليفة للبيع �أو التبني مقابل حتمل تكاليف ال�شحن والت�أمني من
خ��ارج ال��دول��ة ،ويتم الإع�لان عنها عرب �شبكة االنرتنت ومواقع التوا�صل
االجتماعي "وبع�ض تطبيقات البيع وال�شراء على الهواتف الذكية ويُطلب من
ال�ضحايا ار�سال �أموال �إىل ح�سابات بنكية فتحت لغر�ض ال�سرقة واالحتيال
�أو طلب حتويل االم��وال عرب �شركات ال�صرافة املحلية والعاملية املرخ�صة
بالدولة .و�أكد اللواء حممد �سهيل الرا�شدي مدير قطاع االمن اجلنائي،
اهتمام �شرطة �أب��وظ�ب��ي بتوعية اجلمهور للت�صدي ملثل ه��ذه الإعالنات
االحتيالية بالتعاون مع اجهزة ال�شرطة وم�ساعدتهم يف االبالغ عنها وتعزيز
الإج��راءات الوقائية لتجنب الوقوع يف فخ االعالنات االحتيالية .و�أو�ضح
�أنه مع االنت�شار الوا�سع ال�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي تزداد �أ�ساليب
الن�صب واالحتيال وغالباً ما ي�ستغل اجلناة احتياجات ال�ضحايا �أو رغبتهم
يف احل�صول على خدمات �أو �سلع معينة وب�أ�سعار تناف�سية ،عرب مواقع مزيفة
لي�س لديها مقرات داخل الدولة �أو يف �أ�ستخدام �أرق��ام هواتف غري موثوق
فيها ،م�ضيفاً �أنه مت ت�سجيل عدد من الق�ضايا ذات ال�صلة .وحث اجلمهور
يف حالة التعر�ض حلاالت الن�صب واالحتيال التوجه اىل �أقرب مركز �شرطة
وال�ت��وا��ص��ل م��ع خ��دم��ة �أم��ان ال�ت��ي تعمل على م��دار ال�ساعة وب�سرية تامة
عند ال�شك مبحاولة ت�صيد ال�ضحايا ،على الرقم املجاين 8002626
(� )AMAN2626أو بوا�سطة الر�سائل الن�صية (� )2828أو عرب
الربيد االلكرتوين (� )aman@adpolice.gov.aeأو من خالل
التطبيق الذكي للقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي.

خالل عطلة نهاية الأ�سبوع

�صحة تطلق عيادات ّ
تخ�ص�صية �أيام ال�سبت عرب �شبكتها بهدف ت�سهيل الو�صول للخدمات ال�صحية
•• �أبوظبي -الفجر

�أعلنت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية
"�صحة"� ،أك�بر �شبكة للرعاية ال�صحية
يف دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،عن
اف �ت �ت��اح ع �ي ��ادات تخ�ص�صية �إ� �ض��اف �ي��ة يف
�أي � ��ام ال���س�ب��ت ع�ب�ر اخل ��دم ��ات العالجية
اخلارجية ،ومدينة ال�شيخ خليفة الطبية،
وم�ست�شفيات ال �ظ �ف��رة ،وم��دي�ن��ة ال�شيخ
�شخبوط الطبية.
وب��اع�ت�ب��ار �شبكة "�صحة" ح�ج��ر الزاوية
لقطاع الرعاية ال�صحية يف دولة الإمارات،
من خالل تركيزها على املري�ض كمحور
�أ� �س��ا� �س��ي خل��دم��ات �ه��ا� � ،س �ت��وف��ر عياداتها
التخ�ص�صية اجلديدة �أي��ام ال�سبت و�سيلة
�إ��ض��اف�ي��ة تتيح للمر�ضى �إدارة رحالتهم
ال �ع�ل�اج �ي��ة ب �� �ص ��ورة �أف� ��� �ض ��ل ،و�ستقدم
ه��ذه ال �ع �ي��ادات خ��دم��ات :ط��ب الأطفال،
التوليد و�أمرا�ض الن�ساء� ،أمرا�ض اجلهاز
اله�ضمي� ،أمرا�ض القلب ،الطب النف�سي،

ط��ب الأ� �س �ن��ان ،ال �ع �ي��ون ،ال �ع �ظ��ام ،الأن ��ف
والأذن واحل�ن�ج��رة ،الأم��را���ض اجللدية،
والتغذية.
وق� ��ال ال��دك �ت��ور م � ��روان ال �ك �ع �ب��ي ،املدير
التنفيذي للعمليات بالإنابة يف "�صحة":
"يف �إط��ار حر�صنا املتوا�صل على االرتقاء
مبعايري اجلودة وت�سهيل الو�صول ال�سل�س
�إىل خدمات الرعاية ال�صحية ذات امل�ستوى
العاملي يف �أي وقت ومكان ،نفخر يف "�صحة"
بتجاوبنا ال��دائ��م م��ع عمالئنا ،ومراعاة
مالحظاتهم �ضمن عملياتنا وخدماتنا،
وبنا ًء على نتائج ا�ستبيان جتربة املري�ض
ال��ذي �أج��رت��ه "�صحة" م ��ؤخ��راً ،تبني �أن
معظم املر�ضى يلج�أون �إىل ت�أجيل مواعيد
ح�صولهم على خدمات الرعاية ال�صحية
خالل �أيام الأ�سبوع نتيجة ل�ساعات العمل
الطويلة ،ونزو ًال عند رعبة املتعاملني مع
من�ش�آت "�صحة" وللت�سهيل عليهم قررت
اف �ت �ت��اح ع ��دد م��ن ال �ع �ي��ادات ي ��وم ال�سبت
لتتيح للمر�ضى املرونة يف زيارة من�ش�آتهم

ال���ص�ح�ي��ة امل�ف���ض�ل��ة خ�ل�ال ع�ط�ل��ة نهاية
الأ�سبوع".
و��س�ت�ف�ت��ح ع� �ي ��ادات اخل ��دم ��ات العالجية
اخل��ارج�ي��ة يف "�صحة" �أي ��ام ال�سبت بني
ال�ساعة � 7:00صباحاً وال�ساعة 10:00
ل�ي� ً
لا يف ك��ل م��ن م��رك��ز البطني ال�صحي،
مركز الزعفرانة للت�شخي�ص والفح�ص
ال �� �ش��ام��ل ،م��رك��ز امل �� �ش��رف التخ�ص�صي
ل�ل�أط�ف��ال ،مركز املقطع ال�صحي ،مركز
م��دي�ن��ة خليفة ال���ص�ح��ي ،م��رك��ز الباهية
ال�صحي ،م��رك��ز مدينة حممد ب��ن زايد،
م��رك��ز بني ي��ا���س ال�صحي ،م��رك��ز الهيلي
ال�صحي ،مركز املويجعي ال�صحي ،مركز
اجلاهلي ال�صحي ،مركز ال�شويب ال�صحي،
مركز اليحر ال�صحي ،مركز نعمة ال�صحي،
مركز ع��ود التوبة للت�شخي�ص والفح�ص
ال �� �ش��ام��ل ،وم��رك��ز ال �ط��وي��ة التخ�ص�صي
للأطفال.
وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك� ،أعلنت م�ست�شفيات
الظفرة �أي�ضاً عن افتتاح عيادات م�سائية

لتلبية احتياجات املر�ضى ،و�إت��اح��ة مزيد
م��ن اخل �ي��ارات �أم��ام�ه��م يف الأوق� ��ات التي
تنا�سبهم بعد �ساعات عملهم اليومية� ،إذ
�ستفتح عيادة طب الأ�سنان يف م�ست�شفى
مدينة زايد بني ال�ساعة � 11:00صباحاً
وال�ساعة  7:00م���س��اءً ،يف ح�ين �ستفتح
ع�ي��ادة الأ��س�ن��ان يف م�ست�شفى غياثي من
ال���س��اع��ة  12:00ظ �ه��راً ح�ت��ى ال�ساعة
 6:00م�ساءً ،وعيادات الطب الداخلي
وطب الأطفال فيها من ال�ساعة 11:00
�صباحاً حتى ال�ساعة  8:00م�ساءً.
ويف التوقيت نف�سه� ،ستفتح عيادات الطب
الداخلي وطب الأطفال و�أمرا�ض الن�ساء
وال �ت��ول �ي��د وط ��ب الأ� �س �ن��ان يف م�ست�شفى
ال�سلع ،وك��ذل��ك ع �ي��ادات ال�ط��ب الداخلي
وطب الأطفال يف م�ست�شفى املرف�أ ،وعيادة
الطب ال�ع��ام يف م�ست�شفى ل�ي��وا ،وعيادات
الطب الداخلي وطب الأطفال و�أمرا�ض
الن�ساء والتوليد يف م�ست�شفى دملا ،وعيادات
ط ��ب الأ�� �س ��رة وط ��ب الأط� �ف ��ال يف مركز

الظفرة لطب الأ�سرة.
ويف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية� ،ستقدم
ع �ي��ادات �أي� ��ام ال���س�ب��ت خ��دم��ات�ه��ا املتعلقة
ب�ط� ّ�ب �أم��را���ض ال��دم والأورام للأطفال،
والأمرا�ض الع�صبية للأطفال ،و�أمرا�ض
الكلى و�أمرا�ض القلب للأطفال ،وعيادة
امل�سالك البولية ،ب�ين ال�ساعة 10:00
�صباحاً وال�ساعة  2:00ظ�ه��راً ،يف حني
�ستفتح ع �ي��ادات �أي� ��ام ال���س�ب��ت يف مدينة
ال�شيخ �شخبوط الطبية لأمرا�ض الن�ساء
والوالدة من ال�ساعة � 9:00صباحاً حتى
ال�ساعة  1:00ظ�ه��راً ،وع�ي��ادات �أمرا�ض
الدم والأورام بني ال�ساعة � 8:00صباحاً
وال�ساعة  5:00م�ساءً.
ويمُ �ك��ن للمر�ضى ح�ج��ز م��واع�ي��ده��م من
خالل مركز ات�صال "�صحة" على الرقم
� ،80050أو ع�بر تطبيق "�صحة" �أو
قناة "وات�ساب" ل�ل�أع�م��ال التي �أطلقتها
"�صحة" م�ؤخراً على الرقم 410 02
.2200

مدير عام �شرطة �أبوظبي يهنئ الفائزين بجائزة القمة احلكومية ل�شباب التعاون اخلليجي
هن�أ �سعادة ال�ل��واء مكتوم علي ال�شريفي مديرعام
��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ك�ل ً�ا م��ن ال��رائ��د ع �ب��داهلل �صالح
اجل �ن �ي �ب��ي وال �ن �ق �ي��ب ج�م�ع��ة حم �م��د ال �ق��اي��دي من
منت�سبي القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي بفوزهما
بجائزة "�أف�ضل � 20شاباً" �ضمن القمة احلكومية
ل�شباب دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية
على هام�ش فعاليات الدورة الثانية للقمة احلكومية
لل�شباب املقامة افرتا�ضيا يف دبي م�شيداً بدعم القيادة
الر�شيدة لل�شباب وحتفيزهم على التميز والإبداع
وحتقيق م�ستويات متقدمة يف كل املجاالت.
وعرب عن اعتزاز القيادة ال�شرطية ب�أبنائها ال�شباب
وم��ا يحققونه م��ن متيز واب��داع يف جم��االت العمل
الف�ت�اً �إىل �أن الفائزين من �شرطة �أبوظبي قدما
مناذج متميزة خلدمة الوطن ورفعته و�إلهام ال�شباب
ما �أهلهما للح�صول على هذه اجلائزة الرفيعة .
وا�ستقبل اللواء �سامل �شاهني النعيمي مدير قطاع
امل ��وارد الب�شرية ال�ضابطني الفائزين و�أث�ن��ى على
جهودهما املتميزة الفتاً �إىل �أن اجنازاتهما تعك�س
ريادة �شرطة ابوظبي يف توفري املمكنات التي حتفز
منت�سبيها على االب��داع والتميز وا�ستثمار الكوادر
الب�شرية امل�ؤهلة واملتميزة م��ؤك��داً ب�أنهما يقدمان
منوذجا يحتذي من خ�لال امل�ه��ارات العملية وروح
املبادرة يف �صنع الإجنازات و قيادة الفرق والأق�سام
التخ�ص�صية واالهتمام بعك�س ال�صورة احل�ضارية
ل �� �ش��رط��ة اب��وظ �ب��ي م ��ن خ �ل��ال ��ش�ب�ك��ة العالقات
املتميزة والتن�سيق والتعاون مع ال�شركاء املحليني
والدوليني .وق��دم الرائد عبداهلل �صالح اجلنيبي
من الكفاءات والقيادات ال�شابة يف �شرطة ابوظبي

جت��ارب واجن��ازات يف �سجله الوظيفي مثل برنامج
قيادات حكومة الإم��ارات وبرنامج كفاءات امل�ستقبل
امل�ع�ت�م��د م��ن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة �إىل ج��ان��ب امتالكه
روح ق�ي��ادي��ة مكنته م��ن ق �ي��ادة جم�م��وع��ة م��ن فرق
ال�ع�م��ل والأق �� �س��ام التخ�ص�صية وم ��ؤث��ر يف اع�ضاء
الفرق و�أ�سهم يف حتقيق نتائج تطويرية للعمليات
يف �شرطة �أبوظبي وميتاز ب��روح امل�ب��ادرة والإهتمام
بجميع عمليات ال�شرطة وتقدمي مقرتحات بناءة
يف خمتلف القطاعات احلكومية كما يتمتع باملعرفة
ال �ع��ام��ة يف م�ع�ظ��م اخ�ت���ص��ا��ص��ات � �ش��رط��ة ابوظبي
ويجيد اللغتني العربية والإجنليزية بطالقة كما
ميتلك عالقات داخلية وخارجية ودولية يف جمال

اخت�صا�صه وعمل �ضمن م�سريته املهنية على عدد
م��ن امل�شاريع الإ�سرتاتيجية وال�ت��ي يتم اال�ستفادة
م��ن خم��رج��ات�ه��ا ليومنا ه��ذا م�ث��ل م���ش��روع الإط ��ار
العام للكفاءات وم�شروع بكالوريو�س مركز ال�شرطة
ال�شامل ب�أكادميية رب��دان وم�شروع املن�صة الذكية
للتوظيف .
وان�ضم النقيب جمعة القايدي �إىل ع�ضوية جمل�س
�شباب �شرطة ابوظبي منذ دي�سمرب  2019وحقق
العديد من الإجنازات يف جمال دعم ومتكني ال�شباب
يف ال��دول��ة وع�ل��ى م���س�ت��وى ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي منها
رئا�سة مبادرة "حوار مع �صناع امل�ستقبل"  ،امل�شاركة
كع�ضو رئي�سي يف جميع الور�ش واحللقات ال�شبابية

 ،وتقلد رئا�سة التن�سيق التقني يف املجل�س ،و من
�ضمن املتحدثني الر�سميني للمجل�س والتي ت�ضم 4
�أ�شخا�ص  ،امل�شاركة الإعالمية يف املنا�سبات العاملية
كمتحدث للغة اليابانية  ،كتابة مقاالت عن جتربته
اليابانية واعتمادها يف املوقع الإلكرتوين للم�ؤ�س�سة
لنقل املعرفة و�إل�ه��ام ال�شباب  ،وامل�شاركة يف فريق
املرا�سم ال�ستقبال �شخ�صيات هامة وا�سهم يف متثيل
الدولة وتقدمي قدوة ح�سنة يف اليابان عن الإ�سالم
واملجتمع الإماراتي وت�أثر به �أحد زمالئه اليابانيني
وب�أخالقه ف�أعلن �إ�سالمه خ�لال ا�ست�ضافته له يف
منزله وحائز على املركز الأول يف دورة اجلامعيني
يف كلية ال�شرطة .
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من الوا�ضح الآن �أن الآثار امل�ستمرة لـ"كوفيد "-19ميكن �أن ت�ؤثر على �صحتك بعدة طرق ،مبا يف ذلك كيفية
تفاعل ج�سمك مع اجلراحة.ويف هذه احلالة ،التغيريات كبرية ،حيث �أظهر عدد متزايد من الدرا�سات زيادة
كبرية يف خطر الوفاة بعد اجلراحة وامل�ضاعفات الرئوية ملدة �ستة �أ�سابيع على الأقل بعد عدوى "كوفيد-
 "19امل�صحوبة ب�أعرا�ض ومن دون �أعرا�ض.وال توجد جراحة خالية من املخاطر ،ويوازن اجلراحون
دائما املخاطر مقابل فوائد القيام ب�إجراء معني على مري�ض معني.وت�ضاف هذه النتائج حول العالقة بني
عدوى "كوفيد "-19وامل�ضاعفات اجلراحية والوفيات متغريات جديدة �إىل املعادلة ،وتعتمد امل�ست�شفيات
والأنظمة ال�صحية يف جميع �أنحاء البالد �سيا�سات جديدة للحفاظ على �سالمة املر�ضى قدر الإمكان.

Monday
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اثاره ميكن �أن ت�ؤثر على �صحتك بعدة طرق

هل يعد �إجراء عملية جراحية �آمنا بعد الإ�صابة بـ"كوفيد"19 -؟
وت �ن ����ص ��س�ي��ا��س��ة ج ��دي ��دة يف Yale New
 Haven Healthالآن على �أن العمليات
اجل��راح �ي��ة االخ �ت �ي��اري��ة ل�ل�م��ر��ض��ى البالغني
التي تتطلب تخديرا عاما �أو حموريا ع�صبيا
(تخدير يو�ضع حول الأع�صاب) يجب ت�أجيلها
�سبعة �أ�سابيع من وقت ت�شخي�ص "كوفيد"-19
املعروف.
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ،يجب ت�أجيل العمليات
اجلراحية االختيارية للبالغني الذين يعانون
من �ضعف املناعة �أو ال�سكري �أو لديهم تاريخ يف
العالج بامل�ست�شفى من ثمانية �إىل � 10أ�سابيع
بعد الت�شخي�ص .ويجب ت�أجيل �أولئك الذين
لديهم تاريخ من اال�ست�شفاء يف العناية املركزة
ملدة � 12أ�سبوعا.
وين�صح اجل��راح��ون مبناق�شة خم��اط��ر �إجراء
اجلراحة مع املري�ض يف وقت مبكر ،كما تقول
نيتا �أه��وج��ا ،احلا�صلة على دك�ت��وراه يف الطب
وم��اج���س�ت�ير يف �إدارة الأع� �م ��ال ،ورئ�ي����س ق�سم

اجل��راح��ة ل�ط��ب ي�ي��ل ورئ�ي���س��ة ق�سم اجلراحة
يف م �� �س �ت �� �ش �ف��ى Yale New Haven
 .Healthوت�ضيف �أن ه��ذه الإر� �ش��ادات ال
تنطبق على اجلراحة العاجلة والطارئة.
واقرتحت العديد من الدرا�سات ال�صغرية ،مبا
يف ذلك واحدة ن�شرت يف � ،The Lancetأن
املر�ضى الذين لديهم نتائج �إيجابية الختبار
"كوفيد "-19قد يعانون من نتائج �أ�سو�أ وزيادة
فر�صة ال��وف��اة بعد اجل��راح��ة .و�أظ�ه��رت درا�سة
دولية كبريةُ ،ن�شرت يف جملة ،Anesthesia
�أن الإب �ق��اء ع�ل��ى اجل��راح��ة معلقة مل��دة �سبعة
�أ�سابيع على الأق��ل بعد اختبار فريو�س كورونا
الإي �ج��اب��ي ك ��ان م��رت�ب�ط��ا ب��ان�خ�ف��ا���ض خماطر
الوفيات مقارنة بعدم الت�أخري.
و ُن���ش��رت �أح ��دث درا� �س��ة ح��ول ه��ذا امل��و��ض��وع يف
 JAMA Network Openيف �أبريل
املا�ضي وقارنت  5470مري�ضا جراحيا بنتائج
اختبار "كوفيد� "-19إيجابية (يف غ�ضون �ستة

�أ�سابيع) �إىل  5470مري�ضا بنتائج �سلبية.
وكان هناك �أكرث من �ضعف عدد الوفيات املبلغ
عنها يف املجموعة الإيجابية لـ"كوفيد"-19
مقابل املجموعة ذات النتائج ال�سلبية.
وعلى الرغم من �أن اجلراحني يدركون جيدا
ه��ذه الإر�� �ش ��ادات� ،إال �أن ��ه م��ن امل�ه��م للمر�ضى
و�أف ��راد �أ�سرهم فهم ال�سبب وراء ق��رار ت�أجيل
اجلراحة ،حتى بالن�سبة لل�شخ�ص الذي ي�شعر
ب�صحة جيدة.
وت�ق��ول روب��رت��ا هاينز ،رئي�سة ق�سم التخدير
يف جامعة ييل ميدي�سن" :نريد تقدمي هذه
املعلومات للمر�ضى حتى يتمكنوا م��ن �إجراء
مناق�شة م��ع اجل��راح�ين وم�ق��دم��ي اخلدمات.
ويجب اتخاذ كل ق��رار على امل�ستوى الفردي،
ون��ري��د ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أن امل��ري����ض ه��و م�شارك
ن�شط يف رعايته".
وعلى �سبيل املثال ،قد يرغب املري�ض امل�صاب
بال�سرطان بجراحة يف �أ�سرع وقت ممكن.

وبالن�سبة للبع�ض ،ق��د ت�ك��ون خم��اط��ر انتظار
�إجراء اجلراحة �أكرب من ت�أخريها،
بينما ق��د ي�ك��ون االن�ت�ظ��ار بالن�سبة للآخرين
�أكرث ذكاء.
وك��ل م��وق��ف خمتلف وم��ا يجب فعله يف حالة
معينة ه��و ق��رار يجب ات�خ��اذه ب�شكل م�شرتك
من قبل املري�ض واجلراح.
و�سي�ستمر �إجراء العمليات اجلراحية الطارئة
"لإنقاذ الأرواح �أو الأطراف" ح�سب احلاجة.
وم ��ع ذل� ��ك ،ي �ق��ول ال��دك �ت��ور �أه ��وج ��ا" :متثل
اجل��راح��ة ��ش�ب��ه االخ �ت �ي��اري��ة غ��ال�ب�ي��ة حاالتنا،
خا�صة فيما يتعلق برعاية مر�ضى ال�سرطان.
فهذه عمليات جراحية ال يلزم �إج��را�ؤه��ا فورا،
ول�ك��ن ه�ن��اك ف�ت�رة زم�ن�ي��ة معينة .وم��ع ذلك،
حني ي�أتي �شخ�ص ما �إىل امل�ست�شفى بعد حادث
�سيارة ،لن ن�ؤخر اجلراحة لأنه �أ�صيب بفريو�س
كورونا".
وي �ج��ب ع �ل��ى ج�م�ي��ع امل��ر� �ض��ى �إج� � ��راء اختبار

"كوفيد( "-19تفاعل البوليمرياز املت�سل�سل،
وهو الأكرث موثوقية من بني الأن��واع املختلفة
من االختبارات املتاحة) قبل اجلراحة.
وي�ضيف الدكتور �أهوجا �أن هذا لن يتغري ،وهو
مفتاح التقاط عدوى ن�شطة (لي�ست �سابقة) مل
يعرف املر�ضى �أبدا �أنهم م�صابون بها.
وي�ب��دو �أن العالقة ب�ين ع��دوى "كوفيد"-19
وامل�ضاعفات اجل��راح�ي��ة منطقية بالنظر �إىل
الكيفية التي ت�شري بها الأبحاث �إىل وجود �صلة

بني عدوى "كوفيد "-19وااللتهاب.
وي���ش��رح ال��دك�ت��ور �أه��وج��ا" :بالإ�ضافة �إىل �أن
العدوى تخلق حالة التهابية يف اجل�سم ،وميكن
�أن ي�ستمر ذلك ملدة �ستة �أ�سابيع على الأقل".
ولهذا نو�صي بت�أجيل اجلراحة �ستة �أ�سابيع على
الأقل بعد الت�شخي�ص.
ولي�ست العملية اجلراحية فح�سب ،بل التخدير
�أي �� �ض��ا ه��و ال ��ذي مي�ك��ن �أن ي � ��ؤدي �إىل تفاقم
االلتهاب يف اجل�سم ،كما ي�شري الدكتور هاينز.

عدم تناول الأ�سماك الزيتية بانتظام
يق�صر العمر �أكرث من التدخني!
ّ

يق�صر العمر �أكرث من
حذر بحث جديد من �أن نق�ص زيت �أوميغا  3يف النظام الغذائي ميكن �أن ّ
التدخني.ووجد العلماء �أن التدخني �أوقف �أربع �سنوات من متو�سط العمر املتوقع ،يف حني �أن
امل�ستويات املنخف�ضة من الأحما�ض الدهنية  -املوجودة يف الأ�سماك الزيتية مثل ال�سلمون واملاكريل
 ميكن �أن تقللها مبقدار خم�س �سنوات.وق ��ال ال �ب��اح��ث ال��رئ�ي���س��ي يف ال��درا� �س��ة ال��دك �ت��ور مايكل
ماكبريين ،من جامعة  Guelphيف كندا" :من املثري
لالهتمام �أن نالحظ �أنه يف اليابان،
حيث يكون متو�سط م�ؤ�شر �أوميغا � 3أكرب من ثمانية يف
املائة ،ف�إن العمر املتوقع هو حوايل خم�س �سنوات �أطول
مم��ا ه��و عليه يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،حيث يبلغ متو�سط
م�ؤ�شر �أوميغا  3حوايل

خم�سة يف امل��ائ��ة .وب��ال �ت��ايل ،م��ن الناحية العملية ،ف�إن
اخليارات الغذائية التي تغري م�ؤ�شر �أوميغا  3قد تطيل
العمر".
ويف النموذج النهائي املجمع ،يبدو �أن التدخني وم�ؤ�شر
�أوميغا  3هما �أك�ثر عوامل اخلطر التي ميكن تعديلها
ب�سهولة.

وا�ستخدمت ال��درا��س��ة ،التي ُن�شرت يف املجلة الأمريكية
للتغذية ال�سريرية� ،إح�صائيات م��ن درا��س��ة فرامنغهام
ل�ل�ق�ل��ب ( ،)FHSوه ��ي واح� ��دة م��ن �أط� ��ول الدرا�سات
اجلارية يف العامل.
وقدمت  FHSر�ؤى فريدة حول عوامل خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ،و�أدى �إىل تطوير درجة
خماطر فرامنغهام بناء على ثمانية عوامل خطر معيارية
�أ� �س��ا� �س �ي��ة  -ال �ع �م��ر واجل �ن ����س وال �ت��دخ�ي�ن وعالج
ارت �ف��اع ��ض�غ��ط ال ��دم وح��ال��ة ال�سكري
و� �ض �غ��ط ال � ��دم االنقبا�ضي
وال � �ك� ��ول � �ي � �� � �س �ت�رول
ال �ك �ل��ي ()TC
وكولي�سرتول
ال � �ب � ��روت � �ي � ��ن
ال��ده �ن��ي عايل
الكثافة.
ووج � � � � � ��د ال� � �ب � ��اح� � �ث � ��ون
يف ال ��درا� � �س ��ة �أن قيا�س
الأح �م��ا���ض الدهنية
مي �ك��ن �أن يتنب�أ
ب � � ��ال � � ��وف� � � �ي � � ��ات
ب �� �ش �ك��ل م�شابه
لعوامل اخلطر
القيا�سية.
وق��ال املعد امل�شارك الدكتور بيل هاري�س،
رئ� �ي� �� ��س م �ع �ه��د �أب� � �ح � ��اث الأح� �م ��ا� ��ض
الدهنية" :كانت املعلومات املنقولة يف
تركيزات �أربعة �أحما�ض دهنية خلاليا
الدم احلمراء مفيدة مثل تلك املوجودة

يف م���س�ت��وي��ات ال��ده��ون و��ض�غ��ط ال ��دم وال �ت��دخ�ين وحالة
م��ر���ض ال�سكري مب��ا يتعلق بالتنب�ؤ ب��إج�م��ايل الوفيات.
وهذا يتحدث عن قوة م�ؤ�شر �أوميغا  3كعامل خطر وال
يقل �أهمية عن عوامل اخلطر الأخ��رى ،ورمبا �أكرث من
ذلك".
ومي�ك��ن تقليل امل�خ��اط��ر ع��ن ط��ري��ق تغيري ع��وام��ل مثل
النظام الغذائي والتبغ والكحول وقلة الن�شاط البدين.

خ� �ي ��ارات منط
واكت�شف الباحثون يف ال��درا��س��ة �أن
احلياة ميكن �أن ت�ساعد يف حتديد الأ�شخا�ص املعر�ضني
للخطر.وميكن �أن يكون مفيدا �أي�ضا للوقاية من اعتالل
ال�صحة وت�أخري الوفاة و�إجراء تقييمات لنهج العالج.
و ُعرث على روابط مماثلة يف درا�سة الذاكرة ملبادرة �صحة
املر�أة ودرا�سة القلب والروح ودرا�سة Ludwigshafen
للمخاطر و�صحة القلب والأوعية الدموية.
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مركز ف�ض املنازعات االيجارية

�إعالن ببيع معدات ومنقوالت طبية باملزاد العلني ن�رشا
يف الق�ضية التنفيذية رقم  2019 / 3756تنفيذ �إيجارات

االمارات للمزادات

قرر قا�ضي التنفيذ �إعادة �إجراء البيع باملزاد العلني للمعدات الطبية واملنقوالت

تنفيذ رقم 2021/1668

املحجوز عليها اخلا�صة مب�ست�شفي يونيفري�سال واململوكة للمنفذ �ضدها على �أن
تبد�أ املزايدة مببلغ ( 9.000.000.00درهم) ،على �أن تكون �إجراءات البيع يوم
الأربعاء املوافق  2021/07/28يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا بالقاعة امللحقة

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

مببنى �إدارة التنفيذ بدائرة الق�ضاء املقر الرئي�سي يف �أبوظبي حتى متام البيع،
وعلى راغبي ال�شراء �سداد امل�صروفات والت�أمني املدفوع مقدما مبا ال يقل عن %20
من الثمن الأ�سا�سي.
�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2021/07/18

ق�سم التنفيذ ب�أبوظبي

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/08/02لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده روج (�ش.ذ.م.م) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
			
الو�صف
400,000
		
معدات �ضخ وانابيب
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :اي اك�س ال ملراجعة احل�سابات
ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  F-702ملك اي��ه ات�ش كيه القاب�ضة  -ب��ردب��ي  -اخلليج
مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنمية
التجاري الأول  -هاتف  :فاك�س :
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية �سرتيت وير
للتجارة � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 2020/9/15
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/9/15وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان
املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

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

ا�سم ال�شركة � :سرتيت وير للتجارة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  44- 43ملك بلدية دبي  -بردبي  -الفهيدي  -ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  850726 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1446083مبوجب 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 دبي
بتاريخ  2020/9/15واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/9/15
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني اي اك�س ال ملراجعة
احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  F-702ملك ايه ات�ش كيه القاب�ضة  -بردبي  -اخلليج
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
فاك�س :
التجاري الأول  -هاتف :
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

جهة الرتخي�ص

الفئة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2016
ا�صفر
�أ�شوك ليالند فالكون
2
�أبوظبي
84783
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2016
ابي�ض ل�ؤل�ؤي
تويوتا كامري
6
ابوظبي
85697
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2020 /0007453عمايل (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0000426جتاري (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /االمال ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/6/2قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح  /ديجيندرا كومار دا�س اوبيندرا كومار دا�س  ،بالتايل:
حكمت املحكمة ح�ضوريا ومبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ ( 4500اربعة االف وخم�سمائة درهم)
وتذكرة عودة اىل موطنه عند الإلغاء او املغادرة والزامها بالر�سوم وامل�صروفات املنا�سبة
واعفاء املدعي من باقي الر�سوم ورف�ض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات.

�إىل  :املحكوم عليه  /ال�صباح العاملية للمقاوالت االلكرتوميكانيكية  -ذ م م
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/6/17قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جلف ليمناز للتجارة � -ش ذ م م  -بالتايل
 :ن�ص احلكم  -حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي
للمدعية مبلغ �إجمايل وقدره ( 727169.76درهم) (�سبعمائة و�سبعة وع�شرون الفا
ومائة وت�سعة و�ستون درهما و�ستة و�سبعون فل�سا) مع الر�سوم وامل�صاريف ورف�ض ما
عدا ذلك من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  ......يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي /يحيى عبداجلبار العاين
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13298بتاريخ 2021/7/26
انذار عديل بالن�شر
رقم ()6267/2021

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6255

املنذر  :ال�شـيـخ حـمـد بـن خليفـه بـن مـحـمـد بـن خليفـه �آل نهيـان  ،امـاراتي اجلن�سية  ،وميثلـه التوقيـع
ال�سيد /عبـداهلل علـي حمـد فـطـي�س املـري  ،امـاراتي اجلن�سية  ،مبوجـب وكالـة قانونيـة م�صـدقة فـي
دبـي برقم  - 2021/1/96010عنوانه  :دبي  -االمارات العربية املتحدة
املنذر اليه  -1 :ال�سادة  /نوريك�س للتجارة العامة �ش.ذ.م.م،
 -2ال�سيد  /دلیب احمد حممد  ،اماراتي اجلن�سية
العنوان  :بناية ملك ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة �آل مكتوم  ،حمل  16الو�صل  ،دبي
هاتف حمرك رقم 043423551 ، 0502811546 :
لذلك  ،يخطـر املنـذر /املنـذر الـيـه �ضـرورة �سـداد مبلـغ وقـدره (� )26,750,000سـتة وع�شـرون
مليـون و�سبعمائة وخم�سـون الـف در هـم امـاراتي وهـي اجـمـالـي قيمـة ال�شيكات املرت�صـدة فـي ذمتـه
خـالل مـدة اق�صـاها  7اي�ـ��ام مـن هـذا االن ��ذار واال �سـوف ي�ضطر املنـذر التخـاذ كافـة االجـراءات
القانونيـة �ضـدهـا مبـا فيهـا اقـامـة الـدعوى الق�ضـائية وا�ست�صـدار امـر االداء ،مع حتميل املنذر �إليه
بكافة ر�سوم و م�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/12661

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /حممد عا�شق كارايان مو�سابي  -هندي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ابوظبي � -شارع ال�شابل م�صفح رقم  - 12رقم
ال�شقة  - 102متحرك رقم 0501792689
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )23578درهم
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 ( )23578درهم 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
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

املنذر  :م�صرف ابوظبي الإ�سالمي
املنذر اليه  :امتياز حممد ماموتي بارايل  -اجلن�سية الهند
املو�ضوع
يوجه املنذر هذا الإنذار اىل املنذر اليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�ضرورة �سداد
مبلغ  101,186,70درهم املرت�صد يف ذمته نتيجة تخلفه عن �سداد الأق�ساط امل�ستحقة على
ال�سيارة رق��م  F/50483خ�صو�صي دب��ي  -ف��ورد اك�سبيد�شن  ،ا�ستي�شن  - 2012 -ابي�ض
 �أم��ري�ك��ا  -رق��م ال�ق��اع��دة  1FMJU1J5XCEF51516مب��وج��ب عقد امل��راب�ح��ة رقم 74712913وذلك خالل � 7أيام من تاريخ ن�شر الإنذار ويف حال فوات هذه املدة دون �سداد
مبلغ  101,186,70درهم ف�إنه يحق للمنذر اتخاذ ما يلزم من �إجراءات لبيع ال�سيارة املرهونة
ل�صالح امل�صرف.
مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى مع �أي نوع كانت.
الكاتب العدل

�سنة ال�صنع

لون املركبة

2015
ابي�ض
مت�سوبي�شي الن�سر
15
ابوظبي
81286
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

وزارة العدل

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

اعالن مدعي عليه بالن�شر
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مدين (كلي)  -الينطبق
يف الدعوى رقم AJCFICICIV2018/ M0000923

�إىل املدعي عليها  /مريزا معظعم علي بيك
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2018/10/30قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح املدعي/م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار) &  : NDASHاخللف القانوين
مل�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية بالتايل/حكمت املحكمة  :بالزام املدعي عليه ب�أداء مبلغ 163,436
درهم (مائة وثالثة و�ستني الف واربعمائة و�ستة وثالثني درهما) للمدعية متبقي ثمن الوحدة رقم
 608يف م�شروع ل�ؤل�ؤة عجمان برج بي  3والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�سبة  5%من تاريخ
املطالبة الق�ضائية حتى ال�سداد التام والزامه بالر�سوم وامل�صروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك .حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل
ال�ستالمك هذا التبليغ .مركز �سعادة املتعاملني  -حرر بتاريخ 2020/12/16

القا�ضي  /عبدالرحيم دروي�ش
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020- 5638امر اداء ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  575579.50درهم ) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن :طارق زياد ا�سحق �صيام � -صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
املطلوب اع�لان�ه��م -1 :ال�سراب لتجارة امل��واد الغذائية � ��ش.ذ.م.م ب�صفتها ال�شركة
م�صدرة ال�شيكات  -2على اكرب باياناكادافات ب�صفته حمرر ال�شيك ال�صادر من �شركة
ال�سراب لتجارة املواد الغذائية �ش.ذ.م.م � -صفتهما بالق�ضية :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع
املبلغ املنفذ به وق��دره ()575579,50دره ��م اىل طالب التنفيذ�أو خزينة املحكمة وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26
اعالن ن�شر
()6265/2021

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26
اعالن ن�شر
()6263/2021

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6270
املنذر � /أحمـد عي�سى عبد الرزاق عبد الكرمي كلنرت � -إماراتي اجلن�سية
املنذر اليه  /برييكاروبان جاناباتي بن برييكاروبان  -هندي اجلن�سية
(جمهول حمل االقامة)
املنذر ينذر املنذر اليهما ويكلفهما بالوفاء اليه مببلغ وقدره  283,333درهم (مئتان
وث�لاث��ة وثمانني �أل�ف�اً وثالثمئة وث�لاث��ة وث�لاث��ون دره�م��ا) �إج�م��ايل قيمة ال�شيكني
امل�ؤرخني يف  2021/5/30و  2021/6/13وذل��ك يف موعد �أق�صاه خم�سة ايام
من تاريخ ا�ستالم االن��ذار واال �سيكون املنذر م�ضطراً لرفع دع��وى امر �أداء مطالباً
اياهم ق�ضائيا بالزامهما مت�ضامنني باملبلغ م�ضافا اليه الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة والفوائد القانونية عن املبلغ بواقع  %12من تاريخ االن��ذار وحتى
متام ال�سداد.

رئي�س ال�شعبة

مر�سل من  :املنذرة � :شركة �سيام التجارية (�ش.ذ.م.م)
بوكالة املحامي  /ابراهيم مو�سي على
مر�سل �إيل  :املنذر اليها  :فريوي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
فان املنذره تنذر املنذر �إليهم ب�سداد مبلغ وقدره  293446.98درهم (مائتان وثالثة
وت�سعون �ألف و�أربعمائة و�سته واربعون درهم وثمانية وت�سعون فل�س) يف موعد غايته 5
�أي��ام (خم�سة �أي��ام عمل) من تاريخ االع�لان املاثل ،واال �ست�ضطر املنذره �إىل اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية قبل املنذر �إليها للمطالبة بحقها الثابت قبل املنذ اليها  ،مع �إلزامها
بالتعوي�ضات والت�ضمينات ،وبكافة امل�صاريف التي تتكبدها امل�ن��ذرة يف �سبيل ذل��ك من
ترجمة م�ستندات وغري ذلك من م�صاريف  ،مع حفظ حق املنذرة يف اتخاذ كافة الإجراءات
التحفظية والوقتيه حلفظ حقها الثابت قبل املنذر �إليها.
وذلك اجمع مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى،،،،
الكاتب العدل

مر�سل من  :املنذرة  :ح�سني حممد �صبحي احمد عثمان
بوكالة املحامي  /ابراهيم مو�سي على
مر�سل �إيل  :املنذر اليها االوىل  :منظر اجلبل للنقليات �ش.ذ.م.م
وميثلها مديرها  /عمرو ماهر ابراهیم حممد عري�ض
املنذر اليه الثاين  :عمرو ماهر ابراهيم حممد عری�ض  -م�صري اجلن�سية
ف��ان امل�ن��ذر ينذر امل�ن��ذر �إليهم ب�سداد املبالغ امل�تر��ص��ده بذمتهم ل�صالح امل�ن��ذر والبالغة مبلغ وقدره
 57500درهم (�سبعه وخم�سون الف خم�سمائة دره��م) يف موعد غايته � 5أي��ام (خم�سة �أي��ام عمل)
من تاريخ االع�لان املاثل ،واال �سي�ضطر املنذر �إىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية قبل املنذر �إليهم
للمطالبة بحقه الثابت قبل املنذر اليهم  ،مع �إلزامهم بالتعوي�ضات والت�ضمينات ،وبكافة امل�صاريف التي
يتكبدها املنذر يف �سبيل ذلك من ترجمة م�ستندات وغري ذلك من م�صاريف  ،مع حفظ حق املنذر يف
اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية والوقتيه حلفظ حقه الثابت قبل املنذر �إليهم
وذلك �أجمع مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى،،،،

الكاتب العدل

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2018/ M0000879مدين (كلي)

�إىل  :املحكوم عليه  /حممد يحجا
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2019/2/17قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوىاملذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح  /م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)  -اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة
العقارات اال�ستثمارية  -بالتايل :
حكمت املحكمة  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ  852,316درهم والفائدة
القانونية عنه بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي
عليه ومبلغ  1000درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
 30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�ضي � /أحمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

مو�ضوع الدعوى � :إ��ص��دار القرار بتذييل عقد الرهن املذكور اع�لاه بال�صيغة التنفيذية واالم��ر ي�إيقاع
احلجز التنفيذي على العقار رقم 3407بالطابق رقم  34مببنی ذی بریزم  1البالغ م�ساحته 107,54
م�تر مربع وامل��واق��ف  B2-111على قطعة االر���ض رق��م  25مبنطقة اخلليج التجاري ب��إم��ارة دبي
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل
املطلوب �ضده املقدره مببلغ  50,954,572,00درهم (خم�سون مليون وت�سعمائة واربعة وخم�سني الف
وخم�سمائة واثنني و�سبعني دره��م) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و( )26وما
بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي.
طالب الإعـالن  :بنك الفجرية الوطني ���ش.م.ع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ  -وميثله� /صبحي
ح�سني �أحمد � -صفته بالق�ضية  :وكيل  -املطلوب �إعالنه  -1بان جلوبال التجارية (���ش.ذ.م.م) � -صفته
بالق�ضية  -منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعـالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021-7-15خماطبتكم ال�ستالم املنقوالت
الكائنة يف العقار (�شقة �سكنية  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر���ض  - 25 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم
املبنى  :ذي بريزم  -رقم العقار  - 3407 :امل�ساحة  107.54 :مرت مربع) خالل خم�سة ع�شر يوما واال
�سيتم ت�سليمها للمزايد بعد �سداد قيمتها

الكاتب العدل

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2014
برتقايل
ليننكولن ام كيه زد
14
ابوظبي
35149
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

وزارة العدل

املخطـر � :شركة طنجة للهند�سة(ذ.م.م) وميثلها ال�سيد /راجا حممد �سرفزاز  -اجلن�سية :باك�ستان،
العنوان :ال�شارقة  -ال�صناعية رقم(� - )10شارع الثالث ال�صناعي � -أر�ض م�سورة ملك �سعيد مبارك بخيت امل�شغوين ،ت 0509364272 :
املخطر �إليه  :ل�ؤل�ؤة الب�ستان ملقاوالت البناء(ذ.م.م) وميثلها ال�سيد /ا�سماعيل كوتی �شاجهان ا�سماعيل كوتى  -اجلن�سية :الهند،
العنوان  :عجمـان  -الرا�شديـة(� )1شـارع ال�شيخ را�شـد بـن �سـعيد املكتـوم � -سـوق ال�سـمك (بجـانب م�سـجد ال�صـفا)  -الرقم املكاين()4432610061
ت 0523444465 - 0506866774 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار عديل للوفاء مببلغ ( )350,000درهم
الوقـائـع -:حيث �أن املخطر �إليه قد حرر ل�صالح املخطر �شيكات بياناتها كالأتي:
� .1شيك رقم ( )100729بقيمة ( )50,000درهم واملحرر بتاريخ  2019/5/27وامل�سحوب على نور بنك,
� .2شيك رقم ( )100730بقيمة ( )50,000درهم واملحرر بتاريخ  2019/6/7وامل�سحوب على نور بنك
� .3شيك رقم( )100731بقيمة ( )50,000درهم واملحرر بتاريخ  2019/6/27وامل�سحوب على نور بنك.
� .4شيك رقم ( )100732بقيمة ( )50,000درهم واملحرر بتاريخ  2019/7/7وامل�سحوب على نور بنك,
� .5شيك رقم ( )100733بقيمة ( )50,000درهم واملحرر بتاريخ  2019/7/27وامل�سحوب على نور بنك,
� .6شيك رقم ( )100734بقيمة ( )50,000درهم واملحرر بتاريخ  2019/8/7وامل�سحوب على نور بنك,
� .7شيك رقم ( )100735بقيمة ( )50,000درهم واملحرر بتاريخ  2019/8/27وامل�سحوب على نور بنك,
و حيث �أن ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب ،بناء على ذلك حاول املخطر حت�صيل قيمة ال�شيكات من املخطر �إليه بالطرق الودية مرارا
وتكراراً لكن دون جدوى - ،بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر �إليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالمه
الإخطار و�إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سمياً

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2531/2021/207تنفيذ جتاري

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه � /صدف جميد خان  -هندي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ابوظبي  -بناية مارينا � -شارع رمي اي�س الدن  -رقم ال�شقة
 - 3607متحرك رقم 0507686472
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )60813درهم
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 ( )60813درهم 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

االمارات العربية املتحدة

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/12663

االمارات العربية املتحدة

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0007357

�شركة /هايربلوب ون منطقة حرة ذ م م ( ،رخ�صة رقم  )94032والكائنة بــــ املقر رقم :
ا�س دي  ،086 - 2الطابق  ، 3املبنى  :دي  3مبنى العمل امل�شرتك  ، 3 -دبي  ،دولة االمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ��� ،ص ب  ، 9275وامل��رخ���ص��ة ل��دى �سلطة دب��ي للتطوير  ،ت��رغ��ب هذه
ال�شركة املذكورة يف اع�لان قرارها للكافة وال��ذى مت اتخاذه بوا�سطة املالك الوحيد الذي
عقد بتاريخ  25مايو  2021ب�ش�أن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه
تقدمي هذه املطالبات خالل  45يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او
االت�صال ب  :ال�سيد  /هارجيندير �سينغ دهاليوال
ا�سم ال�شركة  :هايربلوب ون منطقة حرة  -ذ م م
�ص ب  ، 9275 :دبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم 04-3317161 :
الربيد االلكرتوين harj@hyperloop.com :
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب  45يوما.

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

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

حمكمة التنفيذ

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

املرجع 187 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /عبدالنا�صر �سويدين  ،اجلن�سية الهند يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /حممد عبداحلميد عبداخلالق
 ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة (بقالة قمر النهدة) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )761642ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تعديالت اخرى  :مت تغيري
وكيل خدمات  ،تنازل �صاحب رخ�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

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

ا�شعار ت�صفية

اعالن بالن�شر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

القا�ضي /احلبيب بن ابوبكر حمزة
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /حممد عي�سى بيومي م�صطفى  -م�صرى اجلن�سية  -وعنوانه � :إمارة ابوظبي  -فيال رقم  - 14متحرك رقم
0525776002
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )43646درهم
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 ( )43646درهم 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
الفئة

ا�سم ال�شركة � :سرتيد فالي للتجارة  -ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  44- 43ملك بلدية دبي  -بردبي  -الفهيدي  -ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  852518 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1449142مبوجب 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 دبي
بتاريخ  2020/9/15واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/9/15
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني اي اك�س ال ملراجعة
احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  F-702ملك ايه ات�ش كيه القاب�ضة  -بردبي  -اخلليج
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
فاك�س :
التجاري الأول  -هاتف :
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/12662

نوع املركبة

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

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /ال�ضياء لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة  -وعنوانه �إمارة ابوظبي � -شارع املرور  -بناية �سلطانة  -رقم ال�شقة
 - 01متحرك رقم 0506159712
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )399147درهم
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 ( )399147درهم 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
نوع املركبة

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :اي اك�س ال ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  F-702ملك ايه ات�ش كيه القاب�ضة  -بردبي  -اخلليج
مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية
التجاري الأول  -هاتف  :فاك�س :
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�لاه لت�صفية �سرتيد
فالي للتجارة  -ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/9/15
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/9/15وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/12664

رقم املركبة
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  ٢٥٠/٢٠٢٠/١٨٥بيع عقار مرهون

رئي�س ال�شعبة

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1/6271

املنذرة  :الإمارات ريبار املحدودة
املنذر �إليه الثاين  :ماجد احمد �سيف باحل�صا � -إماراتي اجلن�سية ( -جمهول حمل الإقامة)
نتيجة تعامل جتاري تر�صد بذمة املنذر �إليها الأوىل�/شركة باحل�صا للهند�سة واملقاوالت �ش.ذ.م.م واملنذر
�إليه الثاين مبلغ  802886,95دره��م ل�صالح املنذرة عبارة عن مبلغ  648861,20دره��م مبوجب
ال�شيك رقم  019451مببلغ  164623,21درهم بتاريخ  2019/12/30وال�شيك رقم 008219
مببلغ  224747درهم بتاريخ  2020/1/30وال�شيك رقم  008220مببلغ  259490,99درهم
بتاريخ  2020/2/28وامل�سحوبني على بنك الإحت��اد الوطني بتوقيع املنذر �إليه الثاين و�إرجتعوا لعدم
كفاية الر�صيد وتر�صد كذلك بذمة املنذر �إليها الأوىل مبلغ  154025,75درهم مبوجب الفواتري �أرقام
( 2017051739و 16050835و 2019110027و 2019080633و 2019090351و
 )2019090457و�إمتنعوا عن ال�سداد دون مربر رغم �أن الدين ثابت بالكتابة ومعني املقدار وم�ستحق
الأداء .لذلك ف��إن املنذرة تكلف املنذر �إليه الثاين وبالت�ضامن مع املنذر �إليها الأوىل بالوفاء لها مببلغ
 648861,20درهم قيمة ال�شيكات املرجتعة وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ الإعالن بهذا الإخطار،
حتت طائلة �إ�ست�صدار �أمر �أداء باملبلغ والفائدة القانونية.
الكاتب العدل

�إجتماع خربة

الكاتب العدل

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26
�إعالن بالن�شر
اخلبري /حممد على �سلطان اخل�ضر
�إعالن املتنازع �ضدها مبوعد اجتماع خربة
املتنازع �ضدها � :ستب �آند �شوب �سوبرماركت �ش.ذ.م.م
ميثلها مديرها  :مالك وا�سف �سردار ها�شم خان
يعلن اخلبري احل�سابي/حممد علي �سلطان اخل�ضر عن �أعمال اخلربة املحا�سبية مبوجب احلكم ال�صادر
عن مركز الت�سوية الودية للمنازعات ملحاكم دبى بتاريخ  05/07/2021الدعوى رقم 276/2021
نزاع تعيني خربة جتاري واملقامة من املتنازع  :ادري�س حممد .وقرر اخلبري �إع�لان املتنازع �ضدها او
من ميثلهم قانونا مبوعد اجتماع اخل�برة لتقدمي ما لديهم من م�ستندات و ذلك يوم الأح��د املوافق
 01/08/2021يف متام ال�ساعة الثانية ظهراً وذلك مبقر مكتب اخلربة و الكائن يف �إمارة دبي  -ديره
 بناية مكاتب خلف ال�شركة العربية لل�سيارات  -توكیل نی�سان  -مقابل داناتا  ..الطابق التا�سع  -مكتب ، 910حممول ،050-6313708/فاك�س 04 -2947003 /
اخلبري احل�سابي
حممد على �سلطان اخل�ضر
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حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13298بتاريخ 2021/7/26
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  330/2020/250بيع عقار مرهون

مو�ضوع الدعوى� :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور اعاله بال�صيغة التنفيذية واالم��ر بايقاع احلجز
التنفيذي على العقار رق��م  3104بالطابق رق��م  31مببنى �سبا  1رق��م  2البالغ م�ساحته ( )2.483.23ق��دم مربع واملواقف
 DMCCL1 - 1145 , 1144 - DMCCL1على قطعة االر�ض رقم  959مبنطقة الثنية اخلام�سة بامارة دبي املرهون
للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضدها االوىل وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضدهم
املقدرة مببلغ وقدره ( )1.826.393.82درهم مليون وثمامنائة و�ستة وع�شرين الف وثالثمائة وثالثة وت�سعني درهم واثنني
وثمانني فل�سا  -من ح�صيلة البيع وما ي�ستجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا الحكام القانون
واملادتني  25و  26وام بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي.
طالب االعالن:بنك امل�شرق �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية :وكيل
املطلوب اعالنهم� -1 :سيفني �ستار كوموديتيز م.د.م���.س -2اورب�ي��ت هولدينجز ليمتد  -3هيمال فاالبهادا�س تهاكار -4
�سوري�ش فاالبهدا�س تاكار � -صفتهم بالق�ضية :منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإعالن :نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن نوع العقار  -نوع العقار مكتب  -املنطقة الثنية
اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 959رقم املبنى  - 2ا�سم املبنى �سبا  - 1رقم العقار  - 3104امل�ساحة  230.70مرت مربع  -نعلنكم ل�سداد
قيمة املطالبة وقدرها ( )1375000درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار
حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد
م�ضي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  18/2021/387عقاري جزئي

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26
اعالن بالن�شر
 1095/2021/315ا�ستئناف عمايل

اعالن بالن�شر
 4585/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عبد احلافظ الهاليل  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نور بنك (م�ساهمة عامة) بنك نور اال�سالمي �ش.م.ع
 �سابقاقد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1007603.44درهم 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 ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة اعالن املدعي عليها بها مع عر�ض ملف
الدعوى على �سعادة القا�ضي امل�شرف على مكتب ادارة الدعوى الحالتها اىل �سعادة قا�ضي امر االداء يف حال توافر
�شروط ا�ست�صدار امر االداء وفقا للمواد �أرقام ( )62 , 7/8من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدينة واحلكم
بعد الثبوت بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )789.226/03درهم �سبعمائة وت�سعة وثمانون
الف ومائتان و�ستة وع�شرون درهم وثالثة فلو�س  ,والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع
الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب االعالن:بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :حياد علي � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/30يف الدعوى املذكورة �أعاله
ل�صالح /بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ مقداره ( )789.226.3درهم
والفائدة بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات والف
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.

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3721/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/1974أمر �أداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  9921622.5درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :ح�سني اجراي � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :عدنان البت�شريي � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )9921622.5دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26
اعالن بالن�شر
 1543/2021/11مدين جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :حممد �شهاب احمد �صديقي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :رامادا لل�شقق الفندقية  -و�سط مدينة برج دبي
وميثله  :علي ابراهيم حممد احلمادي
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها ال��زام املدعي عليهما بالت�ضامم بان ي ��ؤدوا للمدعيه مبلغ وق ��دره()264.750
درهم اماراتي (نفقات العالج التي دفعتها املدعية لعالج املدعي عليه االول جراء احلادث الذي ال عالقة له بالعمل
بال�سياره امل�ؤمنه لدى املدعي عليها الثانية واملقيد عنه الق�ضية رقم  3022/2019جنح مرور دبي) والفوائد القانونية
بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق يف 2019/11/27:وحتى متام ال�سداد  -ثالثا:الزام املدعي عليها الثانية باحلجز
على ما لديها من مبالغ م�ستحقة ل�صالح املدعي عليه االول حتى يتم ا�ستيفاء ما دفعته املدعية من نفقات عالج
املدعي عليه االول ويف حدود مبلغ ( )264.750درهم اماراتي مائتان واربعة و�ستون الف و�سبعمائة وخم�سون درهم
وفوائده القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق يف 2019/11/27:وحتى متام ال�سداد  -رابعا�:ضم ملف الق�ضية
رقم  3022/2019جنح مرور دبي مللف الدعوى  -خام�سا:الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب
املحاماه .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/8/1م ال�ساعة � 9صباحا يف 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

رئي�س ال�شعبة

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

االمارات العربية املتحدة
املحكمة االحتادية العليا
العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

منوذج اعالن �صحيفة طعن مدنى
�إعالن �صحيفة (طعن) رقم FSCSUCICOMS2021/0000539
الطاعـن � :شركة في�صل الن�صف التجارية ذ.م.م
عنوانه � :إمارة دبي  -القوز � -شارع  - 5Aمنطقة 3
املطعون �ضـده  :ملحمة اجلنوب
العنــوان � :إمارة ال�شارقة  -املجاز  -خلف �شارع الكورني�ش  -حمل رقم  4بناية توفيق احلربلي
ومروان الدم�شقى بوكالة املحامي �شفیع حممد ابراهیم
ليكن معلوما ل��دي��ك ب ��أن احل�ك��م اال��س�ت�ئ�ن��اف رق��م  1199ل�سنة  2020امل�ح�ك��وم ب�ت��اري��خ :
 ، 2021/4/5قد مت الطعن فيه بالنق�ض وعليك �إيداع مذكرة بدفاعك م�شفوعة ب�سند توكيل
املحامي املوكل عنك وبامل�ستندات التي ترى تقدميها لدى مكتب �إدارة الدعوي يف موعد �أق�صاه
 15يوم من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
حرر بتاريخ 2021/06/06 :م
املرفقات  :ن�سخة من الئحة ال�صحيفة

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

�إعالن بالن�شر
�إعالن حل�ضور اجتماع اخلربة امل�صرفية
يف الدعوى رقم  2021/1906جتاري جزئي-عجمان

املدعي  /م�صرف �أبو ظبي الإ�سالمي �ش.م.ع.
املدعى عليه  /عبد الرحمن �أحمد غلوم عبد الرحمن الب�ستكي
على املدعى عليه احل�ضور �شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد الجتماع اخلربة امل�صرفية يف الدعوى
املذكورة �أعاله املزمع عقده عن بعد يوم االحد املوافق  2021/08/01ال�ساعة � 11:00صباحا من
خالل نظام االت�صال املرئي زووم ( )ZOOMراجني ح�ضور االجتماع يف املوعد املحدد من خالل
الدخول وال�ضغط على الرابط التايل م�صطحبني كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخيري:
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  11/2021/73تظلم عمايل
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اعالن بالن�شر
 1317/2021/11مدين جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :تيمبل للخياطة وجتارة املن�سوجات �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :حممد بن توفيق بن حمود ال�شريده
وميثله  :مروه حمد �سعيد م�سلم الريامي
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها ال��زام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعي مبلغ ()150.000
درهم مائة وخم�سون الف درهم الغري  ,باال�ضافة اىل الفائدة القانونية املقدرة  %12من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام .لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور عرب برنامج االت�صال املرئي
تطبيق  BOTIMامام ادارة الدعوى االبتدائية التا�سعة على هاتف رقم +971565460830
يوم االربعاء املوافق 2021/8/4:وذلك من ال�ساعة � 9:00ص ولغاية ال�ساعة 12:30ظ او احل�ضور
امل��رئ��ي ع��ن ط��ري��ق م��رك��ز ت�ق��دمي اخل��دم��ة املعتمد (الع�ضيد) لتقدمي جوابكم على �صحيفة
الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية.
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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اعالن ن�شر
()6264/2021

اعالن بالن�شر

املرجع 802 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سيد  :حميـد �سـيف حميـد لينيـد ال�شـويهي  -اجلن�سية  :الإمـارات،
يرغب فـي البـيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد  :اليجـو
كـاكابوييـل كاكابوييـل فياليودهـان  -اجلن�سـية  :الهنـد ،فـي الرخ�صـة امل�سـماه (امللمـ�س لتجـارة
الهواتـف املتحركـة) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجـب رخ�صـة رقـم ( )519119ال�صـادرة مـن
دائـرة التنميـة االقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت �آخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات).
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

�إجتماع خربة

مر�سل من  :املنذرة  :الأمني لتجارة اخل�ضار والفواكه (�ش.ذ.م.م)
بوكالة املحامي  /ابراهيم مو�سي على
مر�سل �إيل  :املنذر اليها  :فريوي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
فان املنذره تنذر املنذر �إليهم ب�سداد مبلغ وقدره  22710,08درهم (اثنان وع�شرون الف
و�سبعمائة وع�شرة دراهم وثمانية فل�س) يف موعد غايته � 5أيام (خم�سة �أيام عمل) من تاريخ
االعالن املاثل ،واال �ست�ضطر املنذره �إىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية قبل املنذر �إليها
للمطالبة بحقها الثابت قبل املنذ اليها  ،مع �إلزامها بالتعوي�ضات والت�ضمينات ،وبكافة
امل�صاريف التي تتكبدها املنذرة يف �سبيل ذلك من ترجمة م�ستندات وغري ذلك من م�صاريف،
مع حفظ حق املنذرة يف اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية والوقتيه حلفظ حقها الثابت قبل
املنذر �إليها .وذلك اجمع مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى،،،،
الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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�إجتماع خربة
العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

حمكمةدبياالبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

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

اعالن بالن�شر

املرجع 801 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سـيد  :قتيبـه �صـالـح مـهـدى الـعـزاوي  -اجلن�سية :العـراق،
يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن ( )%50مـن كـامـل ح�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى
ال�سـيد  :منـذر نـعمـان علـى  -اجلن�سية  :العـراق ،فـي الرخ�صـة امل�سـمـاه (ور�شـة الفـار�س
لت�صليح ال�سيارات) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجـب رخ�صـة رقـم ( )210594ال�صـادرة
مـن دائـرة التنميـة االقت�صـادية بال�شارقة .تعديالت �آخرى:
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

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم  2021-19حجز حتفظي عمايل
طالب الإعالن  -1 /الفاميد للتجارة العامة ملالكها اخلياط لال�ستثمار �شركة ال�شخ�ص الواحد
�ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :متظلم
وميثله  :هند حميد علي غدير الكتبي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1:مازن حممود عبداهلل رحال � -صفته بالق�ضية  :متظلم �ضده
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد اق��ام عليكم التظلم املذكورة تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم
 2021-19حجز حتفظي عمايل  ,وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/8/1ال�ساعة 8.30
�ص بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل  ،ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�شعبة
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مكتب �إدارة الدعوى
حممد حممود عبد العزيز

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده � -1/سامية �شريف  -جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
امل���س�ت��أن��ف/يف.اف.ا���س (ج��ي��.س��ي��.س��ي) �� ��ش.ذ.م.م وميثله  /خ��ال��د كلندر
عبداهلل ح�سني .قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م 2020/4670
عمايل جزئي ,وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2021/7/29ال�ساعة
� 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

دعوة حل�ضور �إجتماع اخلربة
يف الق�ضية رقم  38/2021جتاري كلي  -دبي

تدعو جلنة اخلربة يف الدعو اعاله كل من “فارلني انريجى & كومودينيزم
م ح  -وحممد فاروق "حل�ضور �إجتماع اخلربة بال�صوت وال�صورة"عن بعد"
�سواء ب�شخ�صهما او بوا�سطة وكيال قانونيا عنهما واملقرر عقدة يوم الإثنني
املوافق  2021/8/2ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا �أو يف غ�ضون �أ�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن �إيهما �أقرب ،ويف تلك احلالة يطلب من املدعي عليهما
التوا�صل مع �أمينة �سر اخلربة الأن�سه/منال على هاتف رقم 04 2500251
او متحرك  0507862887وات�س اب
اوعلى االمييل suha@farahatco.com

عن جلنة اخلرباء اخلبري
احل�سابي/حممد فرحات

https://us04web.zoom.us/1751443729837?pwd-eGFVWIBtVk83SHpEdWdibEpmRFJPUT09

اخلبري امل�صري � -سعيد زيتون
موبايل /وات�س �أب 050-5514458 :
الربيد االلكرتوينsaidzaitoun@hotmail.com :

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/3/6071

�إخطار عديل بالوفاء
رقم املعاملة MOJAU_2021_0011403
املخطـر  :القوة الق�صوى لتجارة االدوات احلديدية والكهربائية ذ.م.م ،رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ()570280
وميثلها ال�سيد/على ا�صغر بن �سيفى �سجاد ح�سني �شرياواال  -اجلن�سية:الهند  -ويحمل هوية اماراتية رقم ( )784198650206505ب�صفته
�شريك ومدير يف الرخ�صة  -العنوان  :ال�شارقة  -املنطقة ال�صناعية � - 2شارع كاتربيلر ،هاتف رقم 0506325481 - 0551076252 :
املخطر �إليه الأول � :شركة اخلليج الهند�سية �ش.ذ.م.م ال�صادرة من اقت�صادية دبي بالرقم ()607003
املخطر �إليه الثاين  :جميل �أحمد حممد جعفر العثماين  -هندي اجلن�سية  -ويحمل هوية اماراتية رقم ()784197302924218
العنوان  :دبي  -ديرة  -الق�صي�ص ال�صناعية  - 2مكتب رقم  118ملك عبداهلل احمد حممد فهد املهريي ،هاتف رقم 0503616941 :
 042513677مو�ضوع الإخطار � :إخطار عديل بالوفاء بقيمة ( )25,200درهم وفائدة قانونية بواقع ( )%12من تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام
والر�سوم وامل�صاريف،
الوقـائـع  :حيث �أن املخطر ا�ستلم من املخطر �إليه � 3شيكات مقابل معامالت جتارية وقام املخطر بتحرير ال�شيكات وعند تقدمي ال�شيكات للبنك
�أعيد بدون �سداد وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وقام املخطر باالت�صال على املخطر �إليه مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى وبيانات ال�شيك كالآتي:
� -1شيـك رقـم ( )337602بـقـيـمـة ( )8,400درهم وتاريـخ اال�ستحـقـاق  28/07/2019والـمـ�سحوب على بنك �أبوظبي الأول،
� -2شيـك رقـم ( )337613بـقـيـمـة ( )8,400درهم وتاريـخ اال�ستحـقـاق  16/08/2019والـمـ�سحوب على بنك �أبوظبي الأول،
� -3شيـك رقـم ( )337603بـقـيـمـة ( )8,400درهم وتاريـخ اال�ستحـقـاق  28/08/2019والـمـ�سحوب على بنك �أبوظبي الأول،
لذلك � ،أن املخطر يخطر املخطر �إليه ب�ضرورة �سداد املبالغ املرت�صدة بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد �أق�صاه (� )5أيام من تاريخ تبلغكم
هذا الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي
احلقوق ،لذلك  ،فاملخطر تخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

الكاتب العدل

املنذر � :سعيد �سليم للمحاماه واال�ست�شارات القانونية
ب�صفتة وكيل عن  /عبا�س حممود ح�سني عبد اهلل
�ضد  /املنذر اليها � :شركة امل��رح لل�صيانة العامة وميثلها ال�سيد /احمد �سعيد عتيق �سامل
اخلمريي (جمهولة حمل الإقامة) (جمهولة العنوان)
�صيغة الإعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليها ب�ضرورة الوفاء له ب�سداد مبلغ وق��درة  300,000دره��م (ثالثمائة
الف درهم) يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم هذا االخطار ويف حالة عدم ال�سداد
�سي�ضطر املنذر �إيل ا�ست�صدار امر �أداء �ضد املنذر اليها ب��أداء مبلغ وق��درة  300,000درهم
(ثالثمائة الف دره��م) مع الفوائد القانونية بواقع  %9من تاريخ �إ�ستحقاق ال�شيك وحتى
ال�سداد التام بالإ�ضافة �إىل �أي ر�سوم او م�صاريف �أخرى.
الكاتب العدل
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United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 26/ 7/ 2021 Issue No : 13298
Verdict Declaration by Publication Memo
Issued by Ajman Court, Civil Court of First Instance
)In Case No. AJCFICICIV2018/M0000879, Civil (Plenary
To the sentenced party, Mohammed Yahja
We notify you that dated 17-02-2019, this court judged against you in
the said case with the above number in favour of Ajman Real Estate
Corporation (AQAAR), the legal successor of Real Estate Investment
Corporation, as follows: The court judged: Ordering the defendant to
pay the plaintiff an amount of AED 852,316 and the legal interest thereon
of 5% from the date of the judicial claim until the full payment and
ordered the defendant to pay the expenses and an amount of AED 1000 as
attorney's fees. The verdict may be appealed within the legal term of 30
days from the day following publishing the same.
Judge / Ahmed Mohammed Ibrahim Al Shaklini
Ajman Court
Civil Court of First Instance

لإعالناتكم يف

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 12664/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: DAZZLE PASSENGER TRANSPORT BY RENTED BUSES - Residing at Emirate of
Abu Dhabi, Al Muroor St, Sultana Building, Flat 01, Mobile Phone No 0506159712
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 399,147
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
399,147 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

Colour

Model

Class

Registered at

Vehicle No

2016

Yellow

Ashok Leyland Falcon

2

Abu Dhabi

84783

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 : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

فقدان جواز �سفر
ف � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و /بيني�ش
ن� � � � ��وزه� � � � ��اف� � � � ��ات� � � � ��ات � � � � �ه� � � � ��و
راج �ه ��اف ��ان �ب �ي�ل�اى  ،الهند
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
من
()4364593K
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0559317290

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /حممد ن�سيم
ع � �ب � ��دول اج � �ي� ��ج  ،الهند
اجلن�سية ج��واز �سفره رقم
( )J7645095يرجى
مم��ن ي�ع�ثر ع�ل�ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.
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Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 12663/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Sadaf Majid Khan - Indian national - Residing at Emirate of Abu Dhabi, Marina Building,
Reem Ayman Laden St, Flat 3607, Mobile Phone No 0507686472
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 60,813
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
60,813, 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.

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 12661/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Mohamad Ashiq Qaraian Musabi - Indian Nationality
Residing at Emirate of Abu Dhabi, Al Sahbel St, No 12, Flat 102, Mobile Phone No 0501792689
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 23,578
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
23,578, 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.
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فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و /يو�سف احلاج
ي � ��و� � �س � ��ف ع � �ب ��دال ��رح � �م ��ن
 ،ال � � �� � � �س� � ��ودان اجلن�سية
 ج � � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )p03894613من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0568029068
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فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و /ج ��وي� �� ��س
ن� � � ��اب� � � ��اجن� � � ��ا  ،اوغ � � � �ن� � � ��دا
اجلن�سية ج��واز �سفره رقم
( )A00232809يرجى
مم ��ن ي �ع�ثر ع�ل�ي��ه ت�سليمه
ب �� �س �ف��ارة اوغ� �ن ��دا او اق ��رب
مركز �شرطة باالمارات.

The expert / Mohamed Ali Sultan Al-Khadar
Announcing the respondent with a date for an expert meeting
The Notified Party / Dispute: Step & Shop Supermarket LLC.
Represented by its Director Mr. Malik Wasif Sardar Hashim Khan
The expert announces the work of accounting expertise according to the
judgment issued by Center for Amicable Settlement of Disputes for Dubai
Courts on 05/07/2021 Case No. 276/2021 Dispute assigning commercial
experience and established by the disputant: Idris Muhammad
The expert decided to announce the disputed person or their legal
representatives of the date of the expert meeting to present their documents
on Sunday, 01/08/2021 at 2:00PM at the headquarters of the Expert office
located in the Emirate of Dubai - Deira Behind- Nissan Agency - opposite
to Danata - Makateb Building 9th floor, office 910, mobile / 050-6313708,
fax / 04 2947003
Court Expert
Mohamed Ali Sultan Al-khadar

Defendant Notification by Publication
 )AJCFICICIV2018/M0000923, Civil Court of First Instance, Civil (PlenaryDoes not apply in Case No.
To the defendant, Merza Maazaam Ali Beek
Unknown place of residence
We notify you that dated 30-10-2018, this court judged against you in the said case
with the above number in favour of Ajman Real Estate Corporation (AQAAR),
the legal successor of Real Estate Investment Corporation, as follows: The court
judged: Ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 163,436 (One
Hundred Sixty- Three Thousand Four Hundred and thirty-Six Dirhams), the balance
price of Unit No. 608 in Ajman Pearl Project B3 Tower and the legal interest thereon
of 5 % from the date of the judicial claim until the full payment and ordered him to
pay the charges, the expenses and an amount of Five Hundred Dirhams as attorney's
fees and the court rejected other claims. The verdict may be appealed within 30 days
from the day following receiving this notification by you.
Customers Happiness Centre
Judge / Abdurrahim Darweesh
Ajman Court
Civil Court of First Instance

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 : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

Publication of notice

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 : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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ن�سرين �أمني :ه�ؤالء هن
جنمات رم�ضان لهذا العام
غ��اب��ت ه��ذا ال �ع��ام املمثلة امل�صرية
ن �� �س��ري��ن ام �ي��ن ع� ��ن االع� �م ��ال
ال ��درام� �ي ��ة ال �ت��ي ع��ر� �ض��ت يف
�شهر رم�ضان املا�ضي وهي
التي اعتادت كل عام ان تطل
ب�شخ�صية خم�ت�ل�ف��ة ،حيث
� �ش��ارك��ت يف ال���س��اب��ق يف اهم
امل�سل�سالت التي الق��ت جناحا
الفتا طوال ال�سنوات املا�ضية ومنها
(اال�سطورة) ملحمد رم�ضان و(ملا
ك�ن��ا ��ص�غ�يري��ن) ل��ري �ه��ام حجاج
وخ � ��ال � ��د ال � �ن � �ب� ��وي وحم� �م ��ود
حميدة وغريهم اما مل��اذا مل
ن�شاهدها هذا العام رغم ان
االعمال كانت كثرية فقد
قالت (من وجهة نظري
وج� � ��دت ان االع� �م ��ال
ال��درام �ي��ة ه��ذا العام
مل ت� �ك ��ن ك � �ث �ي�رة اي
ت�ل��ك ال�ت��ي ع��ر��ض��ت يف
� �ش �ه��ر رم� ��� �ض ��ان وك ��ان
قد عر�ض علي ادورا مل
تعجبني اذ اعتربتها تكرارا

ل���ش�خ���ص�ي��ات ق��دم�ت�ه��ا ��س��اب�ق��ا ل��ذل��ك غ �ب��ت يف
رم�ضان املا�ضي لرغبتي بتقدمي �شيئا خمتلفا
للجمهور الذي يتابعني).
ومبا انها كانت مر�شحة للم�شاركة يف م�سل�سل
(حلم غزال)،
هل ندمت انها رف�ضت الدور الذي عر�ض عليها
ع��ن ذل��ك قــــــالت (مل ان��دم الن الفنانة التي
علي نفذته هي
لعبت الدور الذي كان معرو�ضا ً
با�سلوب رائع النه كان جديدا عليها وب�صراحة
ق��دم�ت��ه اه ��م ممــــا ك�ن��ت ��س��ال�ع�ب��ه يف امل�سل�سل
وان��ا ا�ستمتعت مب��ي �سلـــــيم اث�ن��اء م�شــــاهدتي
للعمل).
ام��ا االع �م��ال ال�ت��ي اعجبتها يف �شهر رم�ضان
املا�ضي ف�أ�شارت �إىل انهـــــا احبت م�سل�سل (حلم
غ��زال) لغادة عبد ال��رازق و(م�ل��وك اجلدعنة)
مل�صطفى �شعبان وعمرو �سعد و(االخ�ت�ي��ار )2
ل�ك��رمي ع�ب��د العــــــزيز واحمــــد م�ك��ي و(لعبة
نيوتن) ملنى زكي وحممد ممدوح وحممد فراج.
ام��ا ه��ل ت�ستهويها االع�م��ال التي تعر�ض على
املن�صات الرقمية ف�أجابت ن�سرين انها �شاركت
يف م�سل�سل (ال �ع �م��ارة) وب��رن��ام��ج (الرحالة)
اللذين عر�ضا على من�صة (�شاهد)
وا��ض��اف��ت  :ه��ذه املن�صات فتحت �سوقا كبريا

ويعر�ض عليها اعماال جديدة وجميلة ومليئة
باالبداع.
وعن جديدها يف ال�سينما امل�صرية اكدت ن�سرين
ام�ين انها ت�ستعد للم�شاركة يف فيلم كوميدي
(امت �ن��ى ان ي�ع�ج��ب ال �ن��ا���س الن ��ه ن���ص��ه جميل
جدا).
ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق مب�ت��اب�ع�ت�ه��ا ل�ل�اع �م��ال العربية
امل�شرتكة قالت (اتابع هذه الدراما واحبها جدا
وامتنى ان ا��ش��ارك يف مثل ه��ذه االع�م��ال النها
تف�سح املجال ام��ام املمثلني العرب ان يتعرفوا
على تقاليد وثقافات بع�ضهم.
فيح�صــــــل نــــــوع م��ن التقـــــارب واع�ت�ق��د ان
ال�ت�ع��اون م��ع النجـــوم العــــــرب امـــــرا ممتعـــا
للغاية).
واخ �ي��را م��ن ه��ي ب�ن�ظ��ر ن���س��ري��ن ام�ي�ن جنمة
رم���ض��ان ل�ع��ام  2021ف��اك��دت (ان ك��ل جنمة
قدمت دورا خمتلفـــــا عن العباءة املعتادة لدى
اجلمهور وجنحت فيه هي جنمة رم�ضان هذا
ال �ع��ام وم ��ن وج �ه��ة ن �ظ��ري ان اك�ث�ر ممثالت
حققن هذه املعادلة يف رم�ضان املا�ضي هن غادة
ع�ب��د ال� ��رازق وم�ن��ى زك��ي و��س�ه��ر ال���ص��اي��غ التي
قدمت دورا مميزا يف م�سل�سل (الطاوو�س) اىل
جانب جمال �سليمان.
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حممود عبد املغني( :ال�سيدة زينب)
�سيقدم مناذج من الواقع
قال الفنان حممود عبد املغني� ،إنه تعاقد ر�سميا على امل�شاركة يف بطولة م�سل�سل (ال�سيدة زينب) مع املخرج حممد النقلي ،والذي ينتمي �إىل
نوعية امل�سل�سالت الدرامية الطويلة ،م�ؤكدا �أنه من املقرر �أن يبد�أ ت�صوير �أوىل م�شاهد العمل يف غ�ضون الأ�سبوع املقبل ،حيث �سيتم ت�صوير جزء
كبري من م�شاهد العمل يف �أماكن حقيقية وطبيعية بحي ال�سيدة زينب بالقاهرة ،خا�صة �أن �سيناريو امل�سل�سل ي�سرد تفا�صيل وحكايات بهذا املكان
املميز الذي يعد مق�صدا للكثري من الفئات والأ�شخا�ص من خمتلف �أنحاء اجلمهورية.
و�شريف منري وحممد ثروت ون�سرين �أمني و�أروى جودة و�أحمد زاهر
�أ�شار �إىل �أن ما �شجعه على قبول دوره يف العمل �أنه جديد عليه ومل يلعبه �آخر.
من قبل مو�ضحا �أن��ه ينتمي �إىل عائلة كبرية من الأه��ايل الأ�صليني و�أك��د �أن الفيلم يعد �أول فيلم ( )3Dت�شويقى يف ال�سينما امل�صرية وف�ي��درا وجم��دى كامل ون�ه��ال عنرب ونهى عابدين وحممد ال�صاوى،
الذين كانوا يعي�شون يف حي ال�سيدة زينب وتربطه عالقة قوية باملكان ،وال���ش��رق الأو� �س��ط ،وي���ش��ارك يف بطولته �أح�م��د داود ودي�ن��ا ال�شربينى ت�أليف و�إخراج وائل عبد اهلل.
ويك�شف العمل عن حكايات كثرية يف هذا املكان وما يحمله من روحانيات
عالية.
�أ� �ض��اف �أن العمل �سيقدم من��اذج م��ن ال��واق��ع ،م�شريا �إىل �أن امل�سل�سل
�سيت�ضمن ك��ل م��ا ت�شمله ال�سيدة زينب م��ن اخ�ت�لاف الثقافات وتنوع
الطبقات ��س��واء النا�س التي تعي�ش يف املنطقة م��ن �أط�ب��اء ومهند�سني
ومهن خمتلفة ،و�أي�ضا املريدين والذين ي�أتوا ليتباركوا بها ،الفتا �إىل
�أن العمل يحتوى على تفا�صيل حكايات كثرية.
وعن التعاون مع فريق العمل قال �إنه لأول مرة يعمل مع املخرج حممد
النقلى وال�سيناري�ست �أحمد �صبحى ،معربا عن تفا�ؤله بهذا التعاون،
خا�صة �أنه ا�ستمتع بالعمل عندما قر�أ ال�سيناريو ،وحاز على �إعجابه.
وعلى اجلانب الآخ��ر ،ك�شف حممود عبد املغنى �أن��ه انتهى من ت�صوير
جميع م�شاهده يف فيلم (ال�سرب) ،م�شريا �إىل �أن باقى �صناع الفيلم مل
ينتهوا من ت�صوير جميع م�شاهدهم يف العمل ،حيث مازال يتبقى عدد
من امل�شاهد التي مل ي�سدل ال�ستار على ت�صويرها بعد ،مو�ضحا �أنه يف
انتظار عر�ض العمل الذي جنح يف جذب اجلمهور وااللتفاف حوله من
خالل الربومو اخلا�ص به ،معربا عن فخره و�سعادته مب�شاركته يف هذا
العمل الوطني.
كما �أو�ضح �أنه انتهى من ت�صوير فيلم (يوم  )13مع املنتج واملخرج وائل
عبد اهلل ،م�شريا �إىل �أن ا�سم العمل يعد ا�سما م�ؤقتا وجارى اختيار ا�سم

جديد جنوى كرم يف
2021
ك�شف الفنانة اللبنانية جنوى كرم ،عن �أب��رز �أعمالها الفنية خالل العام
اجلاري ،حيث ت�ستعد لطرح �أغنية جديدة يف عيد الأ�ضحى  2021والذي
ي�صادف يف الع�شرين من ال�شهر اجلاري  ،حيث ت�ضع اللم�سات الأخرية على
اغنيتها التي ت�ستعد لن�شرها على موقع يوتيوب.
كما ت�ستعد جنوى كرم كذلك لإحياء حفل غنائي يف �أنطاليا برتكيا بني
 28و� 31أغ�سط�س مب�شاركة جمموعة من الفنانني ،بينهم ملحم زين،
وائل ج�سار ،نان�سي عجرم ونا�صيف زينون.
وكانت �شركة روتانا �أعلنت عرب ح�ساباتها على مواقع التوا�صل االجتماعي،
�أن �أغنية جنوى كرم ملعون �أب��و الع�شق حقَّقت رقماً قيا�سياً جديداً بعد
مرور �سنتني على �إ�صدارها ،مع �أكرث من  170مليون م�شاهدة� ،إ�ضافة
�إىل �أكرث من مليون و� 300ألف معجب بالفيديو.
و�أ�صبحت جنوى كرم �أ ّول جنمة عربية ت�صل �إىل هذا الرقم القيا�سي عرب
قناة روتانا على يوتيوب.
ويت�سعد كثري من الفنانني يف الوطن العربي لإحياء حفالت غنائية يف
خمتلف دول العامل خالل �أيام عيد الأ�ضحى .2021

حمادة هالل�( :أم �أحمد) متيل جيهان قمرى مع حممد �صبحي
يف (جنوم الظهر)
�إىل الطابع الوطني ال�شعبي
انتهى املطرب حمادة هالل من ت�سجيل وت�صوير �أغنية حتمل ا�سم (�أم �أحمد) كلمات �أحمد
مرزوق و�أحلان وتوزيع حممد قماح ،والكليب �إخراج �أحمد �أ�شرف.
و�أكد حمادة هالل �أنه يح�ضر لهذه الأغنية منذ ما يقرب من عام ون�صف ،م�شريا �إىل
�أن ال�سبب وراء ت�أخر طرحها كل هذه الفرتة ،يرجع �إىل �أنها كانت مع �إحدى �شركات
الإنتاج قبل �أن يحدث اختالف حول طريقة تنفيذ الأغنية ليقرر ف�سخ التعاقد ،ثم
ينفذها بالطريقة التي يراها منا�سبة من وجهة نظره ،لكنه مل ي�ستكمل تنفيذها
ب�سبب ان�شغاله يف م�سل�سل (املداح) الذي عر�ض يف رم�ضان املا�ضى ،قبل �أن ي�ست�أنف
التح�ضري للأغنية بعد تفرغه.و�أو�ضح �أن الأغنية متيل �إىل الطابع الوطني ال�شعبي،
حيث تتناول الأغنية جمال ال�شعب امل�صرى و�شهامته ،ووقوفه بجانب بع�ضه البع�ض،
ويتم ا�ستعرا�ض كل هذه ال�صفات يف الأغنية ،م�شريا �إىل انه من املقرر طرح الأغنية
خالل الأي��ام القليلة املقبلة.و�أ�شار �إىل �أنه �سيحر�ص خالل الفرتة املقبلة على االهتمام
بالأعمال الغنائية ،حيث من املقرر عقب طرح �أغنية (�أم �أحمد)� ،أن يطرح � 3أغانى جديدة
كان قد ا�ستقر عليها منذ فرتة طويلة �إال �أن ظروف ان�شغاله بعمله الدرامى حال دون
ت�سجيلها ،م�ؤكدا �أنه �سيعمل على طرحها يف �أقرب وقت وحتديدا خالل
مو�سم ال�صيف ،خا�صة �أنه مل يعد هناك �أمان يف وجود �أغانى لفرتة
طويلة دون طرحها ،وهو ما تعلمه نتيجة ما تعر�ض له م�ؤخرا بعد
�أن حر�ص على اال�ستماع لآراء البع�ض حول �أغنية ينوى طرحها
ليفاج�أ ب�أغنية �أخ ��رى حتمل كلمات قريبة م��ن ا��س��م �أغنيته
اجل��دي��دة تغنيها فنانة �أخ��ري� .أم��ا بالن�سبة للتمثيل ف�أعرب
ح�م��ادة ه�لال ع��ن �سعادته ب��ردود الفعل التي تلقاها م�ؤخرا
حول م�سل�سل (املداح) ،ويف الوقت نف�سه هناك �أكرث من فكرة
لفيلم �سينمائى يجري االختيار بينها ،على �أن يكون ذلك
عقب االنتهاء من طرح �أغانيه اجلديدة.

ان �� �ض �م��ت ال �ف �ن ��ان ��ة ج �ي �ه ��ان ق� �م ��رى �إىل
م�سرحية (جنوم الظهر) ت�أليف و�إخراج
وب �ط��ول��ة ال �ف �ن��ان حم �م��د �صبحي،
واملقرر عر�ضها على م�سرح مدينة
�سنبل ب��أك�ت��وب��ر ،لت�شاركه بطولة
العر�ض ،بجانب الفنانني �سمرية
عبد العزيز� ،سماح ال�سعيد ،عبد
الرحيم ح�سن ،ندى ماهر ،مرينا
ذكري ،حازم القا�ضي ،تامر �ضيائي،
منري مكرم ،وداليا ح�سن.
و�أ�ضافت قمري �أنها تلقت ات�صاال
من الفنان حممد �صبحي ،يطلب
م �ن �ه��ا ق� � � ��راءة ن� �� ��ص م�سرحى
ت� ��� �ش ��ارك ��ه ف� �ي ��ه ال� �ب� �ط ��ول ��ة،
م�شرية �إىل �أنها وجدت �أن
�شخ�صية (�أح�ل�ام) التي
جت�سدها قريبة منها يف
الطباع ،فرحبت على
الفور ،وب��د�أت �أم�س
بروفات امل�سرحية،
وال � �ت� ��ى ت�ستمر
مل��دة �شهر على

�أن يبد�أ العر�ض منت�صف �أغ�سط�س املقبل.
و�أ�ضافت �أن الق�صة تبد�أ بعودة (�أحالم) من
الغربة لتقابل (حلمى من�سي) الذي يج�سد
دوره ال �ف �ن��ان حم�م��د ��ص�ب�ح��ى وي�ستعيدان
ذك��ري��ات �ه �م��ا  ،وق �� �ص��ة احل � ��ب ال� �ت ��ي كانت
جتمعهما يف املا�ضي ،وكيف �أن ال��زم��ان غري
مالمح كل منهما ،م�شرية �إىل �أن ال�شخ�صية
التي تقدمها ت�شبهها كثريا يف معركتها مع
احل �ي��اة ،ف�ه��ى من ��وذج ل�ف�ت��اة ق��وي��ة و�صارمة
وتواجه التحديات وال ت�تردد يف الدفاع عن
حقها.
و�أ�شارت �إىل �أن هذه هى �أف�ضل عودة لها بعد
غياب عامني منذ م�سل�سلها الأخ�ير (البيت
ال�ك�ب�ير) ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ف��ر��ص��ة ال�ع�م��ل مع
فنان كبري ويحظى بجماهريية مثل حممد
�صبحى خا�صة �أنها �سبق لها التعاون معه يف
اجلزء الأخري من )وني�س و�أحفاده(.
و�أو��ض�ح��ت �أن ع�شقها للم�سرح ال��ذي �شهد
بدايتها وت�ألقها هو ما دفعها للعودة للوقوف
على اخل�شبة ،خا�صة �أنها عملت مع عمالقة
امل �� �س��رح م�ث��ل ��س�م�ير غ ��امن ،وامل�ن�ت���ص��ر باهلل
و�أحمد راتب وممدوح وافى.
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اللون يحدد فائدة الفواكه واخل�ضراوات والثمار
ك�شفت الدكتورة �سفيتالنا فو�س ،خبرية التغذية الأوكرانية ،كيفية
حتديد فائدة الفواكه واخل�ضراوات والثمار ا�ستنادا �إىل لونها.
وت�شري اخل�ب�يرة� ،إىل �أن ال�ل��ون ينتج م��ن ال�صبغات ،التي معظمها
تن�سب �إىل م�ضادات الأك�سدة.
وتقول" ،خ�صائ�صها الوقائية معروفة �ضد �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية ،وبع�ض �أنواع ال�سرطان ،واعتام عد�سة العني .وهي �ضرورية
لنمو وتطور الأطفال .ومن خالل حماية خاليا اجل�سم ،تعمل هذه
امل��واد ،على �إبطاء عملية �شيخوخته ،ما ي�ساعد على زي��ادة متو�سط
العمر املتوقع وحت�سني املناعة ".
وت��ؤك��د فو�س ،على �أن اللون البنف�سجي (الأنثو�سيانني) ،م�س�ؤول
ع��ن تخفي�ض خطر الإ��ص��اب��ة ب��أم��را���ض القلب والأوع �ي��ة الدموية
و�سرطان املعدة .كما ي�ساعد اجل�سم على تنظيم �ضغط الدم وم�ستوى

الكولي�سرتول يف الدم.
و�أن ال�ف��واك��ه واخل���ض��ار وال�ث�م��ار ذات ال �ل��ون الأح �م��ر ،حت�ت��وي على
الليكوبني ،الذي ي�ساعد على الوقاية من �أمرا�ض القلب وال�سرطان.
وذات اللون الربتقايل والأ�صفر ،ت�ساعد على تعزيز منظومة املناعة،
وحت�سني حدة الب�صر.
و�أم ��ا م��ادة الأل�ي���س�ين ،ال�ت��ي تعطي �صبغة بنية �أو بي�ضاء للفواكه
واخل�ضروات والثمار ،فت�ساعد على حت�سني الذاكرة ولها خ�صائ�ص
م�ضادة للبكترييا ،وتخف�ض من خطر �أم��را���ض الأوع�ي��ة الدموية.
واللون الأخ�ضر "الكلوروفيل" يح�سن تنف�س اخلاليا ويخف�ض خطر
الإ�صابة بال�سرطان.
وتن�صح فو�س بتناول ما ال يقل عن  400غرام من اخل�ضار ،و200
غرام من الفواكه والثمار يف اليوم.

�إح�سا�س معني يف �أذنك �أو فكك

العالمة التحذيرية الأقل �شهرة
ل�سرطان الغدة الدرقية

الطماطم
ك�شفت درا� �س��ة ج��دي��دة عن
ال�ف��وائ��د ال�صحية املنتظرة
من تناول الطماطم ب�شكل
يومي ،ويف مقدمتها التقليل
من خطر الإ�صابة ب�سرطان
اجللد.
و�أج� ��رى ال��درا� �س��ة باحثون
م��ن ج��ام�ع��ة والي ��ة �أوهايو
الأم��ري �ك �ي��ة ،واك�ت���ش�ف��وا �أن
ت�ن��اول الطماطم يقلل من
خطر �سرطان اجللد بن�سبة
 ،50%بعد �إجراء درا�ستهم
على فئران التجارب .بح�سب ما ن�شر موقع "ميديكال نيوز توداي".
ويعد التعر�ض لل�شم�س ب��دون حماية ،هو عامل اخلطر الأك�بر ل�سرطان
اجللد ،والذي يعد �أحد �أكرث �أنواع ال�سرطانات �شيوعًا يف العامل.
و�أثبتت درا�سات �سابقة� ،أن معجون الطماطم له ت�أثري فعال يف عالج حروق
ال�شم�س ،بينما �أ�شارت الدرا�سة احلديثة �أن تناول ثمرة الطماطم نف�سها
�أكرث فعالية يف الوقاية من حروق ال�شم�س.
وق��ام الباحثون بتطبيق درا�ستهم على جمموعة من فئران التجارب مت
تغذيتها على م�سحوق الطماطم ملدة � 35أ�سبوعًا ،ثم تعري�ضها للأ�شعة
فوق البنف�سجية ،ووجدوا �أن الأورام ال�سرطانية يف اجللد انخف�ضت لديها
بن�سبة  50%مقارنة بالفئران التي مل يتم تغذيتها على الطماطم.

يعترب �سرطان الغدة الدرقية �أكرث �شيوعا بني الأ�شخا�ص يف الثالثينيات
م��ن العمر ،وال��ذي��ن تزيد �أع�م��اره��م ع��ن  60ع��ام��ا .وق��د ي�شري ال�شعور
ب�إح�سا�س معني يف �أذنك �أو فكك �إىل خطر �إ�صابتك.
و�أو�ضح موقع � Medline Plusأن الغدة الدرقية تقع يف الرقبة،
فوق مكان التقاء عظام الرتقوة يف املنت�صف مبا�شرة ،و�أ�ضاف�" :إن �أبرز
�أعرا�ض التهاب الغدة الدرقية حتت احلاد هو الأمل يف الرقبة الناجم عن
تورم الغدة الدرقية والتهابها .ويف بع�ض الأحيان ،ميكن �أن ينت�شر الأمل
�إىل الفك �أو الأذنني".
و�أدرجت جمعية ال�سرطان الأمريكية عالمات و�أعرا�ض �أخرى لتحديد
التحذير من �سرطان الغدة الدرقية والتي ت�شمل:
• تورما يف الرقبة ينمو ب�سرعة يف بع�ض الأحيان.
• �أملا يف مقدمة العنق ي�صل �أحيانا �إىل الأذنني.
• بحة يف ال�صوت �أو تغريات �صوتية �أخرى ال تزول.
• �صعوبة البلع.
• �صعوبة يف التنف�س.
• �سعاال م�ستمرا غري ناجت عن نزلة برد.

• تقع ه�ضبة اجلوالن يف �سوريا ما معنى اجلوالن ؟
الرتاب واحل�صى

• من �أول امر�أة يف التاريخ الأمريكي تتوىل رئا�سة
جمل�س النواب وذلك �إثر انتخابات نوفمرب 2006م؟
نان�سي بيلو�سي.

• ما ا�صل هذا املثل �أعطاين �أبي ً
كرما ومل �أقدم له عنقود ًا واحد ًا ؟

ارميني

• مباذا ت�شتهر توروكو الفنلندية؟
�صناعة ال�سفن

• من هو االديب العاملي االجنليزي الذي مات عام
1870م على خ�شبة امل�سرح ؟

ت�شارلز ديكنز

امل�شجعون اليابانيون يحثون فريقهم لدراجات الطريق على الفوز خالل «�سباق الطريق للرجال» .رويرتز

ولي�س من الوا�ضح عادة ما الذي ي�سبب منو خاليا الغدة الدرقية ب�شكل
ال ميكن ال�سيطرة عليه ،ولكن عددا من الأ�شياء ميكن �أن تزيد من خطر
الإ�صابة.
ومن املهم مالحظة �أن وجود �أي من عوامل اخلطر ال يعني �أنك �ست�صاب
بال�سرطان بالت�أكيد.
ووف�ق��ا لأب�ح��اث ال�سرطان يف اململكة املتحدة ،ف ��إن بع�ض احل��االت غري
ال�سرطانية (احلميدة) للغدة الدرقية تزيد من خطر الإ�صابة ب�سرطان
الغدة الدرقية .وت�شمل :العقيدات (الأورام الغدية) ،وت�ضخم الغدة
الدرقية ،والتهاب الغدة الدرقية.
ويحذر مركز �أبحاث ال�سرطان يف اململكة املتحدة من �أن "�سرطان الغدة
الدرقية �أك�ثر �شيوعا لدى الأ�شخا�ص الذين تلقوا عالجا �إ�شعاعيا ،ال
�سيما يف الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ع��وجل��وا ب��ال�ع�لاج الإ��ش�ع��اع��ي عندما كانوا
�أطفاال".

• هل تعلم �أن اال�سعاف الأويل للمغمى عليه يكون ب�إ�ضجاعه على ظهره ثم ترفع رجاله للأعلى حتى
ينزل الدم �إىل الر�أ�س وتعود الدورة الدموية للعمل من جديد ،وين�شق حملول الن�شاء �إن وجد �أو �أي عطور
�أخرى .ويحدد �سبب الإغماء بوا�سطة النظرة املتفح�صة للم�صاب وما حوله ومن لون وجه امل�صاب .وبعد �أن
ميدد امل�صاب يفح�ص بدقة ،ثم يدف�أ قلي ً
ال ويعطي �سوائل �ساخنة �إذا �أفاق و�إذا بدا على وجه املغمى عليه
الإرهاق فهذا يعني �أنه م�صاب باالختناق فيقت�ضي ذلك نقله �إىل مركز �صحي.
• لون ال�سيارة الأكرث �أمانا هو الأبي�ض.
• هل تعلم �أن �أكرث ما ين�ساها امل�سافرون هو فر�شاة �أ�سنانهم.
• هل تعلم �أن منتج �سربايت من كوكا كوال مت �إطالقه يف عام 1961م.
• التفاح �أكرث فعالية للن�شاط �صباحا بعد النوم من القهوة.
• ب�ؤب�ؤ عني الأخطبوط ذو �شكل م�ستطيل.
• هل تعلم �أن الكحول هو خمدر ،يدخل خاليا الأع�صاب ب�سرعة ومييل لإ�صابتها بال�شلل ولكن قبل �أن
يقوم املخدر بال�شلل ف�إنه ينبه خاليا الأع�صاب وي�ضعها يف حالة من الإث��ارة والتهيج .كيف ي�ؤثر الكحول
على الدماغ؟ الت�أثري الأول هو ال�شعور بالتنبه فيت�سارع العمل والكالم وتزداد الب�شرة احمراراً ويرتفع �ضغط
ال��دم وتت�سارع دق��ات القلب والتنف�س .ثم ت�صاب الوظائف العليا للدماغ بال�شلل فقوة التحكم بالأمزجة
ت�ضيع.
• هل تعلم �أن عدد �صمامات القلب يف ج�سم الإن�سان �أربعة.

احلاكم الظامل
يف احدى املدن ال�صينية حدث قدميا ان جاءهم حاكما ظاملا اراد ان ميتلك اهل املدينة مثلما ميتلك اخليول
واجلواهر واالموال ف�أعلن احكاما قا�سية عليهم وا�ستعبدهم ،والنهم �ضعفاء وفقراء مل ي�ستطع ان يقف امامه
احد  .وجاء يوم �سمع اجلميع عن فار�س خرج يف الليل على قافلة احلاكم ونهب كل مافيها وعندما انتهى هذا
النهار كان هناك من يدق االب��واب ليال ليعطي الفقراء نقودا لي�شرتوا بها ماي�سد جوعهم ومينحهم دواء
ي�شفي امرا�ضهم ،وا�ستمر احلال هكذا ..هناك من ي�سرق احلاكم ويعطي الفقراء امل�ساكني لكنهم مل ينطقوا
باية كلمة فقد اخفى كل منهم ال�سر ظنا انه ي�أتي اليه وحده فقط ،بعد ذلك ا�صبح ذلك الغريب يدفع اليهم
باوراق كتب فيها من يف ا�ستطاعته ان يقف معه وي�سانده للق�ضاء على الظلم والظامل فلي�أتي �إىل ا�سفل اجلبل
وينتظر هناك فجرا.
قبيل الفجر كان الفار�س يختب�أ هناك فهو يعرف مبدى اخلوف الذي يتلب�س قلوب اهل املدينة ولذلك فهو
اي�ضا يعرف متاما انه لن ي�أتي اليه احد وان �أتي �سيكون احلاكم نف�سه ،وبالفعل هناك خائن اخرب امللك عن كل
�شيء فخرج امللك املغرور القا�سي لي�ستمتع -كما قال -بذبح ذلك الفار�س ال�شجاع ،بل اق�سم انه �سيقطعه ا�شالء
و�سمنح اهل املدينة كال منهم قطعة من ج�سد الفار�س ،وجاء احلاكم مبجموعة من رجاله االقوياء فوقف
يلتفت ميينا وي�سارا بحثا عن الفار�س لكن احد رجاله قال :الوقت مبكر ياموالي لنختب�أ ونفاج�أهم جميعهم،
وتفرق اجلميع ليختب�أ كل منهم يف مكان وه��ذا ماكان يريده الفار�س ال��ذي يعرف عمله جيدا ،وعندما مر
الوقت وبد�أ نور النهار يظهر ،كان هناك رجال يجرجر جثثا ويرمي بها فوق بع�ضها البع�ض ،لكنه كان قد قيد
احدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�صانه حتى و�سط املدينة واعلن لهم موت امللك ،وقال :اما هذا فانتم احرار
فيه انه اخلائن الذي ينقل ا�سراركم �إىل احلاكم ف�أنهالت االي��دي ت�ضرب وته�شم عظام ذلك اخلائن وعدت
ارجل كثرية �إىل ا�سفل اجلبل لينظروا احلاكم م�ضرجا يف دمائه فهللوا وفرحوا وخرجوا جميعهم �إىل ق�صره
لينظفوه من باقي اخلونة واق�سموا وتعاهدوا على عدم اخلوف وانه لن يحكمهم ظامل منذ ذلك الوقت .

