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ح ّذر بحث جديد من اجلمع بني الأدوية املد ّرة للبول وعالج ارتفاع
�ضغط الدم مع م�سكنات �إيبوبروفني .وعادة ما تو�صف مد ّرات البول
و�أدوية خف�ض ال�ضغط معاً يف الوقت الذي تتوفر فيه هذه امل�سكنات
ب�أ�سماء خمتلفة من دون و�صفة طبية.
وبح�سب الدرا�سة التي �أجريت يف جامعة واترلو الكندية ،تتفاعل
هذه الأدوي��ة الـ  3بطريقة تتلف خاليا الكلى ،م�سببة �إ�صابة حادة
يف الكليتني ،وقد تكون الإ�صابة دائمة .ووفقاً ملوقع "�ساين�س دايلي"،
قالت �أنيتا اليتون امل�شرفة على البحث" :لي�س الأمر �أن كل من تناول
هذه املجموعة من الأدوي��ة �سيواجه م�شاكل .لكن البحث يظهر �أنه
م�شكلة كافية يجب عليك توخي احلذر منها" .وركزت الأبحاث على
�أدوية ارتفاع ال�ضغط التي تعمل على تثبيط نظام الرينني �أجيوتن�سني
 ،RSAوهي نوعية تو�صف عادة مع مد ّرات البول التي جتعل اجل�سم
يحتوي على كمية �أق��ل م��ن امل���اء .وق��ال��ت الي��ت��ون" :يعترب اجلفاف
ع��ام ً
�لا رئي�سياً يف �إ���ص��اب��ة الكلى احل���ادة ،ث��م ي�ضرب مثبط RAS
والأيبوبروفني الكلى بهذه ال�ضربة الثالثية .ف�إذا كنت تتناول �أدوية
ارتفاع �ضغط الدم هذه وحتتاج �إىل م�سكن للأمل �أو خاف�ض للحرارة،
فكر يف دواء اال�سيتامينوفني بد ًال من �إيبوبروفني" .وتتوفر م�سكنات
�إيبوبروفني ب�أ�سماء جتارية ،مثل� :أدفيل ،ومورتني.

علماء يك�شفون �أكرث عالمات الإدمان على تيك توك
مع �أك�ثر من مليار �شخ�ص ي�ستخدمون التطبيق كل �شهر� ،سرعان
ما �أ�صبحت تيك توك واحدة من �أكرث من�صات التوا�صل االجتماعي
�شعبية منذ �إط�لاق��ه��ا يف ع��ام  ،2016لكن درا���س��ة ج��دي��دة �سلطت
ال�����ض��وء ع��ل��ى ظ��اه��رة الإدم������ان ع��ل��ى ال��ت��ط��ب��ي��ق ،وت��ق��ول �إن الن�ساء
الوحيدات �أك�ثر عر�ضة لذلك .و قام باحثون من جامعة ترينيداد
وتوباغو بتحليل  173م�ستخدمًا لـ تيك ت��وك لتحديد العالمات
الأك�ثر حتديدًا للإدمان على التطبيق ،و وكتبوا يف درا�ستهم "على
الرغم من �أن معظم امل�ستخدمني يبدو �أنهم ي�ستخدمون تيك توك
بطريقة غري �إ�شكالية� ،إال �أن الدرا�سة تو�ضح �أن خطر الإف��راط يف
اال�ستخدام موجود ومرتبط بال�سلوكيات غري القادرة على التكيف
التي ميكن �أن ت�ؤثر �سل ًبا على احلياة اليومية للم�ستخدمني".
و بينما قيمت الدرا�سات ال�سابقة الآثار النف�سية للتطبيقات الأخرى
مبا يف ذلك في�س ب��وك� ،إال �أن هناك القليل من الأبحاث حتى الآن
على تيك توك .و يف درا�ستهم� ،شرع الفريق يف التحقيق فيما �إذا كانت
مقايي�س �إدمان في�س بوك ذات �صلة �أي�ضاً بـ تيك توك .و حللت الدرا�سة
بيانات من  354طال ًبا جامع ًيا ،مبا يف ذلك  173م�ستخدمًا لـ تيك
توك ،و 313م�ستخدماً لـ في�س بوك .و �أكمل الطالب ا�ستبيا ًنا قيم
�ستة معايري :وجود �أفكار هو�س حول التطبيق ،وال�شعور باحلاجة �إىل
ا�ستخدام التطبيق ،وا�ستخدام التطبيق لن�سيان امل�شكالت ال�شخ�صية،
وحماولة تقليل ا�ستخدام التطبيق بدون جناح� ،أو ال�شعور بالقلق �أو
االنزعاج عندما مُينع ال�شخ�ص من ا�ستخدام التطبيق ،وا�ستخدام
ريا بحيث ي�ؤثر �سل ًبا على املدر�سة �أو العمل.
التطبيق كث ً

جهاز ميكن ارتدا�ؤه لقيا�س ن�سبة ال�سكر يف الدم

ميكن جلهاز جديد يتم ارت��دا�ؤه ويثبت على الذراع قيا�س ن�سبة ال�سكر
يف الدم و�إره��اق الع�ضالت يف ال�صالة الريا�ضية وم�ستويات الكحول يف
ال��دم .وميكن للنموذج الأويل ،الذي مت �إن�شا�ؤه يف كاليفورنيا ،مراقبة
ثالث �إح�صائيات �صحية ب�شكل م�ستمر  -م�ستويات اجللوكوز والكحول
والالكتات � -إما ب�شكل منف�صل �أو يف وقت واحد يف الوقت الفعلي .ويتم
و�ضع اجلهاز على اجللد دون �أي �أمل مع جمموعة من الإبر املجهرية،
حيث ت�أخذ هذه الإبر قراءات من ال�سوائل حتت اجللد ثم تر�سل البيانات
ال�سلك ًيا �إىل تطبيق هاتف ذكي خم�ص�ص.
و ي�أمل الباحثون يف ت�سويق اجلهاز ،والذي ميكن �أن يوفر ح ً
ال منفردًا
مل��ر���ض��ى ال�����س��ك��ري يف احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة .و ي�صف امل��ه��ن��د���س��ون يف جامعة
كاليفورنيا �سان دييغو جهازهم يف ورقة بحثية ُن�شرت يف جملة Nature
 Biomedical Engineeringو قال م�ؤلف الدرا�سة جوزيف
واجن� ،أ�ستاذ الهند�سة النانوية يف جامعة كاليفورنيا يف �سان دييغو "هذا
ربا كام ً
ال على اجللد� ،إنه قادر على قيا�س امل�ؤ�شرات احليوية
ي�شبه خمت ً
املتعددة با�ستمرار يف نف�س الوقت ،مما ي�سمح للم�ستخدمني مبراقبة
�صحتهم وعافيتهم �أثناء قيامهم ب�أن�شطتهم اليومية".

�سماعة ال�سلكية ترتجم  45لغة

�أطلقت �شركة �شادو � Xiaoduسماعة
ال�سلكية جديدة با�سم Du Smart
 ،Buds Proت���وف���ر للم�ستخدم
�إمكانية الرتجمة م��ن  45لغة ،ولكن
ه���ذه ال��وظ��ي��ف��ة ال تعمل �إال ع��ن طريق
تطبيق  Xiaoduم��ع ت��واف��ر ات�صال
بالإنرتنت.
وت������روج ال�����ش��رك��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة لل�سماعة
م���ن خ��ل�ال جت��ه��ي��زه��ا ب��وظ��ي��ف��ة �إلغاء
ال�ضو�ضاء الفعالة حتى  40دي�سيبل،
كما يتيح و���ض��ع ال�شفافية للم�ستخدم
�إدراك الأ�صوات املحيطة به عند ال�سري
يف الطرقات مث ً
ال ،وتعتمد هذه الوظيفة
على  3ميكروفونات يتم ا�ستعمالها �أي�ضاً
لإج�����راء امل��ك��امل��ات ال��ه��ات��ف��ي��ة ع��ن طريق
الهاتف الذكي املقرتن ب�سماعة الر�أ�س.
وت�شتمل باقة التجهيزات التقنية على
م�شغالت ديناميكية  12ملم م��ع دعم
ت��ق��ن��ي��ة ال��ب��ل��وت��وث  ،5.2ومت��ت��د فرتة
ت�شغيل البطارية �إىل � 35ساعة مع علبة
ال�شحن وتعطيل وظيفة �إلغاء ال�ضو�ضاء
الفعالة ،ولكن عند تفعيل هذه الوظيفة
ف����إن ف�ترة ت�شغيل البطارية ت�صل �إىل
� 4.5ساعة بدون علبة ال�شحن وت�صل
�إىل � 22.5ساعة مع االعتماد على علبة
ال�شحن.
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اجلمع بني م�سكن �إيبوبروفني وبع�ض الأدوية خطر على الكلى

عادات يومية ميكن �أن ت�ساعد
يف �إطالة متو�سط العمر املتوقع
بلد يتخل�ص من لقاحات كورونا:
العر�ض �أكرث من الطلب

بدائل عملية لتناول
احللويات التقليدية
�صنوف احللويات ال�شائعة هي �ضيفة دائمة على
امل��وائ��د  ،ول��و �أن التنبيهات يف ���ش��أن التقنني يف
بخا�صة �أ ّن��ه��ا هذه
تتكرر يف املنا�سبات،
تناولها
ّ
ّ
ّ
باملغذيات ،مثل:
ال�صنوف م�ش ّبعة بال�سكّر ،وفقرية
الفيتامينات واملعادن والألياف .وهي ال تتنا�سب مع �أي
�صحي .يف هذا الإط��ار ،تطلع "�سيدتي" من
نظام غذائي ّ
اخت�صا�ص ّية التغذية فاطمة �سبليني عن بدائل احللويات
الرم�ضانية كثرية ال�سعرات احلرارية والدهون.
يختلف عدد ال�سعرات احلرارية يف �أنواع احللويات ،وهو قد
يرتاوح بني  60و� 600سعرة حرار ّية يف القطعة الواحدة،
ح�سب احلجم واملك ّونات وطريقة التح�ضري .علم ًا �أنّه ك ّلما
كرب حجم القطعة ،وزادت املك ّونات فيها ،و�أ�ضيفت ال�شرية
(القطر) �إليها ،عنى ذلك �ض ّمها ل�سعرات �أكرث.
�أ����ض���ف �إىل ذل�����ك ،ت���ع��� ّد احل���ل���وي���ات من
امل���أك��والت الفقرية باملغذيات ،فمكوناتها
الأ���س��ا���س��ي��ة ه���ي ال���ده���ون م��ث��ل :ال�سمن
والزبدة والزيت وال�سكر ،بالإ�ضافة �إىل
قلي بع�ض ال�صنوف منها ،ما يرفع كمية
ال�سعرات فيها ب�شكل كبري .باملقابل ،تقود
�شي احللويات ،و�إ�ضافة املحليات
طريقة ّ
اخلالية من ال�سعرات �إليها ،كما ا�ستخدام
م�����ش��ت��ق��ات احل���ل���ي���ب ق��ل��ي��ل��ة ال���د����س���م يف
التخفيف من ال�سعرات ب�شكل ملحوظ.
ال للمغاالة يف تناول احللويات
من ال�صعب �أن تبتعد الغالبية عن تناول
ه����ذه ال�����ص��ن��وف "املغرية" ،ال���ت���ي مت ّد
الأفراد بال�شعور بالراحة وال�سعادة .لذا،
ت��ق��ول االخ��ت�����ص��ا���ص�� ّي��ة �إن���ه "ال م��ان��ع من
اال�ستمتاع بقطعة �صغرية من احللو من
ال�صحة
وقت لآخ��ر ،فلن ي�ؤثر ذلك على
ّ
�أو يت�س ّبب بزيادة ال��وزن .باملقابل ،ي�ؤ ّثر
تناول ك ّم كبري من احللو ،ب�صورة يوم ّية،
ال�صحة والر�شاقة" .وت�ضيف �أن
�سلباً يف
ّ
"تناول قطعة من احللو ،يوم ّياً ،ممكن
يف ح��ال��ة ال�����ش��خ�����ص ال����ذي ال ي��ع��اين من
�أ ّي���ة م�شاكل �صحية ،وي��واظ��ب على �أداء
ال��ن�����ش��اط البدين" .ل��ك��ن ،ب��خ�لاف ذلك
�أي عند ال�شكوى م��ن م��ر���ض �أو م�شكلة
�صحية� ،أو ات��ب��اع نظام غ��ذائ��ي خم�س�س،
يف�ضل اختيار �أنواع احللويات "الدايت"
�أو االنتباه �إىل ك ّم ال�سعرات احلرارية يف
القطعة.

الوقت املنا�سب لتناول احللويات
ميكن تناول احللو بعد الفراغ من الوجبة
اال���س��ا���س��ي��ة ،ل��ك��ن اخ��ت�����ص��ا���ص�� ّي��ة التغذية
حت�� ّذر من ا�ستهالك ال�صنف املذكور على
وجبة املت�أخرة ،لأن ذلك يت�س ّبب بالعط�ش
واخل���م���ول وال��ت��ع��ب خ�ل�ال ال��ي��وم التايل،
بالإ�ضافة �إىل ال�صداع.
طرق تناول احللو
يف �إط�����ار احل���� ّد م���ن ال�����س��ع��رات احلرار ّية
امل�����س��ت��ه��ل��ك��ة ،وامل��ت���أت��ي��ة م���ن احل���ل���و ،تدعو
االخت�صا�ص ّية� ،إىل:
• اختيار ن�صف قطعة من الكنافة (نحو
���� 150س���ع���رة) ،م���ع االك���ت���ف���اء ب�إ�ضافة
ملعقتني ���ص��غ�يرت�ين م���ن ال�����ش�يرة �إليها
(نحو � 40سعرة).
• ح�سن انتقاء �صنوف احللويات قليلة
ال�سعرات ،كـ"لقمة القا�ضي" حيث توازي
القطعة منها نحو � 60سعرة �أو حالوة
اجل���ب���ن (ال����ق����ط����ع����ة = � 70إىل 100
�سعرة ) �أو القطايف (ع�����ص��اف�يري) التي
حتتوي القطعة منها على � 150سعرة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ���س��ع��رات ه��ذه الأن���واع
من احللويات هي �أق ّل باملقارنة بـ"الكال ّج"
حيث القطعة ال��واح��دة منه ت���وازي نحو
� 400سعرة!
�صب ال�شرية (القطر) من دون
• جت ّنب ّ
ا���س��ت��خ��دام امل��ل��ع��ق��ة ،ع��ل��م��اً �أن ك���ل ملعقة
���ص��غ�يرة م���ن ال��ق��ط��ر ت�����وازي � 20سعرة.
يف ه��ذا الإط����ار ،تدعو االخت�صا�ص ّية �إىل
االك��ت��ف��اء مبلعقة واح���دة �أو مبلعقتني يف

احل ّد الأق�صى.
• اختيار احللويات امل�شوية ،عو�ضاً عن
املقل ّية منها ،كما القطايف امل�شوية حيث
حتتوي احل�� ّب��ة منها على � 250سعرة يف
مقابل � 350سعرة للمقل ّية.
ّ
املح�ضرة
ال�صحية
• ان��ت��ق��اء احل��ل��وي��ات
ّ
واملك�سرات والفواكه
مبك ّونات ،مثل :التمر
ّ
امل��ج�� ّف��ف��ة ،ف��ه��ي غنية ب��امل��ع��ادن ال��ت��ي تعني
على ال�صيام ع��ن ال��ط��ع��ام .م��ث ً
�لا :يف كرة
من ك��رات التمر نحو � 100سعرة .لكن،
ح ّتى لو كانت احللويات ّ
حم�ضرة بطريقة
�صحية ،فهي قد تكتنز بال�سعرات ،الأمر
ّ
الذي يتط ّلب تناولها ،باعتدال.
ّ
املح�ضرة
• اخ���ت���ي���ار �أن�������واع احل���ل���وي���ات
�صحية ،مثل احللويات امل�شوية
بطريقة ّ
املحلاّ ة مبحلي الـ"�ستيفيا".
• اخ����ت����ي����ار ث����م����رات ال����ف����واك����ه الغن ّية
بالفيتامينات واملعادن والألياف وال�سوائل،
والأقل يف ال�سعرات ،مقارنة باحللو ،وذلك
يف الوجبة اخلفيفة.
يف ال�سطور التالية ،عالجات منزلية
للقيء:
 - 1الزجنبيل
اط��ح��ن��ي ق��ط��ع��ة م��ن ال��زجن��ب��ي��ل و�ضعيها
يف امل����اء ،ث��م �أ���ض��ي��ف��ي ملعقة ���ص��غ�يرة من
الع�سل �إىل اخلليط وا�شربيه طوال الليل،
فالزجنبيل له خ�صائ�ص ميكن �أن تخفف
من تهيج املعدة وتوفر الراحة الفورية.

- 2القرنفل
احتفظي ببع�ض حبات القرنفل يف فمك
وق���وم���ي مب�����ص��ه��ا ل���ف�ت�رة ط��وي��ل��ة ،حيث
ميكن لرائحة وطعم القرنفل �أن توقف
القيء ب�شكل فوري.
ومي��ك��ن ِ��ك �أي�������ض���اً ����ش���رب ����ش���اي القرنفل
ل��ت��ج�� ّن��ب ال����ق����يء ،ب��ت��ح�����ض�ير ك�����وب من
امل���اء املغلي و�إ���ض��اف��ة ملعقة �صغرية من
ال��ق��رن��ف��ل ،وت���رك اخل��ل��ي��ط م��ن��ق��وع��اً ملدة
ع�شر دقائق ،ثم ت�صفيته قبل ال�شرب.
 - 3ال�شمر
ي�ساعد ال�شمر على عالج القيء ،وينع�ش
طعم الفم ويجعل ال�شخ�ص ي�شعر بتح�سن
ِ
وميكنك تناول �شاي ال�شمر لتجنّب
كبري،
القيء ،ب�إ�ضافة ملعقة �صغرية من بذور
ال�شمر �إىل ك���وب م��ن امل���اء امل��غ��ل��ي ،ونقع
اخلليط ملدة  10دقائق ،ثم ت�صفيته قبل
ال�شرب.
 - 4ع�صري الربتقال
ع�صري ال�برت��ق��ال ال���ط���ازج م�����ص��در غني
باملعادن والفيتامينات والعنا�صر الغذائية
املفقودة يف اجل�سم نتيجة القيء ،كما �أن
لديه القدرة على جعل م�ستويات �ضغط
ال����دم ���ض��م��ن امل���ع���دل ال��ط��ب��ي��ع��ي .ميكنك
�أي�����ض��اً ت��ن��اول ال�برت��ق��ال ط��ازج��اً �أو على
�شكل �سلطة ف��واك��ه ،حيث ت�ساعد نكهته
احلم�ضية يف جتنّب ال�شعور بالرغبة يف
التقي�ؤ.

التدخني يزيد طفرات
اجلينات اخلا�صة بالرئة
قالت درا�سة �أمريكية �إن املدخنني مييلون �إىل حدوث طفرات يف خاليا الرئة �أكرث
من غري املدخنني ،و�إن تكرار الطفرات ال يت�أثر كثرياً مبعدّل ال�سجائر التي يتم
تدخينها.
ولعقود من ال��زم��ن ،ا�شتبه الباحثون يف �أن امل��واد الكيميائية امل�سرطنة يف دخان
ال�سجائر تدمّر احلم�ض النووي وت�ؤدي �إىل طفرات م�سببة لل�سرطان .مع ذلك ،ال
ميكن �إثبات هذه النظرية ب�شكل قاطع لعدم وجود طريقة لقيا�س الطفرات
بدقة يف اخلاليا الطبيعية.
ويف الآون��ة الأخ�يرة ،ا�ستخدم باحثون من كلية �أل�برت �أين�شتاين للطب يف
نيويورك ،طرقاً جديدة لتقييم الطفرات اجلينية بني خاليا الرئة لدى
املدخنني ال�شرهني والأ�شخا�ص الذين ال يدخنون.
وبح�سب موقع "ميديكال نيوز توداي"� ،أخذ الباحثون عينات من خاليا
الرئة واملجرى الهوائي من � 33شخ�صاً ،بينهم  19مدخناً يبلغ متو�سط
تدخينهم � 20سيجارة يف ال��ي��وم .ومت �إج����راء حتليل للحم�ض النووي
با�ستخدام تقنيات حديثة.
ووجد البحث �أن طفرات خاليا الرئة الب�شرية ترتاكم مع تقدم العمر ،و�أن لدى
املدخنني طفرات �أكرث من غري املدخنني.

ب��ع��د �أن �أ���ص��ب��ح��ت مت��ت��ل��ك فائ�ضا
يف ال��ل��ق��اح��ات امل�������ض���ادة لفريو�س
كورونا� ،أعلنت ال�سلطات ال�صحية
يف الرنويج ،التخل�ص من �أكرث من
� 137ألف جرعة.
و�أ���ش��ار املعهد ال�نروي��ج��ي لل�صحة
ال��ع��ام��ة اع���ت���زام���ه ال��ت��خ��ل�����ص من
امل���زي���د م���ن اجل���رع���ات يف ح���ال مل
يتغري الطلب العاملي.
وتتمتع ال�نروي��ج بتغطية عالية
للقاحات ،يف الوقت الذي انخف�ض
فيه الطلب على التربع باللقاحات
عامليا .وقال املعهد" :للمرة الأوىل
خ�لال اجلائحة ،يتجاوز العر�ض
الطلب على جرعات لقاح (كوفيد
 ،")19م�ضيفا �أن ه��ذا الو�ضع
ي��ن��ط��ب��ق �أي�����ض��ا ع��ل��ى م��ع��ظ��م دول
االحتاد الأوروبي ،علما �أن الرنويج
لي�ست ع�ضوا به.
و�أ�شار املعهد �إىل �أن  93.1باملائة
من ال�سكان ،ممن تزيد �أعمارهم
ع����ن  18ع����ام����ا ،ت���ل���ق���وا اجلرعة
الأوىل م��ن ال��ل��ق��اح ،بينما ح�صل
 90.7باملائة على جرعة ثانية.
وت�برع��ت ال�نروي��ج بـ 7.4ماليني
ج��رع��ة لأك�ث�ر م��ن  25دول���ة عرب
ب��رن��ام��ج "كوفاك�س" امل��دع��وم من
الأمم املتحدة ،وكتربعات فردية.
و�أع�����ل�����ن م�������س����ؤول���و ال�������ص���ح���ة يف
الدمنارك ،يف وقت �سابق من هذا
ال�شهر ،التخل�ص من  1.1مليون
لقاح فائ�ض من لقاحات "كوفيد
 "19ب�سبب اقرتاب تاريخ انتهاء
�صالحيتها ،وف�شل جهود التربع
بها للدول النامية.

فايزر ت�ستحوذ على ال�شركة
املنتجة لعالج ال�صداع الن�صفي
ق��ال��ت �شركة ف��اي��زر ل�ل�أدوي��ة �إنها
���س��ت�����ش�تري اجل�������زء امل���ت���ب���ق���ي من
�شركة بيوهافن التي ت�صنع عالج
ال�صداع الن�صفي ،يف �صفقة بلغت
 11.6بليون دوالر ،ما �سيمكنها
من ال�سيطرة على عملية تطوير
رذاذ الأن�����ف ال����ذي ي��ع��ال��ج ومينع
ال���������ص����داع ال���ن�������ص���ف���ي .وبح�سب
الإع�����ل�����ان ال��������ذي ن�������ش���ره موقع
"ميديكال �إك�سربي�س" ،تعتقد
ف��اي��زر �أن ال����رذاذ امل��ع��ال��ج لل�صداع
الن�صفي يف طريقه �إىل احل�صول
ع��ل��ى م��واف��ق��ة ال�����س��ط��ات ال�صحية
الأم��ري��ك��ي��ة خ�ل�ال ال��رب��ع احلايل
من ال�سنة .وقد مت تطوير ن�سخة
�أخ���رى م��ن ه��ذا ال���دواء ت���أت��ي على
�شكل ه�لام (جِ ��ل) يتم تناوله عن
طريق الفم ملنع ال�صداع الن�صفي
املزمن.

خرب حمزن لع�شاق �ألعاب
الفيديو ..ال «فيفا» بعد اليوم
تنف�صل �شركة �إلكرتونيك �آرت�س عن االحت��اد ال��دويل لكرة القدم (فيفا)
بعد �شراكة دامت لنحو ثالثة عقود مما يوقف واحدا من �أجنح امتيازات
�ألعاب الفيديو يف العامل والذي جنى مبيعات مبليارات الدوالرات.
وذكرت م�صادر مطلعة لرويرتز �إن �إلكرتونيك �آرت�س قدمت "عر�ضا مهما"
لفيفا من �أجل حيازة احلقوق احل�صرية لألعابه وريا�ضاته الإلكرتونية
لثماين �سنوات ،لكن الهيئة احلاكمة لكرة القدم يف العامل مل تكن م�ستعدة
ملنح جميع حقوق الألعاب وكرة القدم لنا�شر واحد فقط.
قال فيفا �إنه �سيطلق �ألعاب فيديو كرة قدم جديدة طورتها ا�ستوديوهات
ونا�شرون �آخرون ،لكنه �أ�ضاف �أنه منح متديدا جديدا ق�صري املدى ل�شركة
�إلكرتونيك �آرت�س �سبورت�س لإط�لاق "فيفا  "23يف وقت الحق من هذا
العام.
كانت �إلكرتونيك �آرت�س قد �أ�شارت قبل �أ�شهر �إىل �أن العالقة على و�شك
نهايتها .وم��ن امل��ق��رر �أن ينتهي عقد ال�شركة احل��ايل بعد نهائيات ك�أ�س
العامل يف قطر ،حيث ي�سعى فيفا �إىل زيادة الإيرادات وت�ضغط �إلكرتونيك
�آرت�س لتو�سيع عالمة فيفا التجارية لت�شمل جماالت جديدة مثل الرموز
غري القابلة لال�ستبدال وملخ�صات الألعاب احلقيقية و�أبرز �أحداثها.
وذكرت �صحيفة نيويورك تاميز �أن فيفا ي�سعى على الأقل مل�ضاعفة مبلغ
املئة واخلم�سني مليون دوالر الذي يتلقاه �سنويا من �إليكرتونيك �آرت�س،
�أكرب �شريك جتاري له ،م�ضيفة �أن هناك توقعات خمتلفة ملا يجب ت�ضمينه
يف اتفاقية ج��دي��دة .وم��ع ذل��ك  ،فقد ت��واف��ق الكيانان على احل��ف��اظ على
ال�شراكة حتى ك�أ�س العامل لل�سيدات ال�صيف املقبل.
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زكي ن�سيبة يُك ّرم خريجي برنامج القيادات التنفيذية

اخلطيب ،مدير مكتب ال�ش�ؤون القانونية وال�سيا�سات باجلامعة ،والأ�ستاذة
•• العني -الفجر
ع��ف��راء ال�شام�سي ،امل��دي��ر التنفيذي لقطاع تقنية املعلومات يف اجلامعة،
ك ّرم زكي ن�سيبة ،امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،الرئي�س لتخرجهم يف برنامج القيادات التنفيذية ،الدفعة ال�ساد�سة �ضمن برنامج
الأع��ل��ى جلامعة الإم����ارات يف مكتبه بجامعة الإم����ارات ال��دك��ت��ور عبد اهلل قيادات حكومة الإمارات .و�أكد الرئي�س الأعلى للجامعة على اعتزاز جامعة

الإم���ارات بالكفاءات الوطنية من �أبناء الوطن والذين ميتلكون الطموح
واحلر�ص على موا�صلة التع ّلم والتط ّور .كما ث ّمن زكي ن�سيبة جهود الكوادر
الأكادميية الإدارية العاملة يف جامعة الإمارات التي �أثبتت و ُتثبت على �أر�ض
الواقع ب�أن جامعة الإمارات متثل قاطرة التنمية الب�شرية يف الدولة ،ومركزاً

للإ�شعاع احل�ضاري والفكري يف املنطقة ،مُ�شيداً بتطلعاتهم الريادية الهادفة
�إىل املُ�ساهمة يف م�سرية التنمية وخدمة الوطن وحتقيق ر�ؤية ور�سالة قيادتنا
الر�شيدة يف االعتماد على الطاقات واملواهب ال�شا ّبة ال�ست�شراف امل�ستقبل
وموا�صلة الإجنازات و�صو ًال �إىل مئوية الإمارات .2071

اتفاقية لتوظيف خريجات كلية فاطمة للعلوم ال�صحية يف جمموعة �أ�سرت الطبية

د�.أحمد العور� :أبوظبي التقني ميكننا من حتقيق �أهدافنا الوطنية وفق �أعلى املعايري العاملية
�أ�سرت الطبية :متحم�سون للتعاون مع كلية فاطمة رائد العلوم ال�صحية يف املنطقة
•• �أبوظبي-الفجر

�شهد الدكتور �أحمد عبداملنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية
يف مركز �أبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني؛ مرا�سم توقيع �إتفاقية
جديدة �أبرمتها كلية فاطمة للعلوم ال�صحية التابعة للمعهد ،مع جمموعة
�أ�سرت الطبية ،يتم مبوجبها توفري فر�ص التوظيف خلريجات الكلية وفقاً
لل�شروط واملتطلبات املعمول بها يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية التابعة ملجموعة
�أ�سرت� ،إ�ضافة اىل ت�أمني الربامج التدريبية املتخ�ص�صة لطالبات الكلية يف
املجموعة.
وق���ال ال��دك��ت��ور �أح��م��د ال��ع��ور �إن ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة ت��ت��واف��ق م��ع �إ�سرتاتيجية
"�أبوظبي التقني" التي تعمل على متكني امل�ؤ�س�سات التابعة له ومنها معهد
التكنولوجيا التطبيقية ،وكلية فاطمة للعلوم ال�صحية التابعة للمعهد ،من
�أداء �أدوارها الرئي�سية املتنوعة واملتقدمة و�أهدافها الوطنية الرا�سخة؛ وفق
�أعلى املعايري العاملية ،الفتا اىل �أن الإتفاقية متنح جمموعة �أ�سرت الطبية

الفر�ص الالزمة لرعاية طالبات الكلية يف خمتلف التخ�ص�صات ،بجانب
الأولوية للم�شاركة يف الرعاية العينية واملادية مل�شاريع طالبات "كلية فاطمة
" والبحوث والربامج والأن�شطة التي تطور املهارات التخ�ص�صية للطالبات
من الواقع العملي يف م�ؤ�س�سات املجموعة.
و�أكد الدكتور �أحمد العور على �أن الكلية متتلك كافة االمكانيات الب�شرية
واملادية والتقنية ل�صناعة الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية املتطلبات
الوظيفية وحتقيق املوا�صفات الفنية املطلوبة يف كافة امل�ؤ�س�سات ال�صحية
املتطورة ومنها جمموعة �أ�سرت الطبية.
وم��ن جهتها قالت ال�سيدة ف��رح �صديقي رئي�س ق�سم امل���وارد الب�شرية يف
جمموعة �أ�سرت الطبية "نحن متحم�سون للتعاون مع كلية فاطمة للعلوم
ال�صحية ،باعتبارها رائد العلوم ال�صحية يف املنطقة ،ونحن على ثقة ب�أن
مهمة املجموعة التي تعمل حتت �شعار" نتعامل معك بكل اهتمام " تتما�شى
مع العمل الرائع الذي تقدمه الكلية و معاً �سوف ن�صل اىل �آفاق جديدة من
اخلدمة لكل فئات املجتمع".

جامعة ال�شارقة ت�ستقبل وفد ًا من معهد الفيزياء الأول بجامعة كولون الأملانية

تعاون علمي م�شرتك بني م�ؤ�س�سة ال�شارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب وامل�سلمني واملعهد

لتاريخ العلوم عند العرب وامل�سلمني باجلامعة واملعهد ،وقعها عن امل�ؤ�س�سة
•• ال�شارقة-الفجر:
الأ�ستاذ الدكتور م�سعود �إدري�س ،وعن املعهد الأ�ستاذة الدكتورة �ستيفاين
يف �إط��ار حر�ص جامعة ال�شارقة على دع��م وتطوير عالقاتها الأكادميية وال��ج .هدفت املذكرة �إىل تعزيز التعاون العلمي بني الطرفني يف جماالت
والعلمية م��ع امل�ؤ�س�سات ال��دول��ي��ة ،وت��ب��ادل اخل�ب�رات وال�برام��ج الأكادميية التعليم والتدريب والبحث ،وتبادل اخلربات العلمية لتطوير كوادر م�ؤهلة
والبحثية ،ا�ستقبلت اجلامعة وفداً من معهد الفيزياء الأول بجامعة كولون يف العلوم والتكنولوجيا من خالل الربامج التعليمية امل�شرتكة يف املراكز
ب�أملانيا ،مت خالل الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بني م�ؤ�س�سة ال�شارقة الدولية واملعاهد البحثية لدى الطرفني ،ون�شر نتائج البحوث العلمية والتعليمية

تكوين ال�سحب الكثيفة متعددة املراحل واجلزيئية .وتفقد الوفد خالل
لفعاليات املدر�سة ال�شتوية التي تنظمها امل�ؤ�س�سة �سنوياً.
كما �شملت ال��زي��ارة �أي�����ض��اً حم��ا���ض��رة علمية قدمتها الأ���س��ت��اذة الدكتورة زيارته عدد من مرافق ومن�ش�آت اجلامعة� ،إىل جانب زيارة �أكادميية ال�شارقة
�ستيفاين والج مديرة معهد الفيزياء الأول يف جامعة كولون ب�أملانيا ،بعنوان لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك واالطالع على معار�ض الف�ضاء والعر�ض
"تتبع تكوين النجوم وردود الفعل النجمية يف املحاكاة العددية" ،نظمتها العلمي بالقبة الفلكية الذي يحاكي علوم الفلك والكون .ح�ضر الزيارة عدد
امل�ؤ�س�سة بالتعاون مع ق�سم الفيزياء التطبيقية وعلوم الفلك بكلية العلوم .من �أع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإدارية بكلية العلوم والأكادميية واملهتمني
وتناولت خاللها دورة تكوين النجوم ،وبداية ت�شكلها ،وت�أثريها ،ودرا�سة بعلوم الف�ضاء من طلبة اجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء الوفد الزائر.

هو �أ ّول رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة فندقية يح�صل على هذه اجلائزة املرموقة

اجلامعة الأمريكية يف الإمارات تكافئ املتقدمني للف�صل
الدرا�سي ال�صيفي بح�سم  % 50من ر�سوم القبول نا�صر النوي�س ينال جائزة �إجناز العمر يف حفل توزيع جوائز بيزن�س ترافيلر ال�شرق الأو�سط
•• دبي -الفجر

ات��خ��ذت �إدارة اجلامعة الأمريكية
يف الإم������ارات  AUEق����راراً مبنح
الطالب املتقدمني للت�سجيل خالل
الف�صل الدرا�سي ال�صيفي 2022
تخفي�ضاً يتمثل يف ح�صولهم على
ح�����س��م  50%م���ن ر����س���وم القبول
يف اجل��ام��ع��ة��� ،ض��م��ن ا�ستعداداتها
ال���س��ت��ق��ب��ال ال���راغ���ب�ي�ن يف التقدم
للف�صل الدرا�سي ال�صيفي.
وع��������ادة ،م����ا ي���ك���ون ل�����دى الطالب
خ���ي���ار م���ا �إذا ك���ان���وا �سيح�ضرون
ف��ع��ل��ي��اً يف احل����رم اجل��ام��ع��ي خالل
الف�صل ال��درا���س��ي ال�صيفي ،حيث
يقرر العديد منهم تخ�صي�ص ذلك
الوقت ليكون مبثابة ا�سرتاحة من
درا�ساتهم ،يف حني ينتظر الطالب
املحتملون حتى الف�صل الدرا�سي
اخلريفي قبل تقدمي طلباتهم �إىل
�إدارة اجلامعة.
على �إثر ذلك� ،أكدت ال�سيدة ن�سرين
رن�������اك (ن���ائ���ب���ة رئ���ي�������س اجلامعة
الأم���ري���ك���ي���ة يف الإم����������ارات لإدارة
الت�سجيل وخ���دم���ات ال���ط�ل�اب) �أن
الف�صل الدرا�سي ال�صيفي ،واقعياً،
�أف�ضل وقت لبدء التقدمي ،وقالت:
"�أتفهم مل���اذا يعتقد ال��ط�لاب �أنه

من املنطقي االنتظار حتى الف�صل
ال���درا����س���ي اخل��ري��ف��ي ق��ب��ل التقدم
للجامعة ،لكنني �أعتقد �أن العك�س
هو ال�صحيح �أكادميياً وتربوياً".
وعززت ال�سيدة رناك حديثها يف هذا
ال�ش�أن ،ب�أنه خالل الف�صل الدرا�سي
ال�صيفي ي�سود الهدوء �أرجاء احلرم
اجلامعي ،وال وجود لعوامل ت�شتيت
الطالب ،وحتى الآن ُي َعد �أ�سهل وقت
يف العام لتحقيق تقدم يف الواجبات
ال��درا���س��ي��ة ق��ب��ل و���ص��ول امل��زي��د من
الطالب ،كما �أن البدء من ال�صيف
ي�����س��م��ح ل���ل���ط�ل�اب ب��ت��ق�����ص�ير فرتة
ال�برن��ام��ج ال��ت��دري�����س��ي وال��ب��ق��اء يف
تركيز تام لدرا�ستهم.
وق����ال����ت ن���ائ���ب���ة رئ���ي�������س اجلامعة

الأمريكية يف الإم���ارات� :إن الفكرة
ال��رئ��ي�����س��ة م��ن ق����رار م��ن��ح الطالب
املتقدمني للف�صل الدرا�سي ال�صيفي
تخفي�ضاً على ر�سوم القبول بن�سبة
 50%تتمثل يف حتفيز الطالب
على التقدمي الآن ،ولكن ه��ذا من
�أقل الفوائد؛ لأ َّن الفائدة احلقيقية
غ��ي�ر امل���ع���ل���ن���ة ل����ب����دء ال����درا�����س����ة يف
ال�صيف تكمن يف ح�صول الطالب
امل��ت��ق��دم�ين ع��ل��ى ال�����س��ب��ق والبداية
امل ُ���ب���ك���رة ق��ب��ل امل ُ��ت��ق��دم�ين للف�صل
ال��درا���س��ي اخل��ري��ف��ي ،بحيث يكون
احل���رم اجل��ام��ع��ي وجميع خدماته
م��راف��ق��ه امل��ذه��ل��ة ل��ط�لاب الف�صل
الدرا�سي ال�صيفي ،وحدهم ب�شكل
�أ�سا�سي.

•• دبي -الفجر

�أع��ل��ن��ت روت���ان���ا ،ال�����ش��رك��ة ال���رائ���دة يف جمال
�إدارة الفنادق يف املنطقة ،عن ح�صول رئي�س
جمل�س �إدارت��ه��ا ال�سيد نا�صر النوي�س ،على
ج��ائ��زة "�إجناز العمر" خ�ل�ال ح��ف��ل توزيع
جوائز جملة بيزن�س ترافيلر ال�شرق الأو�سط
 .2022ونظ ًرا ال�ستيفائه م�ؤهالت الريادة،
بات النوي�س �أ ّول رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
فندقية ينال هذه اجلائزة الالمعة التي تثني
على �أداء ر ّواد قطاع ال�ضيافة الذين لديهم
ب�صمتهم اال�ستثنائية يف املنطقة.
وم��ن خ�لال ت�أ�سي�سه ل�شركة روت��ان��ا يف العام
 ،1992مهّد النوي�س الطريق �أمام العالمة
املحلية لتحقيق ر�ؤيتها يف �أن ت�صبح �إحدى
جم��م��وع��ات ال�����ض��ي��اف��ة ال���رائ���دة يف املنطقة،
والتي �أر���س��ت معايري جديدة بني مناف�سيها
يف قطاع ال�ضيافة العاملي .وم��ن خ�لال دوره
كرئي�س ملجل�س الإدارة ،حر�ص النوي�س على
تر�سيخ مكانة روتانا من خالل تنفيذ الوعد
الذي قطعته ل�ضيوفها "معنا للوقت معنى"
مع اتباع نهج �أ�صيل يف �شتى �أنحاء املنطقة.
وت��ع��ل��ي��قً��ا ع��ل��ى ن��ي��ل��ه اجل����ائ����زة ،ق����ال نا�صر
النوي�س ،رئي�س جمل�س �إدارة روتانا�" :أ�شعر
بالفخر لنيلي جائزة "�إجناز العمر" الرفيعة
من جملة بيزن�س ترافيلر ال�شرق الأو�سط،

وه��ي �شرف يل ولكل زمالئي يف روت��ان��ا .و�إن
د ّلت هذه اجلائزة ،ف�إمنا تدل على عملنا اجلاد
وال��ت��زام��ن��ا ال��ث��اب��ت على م��دى ���س��ن��وات بجعل
روت��ان��ا �شرك ًة ناجح ًة على امل�ستوى الدويل.
ومنذ افتتاح فندق ال�شاطىء روتانا �أبوظبي،
�أول فندق لنا يف العام  ،1993مت ّثلت ر�ؤيتنا
يف ت�أ�سي�س جمموعة ديناميكية ورائدة ترتقي
مبعايري ال�ضيافة العربية .واليوم� ،أنا فخور
لأن الفريق يزدهر ويوا�صل تعزيز منونا من
دون امل�ساومة على جودة خدماتنا ووعدنا".
وقبل ت�أ�سي�سه لروتانا� ،أم�ضى النوي�س 14
عامًا من م�سريته املهنية رئي�ساً ملجل�س �إدارة

�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق ،حيث عمل
خ��ل�ال ه����ذه ال���ف�ت�رة ع��ل��ى دع����م ر ّواد قطاع
ال�ضيافة ال��ع��رب املحرتفني ال��ذي��ن �ساهموا
يف حتقيق ر�ؤية �أبوظبي وجعلها مركز �أعمال
ووجهة �سياحية رائدة عامل ًيا.
و�إىل جانب جائزة "�إجناز العمر" ،ح�صدت
روتانا جائزة "�أف�ضل عالمة فندقية يف ال�شرق
الأو�سط" للعام ال�ساد�س على التوايل .وت�شيد
هذه اجلائزة بالتزام املجموعة ب�إر�ساء معايري
التميز يف اخلدمات وتقدمي جت��ارب �إيجابية
با�ستمرار للم�سافرين يف كل �أنحاء املنطقة.

كما ح��ازت روتانا على جائزة " �أف�ضل فندق
�أع��م��ال يف الأردن" ع��ن ف��ن��دق روت��ان��ا عمان،
وجائزة " �أف�ضل فندق �أعمال يف البحرين"
عن فندق روتانا داون تاون املنامة  ،بينما حاز
فندق جفينور روتانا بريوت على جائزة اكرث
فندق �أعمال مو�صى به يف لبنان.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ،ق���ال غ���اي هات�شين�سون،
الرئي�س وامل��دي��ر التنفيذي ل��روت��ان��ا" :نحن
ف��خ��ورون للغاية بنيلنا لقب �أف�����ض��ل عالمة
فندقية يف ال�����ش��رق الأو���س��ط للعام ال�ساد�س
ع��ل��ى ال����ت����وايل ،و�أود �أن �أع�����رب ع���ن خال�ص
امتناين لقراء جملة بيزن�س ترافيلر الذين
وثقوا بعالمتنا وقرروا منحها �أ�صواتهم على
مر ال�سنني .هذه اجلائزة دليل على اجلهود
الإ�ضافية التي يبذلها الفريق ل�ضمان تقدمي
م�ستوى مميز من اخل��دم��ات .وال بد يل من
الإ����ش���ارة �إىل االزده�����ار ال����ذي ي�����ش��ه��ده قطاع
ً
خططا
ال�ضيافة حال ًيا ،ونحن بدورنا منتلك
طموح ًة لتو�سيع ح�ضور املجموعة يف كافة
�أنحاء العامل".
وت�شتهر جوائز بيزن�س ترافيلر بكونها معيا ًرا
للتم ّيز يف القطاع ،وهي ت�شيد بال�شركات التي
تت�صدّر قطاع ال�سفر واخل��دم��ات التجارية،
ف��� ً
��ض�لا ع���ن امل���دي���ري���ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي�ين رفيعي
امل�ستوى الذين يعملون بج ّد لتقدمي جتارب
مميزة للم�سافرين يف جميع �أنحاء العامل.
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نعلم جميعا �أن هناك �أ�شياء ميكننا القيام بها لتح�سني �صحتنا،
لكن هل تعلم �أن بدء بع�ض العادات ال�صحية ميكن �أن يطيل
حياتنا بالفعل؟.و�إذا كنت تت�ساءل عن كيفية البقاء ب�صحة
جيدة والعي�ش لفرتة �أط��ول ،ف�إن اخلبرية ال�صحية الدكتورة
�س ّيادة موجي� ،سفرية العالمة التجارية لتطبيق Freeletics
للتدريب القائم على الذكاء اال�صطناعي ،لديها �سبع عادات
�صحية فعالة للغاية ،مدعومة بالعلوم ،والتي ثبت �أنها تطيل
عمر الرجال والن�ساء.
ميكننا القيام با�شياء حت�سن �صحتنا

Thursday
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عادات يومية ميكن �أن ت�ساعد يف �إطالة متو�سط العمر املتوقع
 .1التحرك
تظهر الأب���ح���اث �أن مم��ار���س��ة  30دقيقة
فقط من التمارين املعتدلة يف اليوم (مثل
امل�شي ال�سريع) يقلل من خطر الإ�صابة
ب����أم���را����ض ال��ق��ل��ب وال�����س��ك��ت��ة الدماغية
وي��ح�����س��ن التمثيل ال��غ��ذائ��ي لدينا
وي�������س���اع���دن���ا يف احل����ف����اظ على
وزن �صحي وي��زي��د م��ن قوة
عظامنا ويعزز مزاجنا.
وق�����ال�����ت م�����وج�����ي" :مع
ال��ع��دي��د م��ن الفوائد،
ح�������اول �أن مت���ار����س
ب��ع�����ض التمارين
امل�����ن�����ت�����ظ�����م�����ة يف
يومك ،و�إذا كان
روتينك �ضيقا،
ف����ا�����س����ت����خ����دم
ب���دائ���ل للبقاء
ح���ي���ث ميكنك
 ا�صعد ال�سالملب������دال م�����ن امل�������ص���ع���د ،وام�������ش
�إىل امل���ت���اج���ر ب����دال م���ن قيادة
ال�������س���ي���ارة �أو ت���وق���ف يف وقت
م��ب��ك��ر م����ن ت��ن��ق�لات��ك وام�ش
مل�����س��اف��ة �إ���ض��اف��ي��ة .و�إذا وجدت
نف�سك تكافح من �أج��ل احل�صول
على وق��ت ملمار�سة الريا�ضة ،ف�إن
تطبيقات اللياقة توفر لك روتينا
م���رن���ا ل��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة ينا�سب
حياتك و�أهدافك".
 .2حت�سني نوعية نومك
ال���ن���وم ه���و وق���ت الإ����ص�ل�اح والتعايف
لأج�سامنا و�أدمغتنا ،وال��ن��وم اجليد
ليال يعزز �صحتنا العقلية ،ويح�سن
اخل�صوبة ،ويعزز املناعة وي�ساعدنا
يف احلفاظ على وزن �صحي .وقلة
النوم بانتظام ميكن �أن تزيد من
خطر الإ���ص��اب��ة ب���أم��را���ض القلب
وال�����س��ك��ري وال�����س��م��ن��ة واالكتئاب
وبع�ض �أنواع ال�سرطان.
ون�������ص���ح���ت م�����وج�����ي" :نحتاج يف

املتو�سط من �ست �إىل ت�سع �ساعات/ليال للنوم،
ل��ذا اب��د�أ مبعرفة ما هو الأف�ضل لك من خالل
مراقبة منط نومك وعافيتك .وتت�ضمن ن�صائح
نظافة النوم لتح�سني ج��ودة نومك اتباع روتني
ل���وق���ت ال���ن���وم ،وج������دول ن����وم ث���اب���ت ب��ح��ي��ث تنام
وت�ستيقظ يف نف�س ال��وق��ت ،وجتنب �أي منبهات
م��ث��ل ال��ك��اف��ي�ين وال��ه��وات��ف و�أج���ه���زة الكمبيوتر
املحمولة بالقرب من وقت النوم".
 .3ا�ستمتع بالطبيعة
تظهر لنا الأبحاث �أن بيئتنا ميكن �أن تزيد �أو تقلل
من �إجهادنا ،والذي بدوره ي�ؤثر على �أج�سامنا.
وقالت موجي" :ما ت��راه� ،أو ت�سمعه� ،أو تختربه
يف �أي حلظة ال يغري مزاجك فح�سب ،بل يغري
�أي�ضا كيفية عمل اجلهاز الع�صبي والغدد ال�صماء
واجل��ه��از امل��ن��اع��ي .ومي��ك��ن �أن ت�سبب ل��ك البيئة
غ�ير ال�����س��ارة القلق �أو احل��زن �أو العجز ،وت�ؤدي
�إىل ارتفاع �ضغط الدم وتوتر الع�ضالت ،وتثبيط
جهاز املناعة لديك  -بيئة ممتعة تعك�س ذلك.
والتواجد يف الطبيعة� ،أو حتى م�شاهدة مناظر
الطبيعة يقلل م��ن الغ�ضب واخل���وف والتوتر،
بينما ي��زي��د م��ن امل�����ش��اع��ر ال�����س��ارة� .إن التعر�ض
ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة ال ي��ج��ع��ل��ك ت�����ش��ع��ر ب��ت��ح�����س��ن عاطفي
فح�سب ،بل ي�ساهم يف �صحتك اجل�سدية �أي�ضا،
ويقلل من �ضغط ال��دم ويريح الع�ضالت ويزيد
من �إنتاج الهرمونات ال�سعيدة.
ُ .4كل جيدا
قالت موجي �إن مفتاح النظام الغذائي ال�صحي
هو تناول جمموعة وا�سعة من الأطعمة للت�أكد
م��ن �أن��ك حت�صل على نظام غ��ذائ��ي م��ت��وازن و�أن
ج�سمك يتلقى جميع العنا�صر ال��غ��ذائ��ي��ة التي
يحتاجها.
ويوازن الت�أكد من �أنك ت�ستهلك الكمية املنا�سبة
م���ن ال�����س��ع��رات احل���راري���ة مل���دى ن�����ش��اط��ك �أي�ضا
الطاقة التي ت�ستخدمها � -إذا كنت ت�أكل �أو ت�شرب
�أكرث مما يحتاجه ج�سمك ،ف�سيزداد وزنك ويتم
تخزين الطاقة غري امل�ستخدمة على �شكل دهون.
�إذا كنت ت���أك��ل �أو ت�شرب القليل ج���دا ،ف�ستفقد
الوزن.
ولكن هناك �أدلة جيدة تثبت �أن النظم الغذائية
ال�سيئة لها ت�أثري �سلبي على عوامل خمتلفة مثل

�ضغط الدم والكولي�سرتول وال��وزن .فكيف ن�أكل
ج��ي��دا؟ .ل��دى ال��دك��ت��ورة موجي بع�ض امل�ؤ�شرات
حول ما الذي يجعل النظام الغذائي جيدا:
• ت��ن��اول احل��ب��وب ال��ك��ام��ل��ة �أو الكربوهيدرات
الغنية بالألياف� .ستبقيك ممتلئا لفرتة �أطول
وت�ساعدك على تقليل الرغبة ال�شديدة يف تناول
الوجبات اخلفيفة.
• اح�صل على خم�س فواكه �أو خ�ضروات يوميا.
ال ي��ه��م ك��ي��ف  -مي��ك��ن جت��م��ي��ده��ا �أو تعليبها �أو
جتفيفها �أو ع�صرها وه���و �أ���س��ه��ل مم��ا تعتقد -
�أ�ضف قطعة من الفاكهة �أو اخل�ضار كجزء من
وجبة خفيفة بني الوجبات و�ست�صل قريبا �إىل
هدفك اليومي.
• اه���دف �إىل ت��ن��اول ح�صتني على الأق���ل من
الأ�سماك يف نظامك الغذائي �أ�سبوعيا ،وخا�صة
الأ����س���م���اك ال��زي��ت��ي��ة .وحت���ت���وي الأ����س���م���اك على
الربوتينات والفيتامينات وامل��ع��ادن ،والأ�سماك
الزيتية حتتوي على زيوت �أوميغا  3التي ميكن
�أن ت�ساعد يف الوقاية من �أمرا�ض القلب.
• قلل من الدهون امل�شبعة املوجودة يف الأطعمة
امل�صنعة مثل ال��زب��دة والنقانق والكعك ،وحاول
اخ��ت��ي��ار الأط��ع��م��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على ده���ون غري
م�����ش��ب��ع��ة م��ث��ل ال����زي����وت ال��ن��ب��ات��ي��ة والأف�����وك�����ادو.
وي��و���ص��ى �أي�����ض��ا بتجنب ال�����س��ك��ر يف ال��ع�����ص��ائ��ر �أو
ال��ع�����ص��ائ��ر ،وي��ج��ب �أن حت��د م��ن ت��ن��اول امل��ل��ح �إىل
�أقل من  6غرام/يوم للوقاية من �أمرا�ض القلب
وارتفاع �ضغط الدم.
• ابق رطبا  -املاء �ضروري لعمل �أج�سامنا ،لذا
احر�ص على �شرب �ستة �إىل ثمانية �أكواب يوميا.
املأ قارورة يف بداية اليوم ت�ساعدك على البقاء
على امل�سار ال�صحيح.
 .5الإقالع عن التدخني
ق��ال��ت ال���دك���ت���ورة م��وج��ي �إن ال��ت��دخ�ين العادي
والإل���ك�ت�روين ي����ؤث���ران �سلبا ع��ل��ى �صحتنا ،مبا
يف ذل����ك ���ص��ح��ت��ن��ا اجل�����س��دي��ة وال��ع��ق��ل��ي��ة ،ف�ضال
عن ارتباطهما مبختلف �أن���واع ال�سرطان .وكان
االن��خ��ف��ا���ض يف ال��ت��دخ�ين �سببا ك��ب�يرا يف حت�سن
م��ت��و���س��ط ال��ع��م��ر امل��ت��وق��ع ،ومي��ك��ن �أن ت�ساعدك
ال�سجائر الإلكرتونية �أو العالج ببدائل النيكوتني
�أو الأدوية املو�صوفة يف الإقالع عن التدخني ،لذا
حتدث �إىل طبيبك.

اكت�شاف ارتباط بني اجل�سيمات البال�ستيكية الدقيقة و�أمرا�ض التهاب الأمعاء
ت�شري التقديرات �إىل �أننا ن�ستهلك ع�شرات الآالف من اجل�سيمات البال�ستيكية الدقيقة كل عام ،والتي تخفي عواقب �صحية �ضارة
يحاول العلماء حتديدها بدقة.
ونظرا لأننا نعي�ش حماطني بالبال�ستيك ،قام فريق من العلماء من جامعة ناجنينغ ال�صينية بدرا�سة كيفية ت�أثري وجود اللدائن
الدقيقة على �صحتنا (القطع ال�صغرية التي يقل قطرها عن  5مم).
وخل�ص الفريق �إىل �أن هذه اجل�سيمات مرتبطة ارتباطا
وثيقا مبر�ض التهاب الأمعاء ( )IBDوا�ضطرابات مثل
التهاب القولون التقرحي ومر�ض ك��رون ،والتي ت�سبب
الأمل املزمن وعدم الراحة يف الأمعاء
وك�شفت ال��درا���س��ة �أن امل�صابني مب��ر���ض التهاب الأمعاء
ل��دي��ه��م  50%م��ن اجل�سيمات البال�ستيكية الدقيقة
يف ب��رازه��م �أك�ث�ر م��ن �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ال ي��ع��ان��ون م��ن هذه
الأمرا�ض.
و�أظ��ه��رت الأب��ح��اث ال�سابقة �أن اللدائن الدقيقة ميكن
�أن ت�سبب التهابا معويا وم�شاكل �أخ���رى يف الأم��ع��اء يف

حيوانات املخترب ،لكن هذه الدرا�سة الأوىل التي تبحث
يف الآثار املحتملة على الب�شر.
وي�شار �إىل �أن انت�شار مر�ض التهاب الأمعاء ،والذي ي�شمل
مر�ض كرون والتهاب القولون التقرحي� ،آخذ يف االرتفاع
على م�ستوى العامل.
ويتميز التهاب الأمعاء املزمن بااللتهاب املزمن يف اجلهاز
اله�ضمي ،ومي��ك��ن �أن ي�سبب م��ر���ض ال��ت��ه��اب الأم��ع��اء �أو
يتفاقم ب�سبب النظام الغذائي والعوامل البيئية .ميكن
�أن ت�سبب اللدائن الدقيقة التهابا معويا وا�ضطرابات
ميكروبيوم الأمعاء وم�شاكل �أخرى يف النماذج احليوانية،

لذلك ت�ساءل فامينج زاجن ويان زاجن وزمال�ؤهم عما �إذا
كان ب�إمكانهم �أي�ضا امل�ساهمة يف مر�ض التهاب الأمعاء.
كخطوة �أوىل نحو اكت�شاف ذلك،
�أراد العلماء مقـ ـ ــارنة م�ستويـ ـ ــات الب ـ ــال�ستيك الدقيق
يف ال�ب�راز م��ن الأ�شخا�ص الأ���ص��ح��اء والأ�شخا�ص الذين
يعانون من �شدة خمتلفة من مر�ض التهاب الأمعاء.
ووجد العلماء  42قطعة بال�ستيكية دقيقة لكل غرام يف
عينات جمففة م�أخوذة من � 52شخ�صا م�صابا مبر�ض
التهاب الأم��ع��اء م��ن مناطق خمتلفة م��ن ال�صني ،و28
قطعة دقيقة م��ن البال�ستيك يف عينات ال�ب�راز اجلافة
امل�أخوذة من � 50شخ�صا يتمتعون ب�صحة جيدة.
وكان تركيز اللدائن الدقيقة �أعلى �أي�ضا بالن�سبة لأولئك
ال��ذي��ن يعانون م��ن م��ر���ض التهاب الأم��ع��اء ال�شديد ،ما
ي�شري �إىل وجود �صلة بني االثنني.
ومع ذل��ك ،مل تثبت الدرا�سة وج��ود عالقة �سببية ،وقال
العلماء �إنه يجب �إجراء مزيد من البحث.
وق��د يكون �سبب ذل��ك �أن مر�ض التهاب الأم��ع��اء يت�سبب
يف احتفاظ النا�س مبزيد م��ن اجل�سيمات البال�ستيكية
الدقيقة يف �أح�شائهم ،على �سبيل املثال.
وت�سبب التلوث باللدائن الدقيقة يف تلوث الكوكب ب�أكمله،
من قمة جبل �إيفر�ست �إىل �أعمق املحيطات.
وك��ان معروفا بالفعل �أن النا�س ي�ستهلكون اجل�سيمات
ال��دق��ي��ق��ة ع��ن ط��ري��ق ال��ط��ع��ام وامل����اء وك��ذل��ك ع��ن طريق
ا�ستن�شاقها .ويُ��ع��رف �أي�����ض��ا �أن ال��ل��دائ��ن الدقيقة ت�ضر
ب��احل��ي��اة ال�بري��ة ول��ك��ن ال يُ��ع��رف ���س��وى القليل ج��دا عن
ت���أث�يره��ا على �صحة ال��ن��ا���س ،على ال��رغ��م م��ن �أن درا�سة

نُ�����ش��رت يف وق���ت ���س��اب��ق م��ن دي�����س��م�بر ،وج���دت �أن��ه��ا ت�ضر
باخلاليا الب�شرية يف املخترب.
وت�شري النتائج املن�شورة يف جملة Environmental
� Science & Technologyإىل �أنه يف املجموع،
عرث على  15نوعا خمتلفا من البال�ستيك بني اللدائن
الدقيقة .والأكرث �شيوعا كان البويل �إيثيلني ترييفثاليت
( ،)PETامل�ستخدم يف زجاجات املياه وحاويات الطعام
والبويل �أميد ( ،)PAوالذي يوجد �أي�ضا يف تغليف املواد
الغذائية واملن�سوجات.
وك��ان م�ستوى اللدائن الدقيقة يف ال�براز مماثال لتلك

امل��وج��ودة يف ال��درا���س��ات ال�سابقة القليلة ال��ت��ي �أجريت،
مبجرد �أخذ االختالفات يف املنهجية يف االعتبار.
ووج������دت �إح������دى ال���درا����س���ات �أن ال��ر���ض��ع ل��دي��ه��م م���واد
بال�ستيكية دقيقة �أكرث من البالغني يف برازهم.
وقد يكون هذا ب�سبب م�ضغ الأطفال للأ�شياء البال�ستيكية
�أو ا�ستخدام زجاجات احلليب املعروفة ب�إلقاء املاليني من
اللدائن الدقيقة.
وميكن �أن ت�ؤدي العوامل الغذائية والبيئية �إىل حتفيز �أو
تفاقم مر�ض التهاب الأمعاء ،والذي ي�شمل مر�ض كرون
والتهاب القولون التقرحي.
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اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  7881/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/6018امر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 36,797,320درهم) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ�:سريطاويت �شوياليجول
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -بناية الو�صل � -شقة الطابق الثالث  - 303بجوار مزايا �سنرت
وميثله  :يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي
املطلوب �إعالنه  :كارل �سيبا�ستيان جرينوود  -عنوانه  :الإم��ارات � -إمارة دبي  -مدنية دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -فندق مونارك  -برج
املكاتب  -الطابق  - 32على وكيله القانوين بن حيدر للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب��ع��اء امل��واف��ق  2022/5/25ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :الثنية الرابعة  -رقم االر�ض  - 3628رقم
البلدية  394-3780 :امل�ساحة  1604.71 :مرتمربع  -مببلغ  20000000درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون
ال��ع��ن��وان  :مكتب  1502ملك راج���و مينون  -اخلليج ال��ت��ج��اري ه��ات��ف :
 04-2762233فاك�س  04-4221680 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد
وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية �سنرت
بوينت (�ش ذ م م) وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/23
واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ  2021/8/23وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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70197

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -فجر ال�شرق للإن�شاءات  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0001788ال�شيكات املرجتعة
�إىل املحكوم عليه  :فرج ال�شرق للإن�شاءات  -ذ م م
العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة املجاز املجاز � 1شارع الكورني�ش بناية رقم  344هاتف رقم 06550950
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بي ار �سي �أرابيا � -ش ذ م م يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  1317041.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية
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اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 571/2022/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :ال��زام املطلوب �ضدهم بالت�ضامن ب�سداد مبلغ ( )56.650.38دره��م �ستة وخم�سون الفا
و�ستمائة وخم�سون درهما وثمانية وثالثون فل�سا وفائدة قانونية بواقع  %5تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك مع الزام
املطلوب �ضدهم بالر�سوم وامل�صاريف اتعاب املحاماة .
املدعي�:شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -ال�صناعية  -ال�شارقة � -شارع �شارع الوحدة  -مبنى �شربة رقم � - 7-21شقة
�شربة رقم  - 7-21ملك �صالح عمر بن حيدر  -وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�سامة م�صطفى �سيد ال�صياد � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2022/3/3:بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ ( )56.650.38درهم �ستة وخم�سون الفا و�ستمائة وخم�سون درهما
وثمانية وثالثون فل�سا والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع الزامهما
بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  300درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ستئنافه بح�سب
االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

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

ا�سم ال�شركة � :سنرت بوينت (�ش ذ م م)
ال��ع��ن��وان  :حم��ل رق���م  8م��ل��ك م��رك��ز �سنرت ب��وي��ن��ت  -احل��م��ري��ة  -ال�شكل ال��ق��ان��وين :
ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  583813 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 997464مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل ال��ت��ج��اري لديها ب���إن��ح�لال ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذل���ك مب��وج��ب قرار
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/8/23وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال��ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/8/23وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون ال��ع��ن��وان  :م��ك��ت��ب  1502م��ل��ك راجو
مينون  -اخلليج ال��ت��ج��اري ه��ات��ف  04-2762233 :فاك�س 04-4221680 :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول
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لیكن معلوما للجميع بانني ال�سيد /عادل بن را�شد بن نا�صر اجلهوري  -عماين اجلن�سية
�أرغب يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة (� )%100إىل ال�سيد /وايل حممد زار حممد،
باك�ستاين اجلن�سية لت�صبح ن�سيته ( )% 100يف الرخ�صة امل�سماه ((�أر�ض الزوراء للمقاوالت
الفنية)) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم ( - )745478تنازل �صاحب
الرخ�صة لآخر وتغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل م�ؤ�س�سة فردية بوكيل 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
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اعالن بالن�شر
 7931/2021/60امر �أداء

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :راجي�ش كومار كري�شنا  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :خمي�س احمد اخللف
وميثله:كفاح حممد نا�صر حممد ال�شح�صي الزعابي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية ب��ت��اري��خ 2022/1/4:بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )144480درهم مائة واربعة واربعون الف
واربعمائة وثمانون درهما والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام مع الزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  500دره��م مقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم احلق
يف التظلم االم��ر او ا�ستئنافه بح�سب االح��وال وف��ق االحكام ال���واردة يف امل��ادة  66من الالئحة
التنظيمية لقانون االجراءات املدنية.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2019/11أمر على عري�ضة  -حتكيم  -ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (362581.1
درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :دمرتي تروفيموت  -عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة الكرامة � -شارع زعبيل  -بناية مونتانا  -الطابق اخلام�س مكتب رقم 503
هاتف رقم  043936379مكاين 2971793616
املطلوب �إعالنه  :تنميات لال�ستثمار والتطوير العقاري � -ش ذ م م
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع الإمارات  -منطقة دبي الند  -بناية م�شروع اال�ساطري الرئي�س  -مقابل القرية العاملية  -بناية اال�ساطري ال�سكنية -
الطابق االرا�ضي  -بعد موقع م�شروع اال�ساطري  -رقم مكاين 0@0 - 0500000000 - 2836675687 #
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب��ع��اء امل��واف��ق  2022/5/25ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة
وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :وحدة عقارية  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 3 -رقم االر�ض  - 2119امل�ساحة  134.11 :مرت مربع  -رقم املبنى 1 :
 - CLEOPATRAرقم الوحدة  - 801 :التقييم  776009.24 :درهم.
ن���وع ال��ع��ق��ار  :وح���دة ع��ق��اري��ة  -امل��ن��ط��ق��ة  :وادي ال�����ص��ف��ا  - 3 -رق���م االر�����ض  - 2119امل�����س��اح��ة  134.11 :م�تر م��رب��ع  -رق���م امل��ب��ن��ى 1 :
 - CLEOPATRAرقم الوحدة  - 901 :التقييم  774025.47 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/7536أمر اداء  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )233474درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :حممد طارق عثمان الطاهر
عنوانه:االمارات العربية املتحدة امارة دبي بور�سعيد ديره دبي �شارع ال مكتوم بناية
قرية االعمال بلوك بي 204
املطلوب �إعالنه � -1 :أنور عثمان ح�سن ادري�س � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )233474درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13540بتاريخ 2022/5/12
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0052612

املخطر � /أ�سامة هادي ر�شيد ال�سعدي  -عراقي اجلن�سية ب�صفته وكيال عن  /ح�سنني هادي ر�شيد ال�سعدي مبوجب وكالة
م�صدقة لدى كاتب العدل برقم ( )SH20200811D41943ب�صفته مالك الرح�صة امل�سماة ماريا تريدجن م م
ح رخ�صة �صادرة من هيئة املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل حتت رقم( )06967العنوان  :امارة ال�شارقة  ,املنطقة
احلرة ملطار ال�شارقة الدويل� ,شارع املطار ،هاتف رقم  065579818 :متحرك 0501190123 :
املخطر �إليه  /مركز ماربيال الطبي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
العنوان  :مدينة العني  ،منطقة اجليمي  ،مقابل خمرب النور  ،دوار اخلري�س  ،فيال �شرينه مطر را�شد املن�صوري
هاتف رقم  03-7639000 :متحرك رقم 050-6233455
املو�ضوع  /اخطار عديل للوفاء مببلغ  51770درهم (واحد و خم�سون �ألف و �سبعمائة و �سبعون درهما)
املخطر قام بتوريد مواد جتميل اىل املخطر �إليه �ضمن تعامل جتاري بقيمة ( )210000درهم فاتورة رقم
( )10171بتاريخ  2019/09/18وقام املخطر �إليه ب�سداد جزء من املبلغ واملتبقي يف ذمة املخطر اليه مبلغ
( )51770درهم ومنذ ذلك التاريخ تخلف املحطر �إليه عن �سداد املبلغ املذكور و ال يزال مرت�صدا” يف ذمته ،وحيث
�أن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )51770درهم خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر
التخاذ الإجراءات القانونية �ضدكم،
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

اعالن بالن�شر
 1987/2022/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهم -1/ايلمك لالعمال الكهروميكانيكية ���ش.ذ.م.م � -2سوبر ايلمك
لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م  -3هيثم ع��وين زه��دي اجليو�سي  -4رهيف حنا
ابراهيم  -5عبدالعليم حممد زوبري جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )28458352.73درهم 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

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0049520

اخطار عديل للوفاء مببلغ  20000درهم (ع�شرون �ألف درهم اماراتي)
املخطر  :ماريا ميديكال تيكنولوجي(م،م،ح) رخ�صة �صادرة من هيئة املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل حتت رقم( , )21888ملالكها
ال�سيد  /ح�سنني هادي ر�شيد ال�سعدي و يحمل بطاقة هوية رقم ( )784198002546087وميثلها بالوكالة ال�سيد�/أ�سامة هادي ر�شيد
ال�سعدي مبوجب وكالة م�صدقة لدى كاتب العدل برقم ()MOJAU-2021-0012860
العنوان  :امارة ال�شارقة  ,املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل� ,شارع املطار ،هاتف رقم  065579818 :متحرك 0501190123 :
املخطر �إليه  :اك�سيلين�س ماجنمنت �سريفي�سز (م،م،ح) و ميثلها و يديرها ال�سيد/عبداحلليم عرفه علي ال�شنا رقم مكاين 70806 :
 23588هاتف رقم  04-3664600 :متحرك رقم 050-6322032 :
ال�شرح  :بالإ�شارة �إىل التعامل مع ال�شركة املنذر �إليها ف�إننا نتقدم ب�إنذارنا هذا ون�ضمنه الآتي:
بناء على تعامل بني املنذرة و املنذرة اليها اتفقت املنذر �إليها على �أن تقوم بتزويد املنذرة بدورات تدريبية على عدة مراحل ح�سب ما ورد
يف اتفاقية التعاون وعليه �سددت املنذرة للمنذر �إليها مبلغ وقدره  20،000درهم مبوجب ال�شيك رقم  0000341م�سحوب على بنك
م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي بتاريخ � 2021-10-5إال �أنكم قد اخللتم ب�شروط االتفاقية وترتب على ذلك �أن تعر�ضت املنذرة خل�سائر
وخ�سرت فر�صة احل�صول على جائزة ال�شارقة للتميز مما حدا بها اىل توجه هذا االنذار بغية رد املبلغ امل�سدد خالل فرته اق�صاها خم�سة
�إيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا االنذار باال�ضافة اىل التعوي�ض عن اخل�سائر االخرى (املادية و املعنوية) ،لذا  ،ف�إننا ننذركم ب�سرعة �سداد
مبلغ وقدره ( 20،000درهم (ع�شرون �ألف درهما) يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر
�أ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة ب�إلزامكم برد هذا املبلغ امل�سلم لكم مع الفائدة القانونية عنه بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام ،مع حتملكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا
جاء به ،وهذا اخطار منا بذلك،،،

الكاتب العدل

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

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0064512
تنازل /بيع
�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /حممد را�شد جمعه بن ركن ال علي  -اجلن�سية
االمارات  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه
(جنم العامل لل�سياحة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية
رقم (� )769290إىل ال�سيد  /على حمد عبيد �سامل الكتبي  -اجلن�سية االمارات ،
تعديالت �أخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70392

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف املدنية الثانية رقم 82
م��و���ض��وع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احل��ك��م ال�����ص��ادر يف ال��دع��وى رق������م 2022/88:م��دين ج��زئ��ي دب��ي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف�:شركة املحور الهند�سية للمقاوالت العامة ذ.م.م  -فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي اخلالدية  -ابوظبي � -شارع زايد االول  -مبنى بناية كمالة � -شقة طابق
 - 14مكتب  -1042جا�سم ال�سويدي للمحاماه وم�شاركوه
وميثله:جا�سم حممد عبدالعزيز حممد ماجد ال�سويدي
املطلوب �إعالنهم  -1 :اودايان كاليكال كيز هاكيثيل �سريدهاران  -2عي�سى االمني عبداهلل حممد  -3علي
نبهان خ�ضر من�صور  -4ب�شارات عزيز احمد � -صفتهم :م�ست�أنف �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2022/88:مدين جزئي .وحددت لها جل�سة يوم
اخلمي�س املوافق  2022/5/26ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

املخطـر /دوجن واجن � -صيني اجلن�سيه  -احمل هويه رقم  784197965769819ب�صفتي مالك الرخ�صه امل�سماه
(القي�صر لتجارة معدات و مكائن الور�ش) املرخ�صه من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه 563990
العنـوان  /ال�شارقه  -ال�صجعه  -هاتف رقم 0509919168 /
املخطر �إليه  /لطيف مامو  -اجلن�سيه الهند  -يحمل هويه رقم 784197959652807
العنـوان /دبي  -القوز  -هاتف رقم 0502275890 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  13050درهم
املخطر �إليه حرر عدد � 3شيكات للمخطر مببلغ  13050درهم (ثالثه ع�شر الف و خم�سون درهم اماراتي) عالقه جتاريه
بني الطرفني وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات توجه املدعى ل�صرف ال�شيكات �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد
وبيانه كالتايل:
ال�شيك  000066مببلغ  4350درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/09/25وامل�سحوب على بنك امل�شرق اال�سالمي
ال�شيك  000064مببلغ  4350درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/07/25وامل�سحوب على بنك امل�شرق اال�سالمي
ال�شيك  000065مببلغ  4350درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/08/25وامل�سحوب على بنك امل�شرق اال�سالمي
وحيث �إن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك  -ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات
القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به ،وهذا �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70555

تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :ح�سني عبدالعزيز حممد عبدالعزيز ال�سركال  -اجلن�سية :
الإمارات العربية املتحدة ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك
�إىل ال�سيد  :م�ستان حممد يعقوب هاجا جنب الدين  -اجلن�سية  :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه
(اليا�سمني للنظارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )500440ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى .1:تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

�إخطار عديل
برقم املحرر 2022/0062220

�إلــى  :ح�سن دروي�ش على الرئي�سي جمهول حمل الإقامة  :عجمان رقم املكاين 2412287475
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /فلورامی كاين كابويان  -العنوان  /حمل الإقامة  :دبي رقم الهاتف 971547857448 :
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بـ
اعالن الورثة  :تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة املوقرة :
�أوال ً  -:قبول قيد الدعوى وحتديد �أقرب جل�سه لها و�إعالن املدعي عليه بها
ثانيا  -:احلكم ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية :
 -1مبلغ وقدرة  17.000درهم (�سبعة ع�شر �ألف درهم) قب�ضة املدعى عليه دون وجه حق من املدعية.
 -2مبلغ وقدرة  1,500درهم (�ألف وخم�سمائة درهم) تعوي�ض للمدعية نتيجة ت�سبب املدعى علية يف ف�سخ عقد العمل �سند
الدعوى لعدم توفريه عمل لها -3 .مبلغ وقدرة  2000درهم (�ألفني درهم) تذكرة العودة ملوطنها.
ثالثا  -:مع �إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماه.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية الثانية حمكمة عجمان االحتادية �صباح يوم
 ----------املوافق  2022/05/16ال�ساعة  09:00لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أوار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2022 /0001361عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :املدينة الزكية ل�صيانة املباين
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/23أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير
الدعوى - 2دائرة اليوم الواحد) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/11م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  356/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1044عقاري جزئي واملعدل باال�ستئناف رقم 2021/1547
ا�ستئناف عقاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )2428761.50درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زاي��د  -منطقة جبل علي  -مبنى جممع دبي لال�ستثمار  -الطابق الثالث -
هاتف - 048851166:فاك�س/048851007:بوكالة املحاميني اال�ستاذين بدر حممد القرق واحمد �سيف املطرو�شي
وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�سف ال�سركال
املطلوب �إعالنه  -1 :دبي اوت دور ميديا �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()2428761.50
دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة وبف�سخ وانهاء اتفاقية الت�أجري طويلة االم��د املربمة بني املدعية واملدعي
عليها على قطعة االر���ض رقم ( )326-597الكائنة مبجمع دبي لال�ستثمار وامل�ؤرخة يف  2007/4/15والزامها بت�سليمها
للمدعية خالية من ال�شواغل وباحلالة التي كانت عليها قبل التعاقد وبالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
( )1.641.248درهم مع الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والف درهم مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

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

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0060812

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0003337عمايل (جزئي)

حماكم دبياالبتدائية

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

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70392

حماكم دبي

مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 505/2022/300:ا�ستئناف مدين

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

70197

اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  650/2019/211تنفيذ عقاري

حمكمة التنفيذ

الكاتب العدل

وزارة العدل

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

حمكمةاال�ستئناف

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /جبار قادر حممد �شريف  -اجلن�سية الرنويج  -يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (مركز االمري
لغ�سيل ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم
(� ،)779124إىل ال�سيد  /حممد عبدالرحمن على امني املرزوقي  -اجلن�سية االمارات
 ،تعديالت �أخرى :تغري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل فردية .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.

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1843/2022/207تنفيذ جتاري

70021

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة /عائ�شة عبداهلل حممد العو�ضي  -اماراتية اجلن�سية -
متلك امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماه (( الزهور احلقيقية )) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة جتارية رقم ( ،)607277و حيث �أن ال�سيدة /عائ�شة عبداهلل حممد العو�ضي -
اماراتية اجلن�سية  -ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل
ال�سيد /توم جریی�س ماتیو مانای توما�س  -هندي اجلن�سية،
تعديالت �أخرى  :مت تغيري ال�شكل القانوين من (فردية) اىل (وكيل خدمات)
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.

70392

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0064434
تنازل /بيع

وزارة العدل

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0064301
تنازل /بيع

الكاتب العدل

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70555

االمارات العربية املتحدة

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0064407
تنازل /بيع

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70197

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

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

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

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0053131

املخطـر /علي حممد حجي القبي�سي  -اماراتي اجلن�سيه  -احمل هويه رقم 784195625074240
وميثله بالوكاله ال�سيد  /بهادر خان نزیر خان  -باك�ستاين اجلن�سية مبوجب وكالة رقم SH20171219C47965
العنـوان  /ال�شارقه  -ابو �شغاره  -هاتف رقم 0505415772 /
املخطر �إليه  /هيوافون�سيكاجي ثانوجا بريانثى �سيلفا ,اجلن�سية �سريالنكي ويحمل بطاقة هوية رقم 784197335257263
العنـوان /ال�شارقه  -ابو �شغاره  -هاتف رقم 0557376238 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  4000درهم
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  4000درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ
ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم كفايه ر�صيد
وان املخطر اليه �سلم للمخطر مبلغ  4000درهم من قيمه ال�شيك و تبقى مبلغ  4000درهم
وبيانه كالتايل  :ال�شيك  000012مببلغ  8000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/4/5وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية,
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

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

املخطر  /ح�سن رجب عبد اهلل عبد املق�صود  -م�صر اجلن�سية ويحمل هوية رقم ( )784197140962750ب�صفتي وكيال عن ال�سيد  /خالد حممد عثمان
 فل�سطني اجلن�سية مبوجب وكالة ( )SH20180816C86658ب�صفته وكيال عن ال�سيد  /عبد اهلل مطر �سامل املهريي  -االمارات اجلن�سية وكالة رقم( )SH20180121C52697ب�صفته مالك الرخ�صة امل�سماه /بلوتو خلدمات اال�شراف االداري جلمعيات املالك  -رخ�صة رقم  724500وال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،ب�صفتهم ممثلني عن �إدارة برج الريفريا  -عنوانها  :برج امري بوخم�سني  )F2 )203هاتف رقم971506813553 :
املخطر اليه  :حممد حممود حممد ابو عرب اجلن�سية  :االردن
عنوانه  :ال�شارقة  -اخلان  -برج الريفريا �شقة رقم  701هاتف رقم 971502220804 :
املو�ضوع � :أخطار ب�سداد �إجمايل ر�سوم اخلدمات ال�سنوية امل�ستحقة وغرامة التاخري
ملـا كـان املخطر �إليه هو مالك ال�شقة رقم ( )701بربج الريفريا العقار رقم ( - )1227ب�إمارة ال�شارقة ,وقد تر�صد للمخطر يف ذمـة املخطر اليه مبلغ اجمايل
وقدره (  )16018،20درهم ت�شمل قيمة الغرامة ب  %10عن العام  2021عبارة عن ر�سوم خدمات �سنوية ل�سنة ( )2022-2021مببلغ ()14562
 +ر�سوم غرامـة التـاخري( )1456،20( %10املن�صو�ص عليها باملادة  34البند  13واملادة  44البند رقم  10من النظام الأ�سا�سي لت�شكيل جمعية احتاد
املالك  -ال�صادر من دائرة الت�سجيل العقاري) ووفقا �أي�ضا لأحكام املادة رقم ( )14من القانون رقم ( )4ل�سنة 1980م وحيث مت تبليغك عدة مرات ب�سداد
هذا املبلغ �شفويا وعرب الهاتف وبار�سال ر�سائل ر�سمية اال انك امتنعت عن �سداد ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة بدون م�سوغ قانوين وبال مربر وحيث تخطر املخطره
املخطر اليه ب�سرعة �سداد املبالغ امل�ستحقه عليه من ر�سوم اخلدمات واملذكورة اعاله بالتف�صيل ,حتى يت�سنى للمخطره القيام ب�إلتزاماتها نحو �إدارة الربج ب�أكمله
و�ضمان ح�سن �إدارة و�صيانة االجزاء امل�شرتكة فيه وتوفري خدمات الإدارة والتنظيم والتحكم وفقا للمادة رقم ( )14من القانون رقم ( )4ل�سنة  1980م
وعمال باحكام املادة ( )49من عقد ت�أ�سي�س اجلمعية والنظام اال�سا�سي لها والتي يحق مبوجبها توجيه انذار خطى عن طريق املحكمة �أو بعلم الو�صول �إىل �أع�ضاء
اجلمعية املالكني للوحدات يف حالة عدم �إلتزامهم ب�أي من االلتزامات املن�صو�ص عليها يف النظام اال�سا�سي ويحق لها �إتخاذ الإجراءات القانونية باللجوء لقا�ضي
التنفيذ املخت�ص و�أتخاذ كافة �إجراءات التنفيذ اجلربي ،لذلك وبناءا على ما تقدم ف�إن املخطرة تخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد كافة ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة
والبالغة ( )16018،20درهم (�ستة ع�شر �ألف وثمانية ع�شرة درهم وع�شرون فل�س) للمخطرة خالل مدة �أق�صاها  15يوما من تاريخ هذا الأخطار ويف حال عدم
ال�سداد �سوف ت�ضطر املخطره ب�إتخاذ كافة الإجراءات القانونية باال�ضافة �إىل كافة امل�صاريف والر�سوم الق�ضائية،

الكاتب العدل

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12
�إخطار عديل
برقم املحرر 2022/0062218

70533

املخطر  /بلوتو خلدمات اال�شراف االداري جلمعيات املالك  -رخ�صة رقم  724500وال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،وميثلها ح�سن رجب عبد اهلل
عبد املق�صود  -م�صر اجلن�سية ويحمل هوية رقم ( )784197140962750ب�صفته وكيال عن ال�سيد  /خالد حممد عثمان  -فل�سطني اجلن�سية مبوجب وكالة
( )SH20180816C86658ب�صفته وكيال عن ال�سيد  /عبد اهلل مطر �سامل املهريي  -االمارات اجلن�سية وكالة رقم ( )SH20180121C52697ب�صفته
مالك الرخ�صة  /بلوتو خلدمات اال�شراف االداري جلمعيات املالك ب�صفتهم ممثلني عن �إدارة برج الريفريا
عنوانها  :برج امري بوخم�سني  )F2 )203هاتف رقم 971506813553 :
املخطر اليه  :حممد حممود حممد ابو عرب  -اجلن�سية  :االردن
عنوانه  :ال�شارقة  -اخلان  -برج الريفريا �شقة رقم  - 905هاتف رقم 971502220804 :
املو�ضوع � :إخطار ب�سداد �إجمايل ر�سوم اخلدمات ال�سنوية امل�ستحقة وغرامة التاخري
ملـا كـان املخطر �إليه هو مالك ال�شقة رقم ( )905بربج الريفريا العقار رقم ( - )1227ب�إمارة ال�شارقة ,وقد تر�صـد للمخطر يف ذمة املخطر اليه مبلغ اجمايل وقدره
( )12153،90درهم ت�شمل قيمة الغرامة ب  %10عن العام 2021,عبارة عن ر�سوم خدمات �سنوية ل�سنة ( )2022-2021مببلغ ( + )11049ر�سوم غرامة
التاخري( )1104،90( %10املن�صو�ص عليها باملادة  34البند  13واملادة  44البند رقم  10من النظام الأ�سا�سي لت�شكيل جمعية احتاد املالك  -ال�صادر من دائرة
الت�سجيل العقاري) ووفقا �أي�ضا لأحكام املادة رقم ( )14من القانون رقم ( )4ل�سنة 1980م وحيث مت تبليغك عدة مرات ب�سداد هذا املبلغ �شفويا وعرب الهاتف وبار�سال
ر�سائل ر�سمية اال انك امتنعت عن �سداد ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة بدون م�سوغ قانوين وبال مربر وحيث تخطر املخطره املخطر اليه ب�سرعة �سداد املبالغ امل�ستحقه
عليه من ر�سوم اخلدمات واملذكورة �أعاله بالتف�صيل ,حتى يت�سنى للمخطره القيام ب�إلتزاماتها نحو �إدارة الربج ب�أكمله و�ضمان ح�سن �إدارة و�صيانة االجزاء امل�شرتكة
فيه وتوفري خدمات الإدارة والتنظيم والتحكم وفقا للمادة رقم ( )14من القانون رقم ( )4ل�سنة 1980م  ،وعمال باحكام املادة ( )49من عقد ت�أ�سي�س اجلمعية
والنظام اال�سا�سي لها والتي يحق مبوجبها توجيه انذار خطى عن طريق املحكمـة �أو بعلم الو�صول �إىل اع�ضاء اجلمعية املالكني للوحدات يف حالة عدم �إلتزامهم ب�أى
من االلتزامات املن�صو�ص عليها يف النظام اال�سا�سي ويحق لها �إتخاذ الإجراءات القانونية باللجوء لقا�ضي التنفيذ املخت�ص و�أتخاذ كافة �إجراءات التنفيذ اجلربي،
لذلك وبناءا على ما تقدم ف�إن املخطرة تخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد كافة ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة والبالغة ( )12153،90درهم (اثنا ع�شر �ألف ومائة وثالث
وخم�سون درهم وت�سعون فل�س) للمخطرة خالل مدة �أق�صاها  15يوما من تاريخ هذا الأخطار ويف حال عدم ال�سداد �سوف ت�ضطراملخطره ب�إتخاذ كافة الإجراءات
القانونية باال�ضافة �إىل كافة امل�صاريف والر�سوم الق�ضائية،

الكاتب العدل

25
حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2354/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  5285/2021امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )178020.75درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :جاليجا جلوبال للخدمات اللوج�ستية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -ديره  -دبي � -شارع القرهود  -مبنى اوركيدا � -شقة الثالث
 - 306بجوار حمطة مرتو جي جيكو
املطلوب �إعالنه � -1 :صاد للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )178020.75درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70392

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بحل وانق�ضاء ال�شراكة وتعيني م�صفي ال�شركة وتكليفه بجرد ال�شركة من اموال
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
املدعي:ال�شيخ مكتوم بن ح�شر بن مانع بن را�شد ال مكتوم  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى املطار �-شقة االول  - 107بيزن�س
افينو  -وميثله:ابراهيم حممد علي حداد
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة دبي الفنية للتجارة واملقاوالت (تريدكو) � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بحل وانق�ضاء ال�شراكة وتعيني م�صفي ال�شركة
وتكليفه بجرد ال�شركة من اموال والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2022/5/18ال�ساعة � 09.00ص وويقت�ضي ح�ضوركم امام ادارة الدعوى االبتدائيه (الثانية ع�شر) بقاعة التقا�ضي
عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االل��ك�تروين  -خدماتنا االلكرتونية العامة -
جداول جل�سات الق�ضايا لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3777/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )000031وال�صادر عن بنك/االمارات دبي
الوطني بقيمة (. )4961250
طالب التنفيذ  :خوري لال�ست�شارات �ش.م.ح  -ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -املرقبات  -ديره  -دبي � -شارع الكرتا ال�صديق  -مبنى بناية القرن
� - 21شقة مكتب  - 606بوكالة املحامي/احمد مهدي العتيبي
املطلوب �إعالنهما  -1 :واحة االزهر لل�شحن  -2حممد بن مو�سى بن ح�سن القريني � -صفتهما
 :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره () درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة
 ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

Date 12/ 5/ 2022 Issue No : 13540

A writ of notification by publication
Issued from Sharjah Court, Court of First Instance
)in the Case No. SHCFICIREA2021/0009699, Civil (Partial
To : The convicted person: Oyedamola Samuel Olonade, Address: 9428531
On 27/01/2022, we inform you that this court sentenced you in the said case with
the abovementioned number in favor of the Sharjah Taxi L.L.C of the following:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence:
The Defendant shall pay the Claimant an amount of AED 13901.87 (Thirteen
thousand nine hundred one dirham and eighty-seven fils) in addition to a legal
interest of 5% to be paid from the date of claim till the full payment, without
exceeding the original amount along with fees and expenses.
Judgment is not subject to appeal within the legal term from the date of
publication.
Judge / Najim Naqila
Sharjah Court
Civil Court for First Instance

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 12/ 5/ 2022 Issue No : 13540

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2471/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  307/2022امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )221415.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف واالتعاب والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة
بواقع  %5حتى ال�سداد التام .
طالب التنفيذ  :احمد بن عبداهلل بن حجي اجلا�سم
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -الو�صل  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زاي��د  -مبنى اميجيت � -شقة
امليزانني m04
املطلوب �إعالنه  -1 :ها�شم بن علي بن باقر املو�سى � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )221415.50درهم 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.

70472

Court of Appeal
)Memo Notification by Publication (Appeal
In the appeal No.: 305/2022/04-commercial appeal
Considered at : 4st commercial appeal department No. 201
Subject of appeal : appealing the judgment issued in the case No. 2629/2020- partial
commercial, issued in session ...............
Appellant : Shakeel Bahr Karam.
Address :Emirate of Dubai Deira Port Saeed | Behind Nissan Car Showroom | Business
Point Building Mezzanine | Office No. 9 | Tel: 042595777 | fax:042595666 | Makkani
: 3250795380 Email : INFO@omalc.ae
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi
Notifiee : 1- Imperial Motors FZCO : Appellee
Subject of Notification : has appealed the decision/ Judgment issued in the case No.
2629/2020- partial commercial. A remotely session was set on Monday corresponding
to 16-05-2022 at 10:00am in litigation hall. Therefore, you are kindly requested
to attend in person or by attorney, otherwise, the court will issue its judgment in
absentia.
Prepared by / Maryam Abdullah Muhammed
Date of approval /19-04-2022 11:14:42

United Arab Emirates
Ministry of Justice

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

اعالن بالن�شر
 324/2022/211تنفيذ عقاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/امين عبد اخلالق �شكر  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/متويل  -م�ساهمة خا�صة
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )81399.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج���راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

United Arab Emirates
Ministry of Justice

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70472

مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 804/2022/305:ا�ستئناف جتاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م 2629/2020:جتاري جزئي ال�صادر بجل�سة
عاب.
امل�ست�أنف�:شكيل بهري كرم
عنوانه:االمارات دبي  -ديرة  -بور�سعيد  -خلف معر�ض ني�سان لل�سيارات  -بناية بزن�س بوينت الطابق
ميزانني مكتب ام  - 09ه��ات��ف - 042595777:ف��اك�����س - 042595666:عنوان م��ك��اين - 3250795380:بريد
الكرتوينinfo@omalc.ae:
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه -1 :امربيال لل�سيارات �ش.م.ح � -صفته :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م 2020/2629:جتاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/5/16ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

Date 12/ 5/ 2022 Issue No : 13540

Notification by Publication of a Defendant
Before Case Management Office, Ajman Federal Court,
Federal Civil Court of First instance
)In Lawsuit No. AJCFICIPOR2022/0000828 commercial (Partial
To Defendant : Mohd Tahir Abd Rawof
Residence unknown:
You are required to attend the hearing on 23/05/2022 before the Case
Management Office of Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First
instance Office No. (Case Manager Office No.8) personally or through a
legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied
with all documents within a period not exceeding ten days from the date
of the publication and this is for consideration of the above-mentioned
case as a defendant.
Issued on 10-05-2022
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi

Date 12/ 5/ 2022 Issue No : 13540
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اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 53/2022/461:نزاع حمدد القيمه
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751
مو�ضوع املنازعة  :مطالبة ببطالن و/او ف�سخ عقد بيع بتاريخ  2021/11/2لل�سيارة ماركة اودي ايه  7موديل 2016
لونها ف�ضي حتمل لوحة خ�صو�صي رقم  p/2045دبي وبطالن كافة الت�صرفات الالحقة مع اعمال كافة االثار
املرتتبة على ذلك واعادة ت�سجيل ملكيتها با�سم املتنازعة املالك اال�صلي .
املتنازع:اي بي ورلد كاترينغ فا�سيليتي ماجنمنت (منطقة حرة) وميثلها مالكها ومديرها/جيو�سيبى اي�سبو�سيتو -
ايطايل اجلن�سية  -عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ابراج بحريات جمريا  -بناية تيفاين تاورز  -وحدة رقم 501
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد علي علويه � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها مطالبة ببطالن و/او ف�سخ عقد بيع بتاريخ 2021/11/2
لل�سيارة ماركة اودي ايه  7موديل  2016لونها ف�ضي حتمل لوحة خ�صو�صي رقم  p/2045دبي وبطالن كافة
الت�صرفات الالحقة مع اعمال كافة االثار املرتتبة على ذلك واعادة ت�سجيل ملكيتها با�سم املتنازعة املالك اال�صلي
 وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/5/19ال�ساعة � 09.00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنتمكلف 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

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70021

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 863/2022/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�سابعة رقم 409
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره ( )1100646.09درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال
كفالة .
املدعي:االمارات دي�سرتيكت كولينج (�إمييكول) �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دب��ي  -بردبي  -مركز دب��ي امل��ايل العاملي  -املبنى رق��م - 3/الطابق رق��م - 6/مكتب رق��م  - 605رقم
مكاين2682589680:
املطلوب �إعالنهما  -1 :م�شاريع ال�سالم �ش.ذ.م.م  -2ال�سالم العاملية لال�ستثمار املحدودة (فرع دبي) � -صفتهما
 :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ
وقدره ( )1100646.09درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/5/17ال�ساعة 09.00
�صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 811/2022/305:ا�ستئناف جتاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/3084:جتاري جزئي والر�سوم وامل�صاريف
واالتعاب.
امل�ست�أنف:يا�سر عبدالكرمي حممد �ساتى
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع �شارع ال�شيخ زايد  -مبنى برج ال�صقر لالعمال � -شقة
مكتب  - 902بجوار حمطة مرتو ابراج االمارات
وميثله:ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�صفار
املطلوب �إعالنهم  -1 :كي �سيفن للتجارة العامة ذ.م.م  -2العنود للو�ساطة التجارية ذ.م.م � -3سي لينك
للتجارة العامة ذ.م.م  -4كريتيف كو�ساتا املحدودة � -صفتهم :م�ست�أنف �ضدهم
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رق���م 2021/3084:جتاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/5/17ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70533

Defendant Published Notice
To Case Management Office Sharjah Federal Court Federal Civil Court of First Instance
In case No. SHCFICIPOR2022/0001933 Partial Commercial
To Defendant: Ringo Anthony Puruthukaran Fire - Unknown address
First: Presenting the case file to the supervisory judge
Presenting the case file to the competent supervisory judge to express an opinion on the extent
to which this case is subject to the conditions for issuing a performance order in it or not
and in the event that these conditions are met, the case file shall be referred to the competent
performance order judge for adjudication, by a final and non-appealable referral decision,
based on what is stipulated in Paragraph 8 of Article 17 of Cabinet Resolution No. 57 of 2018
regarding the regulations of the Civil Procedures Law. Second: Obligating the defendant to pay
the plaintiff an amount of 58,352.06 until 04/08/2021. Third: Obligating the defendant to pay to
the plaintiff the agreed interest of 18% from 05/08/2020 until full payment. Third: Obligating
the defendant to pay fees, expenses, and attorney's fees by a judgment covered by expedited
enforcement and without bail. You are entrusted to attend the hearing on 05/19/2022 in front of
the Case Management Office, Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No.
(Case Manager Office No. 9) in person or through an authorized agent, and submit a response
memorandum to the lawsuit with all documents attached, within a period not exceeding ten days.
From the date of publication in order to consider the case mentioned above as a defendant
Judicial Services Office
Omar Moneim Mansour

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522
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املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�ستعجل رقم 190
مو�ضوع الدعوى  :تظلم من القرار ال�صادر يف احلجز التحفظي رق����م 150/2022:والر�سوم
وامل�صاريف.
املتظلم:عادل �سامل الغافري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -دوار الربيد �شارع الزهراء بنايه داما�س الطابق  14مكتب
رقم  - 1448وميثله:عادل �سامل عبداهلل �سامل الغافري
املطلوب �إعالنه  -1 :هازلني انتونيو توليو � -صفته  :متظلم �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر يف
احلجز التحفظي رقم 150/2022:والر�سوم وامل�صاريف  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2022/5/31ال�ساعة � 09.30ص يف قاعة 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.

حماكم دبي

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70392

اعالن بالن�شر (تظلم)
يف الدعوى رقم 33/2022/71:تظلم مدين

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
70021
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حماكم دبي
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United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

حمكمة التنفيذ
70522

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية الثانية رقم 256
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )107.892.02درهم مائة و�سبعة الف
وثمامنائة واثنان وت�سعون درهما واثنان فل�سا و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:بنك دبي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
ع���ن���وان���ه:االم���ارات  -ام����ارة دب���ي  -دي���رة  -دب���ي  -ام����ارة دب���ي  -دي���ره ��� -ش��ارع امل��ط��ار ب��ال��ق��رب م��ن دوار ال�ساعة
 ه����ات����ف - 042953000:ف���اك�������س - 042954111:ه��ات��ف م���ت���ح���رك - 0522889366:امييل- legal@dib.ae:�ص.ب 1080:دبي  -وميثله:مكاين رقم:
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�سيل كازيفا � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب��ت��اري��خ 2022/3/9:مبثابة احل�ضوري يف مادة
جتارية منهية للخ�صومة ال��زام املدعي عليه بان ي���ؤدي للمدعي مبلغ وق��دره ( )107.892.25دره��م مائة و�سبعة
الف وثمامنائة واثنان وت�سعون درهم وخم�سة وع�شرون فل�س وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف 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.

حمكمةاال�ستئناف

حماكم دبي

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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حمكمة دبي االبتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 238/2022/38:جتاري م�صارف جزئي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 880/2022/16:جتاري جزئي
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Legal Notice for Payment
No. MOJAU_2022_0056244
Legal Notice
Notifying Party : Hi-Spectra Tech. Cont. represented by Tissy Shibi W/o Shibi Anchanamootil,
Indian national, in her capacity as the owner in the license mentioned above and licensed
by SEDD under No: 564173, Register No: 21777, Address: Sharjah - Al Hamriya Souq Al
Hamriya - Office No: G6, Saeed Abdullah Mohamed Bin Hareb Almhairi building, telephone
No: 971505719312, Email: Gibennellissery@gmail.com.
Notified Party: Tata Projects Limited - Address: Fujairah, Al Faisal - Al faisal, Building Name:
Sultan Khalfan Matar Alrumaithi, Flat No: 103, represented by: Sachin Dinkar Padghan, Indian
national, (the Manager), telephone No: 971508410261, Prakash Joseph, Indian national (The
general manager), Telephone No: 971506323465
Subject of Notification: Invoice value payment notification
)The Facts: Whereas, the notifying party claims the payment of the amount of AED (1,718,035
owed by the Company/ Tata Projects Ltd. to the notifier, according to unpaid invoices, and
the amounts have not been paid to the notifying party until today's date, as the notifying party
claimed several times to pay the amounts via phone and letters, but to no avail. The notified
party refrains from paying the amounts to the notifying party without legal justification.
Therefore the notifying party hereby announces the payment of the amounts within a maximum
period of five days from the date of receiving the notification, otherwise notifying party has the
right to take any legal measures for that. And accordingly, the notifier requests His Excellency
the Notary Public in Sharjah to inform you of this officially.

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

Date 12/ 5/ 2022 Issue No : 13540

70522

Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah,
the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0008362, Civil (Partial
To the defendant : Irshad Ahmad Ilam Din, Address : 9405749
We inform you that on 22/02/2022, this court ruled against you in the abovementioned case in favor of Sharjah Taxi L.L.C, as follows:
Wording of the Sentence
Obligate the defendant to pay the Claimant an amount of (3673.82 dhs) - Three
thousand six hundred seventy-three dirhams and eighty-two fils in addition to
a legal interest of 5% to be paid from the date of claim till the full payment
without exceeding the original amount, and to pay expenses and fees, refusing
more than this.
Judge/
Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0008396, Civil (Partial
To the defendant : Maeed Khan Sherin Lal, Address: 9406210
We inform you that on 08/02/2022, this court ruled against you in the abovementioned case in favor of Sharjah Taxi L.L.C. as follows:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence:
 )1- Obligate the defendant to pay the Claimant an amount of (18971.23 dhsEighteen thousand nine hundred seventy-one dirhams and twenty-three fils in
addition to a legal interest of 4% to be paid from the date of claim till the full
payment without exceeding the original amount
2- To pay expenses and fees.
Judgment is not subject to appeal
Judge/
Mohamed Awad Mohamed Al Humairy
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2022/0002157 civil (partial
To the defendant: Muhammad Ilyas Unknown Place of residence:
We inform you that the Claimant Sharjah Taxi L.L.C has filed the above lawsuit and
demands the following:
1. Registration of the case, setting a date for its consideration, and announcing the defendant.
2. Obligate the defendants jointly and severally to pay an amount of (1647.59) One thousand
six hundred forty-seven dirhams and fifty-nine fils. 3.Obligate the defendant to pay the
delayed interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment.
4. Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 16/05/2022 in front of the Case Management Office
of Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager Office) in
person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied
by all the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in
order to hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Humaid Abdalla AlSaeidi

Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah,
the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0007810, Civil (Partial
To the defendant : Adeel Ahmad Muhammad Arshad, Address: 9395101
We inform you that on 26/04/2022, this court ruled against you in the abovementioned case in favor of Sharjah Taxi, as follows:
The judgement:
The court ruled:
 Obligate the defendant to pay the Claimant an amount of 11534.81 dhsEleven thousand five hundred thirty-four dirhams and eighty-one fils only,
and to pay expenses and fees, refusing more than this.
Judge
Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ا�سا�س
طيب للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3828614:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ريانة
الزين للعبايا
رخ�صة رقم CN 2988355:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مامز
كنافه
رخ�صة رقم CN 2877818:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 2805062 :باال�سم التجاري اطياب
الفخامة للعود والبخور  ,بالغاء طلب الغاء الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق
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ثقافة وفنون
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جتارب مهمة يف ترجمة( :زايد من التحدي �إىل االحتاد)( ،زايد رجل بنى �أمة) ،و(ق�صر احل�صن) يف ثالث �أيام م�ؤمتر الرتجمة الدويل الثاين

الأر�شيف واملكتبة الوطنية ي�ؤكد اهتمام الإمارات بالرتجمة ودعمها وتطويرها
•• ابوظبي-الفجر:

�أج��م��ع��ت ال��ب��ح��وث والأوراق ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ����ش���ارك بها
الأكادمييون واملخت�صون يف ثالث �أي��ام م�ؤمتر الرتجمة
ال��دويل الثاين ال��ذي يعقده الأر�شيف واملكتبة الوطنية
حت��ت ���ش��ع��ار (ال�ترج��م��ة وح��ف��ظ ذاك����رة ال���وط���ن� :صورة
الإم��ارات يف الثقافات والآداب وال�تراث الفكري العاملي)
على �أن دولة الإمارات العربية املتحدة تبادر يف ظل اهتمام
قيادتها الر�شيدة نحو تطوير حركة الرتجمة والنهو�ض
ب��ه��ا ،وه���ي ت�ستهدف ال��ن��ه��و���ض بالعمل ال��ث��ق��ايف العربي
وانفتاحه على ثقافات العامل ومعارفه ،وهذا م�ؤ�شر على
جمتمع املعرفة وحيويته.
ً
ولقد برزت يف جل�سات اليوم الثالث بحوثا مهمة �سلطت
الأ�ضواء على جتارب املرتجمني يف نقل م�ضامني الكتب
التالية �إىل لغات حية �أخ���رى( :زاي���د م��ن التحدي �إىل
االحت�����اد) ،و(زاي�����د رج���ل ب��ن��ى �أم�����ة) ،و(ق�����ص��ر احل�صن:
�سرية حكام �أب��وظ��ب��ي) وه��ذه الكتب الثالثة ���ص��ادرة عن
الأر�شيف واملكتبة الوطنية ،وهي ت�ستعر�ض حقباً زمنية
مهمة يف تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة ،و�صو ًال �إىل
حا�ضرها الزاهر.
فقد �شهد ثالث �أي���ام امل���ؤمت��ر انعقاد ث�لاث جل�سات قدم
فيها امل�شاركون  16بحثاً ح��ول ق�ضايا متعددة متعلقة
بتخ�ص�صات الرتجمة وفروعها املختلفة.
حملت اجلل�سة عنوان (دور اجلامعات يف الإمارات والعامل
ال��ع��رب��ي يف ت��ط��وي��ر ب���رام���ج ت��دري�����س ال�ترج��م��ة و�إع�����داد
امل�ترج��م�ين ل�����س��وق ال��ع��م��ل) ،وق���د �أدره����ا الأ���س��ت��اذ الفاحت
عثمان من ق�سم الرتجمة بالأر�شيف واملكتبة الوطنية،
وقد ا�ستهل اجلل�سة الأ�ستاذ الدكتور �ستار �سعيد زويني
من اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة ب�أطروحة عنوانها:
“منهاج الرتجمة ودور اجلامعات يف �إع���داد املرتجمني

ل�سوق العمل” ث��م ق��دم��ت ال��دك��ت��ورة رج���اء حل��ي��اين من
جامعة الإمارات العربية املتحدة بحثاً بعنوان“ :مراجعة
ترجمات طالب جامعة الإم��ارات لل�شعر الكوري :درا�سة
ا�سرتجاعية” .وقدم الدكتور طارق عبد اهلل فخرالدين
رئي�س جمعية املرتجمني الكويتية بحثاً بعنوان “درا�سات
الرتجمة يف اجلامعات العربية بني املراوحة والتجديد”،
ومن بني الأبحاث املقدمة يف هذه اجلل�سة درا�سة الأ�ستاذة
�إمي��ان الرامي -من جامعة حممد اخلام�س بالرباط يف
املغرب -بعنوان “دور اجلامعة العربية يف تطوير الرتجمة
والتحول نحو جمتمع املعرفة».
�أما اجلل�سة الثانية التي جاءت بعنوان( :دور الرتجمة يف
تعزيز �صورة الإمارات و�إرثها احل�ضاري يف القرن احلادي
والع�شرين) و�أدرت��ه��ا ال��دك��ت��ورة ح�سنية العلي م�ست�شار
الربامج التعليمية يف الأر�شيف واملكتبة الوطنية ،فقد بد�أت
بدرا�سة للدكتورة ناهد راحيل� ،أ�ستاذ م�ساعد بق�سم اللغة
العربية بجامعة عني �شم�س بالقاهرة يف جمهورية م�صر
العربية ،بعنوان“ :نقل البعد الثقايف يف ترجمة الن�صو�ص
التاريخية :درا�سة يف ترجمة كتاب “ق�صر احل�صن -تاريخ
حكام �أبوظبي” �إىل اللغة العربية” ثم ا�ستعر�ض الأ�ستاذ
الدكتور حممد عبد احلميد خليفة ،رئي�س ق�سم اللغة
العربية -يف جامعة دمنهور بجمهورية م�صر العربية
م�ضمون بحثه“ :احلداثة �أم التحديث يف الإم��ارات بني
ترجمة امل�صطلح وخ�صو�صية الثقافة” ،وقدمت الأ�ستاذة
ه��اج��ر ع����زاز م���ن ج��ام��ع��ة ل�����ش��ب��ون��ة يف ال�برت��غ��ال بحثاً
بعنوان�“ :صورة الإم��ارات ونه�ضتها احل�ضارية احلديثة
يف املجتمع اللوزوفني الناطق بالربتغالية” فيما قدمت
ال��دك��ت��ورة نهلة راح��ي��ل -الأ���س��ت��اذ امل�ساعد يف ق�سم اللغة
العربية بجامعة عني �شم�س بالقاهرة يف جمهورية م�صر
العربية -بحثاً بعنوان“ :االختالفات الثقافية و�أثرها
يف عملية الرتجمة :مقاربة يف ترجمة كتاب “زايد من

التحدي �إىل االحتاد” من العربية �إىل العربية” .واختتم
الأ�ستاذ الدكتور رام��ز م�صطفى زك��اي ،مدير عام معهد
الرتبية والرتاث وال�سياحة يف تريانا بجمهورية �ألبانيا،
اجلل�سة ببحث عنوانه “ترجمة كتاب “زايد ،رج��ل بنى
�أمة” �إىل اللغة الألبانية ودوره يف تعزيز �صورة الإمارات
و�إرثها احل�ضاري يف بالد البلقان».
و�آخر اجلل�سات كانت بعنوان( :ق�ضايا الرتجمة املعا�صرة
بني النظرية والتطبيق) وقد �أدارتها الأ�ستاذة ليلى العلي،
من ق�سم الرتجمة والن�شر يف الأر�شيف واملكتبة الوطنية،
وقد ا�ستهلت بدرا�سة الربوفي�سور يحيى عبد التواب ،من

معهد امل�سرح بالكويت ،عنوانها“ :الرتجمة والثقافة يف
ع�صر العوملة” ،ثم قدمت الدكتورة �شيماء حممد عبد
الفتاح ر�ضوان من كلية الأل�سن بجامعة عني �شم�س يف
جمهورية م�صر العربية بحثاً بعنوان:
“�إ�شكاليات ت��رج��م��ة �أدب جن��ي��ب حم��ف��وظ �إىل اللغة
الإ�سبانية” ،وقدم الأ�ستاذ معاذ بني عامر -وهو باحث يف
الدِّرا�سات الفكرية والفل�سفية من �إربد باململكة الأردنية
الها�شمية -بحثاً بعنوان “�أخطاء الرتجمة :تقدّم العقل
ال��ع��المِ ناحية اخل��ل��ف ..عن كتاب ت���أري��خ يوحنا النيقي:
الإ���س�لام املُبكر ب��رواي��ة قبطية” ث��م ق��دم الأ���س��ت��اذ خالد

عرفه �سامل  -الباحث يف درا�سات الرتجمة وهو يقيم يف
عجمان -درا���س��ة بعنوان“ :ترجمة ال�شا�شة بني املا�ضي
واحلا�ضر :مقاربة تاريخية”
وا�ستعر�ض الأ�ستاذ عا�صم ف�ؤاد وهو باحث ومدقق لغوي
من جمهورية م�صر العربية “تاريخ الرتجمة يف العامل
العربي بني التحدي والطموحات” واختتمت فعاليات
اليوم الثالث ببحث قدمته الأ�ستاذة فاطمة حممد علي،
الأكادميية والباحثة يف درا�سات الطفولة من جمهورية
م�صر العربية ،عن “�إ�شكاليات دبلجة الأف�ل�ام املوجهة
للأطفال».

تكرم الفائزين
ثقافية ال�شارقة ّ
بجائزة الإبداع العربي االثنني املقبل
تنظم �إدارة ال�����ش���ؤون ال��ث��ق��اف��ي��ة يف دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة يف
ال�شارقة االثنني املقبل يف ق�صر الثقافة حفل تكرمي
الفائزين يف الن�سخة الـ  25من جائزة ال�شارقة للإبداع
العربي  -الإ�صدار الأول والتي تتوا�صل فعالياتها على
مدى ثالثة �أيام.
وتك ّرم اجلائزة يف هذه الن�سخة  18فائزاً وفائزة من
الدول العربية و�ستقام الور�شة العلمية امل�صاحبة لها
مب�شاركة فائزين ونقاد من خمتلف ال��دول العربية،
ب�إ�شراف د� .صالح هويدي.
وق���ال حممد �إب��راه��ي��م الق�صري م��دي��ر �إدارة ال�ش�ؤون
الثقافية الأم�ي�ن ال��ع��ام للجائزة �إن اجل��ائ��زة حظيت
م��ن��ذ ان��ط�لاقِ��ه��ا ب��رع��اي��ة م��ن ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س

الأع��ل��ى حاكم ال�شارقة من منظور الإهتمام بالأدباء
ال�شباب ال��ع��رب و�أك����دت ح�ضورها ع��رب��ي��اً يف احلقول
الأدبية التي تقدّمها ..م�ؤكداً �أنها �أوجدت بيئ ًة �إبداعي ًة
وا�سع ًة وغزيرة التن ّوع ورف��دت املكتبة العربية مبئات
الإ�صدارات الأدبية والفكرية والنقدية.
و�أ����ش���ار ال��ق�����ص�ير �إىل �أن ه���ذه الن�سخة ت��ك��م��ل عامها
اخلام�س والع�شرين من الأَل��ق والإب���داع حيث متكنت
من الك�شف عن مبدعني منهم من �أ�صبح اليوم قامة
�أدب��ي��ة ب��ف��ك��ره و�إب���داع���ه ون��ت��اج��ه يف ال�����س��اح��ة الثقافية
العربية.
ونوه �إىل �أن اجلائزة �أ�سهمت يف رعاية ال�شباب العربي
كما �ش ّكلت ف�ضاء �إبداع ّياً الفتاً يف حقولها الأدبية ال�س ّتة
والق�صة الق�صرية وامل�سرح و�أدب
وهي :ال�شعر والرواية
ّ

الطفل والنقد الأدبي ..الفتا �إىل �أن جمموع امل�شاركات
يف حماور اجلائزة لهذه ال��دور ِة بلغ  /417/م�شاركة
من الدول العربية.
وي�شهد اليوم الأول من الفعاليات عقد الور�شة العلمية
ال��ت��ي ت�شمل ع��ل��ى ث�لاث��ة حم���اور رئي�سية يف الرواية
التفاعلية والتكنولوجيا وال�سرد والواقع مدخل �إىل
االفرتا�ضي.
وي�����ش��ه��د ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن ف��ع��ال��ي��ات اجل���ائ���زة تكرمي
ال���ف���ائ���زي���ن وق��������راءات ���ش��ع��ري��ة ل��ل��ف��ائ��زي��ن يف جمال
ال�شعر وق��راءات ق�ص�صية للفائزين يف جمال الق�صة
الق�صرية.
ويف ال��ي��وم ال��ث��ال��ث والأخ��ي�ر تختتم فعاليات اجلائزة
بقراءات �شعرية يف جمل�س خورفكان الأدبي.

�أبوظبي وجهة املثقفني والأدباء يف مايو
والقمة الثقافية ومعر�ض للكتاب �أبرز الأحداث
ت�شهد �إم���ارة �أب��وظ��ب��ي خ�لال �شهر مايو احلايل
حراكا ثقافيا حافال بالأحداث والفعاليات التي
تر�سخ مكانتها كنقطة جذب للمبدعني والك ّتاب
واملثقفني من خمتلف دول العامل ويعزز ح�ضورها
كالوجهة الثقافية الأوىل على م�ستوى املنطقة.
وت�ضم قائمة الفعاليات الثقافية التي ت�شهدها
العا�صمة خالل ال�شهر احل��ايل القمة الثقافية،
وم��ع��ر���ض �أب���وظ���ب���ي ل��ل��ك��ت��اب ،وامل�����ؤمت����ر ال����دويل
للن�شر العربي وال�صناعات الإب��داع��ي��ة ،و�سل�سلة
م��ن الفعاليات الأدب��ي��ة والفنية والثقافية التي

تتوا�صل منذ بداية ال�شهر يف املجمع الثقايف يف
�أبوظبي.
وت���ق���ام ال��ق��م��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ه���ذا ال���ع���ام حت���ت �شعار
“الثقافة �أ���س��ل��وب حياة” يف م��ن��ارة ال�سعديات
خ�ل�ال ال��ف�ترة م��ن � 16إىل  18م��اي��و احلايل،
وذل���ك مب�شاركة ق���ادة عامليني يف ق��ط��اع الثقافة
واالقت�صاد الإبداعي.
وت��ن��اق�����ش ال��ق��م��ة ا���س��ت��ك�����ش��اف احل���ل���ول الثقافية
الإبداعية لأبرز الق�ضايا العاملية يف عامل ما بعد
جائحة كورونا كما تناق�ش من خ�لال حماورها

التحديات املعا�صرة التي تقود املتغريات يف جمال
ال�����ص��ن��اع��ات الإب���داع���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة والقطاعات
الثقافية الأو�سع يف عامل اليوم ،وتركز على �إيجاد
احللول املنا�سبة للتحديات والفر�ص التي تواجه
ال�صناعات الثقافية والإبداعية وقطاع الثقافة
عموماً.وحتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة  ،يُنظم مركز �أبوظبي
للغة العربية ،التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة
يف �أبوظبي ،الدورة الـ 31ملعر�ض �أبوظبي الدويل
للكتاب ،الذي يقام خالل الفرتة من  23وحتى
 29مايو  ،يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض،
مب�����ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة م��ن ك��ب��ار الأدب������اء ،واملفكرين،
والنا�شرين من جميع �أنحاء العامل.
وت�ست�ضيف دورة ه���ذا ال��ع��ام م��ن امل��ع��ر���ض �أكرث
م��ن �أل���ف نا�شر م��ن  80دول���ة ،ي��ق�� ّدم��ون جدو ًال
متكام ً
ال م��ن الفعاليات ي�ض ّم �أك�ث�ر م��ن 400
فعالية متنوعة ُتلبي تطلعات اجل��م��ه��ور ،فيما
حتل جمهورية �أملانيا االحتادية ك�ضيف �شرف ،يف
الوقت الذي اختار املركز عميد الأدب العربي طه
ح�سني �شخ�صية العام املحورية للمعر�ض.
�إىل ج��ان��ب ذل����ك ،م��ن امل��ق��رر ه���ذا ال��ع��ام انعقاد
الدورة الأوىل من امل�ؤمتر الدويل للن�شر العربي
وال�����ص��ن��اع��ات الإب���داع���ي���ة ،ال����ذي يُ��ع��ق��د ي���وم 22

مايو ،قبيل انطالق ال���دورة الـ 31من معر�ض
�أب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب ،مب�����ش��ارك��ة نخبة من
اخل�ب�راء واملتخ�ص�صني يف القطاع م��ن خمتلف
�أنحاء العامل .ويناق�ش امل�ؤمتر جملة من الق�ضايا
ال��ه��ادف��ة �إىل ت��ع��زي��ز �صناعة ال��ك��ت��اب والنهو�ض
بقطاع الن�شر.
بدوره يوا�صل املجمع الثقايف يف �أبوظبي تنظيم
جمموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي
ت�ستهدف كافة الفئات العمرية وخمتلف �شرائح
املجتمع.
وتت�ضمن الفعاليات جمموعة من ور�ش العمل يف
جمال اخلياطة والنحت وت�صميم الأزياء ثالثية
الأب���ع���اد ،وال��ر���س��م ث�لاث��ي الأب���ع���اد ،وال��ر���س��م على
احل��ري��ر والقما�ش وال��زج��اج ،وف��ن الف�سيف�ساء،
و�صنع الأع��م��ال الفنية باال�ستعانة بـ”الليزر”،
وتعليم مهارات اخلط العربي واحل��رف اليدوية
ل�ل��أط���ف���ال ،وور�����ش����ة ت��ع��ل��م �أ����س���ا����س���ات الزخرفة
الإ�سالمية والديكوباج ،والر�سم على الزجاج.
�أما برنامج الفنون الأدائية يف املجمع ،فيت�ضمن
عر�ضاً فنياً �أدائياً راق�صاً بعنوان “النحيب” من
�إع��داد وتنفيذ م�صم َمي الرق�ص ك��ون �أغو�ستنن
ورو�سالبا توري�س غرييرو ،بالإ�ضافة �إىل ور�شة
ف��ن ال��رق�����ص ل��ف��ن ال��ه��ي��ب ه���وب م��ع ف��رق��ة قادر
عطو� ،أكروراب.

وت�ستمر  3معار�ض فنية يف املجمع يف ا�ستقبال
ال��زوار خ�لال �شهر مايو ،ومنها معر�ض ال�صور
ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ة والأف����ل���ام “فرح القا�سمي:
ت�����ص��رف��ات عامة” ،وم��ع��ر���ض ال��ف��ن الت�شكيلي

“حممد الأ����س���ت���اد :م��ن��ظ��ور �آخر” ،ك��م��ا �سيتم
تنظيم ج��ول��ة �إر���ش��ادي��ة اف�ترا���ض��ي��ة جم��ان��ي��ة يف
معار�ض املجمع الثقايف مبا فيها معر�ض الفنان
الت�شكيلي املغربي حممد �شبعة.
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مل �أهتم باملقارنة بالن�سخة الأجنبية

�أحمد داوود�" :سوت�س
بالعربي" ت�ضمن ق�ضايا
مت�س املجتمع
ا�ستطاع الفنان �أحمد داوود� ،أن ي�ضع ا�سمه بني
كبار جنوم الدراما ،كواحد من جنوم ال�صف الأول
�سواء كان يف الدراما �أو ال�سينما ،وقد �أطل علينا
هذا العام من خالل م�سل�سل "�سوت�س بالعربي"
م�شار ًكا يف بطولته بجانب الفنان �آ�سر يا�سني.
يف هذا احلوار مع "داوود" يك�شف عن تفا�صيل
م�شاركته يف "�سوت�س بالعربي" واملقارنة
بالن�سخة الأجنبية وعن فيلمه اجلديد
"هي�صة" والكثري من الأ�سرار:
• يف ال���ب���داي���ة ..ما
�����س����ب����ب اجن�����ذاب�����ك
مل�����س��ل�����س��ل �سوت�س
بالعربي؟
 م���ن���ذ �أن ق�����ر�أت�أول خم�س حلقات
اجن�������ذب�������ت ج�������دًا
ل�شخ�صية (�آدم)،
فوجدت نف�سي �أكتب
م��ل�اح����ظ����ات ح����ول
ع��ل�اق����ت����ه بجدته
وع�ل�اق���ت���ه باملكتب،
ف����ق����ررت ب���ال���ف���ع���ل �أن
�أ�شارك يف امل�سل�سل.
• وه��ل كنت تخ�شي املقارنة
بالن�سخة الأجنبية؟
ال �أه��ت��م ب��امل��ق��ارن��ة ويف الوقتال������ذي ق�������ر�أت ف���ي���ه �أول خم�س
ح��ل��ق��ات ك��ن��ت مل �أ���ش��اه��د الن�سخة
الأج��ن��ب��ي��ة ول���ك���ن ���ش��اه��دت �أك��ث��ر من
حلقة من املو�سم الأول ،وبعدها قررت
�أن ال �أ�شاهده مرة �أخرى حتى ال �أت�أثر
بال�شخ�صية ،وات�صرف فيها بحرية،

�آية عبد اهلل تطرح �أغنية
"احلب مبد�أ" باللهجة ال�سعودية
ط��رح��ت امل��ط��رب��ة ال�����ش��اب��ة �آي����ة ع��ب��د اهلل �أغنية
جديدة باللهجة ال�سعودية حتمل ا�سم "احلب
مبد�أ" وهى من كلمات عدنان اليماين و�أحلان
عبد اهلل عالم وتوزيع �أحمد عبد اجلواد.
وتقول كلمات �أغنية "احلب مبد�أ":
احل���ب م��ب��د�أ �أه م��ب��د�أ خ��د وه����ات وال���وف���ا بيننا
�إخال�ص
خد وهات �أه يف احلياة �شعور بالأمل �إح�سا�س
و ان��ت لوحدك اه لوحدك يف ذات��ي مالك مثيل
يف النا�س
ورد الربيع ل��ون ال�شفايف اه ل��ون ال�شفايف و
الن�سيم يهوي ال�ضفاير

و احلنان وا�ضح و �شاهد اه وا�ضح و �شاهد و يف
عيونك حب ثاير
يا حبيبي خد حياتي خلي حبنا ماله اخر
و ان��ت لوحدك اه لوحدك يف ذات��ي مالك مثيل
يف النا�س
و ت��ع��ايل ت��ع��ايل تعايل
نغني للحياه
ن�����ه�����دي�����ه�����ا
ح�������ب
و

�شذا
و تعايل تعايل تعايل نبني باالمل
نرويها اخد و عطا
مني زينا يف حبنا يا وردة عانقها الندي
و انت لوحدك اه لوحدك يف ذات��ي مالك مثيل
يف النا�سيذكر �أن امل��ط��رب��ة �آي���ة عبداهلل
طرحت �أي�ضا �أغنيتها "كنت بكدب" يف
بداية ال�سنة اجلديدة علي طريقة
الفيديو كليب ،من كلمات نا�صر
اجليل و�أحل��ان �أ�شرف بازيد
و ت���وزي���ع ع��م��ر �إ�سماعيل،
وم��ه��ن��د���س ����ص���وت حممد
�إ���س��م��اع��ي��ل ،وح��ر���ص��ت �آية
ع����ب����داهلل ع���ل���ي ت�سجيل
�أغ���ن���ي���ة ك���ن���ت ب����ك����دب يف
���س��ت��دي��و ����ص���وت احل���ب.
�آي�������ة ع���ب���د اهلل ممثلة
وم��ط��رب��ة دخ���ل���ت الفن
يف ال��راب��ع��ة م��ن عمرها
ع���ن ط��ري��ق دار الأوب�����را
امل���������ص����ري����ة
ب�����ف�����رق�����ة
املاي�سرتو
������س�����ل�����ي�����م
����س���ح���اب،
و�أب�����دع�����ت
يف �أغ����ان����ى
ك��وك��ب ال�����ش��رق �أم
كلثوم ،كما كانت �أي�ضا
ب��ارع��ة م��ع فريق كنوز
ل��ل��م��و���س��ي��ق��ى العربية
ل�����ل�����م�����ط�����رب حم����م����ود
دروي���������ش ،وح��ق��ق��ت �آي���ة
عبد اهلل املركز الثالث ،يف
مهرجان املو�سيقى العربية
بدار الأوبرا لعام .2011

كما �أنه ميكن �إنتاج امل�سل�سل ب�أ�شكال كثرية وكل دولة ت�صنع امل�سل�سل
بطريقتها.
• ماذا عن الت�شابه بني الق�ضايا التي كانت يف الن�سخة الأ�صلية
الأجنبية والن�سخة امل�صرية احلالية؟
 الق�ضايا واحدة مثل التحر�ش وال�سرقة ،ولكن مع اختالف النظامبني اخلارج وهنا ،وهي عموما كلها ق�ضايا مت�س املجتمع ،واالختالف
فقط كان يف �شكل املحكمة.
• م�شهد وف��اة ج��دة "�آدم" تفاعل معه اجلمهور على ال�سو�شيال
ميديا ..حدثنا عن كوالي�سه؟
ريا من ه��ذا امل�شهد ،وتذكرت وف��اه جدتي ،وق�صدت �أن
 ت�أثرت كث ًيخرج بهذا ال�شكل� ،أنا اجتهد يف كل امل�شاهد و�أب��ذل �أق�صى ما لدي،
�صباحا ،ودخلت الغرفة بالفعل
وكان ت�صوير هذا امل�شهد ال�ساعة 9
ً
ور�أيت م�شهد املوت �أمامي ،والكفن ب�شكل معني ،ف(ات�شحنت ورحت يف
حته تانية) ،والكامريات كانت تتغري حويل �سري ًعا وقر�أت يف امل�صحف،
وظللت فرتة م�شغوال بكل هذه الأ�شياء يف امل�شهد ،وفج�أة عم ال�صمت
على اللوكي�شن ونا�س كثرية ت�أثرت به حتى مهند�س الت�صوير ت�أثر به
جدا وتذكر ولده ،و�أدركت �أن النا�س ت�أثرت بهذا امل�شهد لأن كل منهم
ر�آه يف حياته.
• وم��اذا عن اختيار �إفيهات الأف�لام يف امل�سل�سل التي دارت بينك
وبني �آ�سر يا�سني؟
 بالفعل ك��ان��ت م��وج��ودة يف الن�سخة الأ�صلية الأج��ن��ب��ي��ة ،ف��ك��رة �أنالأثنني كانا يحبان الأفالم فبد�أنا نلعب عليها ،واحلمد هلل جتمعني
عالقة جميلة مع �آ�سر يا�سني لذلك خرجت بهذا ال�شكل ،فكنا نبحث

�إيهاب توفيق
يطرح "با�شا"
�أحدث كليباته
الغنائية
طرح املطرب �إيهاب توفيق �أح��دث �أعماله الغنائية ،واملمثلة يف كليب
�أغنية "با�شا" ال���ذى انتهى م��ن ت�سجيلها وت�صويرها منذ فرتة،
واخ��ت��ار طرحها يف ه��ذا التوقيت ،حيث يتما�شى �إيقاعها مع
�أجواء ال�صيف من ناحية اللحن والتوزيع املو�سيقي.
الأغنية مت ت�صويرها يف دب��ى ،وم��ن �إخ��راج عادل
���س��رح��ان ،وك��ل��م��ات حممد �شكري و�أحل����ان بينو
وتوزيع مان�سى.وطرح املطرب �إيهاب توفيق،
م���ؤخ�� ًرا� ،أغنية بعنوان "�أبو�س قلبك" ،يف
عيد احلب املا�ضى على موقع الفيديوهات
"يوتيوب" ،وه�����ى م����ن ك���ل���م���ات خالد
الب�شبي�شى ،و�أحلان �أحمد زعيم ،وتوزيع
حممد نور.كان �إيهاب توفيق ،قد طرح
خالل �شهر نوفمرب املا�ضى فيديو كليب
"�أنت اختياري" على يوتيوب ،وهى من
كلمات و�أحلان حممد رفاعى ،توزيع
ع���ادل ع��اي�����ش ،ومت ت�صوير الكليب
يف الإم���ارات وحتديدًا مدينة دبى،
حيث تعاون فيها �إيهاب توفيق مع
املخرج عادل �سرحان.
كما ط��رح �إي��ه��اب توفيق فيديو
ك��ل��ي��ب "�أنت اختيارى" ،على
ي����وت����ي����وب ،وه������ى م�����ن كلمات
و�أحل����ان حممد رف��اع��ى ،توزيع
ع�������ادل ع���اي�������ش ،ومت ت�صوير
الكليب يف الإم���ارات وحتديدًا
مدينة دبى ،حيث تعاون فيها
�إيهاب توفيق مع املخرج عادل
�سرحان.
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عما ي�صلح للم�شهد ثم اختيار �إفيهات تكون لها عالمة مع اجلمهور.
• وماذا عن ر�أيك يف البطولة اجلماعية؟
علي م�سل�سالت للبطولة ،ودائما
 بعد م�سل�سل �سجن الن�سا عر�ض ّ�أحب هذه النوعية من امل�سل�سالت،
مثل ج��ران��د �أوت��ي��ل ،ه��ذا امل�ساء� ،أه��و ده اللي ���ص��ار ،فهم م�شروعات
ع��ن��ا���ص��ره��ا م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ذل��ك ف��اخ��ت��اره��ا دائ��� ًم���ا و�أج���ده���ا ت��ع��ي�����ش مع
اجلمهور.
• �شخ�صية �آدم يف امل�سل�سل تدخل يف عالقات ن�سائية كثرية ..كيف
ر�أيت ذلك؟
 العالقات الن�سائية يف الن�سخة الأجنبية كانت موجودة ،ولكن �أثناءالت�صوير يكون هناك وق��ت بني كل عالقة ،مبعنى �أن مل يدخل يف
�أكرث من عالقة يف وقت واحد.
• وماذا عن فيلم هي�صة؟
 بد�أنا ت�صوير �أول م�شاهد الفيلم ،وتدور �أحداث الفيلم حول لعبكرة القدم ،والفيلم من ت�أليف حممد ناير و�إخراج عثمان �أبو لنب
• وماذا عن فيلم يوم 13؟
الفيلم من نوعية الأف�لام الـ 3Dو�أمتنى �أن ينال �إعجاب اجلمهور
ومن املقرر �أن يتم عر�ضه يف عيد الأ�ضحى،
وه��و م��ن ت���أل��ي��ف و�إخ����راج وائ���ل ع��ب��داهلل وي�����ش��ارك يف البطولة دينا
ال�شربيني و�شريف منري.
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طبيب يك�شف �سببني لأمل �أ�سفل الظهر يف الربيع
�أعلن الدكتور �أندريه كابيت�شكني� ،أخ�صائي تقومي
العظام� ،أن الكثريين يف ف�صل الربيع ي�شكون من �أمل
�أ�سفل الظهر.
وي�شري الأخ�صائي يف مقابلة مع راديو "�سبوتنيك"
�إىل �أن هذا الأمل الذي ي�شعر به الكثريون يف منطقة
الفقرات ال�صدرية �أو �أ�سفل الظهر يف ف�صل الربيع،
يف كثري من الأحيان �سببه التهاب ،ناجم عن تقلبات
درجات احلرارة يف هذه الفرتة.
وي���ق���ول" ،الطق�س غ�ير م�ستقر يف ال��رب��ي��ع ،حيث
يتغري ب�سرعة من اجلو البارد �إىل الدافئ وبالعك�س
ويكون م�شم�سا وممطرا يف نف�س اليوم .وال ت�ستطيع
منظومة اجل�سم الع�ضلية ،والأرب��ط��ة حتمل هذه
التغريات يف درج���ات احل���رارة .لذلك ت�ستجيب لها

بانقبا�ضات انعكا�سية ،ت�شنجات م���ؤمل��ة �أو �ضغوط.
لذلك ن�شعر بهذا الأمل احلاد واملفاجئ يف الظهر �أو
�أ�سفل الظهر .كما �أن تغري درج��ات احل���رارة ي�سبب
التورم وااللتهاب والأمل .لذلك من الأف�ضل يف هذه
الفرتة من العام ،ارتداء مالب�س قطنية كي متت�ص
ال��ع��رق وت��ع��ت�بر و���س��ي��ل��ة وق��اي��ة ج��ي��دة م��ن �أمرا�ض
الظهر".
وي�����ض��ي��ف ،وال�����س��ب��ب الآخ�����ر لأمل �أ���س��ف��ل ال��ظ��ه��ر يف
الربيع ،هو الن�شاط البدين �أث��ن��اء العمل يف املزارع
واحلدائق.
ويقول�" ،إن النا�س بعد ق�سط الراحة الذي ح�صلوا
عليه يف ال�شتاء ين�شطون بدنيا فج�أة وي�سعون لأداء
�أع��م��ال يف حدائقهم وم��زارع��ه��م خ�لال ف�ترة زمنية

خرباء يحذرون من اتباع حمية
كيم كارد�شيان الغذائية للتخ�سي�س

البابوجن

يتميز البابوجن بخ�صائ�ص عجيبة لتهدئة املعدة ف�ض ً
ال عن نطاق وا�سع
من اال�ستخدامات التي ثبتت فعاليتها عرب �أجيال طويلة .وي�ساعد �أي�ضاً
على التخل�ص من عرث اله�ضم وم�شكالت ما قبل ال��دورة ال�شهرية ،كما
يخل�صك من ال�شعور بالغثيان والتهابات الأمعاء.
وتظهر ال��درا���س��ات �أن ه��ذه ال��زه��رة اجلميلة حت��ت��وي على م���واد م�ضادة
للت�شنجات وااللتهابات كما ي�ستفاد منها يف عالج الأمعاء واملعدة وت�شنجات
الدورة ال�شهرية .ويعد البابوجن عالجاً عجيباً لأوجاع الر�أ�س وي�شرب عادة
بد ًال عن ال�شاي.
وي�ستفاد من البابوجن يف ح��االت الت�شنجات امل�صاحبة ل��ل��دورة ال�شهرية
وع�سر اله�ضم والإجهاد العام.
لكن ين�صح بتجنب تناول البابوجن يف حالة احل�سا�سية نحو ورود الأقحوان
وزهرة الراجويد و�أي�ضاً �إذا كنت تتناولني الوارفارين (مميع للدم).
تقول �أدبيات الطب ال�صيني ال�شعبي وعلوم العالج بالزيوت العطرية �أن
البابوجن يقي العني ولكن يف واقع الأمر ال تتوفر �أية �أبحاث علمية جتزم
بذلك.

• كم بو�صة توجد يف الياردة الواحدة؟
 36بو�صة.

• ما هي �أكرب اجلزر الآ�سيوية؟
جزيرة بورنيو.

• ما هو �أكرب املحيطات بالعامل؟
املحيط الهادي.

• �أي املدن كانت عا�صمة الدولة العبا�سية؟
بغداد.

• ما �أول دولة �شرعت بالألعاب الأوملبية؟
اليونان.

ق�صرية مع بداية �شهر مايو .وهذا �ضار جدا ،ي�سبب
الأمل وتفاقم الأمرا�ض املزمنة مثل تنخر العظام يف
العمود الفقري ،و�آالم الظهر املختلفة".
وي�ضيف" ،الأمل ،هو رد فعل ف�سيولوجي للج�سم.
وميكن �أن تكون متالزمة الأمل �شديدة .ومن �أجل
تخفيف ���ش��دة الأمل ت��وج��د م��راه��م و�أدوي�����ة عديدة
م�ضادة لاللتهابات .كما هناك ل�صقات حتتوي على
مادة خمدرة ،جميعها تفيد يف تخفيف الأمل وعالجه
خالل النهار ،ولكن �إذا مل يعالج هذا الأمل في�ستمر
مدة �أ�سبوع وقد ي�صبح مزمنا".
وين�صح با�ست�شارة الطبيب الأخ�صائي يف حال ا�ستمر
الأمل م��دة � 3-1أي���ام حتى عند ا�ستخدام الأدوية،
وي�سبب �صعوبة احلركة.

�أيقونة البوب الرو�سية �إليزافيتا �أندريفنا جريدميوفا امللقبة مبونيتو�شكا تقدم ً
عر�ضا �أمام �أكرث من �ألف معجب،
معظمهم من الأوكرانيني والبيالرو�سيني ،خالل حفل مو�سيقي مناه�ض للحرب يف وار�سو ،بولندا .ا ف ب

حذر خرباء يف التغذية من �أن جتربة النظام الغذائي القا�سي الذي اتبعته
كيم كارد�شيان خل�سارة  16رط�لا من وزنها يف ثالثة �أ�سابيع قبل حفل
 ،Met Galaقد ي�ؤدي لزيادة الوزن.
و�أ�شارت الدكتورة ديبورا �سالفاتور من جامعة لونغ �آيالند يف نيويورك� ،أن
اخلطة التي اتبعتها عار�ضة الأزياء وجنمة تلفزيون الواقع كيم كارد�شيان
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ا�ستعادة كل الوزن املفقود بالإ�ضافة �إىل وزن �إ�ضايف لأن
�شخ�صا ما �سيعود �إىل نظامه الغذائي القدمي ،بدال من اتباع نظام �صحي
�أكرث.
وقالت الدكتورة ل��ورا فيلدمان �إن فقدان ال��وزن ال�سريع ميكن �أن يبطئ
�أي�ضا عملية التمثيل الغذائي ،مما يجعل فقدان الوزن �أكرث �صعوبة لأن
اجل�سم يحرق �سعرات حرارية �أقل كل يوم.
و�أ�ضاف �أخ�صائيو تغذية �أن الأ�شخا�ص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي
قد يتعر�ضون خلطر الإ�صابة باجلفاف ،وال�شعور بالع�صبية �أو الدوخة �أو
التعب.
ويقول خ�براء ال�صحة �إن �أف�ضل طريقة لفقدان ال��وزن هي تقييد تناول
ال�سعرات احلرارية تدريجيا واعتماد �أ�سلوب حياة �أكرث ن�شاطا.
وحذروا من �أن الأنظمة الغذائية ال�سريعة لفقدان الوزن مو�صى بها فقط
للأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة املفرطة ،لكنهم يقولون �إنه ال ينبغي
لأحد �أن ي�ستمر يف اتباعها ملدة تزيد عن � 12أ�سبوعا.
و�أ���ش��ارت الدكتورة �سالفاتور" :يف كثري من الأح��ي��ان يكون فقدان الوزن
ال�سريع هو وزن املاء الناجت عن اجلفاف ،ولكن ميكن �أن يكون �أي�ضا ب�سبب
التقييد ال�صارم ال��ذي قد ي���ؤدي �إىل ا�ضطراب الأكل".و�أ�ضافت ":هذه
الأن��واع من ممار�سات احلمية لي�ست م�ستدامة وميكن �أن ت�ؤدي �إىل عودة
الوزن بالإ�ضافة �إىل ب�ضعة �أرطال �إ�ضافية".
وحذرت الدكتورة فيلدمان من �أن هذه االنظمة القا�سية لها عدة ت�أثريات
بالإ�ضافة �إىل �إبطاء عملية التمثيل الغذائي ،فهي تفتقر �إىل العنا�صر
الغذائية املطلوبة.
وقالت فيلدمان" :ميكن �أن ي���ؤدي التخل�ص من الكربوهيدرات يف كثري
من الأح��ي��ان �إىل �شعور النا�س بالدوخة والتعب و�صعوبة الرتكيز ،هذه
لأن ال�سكر هو م�صدر الطاقة لدماغك وامل�صدر املبا�شر للطاقة لع�ضالتك
وخاليا ج�سمك".
وكانت جنمة الواقع قللت من تناولها لل�سعرات احلرارية وذهبت يف اجلري
يوميا على جهاز امل�شي لت�ستطيع ارت��داء ف�ستان مارلني مونرو يف حدث
الأزياء ال�سنوي .Met Gala
وا�ستخدم م�شاهري �آخرون �سابقا �أنظمة غذائية قا�سية لإنقا�ص الوزن ،مبا
يف ذلك املغنية جي�سيكا �سيمب�سون ،التي فقدت  100رطل يف �ستة �أ�شهر يف
عام .2019
ويقول الأطباء �إن��ه على الرغم من �أن هذه احلميات ميكن �أن ت���ؤدي �إىل
فقدان الوزن ب�سرعة� ،إال �أنها "لي�ست طريقة منا�سبة �أو �آمنة للجميع".

• هل تعلم �أن اجل�سم يحتمل حرارة حتى  128درجة مئوية
• هل تعلم �أن الأذن الي�سرى �أ�ضعف �سمعاً من الأذن اليمنى
• هل تعلم �أن فيتامني �أ املوجود يف  ،زيت ال�سمك وزيت كبد احلوت و�صفار البي�ض والزبدة والق�شدة
واخل�ضروات ال�صفراء طويلة الأوراق واجل��زر والكمرثى الزم لنمو الطفل ونق�صه يعوق عملية النمو
واالفراط يف تناوله ي�سبب �ضغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�صداع وت�ساقط ال�شعر وي�شقق اجللد وال�شفاه
ويغري يف تكوين العظام وي�ؤمل املفا�صل
• هل تعلم �أن االفراط يف �أخذ بع�ض �أنواع الفيتامينات ي�ؤدي اىل الت�سمم
• هل تعلم �أن الفيل يبكي عندما يكون حزين
• هل تعلم �أن احل�صان ميوت اذا قطع ذيله
• هل تعلم �أن ال�سلحفاة هي احليوان التي يحفظ عظمه يف حلمه
• هل تعلم �أن الدلفني يغلق عني واحدة عندما ينام
• هل تعلم �أن ال�سلحفاة والذبابة والأفعى ال متتلك حا�سة ال�سمع
• هل تعلم �أن �أقوى ع�ضلة يف ج�سم الإن�سان هي ع�ضلة الفك

الأ�سد و�شبله املفقود
ارتعد الثعلب وهو ي�سمع زئري الأ�سود فقد كان عالياً جداً واي�ضاً غا�ضباً جداً � ..س�أل نف�سه يا ترى ماذا حدث
مايل ا�سمع الأ�سود تز�أر وهى غا�ضبة �س�أذهب لأعرف ف�أنا ال ا�ستطيع ان اجل�س وانتظر.
ذهب الثعلب �إىل عرين الأ�سود وهو يحاول معرفة الأخبار وحني و�صل وجد امامه الأ�سد الكبري وهو �صديقاً
له ف�س�أله بقلق :مايل اراكم تز�أرون هل حدث �شيئاً؟ فقال الأ�سد اختفى �شبلي ال�صغري  ..ال تقف امامي هكذا
اذهب وابحث عنه ..اذهب و�أال قتلتك ،يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني.
جرى الثعلب من امام الأ�سد واخذ ي�صرخ وهو يف الطريق عن ال�شبل ال�صغري ال�ضائع وكلما تقابل مع احد
احليوانات �س�أل هل وجدمتوه ولكن اجلميع كانوا يجيبون بالنفي والغابة كلها من�شغلة بالبحث عن ال�شبل
ال�صغري ..مل ت�ترك احليوانات مكاناً اال وبحثت فيه ف��وق الأ�شجار وحتتها ..بني ال�شجريات وو�سط املياه
ال�ضحلة ،من اطراف الغابة لأطرافها ومن �شرقها �إىل غربها ولكن دون فائدة واجتمع اجلميع حول الأ�سد
يقولون رمبا وقع يف يد �صياد! ف�صرخ ال�صقر وق��ال :ال مل ي���أت �إىل غابتنا �صيادون اليوم وال حتى ام�س..
فقال القرد رمبا �سقط يف النهر فرد التم�ساح وقال ال ..ا�شرف على النهر بنف�سي مل ي�سقط فيه �أي حيوان
اليوم .ف�صرخ الأ�سد وقال ح�سناً هل تبخر ابني يف الهواء ايها املغفلون� ..صمت اجلميع رمبا خوفاً منه ورمبا
احرتاماً لدموع الأم املنكوبة ..وو�سط هذا ال�صمت املطبق جاء ال�شبل ال�صغري ووقف و�سط الزحام وهو يقول
ماذا حدث ملاذا تبكون ،انده�ش اجلميع وتعجبوا ثم نظروا �إىل الأ�سد وهم يكتمون �ضحكاتهم خوفاً من الأ�سد
الذي برزت عيناه وهو ينظر �إىل �شبله الذى كان يبكيه منذ حلظات� ..صرخ فيه اين كنت ايها ال�شقي؟ فقال:
كنت انام يف التجويف اعلى ال�شجرة من اخللف ،كم كان النوم فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�س برغبتي يف النوم
مرة اخ��رى ..ان�سحب ال�شبل بهدوء والتف خلف ال�شجرة فت�سلق فروعها ودخل يف جتويف عميق لي�ستكمل
نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها ت�ضحك وت�ضحك حيث �صرخ الثعلب وقال كان ينام فوق ر�أ�س ابيه وهو
ال يح�س بذلك ،يا له من غبي� ،آه كم هو غبي  ..ومل يقل كلمته الثالثة فقد لطمه الأ�سد لطمة قوية فقتله يف
احلال فقد ظن ان الأ�سد يق�صده هو بالغباء وال يق�صد ابنه وعندما عاتبته زوجته قال :هذ ال�شبل من ظهر
ذاك الأ�سد .وال ي�صح ان يو�صف بالغباء ابداً ..فهل دفع الثعلب حياته ثمناً لغبائه ام غباء الأ�سد؟.

