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اأمل ملر�سى باركن�سون.. مركب موجود يف الفاكهة يحمي الدماغ
الأع�شاب  م��وج��ود يف  ت��اأث��ر مركب  ع��ن  درا���ش��ة طبية حديثة  ك�شفت 

والفاكهة، ي�شاعد يف الوقاية من مر�ض باركن�شون.
 Science ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف جم���ل���ة  ن�������ش���رت  ال���ت���ي  ال����درا�����ش����ة  ووف������ق 
ال�"فارني�شول"،  مركب  فاإن   ،Translational Medicine
فئران  "الدوبامني" ل��دى  تنتج  التي  ال��دم��اغ  خاليا  تلف  اأوق��ف  قد 
خ�شعت للتجربة. و"الفارني�شول" مركب يلعب دورا مهما يف ت�شكيل 

�شترويدات من�شطة، مهمة للبناء الع�شوي الطبيعي.
تطور  عن  امل�شوؤول  الرئي�شي  الربوتني  "الفارني�شول" عمل  ويعّطل 
"يو بي اآي"  PARIS، ح�شبما نقلت وكالة  مر�ض باركن�شون، وهو 
جونز  معهد  ومدير  الدرا�شة،  يف  امل�شارك  املوؤلف  وبح�شب  لالأنباء. 
هوبكنز لهند�شة اخلاليا، تيد داو�شون، فاإن هذا الكت�شاف �شي�شاهم 
يف تطوير عالجات جديدة م�شممة ل�شتهداف الربوتني امل�شوؤول عن 

مر�ض باركن�شون.
ووفق داو�شون فاإن تراكم الربوتني PARIS، يبطئ اإنتاج الربوتني 
الوقائي PGC-1alpha، والذي يحمي خاليا الدماغ من اإتالف 
متوت   ،PGC-1alpha وب��دون  املرتاكمة.  الأوك�شجني  جزيئات 
واجل�شدية  املعرفية  التغرات  ظهور  اإىل  ي��وؤدي  مما  ال��دم��اغ،  خاليا 
"الفارني�شول" ب�شكل  وج���ود  ورغ���م  ب��ارك��ن�����ش��ون.  مب��ر���ض  امل��رت��ب��ط��ة 
م��ن غر  اأن��ه  اإل  العطرية،  الأع�����ش��اب  م��ن  وع��دد  الفاكهة  طبيعي يف 
الوا�شح مقدار املركب الذي يح�شل عليه النا�ض من خالل نظامهم 

الغذائي، واملقدار الواجب توفره للوقاية من باركن�شون.

ملاذا يجب عدم تنظيف الأ�سنان بعد الطعام مبا�سرة؟
اإن ل�شحة الأ�شنان اأهمية كبرة يف حياة الإن�شان اإذ ل تقت�شر الأهمية 
العامة جل�شم  ال�شحة  اإىل  تتعداها  واإمن��ا  ذاتها  الأ�شنان  على �شحة 
الإن�شان كاماًل. يك�شف طبيب الأ�شنان املقيم يف �شيكاغو �شهيل حمي 
الدين، واملعروف با�شم dr.m@ على تيك توك عن �شرورة معرفة 
مدى حمو�شة الفم بعد تناول الطعام واملدة التي يجب اأن ينتظرها 

الإن�شان قبل تنظيف اأ�شنانه بالفر�شاة.
يقول حمي الدين يف فيديو تيك توك: "عندما يكون الفم يف حالة 
الطبقة  الأ�شنان هو  املينا" ومينا  تزيل  اأن  للفر�شاة  حم�شية، ميكن 
الت�شو�ض  م��ن  وحت��م��ي��ه��ا  الأ���ش��ن��ان  تغطي  ال��ت��ي  ال�شلبة  اخل��ارج��ي��ة 
والتاآكل” قام طبيب الأ�شنان با�شتخدام �شرائط الأ�ض الهيدروجيني 
لختبار مدى حمو�شة الفم بعد فنجان من القهوة وبعد اختبار فمه 
دقيقة  دقيقة و20  دقائق و15  دقائق و10  بعد خم�ض  م��رات  ع��دة 
من �شرب القهوة، ولكن فمه مل ي�شبح قلوياً اإل بعد 30 دقيقة، وهو 

الوقت املنا�شب لتنظيف الأ�شنان بالفر�شاة بعد الأكل.
ووفق مايو كلينك، فاإن الأحما�ض الناجتة عن الأكل وال�شرب ت�شعف 
الأ�شنان  تنظيف  خ��الل  من  اأك��ر  تت�شرر  اأن  وميكن  الأ���ش��ن��ان،  مينا 

بالفر�شاة يف وقت مبكر جًدا.

ما هي فوائد حمام اخلل للقدمني؟
نحن ل نويل اأقدامنا، يف كثر من الأحيان، اهتماماً كبراً، حتى يف 
مو�شم ال�شيف حيث يتمُّ انتعال ال�شندل الذي قد يعر�ض القدمني 
للغبار والت�شقق. فاإذا كنِت قد اأهملِت قدميِك لفرتة طويلة، فقد حان 
الوقت لعالج هذا الأمر، فقط امنحي قدميك حّماماً جيداً يف املنزل 

مع املاء واخلل.
تتلخ�ض فوائد حمام اخلل للقدمني فيما يلي، بح�شب ما اأورد موقع 

تيب�ض اأند تريك�ض الإلكرتوين:
�شائعة يف  الأك��زمي��ا هي ع��دوى فطرية  ال�شباحة:  اأك��زمي��ا  احل��د من 
وعلى  الأ���ش��اب��ع؛  وب��ني  النعل  على  رئي�شي  ب�شكل  وحت��دث  القدمني، 
عك�ض ما يوحي به ا�شم هذه الأكزميا؛ فاإن العدوى ل تاأتي فقط من 
ف��اإذا كان الإن�شان  اأخ��رى،  اأماكن  اأي�شاً من  حمامات ال�شباحة، واإمن��ا 
يتجول حايف القدمني، فاإن هذه العدوى الفطرية توؤدي اإىل جفاف 
والبثور.  اللتهاب  اإىل  وحتى  باحلكة،  والإح�شا�ض  وتق�شره  اجللد 

واخلل يقوم بعمل م�شاد للفطريات.
 الق�شاء على رائحة القدمني: تن�شاأ الرائحة ال�شيئة لالأقدام املتعرقة 
احلذاء.  ويف  القدمني  على  املتو�شعة  والبكتريا  ال��ع��رق  م��زي��ِج  م��ن 
�شطف  من  ولب��د  والبكتريا،  الفطريات  من  ُك��لٍّ  �شدَّ  فعال  واخل��ل 

القدمني جيداً بعد حمام اخلل، للتخل�ض من رائحة اخلل الالذعة.
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عالج جديد واعد لإنقا�ص الوزن ومكافحة ال�سكري
بروتني  اأم��ر  يف  الأمركية  بن�شلفانيا  العلماء يف جامعة  فريق من  يبحث 
اأن  بعد  املناعي،  ال��ذي يعمل يف اجلهاز   ،)  TSLP( "ال�شيتوكني" يدعى 
وتقليله  ع��ادي��ة،  غر  بطريقة  الفئران  وزن  اإنقا�ض  على  قدرته  لحظوا 

خطر الإ�شابة بال�شكري، النوع الثاين.
اأي�شا احتمال وجود �شلة بني هذا الربوتني يف الت�شدي  ولحظ العلماء 
ل�"مقاومة الأن�شولني"، مما يجعله هدفا حمتمال لعالج مر�ض ال�شكري 

من النوع الثاين.
الأدوي��ة قبل  اأول، لختبار  الفئران  العلماء جت��ارب على  وع��ادة ما يجري 
بني  ت�شابه  ل��وج��ود  ن��ظ��را  ال�شريرية،  ال��ت��ج��ارب  يف  الب�شر  على  اختبارها 

الإن�شان والفاأر يف الأع�شاء الداخلية.
بروتني  من  الكبر  الإن��ت��اج  ذات  البدينة  الفئران  بحقن  الباحثون  وق��ام 
اأن  ه���وؤلء  ليكت�شف  الدهنية،  بالغدة  م��رتب��ط  بفرو�ض  "ال�شيتوكني" 
الربوتني مل يقلل من خطر الإ�شابة مبر�ض ال�شكري النوع الثاين فقط، 
يوما   28 يف  الفئران  ه��ذه  وزن  املئة من  يف   44 بفقدان  اأي�شا  ت�شبب  بل 

فقط.
ون�شر الباحثون نتائج درا�شتهم يف دورية "�شاين�ض" العلمية.

بالغثيان  الفئران  �شعور  يف  ال��ربوت��ني  يت�شبب  اأن  من  قلقا  الفريق  وك��ان 
تلك  اأن  ذل��ك  بعد  اأدرك���وا  لكنهم  الطعام،  تناول  الرغبة يف  وع��دم  ال�شديد 

احليوانات كانت تاأكل بالفعل اأكر مما كانت عليه قبل العالج.
وكانت م�شتويات الن�شاط ومتثيل الطاقة مت�شابهة بني احليوانات املعاجلة 

وغر املعاجلة، فكيف كانت هذه الفئران ال�شمينة تفقد الوزن؟
يقول املوؤلف الرئي�شي يف الدرا�شة، تاكو كامبايا�شي: كانت الفئران املعاجلة 
بربوتني "ال�شيتوكني" لها فرو لمع، وت�شاءل عما اإذا كان ذلك ال�شبب وراء 

ت�شرب الدهون من ج�شدها.

علماء فلك ير�سدون مفاجاأة 
خلف ثقب اأ�سود عمالق

�شوء  ر�شد  من  موؤخرا  فلك  علماء  متكن 
خلف ثقب اأ�شود عمالق يف الف�شاء، وذلك 
ال��ت��اري��خ. ور���ش��دت توهجات  م��رة يف  لأول 
ب���راق���ة م���ن اأ���ش��ع��ة ���ش��ي��ن��ي��ة، ان��ف��ج��رت من 
ث��ق��ب اأ�����ش����ود ه���ائ���ل، مب���رك���ز جم����رة تبعد 
مركز  ع���ن  ���ش��وئ��ي��ة  ���ش��ن��ة  م��ل��ي��ون   800
اأ�شواء  ال��ت��ل�����ش��ك��وب��ات  وال��ت��ق��ط��ت  امل���ج���رة. 
غ��ر م��ت��وق��ع��ة، ك��ان��ت ع��ل��ى ���ش��ك��ل وم�شات 
عن  خمتلفة  األ���وان  وذات  ومتاأخرة  اأ�شغر 
وح�شبما  امل��ر���ش��ودة.  ال�شاطعة  التوهجات 
الربيطانية،  "غارديان"  �شحيفة  ذك���رت 
األربت  ي��وؤك��د نظرية  ف���اإن ه��ذا الك��ت�����ش��اف 
يوؤدي  حيث  العامة،  الن�شبية  يف  اأين�شتاين 
اإىل  ال�شوداء  الثقوب  من  اجلاذبية  �شحب 
انحناء اأ�شعة ال�شوء حول نف�شها، ما يعطي 
العلماء اأول ملحة عما يكمن وراءها. وتعليقا 
على الكت�شاف، قال عامل الف�شاء واملوؤلف 
ن�����ش��ر مبجلة  ال�����ذي  ال��ب��ح��ث  امل�������ش���ارك يف 
"نيت�شر" العلمية، روجر بالندفورد: "منذ 
الفيزياء  علماء  ب��داأ  عندما  عاما،  خم�شني 
املجال  ت�شرف  بكيفية  التكهن  يف  الفلكية 
ال�شوداء،  الثقوب  من  بالقرب  املغناطي�شي 
اأنه يف يوم من الأيام  مل تكن لديهم فكرة 
قد يكون لدينا تقنيات ملراقبة هذا مبا�شرة 
لأين�شتاين  العامة  الن�شبية  نظرية  وروؤي��ة 

يف حالة تطبيق عملي".

كيـف ميكـن للقهــوة اأن 
ت�سـاعد يف حمــاية الكـــبد! �ص 23

غر�سة ت�سبه اجل�ص الال�سق ت�ساعد 
على اإ�سالح العظام املك�سورة

طور العلماء غر�شة كهربائية ت�شاعد العظام املك�شورة على التعايف ب�شكل 
اأ�شرع قبل اأن تتحلل.

تياًرا  وتولد  الال�شق،  اجل�ض  ت�شبه  وه��ي  الك�شر،  على  الغر�شة  وتو�شع 
كهربائًيا خفيًفا لت�شريع معدل ال�شفاء.

ويف الختبارات التي اأجريت على احليوانات، التاأم عظم ال�شاق املك�شور مرة 
اأخرى متاًما يف غ�شون �شتة اأ�شابيع فقط عندما مت ا�شتخدام الغر�شة التي 
يبلغ طولها 1 �شم، باملقارنة مع ع�شرة اأ�شابيع عند عدم ا�شتخدام الغر�شة. 
امل�شنوعة من  الغر�شة  اأي عالمة على  تكن هناك  اأ�شبوًعا، مل   18 وبعد 

مادة �شناعية قابلة للتحلل، ت�شمى حم�ض الالكتيك-جليكوليك.
الطرفان متوازيان، فيمكن  املحيطة وكان  للعظام  ومع عدم وجود �شرر 
ي�شكل اجل�شم جلطة دموية  نف�شها، حيث  امل�شابة لإ�شالح  املنطقة  ترك 
املقبلني، تتحول هذه اجللطة  الأ�شبوعني  الك�شر حلمايته، وخالل  حول 
اإىل بنية �شبه �شلبة، ت�شمى الكال�ض، والتي حتمي اخلاليا املكونة للعظام، 

اأثناء قيامها ب�شد الفجوة بني اثنني من نهايات العظام املك�شورة.

اأنواع متارين البالنك والفوائد
جلميع  ال��ب��داي��ة  نقطة  الأ�شا�شي  وال��ل��وح  ال��ك��وع  ل��وح  يعّد 

متارين اللوح اخل�شبي الأخرى
ت�شاعد متارين البالنك على تقوية ع�شالت اجل�شم ودعم 
اأنواع  التحّمل. تتعّدد  القدرة على  العمود الفقري وزيادة 
املليئة  املتحركة  تلك  اإىل  الثابتة  م��ن  البالنك  مت��اري��ن 
ما  اخلا�شة  التدريبات  فعالية  من  تزيد  التي  بالطاقة، 
روتينك  م��ن  يومياً  ج���زءاً  البالنك  جعل  على  �شيحفزك 

الريا�شي.
15-30 ثانية وزي��ادة الوقت  يو�شى بتنفيذ كل نوع ملدة 

ب�شكل تدريجي اإىل دقيقتني.
اإدراجها  اإليك جمموعة من متارين البالنك التي ميكن 

يف برناجمك الريا�شي:

اللوح الأ�شا�شي:  -  1
ل اأن  عندما حتاولني القيام بتمرين اللوح لأول مرة، ُيف�شّ

تبدئي باللوح الب�شيط وُيعرف باأ�شماء خمتلفة:
الطاولة  اتخاذ و�شعية  بعد  التمرين:  بهذا  القيام  كيفية 
ووجهك  الأر������ض  ع��ل��ى  ورك��ب��ت��ي��ك  ي��دي��ك  بتثبيت  وذل����ك 

لأ�شفل، تاأكدي من اأن يديك اأ�شفل كتفيك مبا�شرة.
ثم،ابدئي يف رفع ركبتيك ببطء حتى تدعمي وزنك على 

اأ�شابع قدميك ويديك فقط.
يجب اأن ي�شكل ج�شمك خطاً م�شتقيماً من اأعلى راأ�شك اإىل 

الكعبني، ول تدعي ظهرك يبدو مقّو�شاً.

الكوع لوح   -  2
من  البطن  ع�شالت  على  اأك��رب  �شغطاً  الكوع  ل��وح  ي�شكل 
املثنيني  �شاعديك  على  ج�شمك  اأِري��ح��ي  الأ�شا�شي.  اللوح 

الأر�ض  على  ا�شغطي  امل�شتقيمتني.  وركبتيك 
اأ�شابع  ع��ل��ى  رج��ل��ي��ك  وارف����ع����ي 

ق��دم��ي��ك وال���راح���ة ب�����ش��ك��ل اأ���ش��ا���ش��ي ع��ل��ى م��رف��ق��ي��ك. ثم، 
�شّدي بطنك للداخل وامنعيه من الرتهل. حافظي على 
ا�شتقامة ظهرك وتخيلي نف�شك كاأنك لوح خ�شبي. اثبتي 
30 ثانية يف البداية  على هذه الو�شعية ملدة ل تقل عن 

وزيادتها حتى دقيقة واحدة تدريجياً.
جلميع  ال��ب��داي��ة  نقطة  الأ�شا�شي  وال��ل��وح  ال��ك��وع  ل��وح  يعّد 

متارين اللوح اخل�شبي الأخرى.

الركبة لوح   -  3
اإذا مل تتمّكني من البقاء لفرتة طويلة يف اللوح الأ�شا�شي، 
مي��ك��ن��ك ال���رك���وع ع��ل��ى رك��ب��ت��ي��ك واحل���ف���اظ ع��ل��ى ظهرك 
الداخل لأطول  اإىل  م�شدوداً وع�شالت معدتك م�شحوبة 

فرتة ممكنة. كرري التمرين عدة مرات.

اجلانبي اللوح   -  4
البطن  ع�شالت  و�شد  تقوية  على  التمرين  ه��ذا  ُي�شاعد 

املائلة
البطن  ع�شالت  لتقوية  رائ��ع  مترين  هو  اجلانبي  اللوح 

املائلة.
ابدئي يف و�شع اللوح الأ�شا�شي. اجمعي ال�شاقني معاً حتى 
يتالم�ض كعباك. ا�شتديري نحو ي�شارك وانحني على هذا 

ال��وق��ت، ح���اويل رف���ع ذراعك  اجل��ان��ب. يف نف�ض 
ال��ي��م��ن��ى ن��ح��و ال�����ش��ق��ف ح��ت��ى ت���ت���وازن من 

جهة. كرري على اجلانب 
الآخر.

الت�شلق لوح   -  5
والظهر  القلب  ع�شالت  البالنك  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ي��ق��ّوي 

والع�شلة ذات الراأ�شني.
بعد اتخاذ و�شعية لوح الكوع، ارفعي ذراعك اليمنى اأوًل، 
اخل�شبي  ال��ل��وح  و���ش��ع  اإىل  وانتقلي  الي�شرى  ذراع���ك  ث��م 
الأ���ش��ا���ش��ي. ث��م، ع���ودي اإىل و���ش��ع ال��ب��داي��ة )ل���وح الكوع(. 

افعلي هذا باأ�شرع ما ميكن.
تاأكدي من احلفاظ على جذعك م�شدوداً وم�شتقيماً طوال 

هذا التمرين.

الورك تقّلبات  مع  اخل�شبي  اللوح   -  6
ي�شاعد هذا النوع من اللوح يف حت�شني قوة ع�شالت الظهر 

والأرداف والوركني.
ابدئي يف و�شع اللوح اخل�شبي الأ�شا�شي. ثم، قومي بتدوير 
احلو�ض على اجلانب الأمين بحيث يالم�ض الورك الأمين 
الأر���ض. كرري الأم��ر نف�شه على اجلانب الأي�شر. حاويل 

القيام بهذه احلركات باأ�شرع ما ميكن.

اأهم فوائد مترين البالنك للن�شاء
ل ميكن التقليل من اأهمية تقوية كل جمموعة ع�شلية، 

فتالحظ موؤدية التمرين، الآتي:
زيادة القدرة على رفع الأوزان الثقيلة.  .1

القفز.  ريا�شة  ة  الريا�شي، بخا�شّ الأداء  حت�ّشن   .2
منح  ع��ن  ��ا  اأي�����شً م�����ش��وؤول��ة  الع�شلية  املجموعة  ه��ذه 

البطن �شكاًل منحوًتا.
القدرة على ثني جانبي اخل�شر. حت�شني   .3

قوي. ظهر   .4
الكتفني والذراعني قوية. ع�شالت   .5

ال�شدر. ع�شالت  �شّد   .6
ع�شالت ال�شاقني، والردف، وكذلك املوؤخرة. �شّد   .7

بكل من  التي حتيط  الع�شالت،  مرونة  زي��ادة   .8
الرتقوة.

ماذا يحدث لب�سرتك عندما 
تتناولني ماء الليمون يوميًا؟

الن�شاء  ج��م��ي��ع  اإن  ال���ق���ول  مي��ك��ن 
ي�شعني للح�شول على ب�شرة ُم�شعة 
واخلطوط  التجاعيد  م��ن  خالية 
الدقيقة والبقع الداكنة، واحلفاظ 
و�شحياً  ج��م��ي��اًل  م��ظ��ه��ره��ا  ع��ل��ى 
وم����ت����األ����ق����اً، وي���ب���ح���ث���ن ع����ن امل�����واد 
الطبية والغذائية التي حتقق لهن 
املاء  اأن مزيج  ويبدو  الهدف؛  هذا 
التي  امل��ك��ون��ات  اأح���د  ه��و  بالليمون 

حتقق لهن ذلك.
الليمون  اأهم فوائد ماء  يلي  فيما 
للب�شرة، بح�شب ما اأوردت �شحيفة 

تاميز اأوف اإنديا:
ي���رط���ب ال��ب�����ش��رة وي���ح���اف���ظ على 
على  ال��ل��ي��م��ون  م���اء  يعمل  �شبابها 
ت��رط��ي��ب ال��ب�����ش��رة، وي�����ش��اع��د على 
الوقت.  ط��وال  لينة ومرنة  بقائها 
كما اأنه ي�شاعد يف �شنع الكولجني 
للحفاظ  حيوياً  اأم��راً  يعترب  الذي 

على �شباب الب�شرة ون�شارتها.
بح�شب اخلرباء يلعب ماء الليمون 
دوراً هاماً يف اإ�شالح اجللد و�شفاء 
الب�شرة من جميع امل�شاكل ال�شحية 
اأن تتعر�ض لها مبا يف  التي ميكن 
ال�شبب  اأن  مبا  ال�شباب.  حب  ذلك 
يف  يكون  ال�شباب  ح��ب  ن�شوء  وراء 
الكثر من الأحيان نتيجة م�شاكل 
الليمون  م����اء  ف�����اإن  ال��ه�����ش��م،  يف 
ي�شاعد على اله�شم مما يقلل من 

احتمال ظهور حب ال�شباب.
بح�شب خرباء التجميل، يعترب ماء 
للجلد،  طبيعياً  مبي�شاً  الليمون 

وي�شفي عليه اإ�شراقة مميزة.
على  ي��ح��ت��وي  ال��ل��ي��م��ون  اأن  مب����اء 
ك����م����ي����ات ج�����ي�����دة م�����ن م���������ش����ادات 
اللتهابات،  حت��ارب  التي  الأك�شدة 
للتقليل  ج��ي��داً  ف��اإن��ه يعترب خ��ي��اراً 

من التهابات الب�شرة.
اأ�شنانك  ُتبقي  اأن  حتبني  كنت  اإذا 
بي�شاء لوؤلوؤية �شليمة؛ ف�شرب ماء 
اأي  ت�شكل  ي��وق��ف  ي��وم��ي��اً  الليمون 

طبقة على الأ�شنان. 

اإحباط حماولة تهريب 40 
كيلوغراما من الذهب

�شمايل  امل��ت��م��ة  ���ش��رط��ة  ���ش��ب��ط��ت 
اخلرطوم،  ال�����ش��ودان��ي��ة  العا�شمة 
�شيارة  امل���ا����ش���ي،  اخل��م��ي�����ض  ف��ج��ر 
تزن  ذهبية  �شبيكة   17 بداخلها 
نحو 39 كلغم من الذهب، بنقطة 

تفتي�ض كربي املتمة.
ال�����ش��ب��ط، وفقا  ع��م��ل��ي��ة  وت��ع��ت��رب 
اإجناز"  "اأكرب  املتمة،  ملدير �شرطة 
بدور  م�شيدا  النيل،  نهر  ولي��ة  يف 
"التي  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة  امل���ن���ف���ذة  ال����ق����وة 
قامت برف�ض كل الإغ��راءات التي 
قدمها لها املتهمون، مقابل اإطالق 
وكالة  ذكرت  ما  �شراحهم"، ح�شب 

"�شونا".

اكت�سفي اأهمية اأنواع متارين البالنك وطرق تاأديتها

يعّد مترين اللوح اأو البالنك 

التقوية  مت���اري���ن  اأح����د 

اختالف  على  الأ�سا�سية، 

اأدائ��ه.  وطريقة  اأن��واع��ه 

اإليك اأنواع متارين البالنك 

يف ال�سطور الآتية:
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  ج��ام��ع��ة  ت���وا����ش���ل 
ج��ه��وده��ا ل��ب��ن��اء اق��ت�����ش��اد امل�����ش��ت��ق��ب��ل، وف���ق اأ�ش�ض 
البحث  وتنمية  والتكنولوجيا  والبتكار  املعرفة 
املبادرات  العديد من  تبني  والتطوير وذلك عرب 
التي حتقق الروؤية امل�شتقبلية للدولة، حيث حقق 
واجلامعات  البحثية  املراكز  مع  البحثي  التعاون 
خالل  بحثية  ورق��ة   129 اإن��ت��اج  اإىل  الهولندية 
الفرتة من 2016-2021 ح�شب قاعدة بيانات 

�شكوب�ض، وذلك بالتعاون مع  23 موؤ�ش�شة ومركز 
يف  ي�شاهم  دوره   من  وال��ذي  هولندا  يف  وجامعة 
لهذا  البحثية  امل��خ��رج��ات  ج����ودة  وت��ع��زي��ز  زي����ادة 

التعاون.
الأ�شتاذ  العلمي  للبحث  امل�شارك  النائب  اأكد  وقد 
الدكتور اأحمد مراد اأهمية البحث العلمي والذي 
يعك�ض طبيعة النه�شة والتقدم يف الدولة ويرتبط 
واأ�شار  املجتمع،  باحتياجات  ومبا�شر  كامل  ب�شكل 
موؤ�شرات  اأه��م  تعد من  العلمية  الأب��ح��اث  اأن  اإىل 
لتطوير  اجل��ام��ع��ة  ت�شعى  ح��ي��ث  ال���دول���ة.  ت��ط��ور 

ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة م��ن خ��الل ال��ت��ع��اون البحثي 
مع اأعرق اجلامعات البحثية العاملية، حيث تركز 
اأبحاث التعاون الدولية على التوجهات الوطنية.  
واأ����ش���ار الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د م����راد اإىل دور 
التعاون بني اجلامعة  الإم��ارات يف تعزيز  جامعة 
وال��ع��دي��د م��ن اجل��ام��ع��ات ال��ه��ول��ن��دي��ة م��ن خالل 
مت��وي��ل ال��ع��دي��د م���ن امل�����ش��اري��ع ال��ب��ح��ث��ي��ة وذلك 
لال�شتفادة من اخلربات والعمل على اإثراء جودة 
اأن  واأكد  العلمي عرب م�شاهمات متميزة.  البحث 
ال�شتثمار يف البحث العلمي وال�شراكات الدولية 

مع العديد من اجلامعات البحثية ذات الت�شنيف 
اأ�شا�شية لتحقيق ا�شتدامة الإنتاج  العايل �شرورة 

البحثي وتعزيز مكانة اجلامعة دولياً.
جامعة  ب��ني  بحثي  م�شروع  متويل  مت  وم��وؤخ��راً، 
اأوتريخت  امل��ت��ح��دة وج��ام��ع��ة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
الفقاعات  "توليد  بعنوان  الهولندية  الوطنية 
امل�شتقرة من خالل نظام ميكروفلويديك" الذي 

ياأتي بالتعاون مع كلية الأغذية والزراعة.
الطب  كلية  ب��ني  م�����ش��روع بحثي  ك��م��ا مت مت��وي��ل 
خرونينغن  وجامعة  باجلامعة  ال�شحية  والعلوم 

الت�شبب يف متغرات  الهولندية بعنوان" حتديد 
يف  امل���وج���ودة   )LDL )LDLR م�شتقبالت 
املر�شى الإماراتيني امل�شابني بفرط كولي�شرتول 

.)FH( " الدم العائلي
كلية  م��ن  بحثي  فريق  يقوم  وحالياً    
اإيرا�شمو�ض  وج��ام��ع��ة  ال�شحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب 
مدى  "تقييم  بعنوان  علمية  بدرا�شة  هولندا  يف 
انت�شار البكتريا املعوية املقاومة لالأدوية املتعددة 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف  الإب��ل  تنقلها  التي 

وتاأثرها املحتمل".

•• اأبوظبي- الفجر

ت�شهد املُ�شابقات التي اأعلن عنها معر�ض اأبوظبي 
الدويل لل�شيد والفرو�شية يف مايو املا�شي، اإقباًل 
وا�شعاً للُم�شاركة من خُمتلف اأنحاء العامل، فيما 
ينتهي الرت�ّشح لكافة امل�شابقات الرتاثية والفنية 
مّت  حيث   ،2021 اأغ�شط�ض   31 يف  والثقافية، 
ر���ش��د ج��وائ��ز م��ادي��ة وم��ع��ن��وي��ة ق��ّي��م��ة للفائزين 
ال���ذي���ن ���ش��وف ي��ت��م الإع������الن ع��ن��ه��م خ���الل اأّي����ام 

احلدث.
حتت  املعر�ض،  من  ع�شرة  الثامنة  ال��دورة  وُتقام 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة 
رئ��ي�����ض نادي  ال��ظ��ف��رة  مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
 27 �شقاري الإم���ارات، وذل��ك خالل الفرتة من 
ال��ق��ادم��ني يف مركز  اأك��ت��وب��ر   3 ول��غ��اي��ة  �شبتمرب 
نادي  م��ن  بتنظيم  للمعار�ض،  الوطني  اأبوظبي 
�شقاري الإمارات، حتت �شعار "ا�شتدامة وتراث.. 

بروٍح ُمتجّددة".
واأكد معايل ماجد علي املن�شوري، رئي�ض اللجنة 
لنادي  ال��ع��ام  الأم����ني  للمعر�ض  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
�شقاري الإمارات، اأّن هذه امل�شابقات املميزة تهدف 
والتقاليد  ال���رتاث  على  احل��ف��اظ  ج��ه��ود  لتعزيز 
الأ�شيلة و�شون البيئة وال�شيد املُ�شتدام، والعمل 
يف  للُم�شاركة  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  ا�شتقطاب  على 
الإبداعية  امل��واه��ب  وت�شجيع  امل�شاعي  ه��ذه  دع��م 
ال�����دول، ومب���ا مُيّثل  ال�����ش��ب��اب م��ن خمتلف  ل���دى 
انعكا�شاً جلهود اأبوظبي ودولة الإمارات يف تعزيز 
الرتاثية،  والريا�شات  وال�شيد  البيئة  ا�شتدامة 
ة  من�شّ ب��ات  لل�شيد  اأبوظبي  معر�ض  اأّن  م��وؤك��داً 
يف  ُي�شاهم  الإن�شاين،  للرتاث  وتوثيقية  تعريفية 
الأ�شيلة،  الإماراتية  للهوية  مهمة  جوانب  اإب��راز 

ال�شعوب  خمتلف  ث��ق��اف��ات  م��ع  التفاعل  وت��ع��زي��ز 
والدول.

ويتجّلى غنى املعر�ض و�شموليته يف القطاعات ال� 
11 املُتنوعة التي ي�شّمها، وهي: الفنون واحلرف 
ال�شيد  رح��الت  ال�شقارة،  الفرو�شية،  ال��ي��دوي��ة، 
اأ�شلحة  والتخييم،  ال�شيد  ُم��ع��ّدات  وال�����ش��ف��اري، 
والرتاث  البيئة  على  احل��ف��اظ  م�شاريع  ال�شيد، 
الثقايف والرتويج لها، مركبات وُمعّدات الرتفيه 
يف الهواء الطلق، املنتجات واخلدمات البيطرية، 
البحرية،  وال��ري��ا���ش��ات  الأ���ش��م��اك  �شيد  ُم��ع��ّدات 

ة. وو�شائل الإعالم املُخت�شّ
واأعلن املعر�ض هذا العام عن تخ�شي�ض م�شابقاته 
ال�شريحة  م��ن  ال�����ش��ب��اب  لفئة  امل��م��ي��زة  ال�����ش��ع��ري��ة 
ت�شمل  وال���ت���ي  ����ش���ن���ة(،   28 –  18( ال��ع��م��ري��ة 
م�����ش��اب��ق��ة اأج��م��ل ال��ق�����ش��ائ��د يف ث���الث ف��ئ��ات، هي 
الطر"،  و"فقدان  "املقنا�ض"،  الطر"،  "و�شف 
الأوائل  الثالثة  للفائزين  اجلوائز  مُتنح  بحيث 
يف كل فئة. وت�شرتط امل�شابقة اأن تكون الق�شائد 
حديثة مل ي�شبق ن�شرها ويرتاوح عدد اأبياتها من 
ت�شجيل �شوتي  اإر�شال  بيتاً، مع   25 ولغاية   15

للق�شائد املُ�شاركة ب�شوت ال�شعراء املرُت�شحني.
الأ�شر"  يف  املكاثرة  ال�شقور  "اأجمل  م�شابقة  اأم��ا 
وا�شتقطبت  وا���ش��ع��ة  ع��امل��ي��ة  ���ش��ه��رة  ف��ق��د ح��ق��ق��ت 
ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��ارك��ني ال��ذي��ن ي��ح��ر���ش��ون على 
املكاثرة يف  ال�شقور  اأف�شل ما لديهم من  تقدمي 
املنطقة والعامل، وح��ازت على  ال�شقور يف  م��زارع 
تقدير اجلهات الإقليمية والدولية املعنية ب�شون 
الرتاث وحماية البيئة ملا �شكلته من حتفيز كبر 

لل�شقارين للمحافظة على ال�شقور الربية.
وت�شمل امل�شابقة الفئات التالية: اأجمل �شقر فئة 
�شاهني،  اجل��ر  فئة  �شقر  اأج��م��ل  النقي،  اجل��ر 

اأجمل �شقر فئة اجلر حر ثري كوارتو )4/3(، 
وم�شابقة اأجمل �شقر فئة اجلر ذكر نقي.

للمعر�ض،  املنظمة  العليا  اللجنة  �شت  خ�شّ كما 
لختيار  م�شابقة  الأخ����رة،  ال����دورات  غ���رار  على 
وم�شتلزمات  لل�شقور  عر�ض"  ة  من�شّ "اأجمل 
هذا  يف  العار�شني  لتحفيز  احل��دث،  يف  ال�شقارة 
القطاع على اإ�شافة مل�شات اإبداعية لأجنحتهم يف 

املعر�ض.
)كلب  ال�����ش��ل��وق��ي  ج��م��ال  م�شابقة  اأي�����ش��اً  وه��ن��اك 
ال�����ش��ي��د ال��ع��رب��ي( ل��ف��ئ��ات )احل�������ض/ الأري�������ض – 
ذك������ور/اإن������اث(، وف����ق م��ع��اي��ر حت��ك��ي��م��ي��ة دولية 
�شاللت  اأق���دم  م��ن  ال�شلوقي  وُي��ع��ت��رب  ُم��ع��ت��م��دة. 
كالب ال�شيد يف العامل، ويرجع تاريخيا ملا يزيد 
الأ����ش���ل���ي يف  ���ش��ن��ة م���ن م��وط��ن��ه   12،000 ع���ن 
ال�شلوقي  ك��الب  ومت��ت��از  العربية.  اجل��زي��رة  �شبه 
و�شكلت  ووفائها،  وذكائها  ال�شتثنائية  بقدراتها 
ج��زءا مهما من ال��رتاث احل�شاري ومن موروث 

الآباء والأجداد.
ال�شيد  يف  بحث  "اأف�شل  م�شابقة  تنظيم  وي��اأت��ي 
والفرو�شية عند العرب" بهدف ت�شجيع الباحثني 
ر�شالة  ون�����ش��ر  ال������رتاث،  وامل��خ��ت�����ش��ني يف جم����ال 
باحلفاظ على  امل�شاهمة  امل��دى يف  بعيدة  املعر�ض 
ال�شيد،  وا���ش��ت��دام��ة  ال��ث��ق��ايف،  وال�����رتاث  ال��ب��ي��ئ��ة 
ث��ق��اف��ي��ة عريقة،  وال���رتوي���ج لأب��وظ��ب��ي ك��وج��ه��ة 
وحت��ف��ي��ز ن�����ش��اط��ات ال��ب��اح��ث��ني واإب���داع���ات���ه���م يف 
جمالت توثيق وتاأريخ الرتاث العريق للمنطقة، 
وب�شكل خا�ض يف جمال ال�شقارة الذي ُيعترب اأحد 
اأهم ركائز تراث دولة الإم��ارات ومنطقة اخلليج 

العربي.
واملُ�شاركة مفتوحة لكافة اجلن�شيات من �شريحة 
ال�شباب )ما بني 20 – 28 �شنة(، �شمن فرعي 

حيث  الإجنليزية،  واللغة  العربية  اللغة  بحوث 
مُت��ن��ح ج��ائ��زة ل��ك��ّل منهما. وم��ن ���ش��روط تقدمي 
البحث اأن يتناول اأحد جوانب ال�شيد والفرو�شية 
ن�شره  ي�شبق  ومل  حديثاً  يكون  واأن  ال��ع��رب،  عند 
يف اأي من و�شائل الإعالم، واأل يكون قد فاز باأي 

جائزة عربية اأو دولية.
جمال  يف  اخ��رتاع  "اأف�شل  م�شابقة  وتتوّجه  كما 
�شيارة  "اأف�شل  وم�شابقة  وال�شيد"،  ال�����ش��ق��ارة 
العار�شة  لل�شركات  ال�شيد"  لرحالت  �شة  خُم�شّ
لل�شيد  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ض  يف  واملُ�شاركني 
والفرو�شية من كافة الدول، على اأن يكون البتكار 
لل�شقارين وهواة  وُيقّدم خدمة ملمو�شة  جديداً 
امل�شاركة  ي�شبق  ومل  ال�شفاري،  ورح��الت  ال�شيد 
به من قبل، وبحيث يتم عر�شه جلمهور املعر�ض 

للمّرة الأوىل يف الدورة القادمة.
الفنية" و"اأجمل  اللوحات  "اأجمل  ُم�شابقات  اأما 
للر�شامني  فهي موجهة  الفوتوغرافية"،  ال�شور 
كل  وت�شمل  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  كافة  من  وامل�شورين 
والرتاث(  الفرو�شية،  )ال�شقارة،  ف��روع   3 منها 
يف  الأوائ���ل  الثالثة  الفائزين  تكرمي  يتم  بحيث 
امل�شاركة بعمل  ُي�شمح لكل فنان  اأن  كل فرع، على 
فني واحد من اإنتاجه يف 2021، ويت�شم بالإبداع 

والتمّيز واحل�ض الفني العايل.
وب��ال��ت��وازي م��ع ذل���ك، ويف اإط���ار ت��ك��رمي جمهوره 
ال��وا���ش��ع م���ن ك��اف��ة اجل��ن�����ش��ي��ات وت�����ش��ج��ي��ع��ه على 
العليا  اللجنة  اأطلقت  فقد  املعر�ض،  مع  التفاعل 
الفئات  م���ن خم��ت��ل��ف  ل������زوار احل�����دث  امل��ن��ظ��م��ة 
فوتوغرافية  ���ش��ورة  "اأف�شل  ُم�شابقة  الُعمرية، 
جُت�ّشد فعاليات الدورة ال� 18"، وكذلك ُم�شابقة 
مقطع فيديو لفعاليات معر�ض اأبوظبي  "اأف�شل 
القادمة  دورت���ه  يف  والفرو�شية"  لل�شيد  ال���دويل 

على  امل��ع��ر���ض  وج��م��ه��ور   .)2021 )اأب���وظ���ب���ي 
العديد من  القادمة مع  ال��دورة  موعد كذلك يف 
عنها  الإع���الن  �شيتم  والتي  اجل��دي��دة،  املُ�شابقات 

لحقاً من قبل بع�ض ال�شركات العار�شة واجلهات 
امل�شاركة، اإ�شافة لتنظيم باقة غنية من الأن�شطة 

والفعاليات ال�شائقة يف �شاحة العرو�ض.

�ساهمت يف اإنتاج 129 ورقة بحثية

ثالثة م�ساريع بحثية بني جامعة الإمارات وعدد من اجلامعات الهولندية يف الطب والعلوم ال�سحية والطب البيطري

 اآخر موعد لتلّقي الرت�سيحات يف ُم�سابقات معر�ص اأبوظبي الدويل لل�سيد  نهاية اأغ�سط�ص

�سرطة اأبوظبي تنقل خرباتها لل�سرطة ال�سنغافورية يف الب�سمة الوراثية
•• اأبوظبي-الفجر

لل�شرطة  اف��رتا���ش��ي��ة  تدريبية  دورة  يف  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ���ش��ارك��ت 
الوفاة  "حتقيقات  بعنوان  رب��دان  اأكادميية  نظمتها  ال�شنغافورية 
والتعاون  التن�شيق  م�شرح اجلرمية" �شمن  اجلنائية يف  ..الأدل��ة 

وتبادل اخلربات مع ال�شرطة ال�شنغافورية.
اجلنائية  الأدل���ة  اإدارة  مدير  الكعبي  را�شد  خمي�ض  العميد  واأك��د 
اأب��وظ��ب��ي ح��ر���ض ال��ق��ي��ادة ع��ل��ى ال��ت��ع��اون م��ع املوؤ�ش�شات  ب�����ش��رط��ة 
التعليمية ال�شرطية حملياً ودولياً، والتعرف على اأف�شل املمار�شات 

العاملية يف جمال الب�شمة الوراثية و الأنروبولوجيا اجلنائية.
 ولفت اإىل اأن �شرطة اأبوظبي قدمت خرباتها خالل الدورة ل�شباط 
ال�شرطة ال�شنغافورية  حول  الإجراءات الواجب  تطبيقها خالل 
املتخ�ش�شني  خ��الل  الآدم��ي��ة من  للرفاة  ال��وف��اة  بعد  ما  الفح�ض 
اخلرباء  قبل  من  املر�شلة  املعلومات  مع  التعامل  م�شتوى  رف��ع  و 

اجلنائيني حلل ق�شايا التحقيق.
و�شمم الربنامج الربوف�شور �شكوت فايرغريف، اخلبر يف جمال 
اأبوظبي  �شرطة  من  و�شارك  رب��دان،  اأكادميية  يف  ال�شرعي  الطب 
الإم���ارات يف  وه��ي ممثل  القحطاين،  اأحمد  م��رمي  العميد خبر 
ال�شرطة الدولية )الإنرتبول( كخبر يف احلم�ض النووي )دي ان 
ايه(، واخلبر الرائد خدومه �شعيد النعيمي، اخلبران يف الأدلة 
اجلنائية والتحقيقات يف حالت الوفاة بتقدمي حما�شرتني �شمن 

الربنامج.
واأو�شح الربوف�شور �شكوت اأن التحقيقات يف الوفيات  تعد واحدة 
من اأكر التحقيقات �شعوبة لأجهزة اإنفاذ القانون ومنها ال�شرطة، 
للمحققني فر�شة لكت�شاف هذا  يقدم   الربنامج  اأن  اإىل   لفتاً  

املجال مع اأمثلة وخربات من وقائع وحالت من واقع العمل".
وا�شتعر�شت العميد خبر مرمي القحطاين، رئي�ض ق�شم الأحياء 
اجلنائية، حمور ال�شتعراف اجلنائي بوا�شطة الب�شمة الوراثية، 

ال��ت��ع��رف على  ل��ه��ا دور ه���ام يف  ال��وراث��ي��ة  ال��ب�����ش��م��ة  اأن  م��و���ش��ح��ة 
اأكر  ب�شكل  الأح��داث  بناء  واإع��ادة  الأ�شخا�ض يف م�شرح اجلرمية 
الوراثية  الب�شمة  ا�شتخدام  ط��رق  عر�شت  كما  ودق���ة،  تف�شياًل 

احلديثة .
يف  املتخ�ش�ض  النعيمي،  �شعيد  خ��دوم��ه  خ��ب��ر  ال��رائ��د  وت���ن���اول  
الأن��روب��ول��وج��ي��ا اجل��ن��ائ��ي��ة، ا���ش��ت��خ��دام��ات الأن��روب��ول��وج��ي��ا يف  
forensic  Anthropolgoy حلل الق�شايا اجلنائية من 
خالل الطرق التخ�ش�شية  يف م�شرح اجلرمية، والتعرف اإذا كانت 
للتعرف  للعظام  البيولوجي  والتحليل  عدمه،  من  اآدمية  العظام 
على اجلن�ض والقامة والعمر واأنواع ال�شابات والب�شمة اجلغرافية 
والتحليل الوجهي وتقدير وقت الوفاة بالطرق الأنروبولوجية، 
كما مت تعريف ال�شباط ال�شنغافوريني على التعامل مع البيئات 
املختلفة لكت�شاف اجلثث ومنها املائية والتناثر ال�شطحي والدفن 

واحلرق و الإجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركني يف الدورة.
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القهوة  وا�ستهالك  الطبي  التاريخ  در�سوا  باحثون  يقول 
لن�سف مليون بريطاين، اإن هوؤلء لديهم خطرا اأقل بن�سبة 
21% لالإ�سابة باأمرا�ض الكبد املزمنة مقارنة مبن ل ي�سربون 

القهوة.
و  kahweol ت�سمى  م��رك��ب��ات  على  امل�����س��روب  وي��ح��ت��وي 

cafestol، والتي يعتقد اأنها تخفف اللتهاب الذي ميكن اأن 
يتلف الكبد.

الكافيني  اأن  ي��ع��ت��ق��د  ذل����ك،  غ�����ش��ون  ويف 
ي����ح����ارب ن����دب����ات ال���ك���ب���د ال���������ش����ارة. وق����ال 

الدكتور اأوليفر كينيدي، معد الدرا�شة 
 BMC ال��ت��ي ن�����ش��رت يف جم��ل��ة

من   ،Public Health
ج����ام����ع����ة ����ش���اوث���ه���ام���ب���ت���ون: 
نطاق  على  متاحة  "القهوة 

نراها  التي  والفوائد  وا�شع 
اأن�����ه�����ا ميكن  ت���ع���ن���ي  ق�����د 
وقائيا  ع��الج��ا  ت��ق��دم  اأن 

حمتمال".
اأن واح�����دا م���ن كل  وُي��ع��ت��ق��د 

م�شاب  ب���ري���ط���ان���ي���ني  ث���الث���ة 
الدهني  ال���ك���ب���د  مب���ر����ض 

غ����ر ال���ك���ح���ويل يف 
وق�����������ت 

مبكر. وميكن اأن يوؤدي اإىل اأمرا�ض الكبد 
املزمنة اإذا �شاءت الأحوال. وميكن اأي�شا اأن 
الكبد  م��ر���ض  �شبب  ي��ك��ون 
امل��زم��ن ه��و الإف���راط 
والتهاب  ال�شرب  يف 
الكبد الفرو�شي.

الباحثني  ول���ك���ن 
القهوة  اأن  وج����دوا 
حت������������د ع��������ل��������ى م����ا 
احلالة  م����ن  ي����ب����دو 

اخلطرة،
احتمال  ي���ق���ل  ح���ي���ث   
ب�شبب  الأ�شخا�ض  وفاة 
الكبد  اأم���را����ض 
ملزمنة  ا

 ،49% بن�شبة  بانتظام  ي�شربونها  الذين 
مقارنة مبن ل يتناولونها.

�شخ�شا   494585 ال���درا����ش���ة  و���ش��م��ل��ت 
ع�����اما  و69   40 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت����رتاوح 
اململكة  يف  احل��ي��وي  ال��ب��ن��ك  درا����ش���ة  م�����ن 

املتحدة.
اأرباعهم  ث������الثة  م��ن  اأكث�����ر  وي�ش�����رب   
يف  فنجانني  مبتو�شط  ب��ان��ت��ظ��ام،  ال��ق��ه��وة 

اليوم.
املتو�شط  �شنوات يف   10 املتابعة ملدة  وبعد 
الكبد  باأمرا�ض  �شخ�ض   3600 اأ�شيب   ،

املزمنة وتويف 301 �شخ�شا.
القهوة،  ي�����ش��رب��ون  م��ن ل  م��ع  وب��امل��ق��ارن��ة 
اأولئك الذين ي�شربون القهوة لديهم  فاإن 
لالإ�شابة   21% ب��ن�����ش��ب��ة  اأق�����ل  خم���اط���ر 
ب���اأم���را����ض ال��ك��ب��د امل��زم��ن��ة وت��ق��ل��ي��ل خطر 
الإ����ش���اب���ة ب���ال���ن���وع الأك������ر ���ش��ي��وع��ا من 
�شرطان  ي�شمى  وال��ذي  الكبد،  �شرطان 

اخلاليا الكبدية.
مثل  امل���ط���ح���ون،  ال�����ن  اأن  وي����ب����دو 

الإ�شربي�شو،
 ه��و الأك����ر ف��ائ��دة، ع��ل��ى الرغم 
من اأن هذه النتيجة مل تكن ذات 

دللة اإح�شائية،
 حيث مل ي�شرب عدد كاف من 
هذا  الدرا�شة  يف  الأ�شخا�ض 

النوع من القهوة.
وحت�����������ت�����������وي ال������ق������ه������وة 
املطحونة، بدل من النوع 

الفوري، على م�شتويات عالية من الكحويل 
التي  الدرا�شات  ت�شر  والتي  والكاف�شتول، 
اأجريت على احليوانات اإىل اأنها حتمي من 

اأمرا�ض الكبد املزمنة.
القهوة،  اأن����واع  جميع  ُرب��ط��ت  ذل���ك،  وم���ع 
مبا يف ذلك القهوة الفورية واخلالية من 

الكافيني،
باأمرا�ض  الإ�شابة  احتمالت  بانخفا�ض   

الكبد.
وكلما زاد عدد الأ�شخا�ض الذين ي�شربون 

القهوة كل يوم يف املتو�شط،
الكبد  باأمرا�ض  الإ�شابة  خطر  انخف�ض   
ي�شمى  الكبد  يف  ال��ده��ون  وت��راك��م  املزمنة 

الدهني". "التنك�ض 
للقهوة  املحتملة  الفوائد  اأن  يبدو  ولكن، 
ا�شتقرت عند حوايل ثالثة اأو اأربعة اأكواب 

يف اليوم،
اأك���ر ل يوفر  اأو  ���ش��رب خم�شة  ف���اإن  ل���ذا   

حماية اإ�شافية للكبد.
وت�����ش��ي��ف ال��درا���ش��ة اإىل ال��دل��ي��ل ع��ل��ى اأن 

القهوة
 قد تكون مفيدة للكبد، وهي اأول ما يبحث 
ب�شكل مبا�شر يف اأنواع خمتلفة من القهوة 
وع��الق��ت��ه��ا ب��اأم��را���ض ال��ك��ب��د يف م��ث��ل هذه 

املجموعة الكبرة من الأفراد.
هناك  اإن  يقولون  ال��درا���ش��ة  معدي  ولكن 
حاجة اإىل مزيد من البحث قبل التو�شية 
ب��ال��ق��ه��وة ل��الأ���ش��خ��ا���ض امل��ع��ر���ش��ني خلطر 

الإ�شابة باأمرا�ض الكبد.

كيـــف ميكــــن للقهــــوة اأن 
ت�ســـاعد يف حمـــاية الكـــــبد!

ويقول عامل الف�شيولوجيا التكاملي دوغ �شيلز، من 
من  جديدا  نوعا  "حددنا  بولدر:  كولورادو  جامعة 
العالج الذي يخف�ض �شغط الدم دون اإعطاء النا�ض 
مركبات دوائية مع التزام اأعلى بكثر من التمارين 

الهوائية".
امللهمة  ال���ع�������ش���الت  ق�����وة  ت����دري����ب  ع��ل��ي��ه  وُي���ط���ل���ق 
)IMST(، وهو �شكل من اأ�شكال التدريب البدين 
امل�شمم خ�شي�شا لتمرين احلجاب احلاجز وع�شالت 
باليد  حممول  جهاز  با�شتخدام  الأخ���رى،  التنف�ض 

يوفر املقاومة عند ال�شهيق من خالله.
كطريقة  ع��ق��ود  م��ن��ذ  م���رة  لأول   IMST واأط��ل��ق 
مل�شاعدة مر�شى اجلهاز التنف�شي امل�شابني باأمرا�ض 
امل�شتقلة،  ال��ت��ن��ف�����ض  ت��ق��وي��ة وظ���ائ���ف  ع��ل��ى  خ��ط��رة 
ف��ق��ط يف  م��ع��ت��دل��ة  اأو  م��ق��اوم��ة خفيفة  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

اجلهاز.
اأن الأ�شلوب  اأظ��ه��رت الأب��ح��اث م��وؤخ��را  وم��ع ذل���ك، 
نف�شه - عندما يقرتن مبقاومة عالية، ويف جل�شات 
ق�شرة تدوم خم�ض دقائق فقط يف اليوم - ميكن اأن 
يقدم جمموعة من الفوائد ال�شحية، وحت�شني النوم 
لدى املر�شى الذين يعانون من توقف التنف�ض اأثناء 

النوم، وخف�ض �شغط الدم، وتقليل اإدراك التوتر.
ومل��زي��د م��ن ال��ت��ح��ق��ي��ق، اأج����رى ف��ري��ق ب��ق��ي��ادة عامل 
الف�شيولوجيا التكاملي دانييل كريغيد، من جامعة 
 36 فيها  �شارك  �شريرية  جتربة  بولدر،  ك��ول��ورادو 
من البالغني الأ�شحاء الذين ترتاوح اأعمارهم بني 

اأ�شابيع. �شتة  ملدة   IMST بتجربة  و79،   50
ويف هذه املجموعة، ُعّينت ن�شف املجموعة ع�شوائيا 
للقيام ب� IMST عايل املقاومة، با�شتخدام اأجهزة 
جتعل من ال�شعب ا�شتن�شاقها ب�شكل كبر، ما مينح 

ع�شالت تنف�شك مترينا عايل ال�شدة.

 IMST واأجرى الن�شف الآخر من املجموعة اأي�شا
اأ�شابيع، مع اإعطائهم عالجا وهميا ب�شكل  ملدة �شتة 
اإ����ش���دارات منخف�شة  ي�شتخدم  زائ���ف  ع��الج  ف��ع��ال: 

املقاومة من اجلهاز.
وب�شرف النظر عن هذا الختالف الرئي�شي، كانت 
ا�شتخدم  املجموعتني:  لكال  نف�شها  ه��ي  التجربة 
جل�شات  يف  ال��ي��وم،  يف  م��رة   30 لال�شتن�شاق  اجلهاز 
تدوم حوايل خم�ض دقائق، ملدة �شتة اأيام يف الأ�شبوع، 

مدة �شتة اأ�شابيع.
التي  ال��ع��الج  جمموعة  �شهدت  اأ�شابيع،  �شتة  وبعد 
ت�شتخدم IMST عايل املقاومة انخفا�شا كبرا يف 
�شغط الدم النقبا�شي )SBP(، اأكرب اأو ي�شاوي ما 
ميكن اأن ينتج عن تنفيذ ا�شرتاتيجيات منط احلياة 
الهوائية  التمارين  ذل��ك  يف  مبا  الأخ���رى،  ال�شحية 

وبع�ض اأدوية خف�ض �شغط الدم.
التح�شن  "هذا  اأن  درا�شتهم  يف  الباحثون  ويو�شح 
بانخفا�ض  يرتبط  لأن���ه  �شريريا،  مفيد   SBP يف 
الدموية  القلب والأوعية  اأمرا�ض  الوفاة من  خطر 
بن�شبة ٪30 اإىل ٪40"، م�شرين اإىل اأن التاأثرات 

ا�شتمرت لعدة اأ�شابيع حتى بعد انتهاء التجربة.
العار�ض  ال��دم  �شغط  النخفا�ض يف معدل  وا�شتمر 
الم��ت��ن��اع عن  م��ن  اأ���ش��اب��ي��ع  �شتة  بعد  ح��د كبر  اإىل 
من   75% ح���وايل  على  احل��ف��اظ  م��ع   ،IMST

النخفا�ض الأويل.
 IMST جمموعة  �شهدت  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
الدموية  الأوعية  وظيفة  يف  كبرة  حت�شينات  اأي�شا 
ال�شرايني  �شحة  حت�شن  اإىل  ي�شر  م��ا  البطانية، 
يف  ال�شرايني  ت�شلب  تغير  ع��دم  م��ن  ال��رغ��م  )على 
مثل هذه التجربة الق�شرة(، يف حني مت تخفي�ض 

عالمات اللتهاب اجلهازي.

ي��ف��ه��م��ون مت��ام��ا جميع  ل  ال��ب��اح��ث��ني  اأن  ح���ني  ويف 
عايل   IMST ت��ق��دمي  بكيفية  اخل��ا���ش��ة  الآل���ي���ات 
املقاومة لهذه الفوائد، فمن املمكن اأن حتفز متارين 
التنف�ض اخلاليا املبطنة لالأوعية الدموية على اإنتاج 
الع�شالت  ي�شاعد  ما  النيرتيك،  اأك�شيد  من  املزيد 

على ال�شرتخاء ويح�شن تدفق الدم.
وي�شتبه الفريق يف اأن التدخل طويل الأمد قد يوؤدي 
يقّرون  ولكنهم  ل��الإع��ج��اب،  اإث����ارة  اأك���ر  نتائج  اإىل 
اأي�شا ب�شرورة تكرار درا�شتهم يف بيئة جتريبية اأكرب 

ملعرفة املزيد.
IMST عايل  ب���  التو�شية  اأن��ه ل ميكن  ح��ني  ويف 

املقاومة على نطاق وا�شع حتى يتم معرفة نتائج مثل 
اأن  املوؤكد هو  ال�شيء  اأن  اإل  الكبرة،  الدرا�شات  هذه 
التقنية تبدو �شهلة اللتزام فعليا حيث اأكمل 95% 
من امل�شاركني يف الدرا�شة كل ما هو مطلوب من 5 

جل�شات مترين ملدة دقيقة، ومل ين�شحب اأحد.
وه��ذا امل�شتوى ال��ع��ايل م��ن الل��ت��زام - ال��ذي توفره 
فقط  دقائق  لب�شع  ما  ب�شيء  القيام  وراح��ة  �شهولة 
اأن يوؤخذ يف العتبار، نظرا لأن  اليوم - ي�شتحق  يف 
من  دقيقة   30 ب�  بالقيام  البالغني  التزام  م�شتوى 

الن�شاط البدين يوميا هو اأقل بكثر.
ون�شرت النتائج يف جملة جمعية القلب الأمريكية.

بحث يزعم: مترين تنف�ص ب�سيط مدته 5 دقائق 
يخّف�ص �سغط الدم مثل الأدوية!

ميكن اأن يوؤدي مترين تنف�ض ب�سيط اإىل خف�ض �سغط الدم وتعزيز �سحة الأوعية الدموية، وقد يقلل 
ب�سكل كبري من فر�ض الإ�سابة باأمرا�ض القلب اخلطرية.

واأو�سح بحث جديد اأن هذه تقنية مريحة للغاية و�سهلة الأداء ميكنها حت�سني �سحة ماليني الأ�سخا�ض، 
وخا�سة كبار ال�سن الذين يعانون من ارتفاع �سغط الدم وم�ساكل القلب والأوعية الدموية.
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وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية اإنابه رقم  11 ل�شنة 2018

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شراً( 
اىل املنفذ �شده / ابراهيم احمد ابراهيم علي

ل�شالح املنفذ له / م�شرف الإمارات الإ�شالمي
ظهراً  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  متام  يف  علني  مزاد   �شينعقد  باأنه  للجميع   الحتادية  البتدائية  عجمان  حمكمة  تعلن 
على  العقار   واأو�شاف  عليه  للمحكوم  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك    ،2021/08/05 املوافق  اخلمي�ض  يوم 
النحو التايل: العقار قطعة رقم)0792( مبنطقة الرو�شه3 باإمارة عجمان امل�شماه �شابقاً قطعه رقم ن/32/16 
مبنطقة الزهراء ب�شعر ا�شا�شي مقداره : )1،000،000.00( درهم، )مليون درهم(، و ذلك  ويف اليام التالية اإن 
.http://www.emiratesauction.ae  اقت�شى احلال وذلك على املوقع اللكرتوين لالمارات للمزادات 
يتوجب على الراغب بال�شرتاك باملزايدة اأن يتقدم بتاأمني نقدي اأو مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن 
املقدر للعقار. فعلى من يرغب بال�شراء اأو ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع  باملحكمة اأو املوقع 

اللكرتوين لالمارات للمزادات   http://www.emiratesauction.ae  وذلك قبل موعد  البيع. 
بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل  باعرتا�شه معززا   التقدم  له اعرتا�ض  وعلى كل من 

اأيام على القل.
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية اإنابه رقم  11 ل�شنة 2018

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )املنفذ �شده ن�شراً ( 
اىل املنفذ �شده / ابراهيم احمد ابراهيم علي

ل�شالح املنفذ له / م�شرف الإمارات الإ�شالمي
تعلن حمكمة عجمان البتدائية الحتادية للجميع  باأنه �شينعقد مزاد  علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهراً يوم 
النحو  العقار  على  واأو�شاف  للمحكوم عليه  العائد ملكيته  العقار  لبيع  2021/08/05،  وذلك  املوافق  اخلمي�ض 
التايل: العقار قطعة رقم)0792( مبنطقة الرو�شه3 باإمارة عجمان امل�شماه �شابقاً قطعه رقم ن/32/16 مبنطقة 
اقت�شى  اإن  التالية  اليام  ذلك  ويف  و  درهم(،  : )1،000،000.00(درهم، )مليون  ا�شا�شي مقداره  ب�شعر  الزهراء 

.  http://www.emiratesauction.ae  احلال وذلك على املوقع اللكرتوين لالمارات للمزادات
يتوجب على الراغب بال�شرتاك باملزايدة اأن يتقدم بتاأمني نقدي اأو مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن 
املقدر للعقار. فعلى من يرغب بال�شراء اأو ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع  باملحكمة اأو املوقع 

اللكرتوين لالمارات للمزادات   http://www.emiratesauction.ae  وذلك قبل موعد  البيع  
بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل  باعرتا�شه معززا   التقدم  له اعرتا�ض  وعلى كل من 

اأيام على القل.  
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الفجرية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مركز نور للهدايا والعطور  
مدين    FUCEXCICVS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000177/ 

اإىل املحكوم عليه : مركز نور للهدايا والعطور  - العنوان : )جمهول حمل الإقامة( 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �ض م ع  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 177،711.35 درهم
يجب عليك احل�شور امام حمكمة الفجرة الإبتدائية الإحتادية - دايرة التنفيذ 

لذلك،  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / ع�شام عطوه الع�شيلي 
حمكمة الفجرية  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الفجرية - حمكمة التنفيذ املدنية  -  �شواطئ لت�شميم وتنفيذ الديكور 
مدين    FUCEXCICVS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000178/ 

اإىل املحكوم عليه : �شواطئ لت�شميم وتنفيذ الديكور - العنوان : )جمهول حمل الإقامة( 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �ض م ع  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 92،419.48 درهم
يجب عليك احل�شور امام حمكمة الفجرة الإبتدائية الإحتادية - دايرة التنفيذ 

لذلك،  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / ع�شام عطوه الع�شيلي 
حمكمة الفجرية  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
عري�شة   على  اأمر   SHCFICIPTO2021 /0001138 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه اول الوقت للمقاولت الفنية
العنوان : 9227418  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�شالح / لك�شمنان جايارامان بن جايارامان ، 
بالتايل : ناأمر  بالزام املدعي عليها ان ت�شلم املدعي جواز ال�شفر اخلا�ض 

به.  حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية
القا�شي/ ه�شام اأحمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر - اعالن حجز العقار 

)كلي(   جتاري   AJCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000076/ 
اإىل املحكوم عليه : مال للمقاولت املعدنية - ذ م م - نظر ال�شالم  حممد كالو مال  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا  ومبا 
ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 954881.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005219 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد فوؤاد م�شطفى حممد  
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة - منطقة التعاون - بناية ايوان 2 �شقة رقم 706  

بناء على  طلب املدعي / مكتب اميان �شبت للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها :-  الزام املدعي عليه �شداد مبلغ املطالبة بواقع )12.000( 

درهم. 3/الزام املدعي عليه الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/8/10 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
 ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )10 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة 

ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/7/29  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
عاي�شه علي حممد 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اإعالن ح�شور اجتماع خربة ح�شابي بالن�شر  

للمحا�شبة  اخلليج  مركز   - العبدويل  جا�شم  احمد  املحا�شبي  اخلبر  يعلن 
رقم  الدعوى  يف  الإبتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   - والتدقيق 
�شد  رجا  نعمان   / املدعي  من  واملقامة  جزئي  جتاري   2021/1046
املدعي عليه/ عرفان احمد لجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 
اخلليج  مركز   - اخلبر  مبكتب  ظهرا  ع�شر  الثانية  ال�شاعة   2021/8/3
للمحا�شبة والتدقيق - الكائن يف دبي - ديرة - اخلبي�شي - �شارع �شالح الدين 
- بناية العبدويل )اأعلى معر�ض �شراميك راأ�ض اخليمة( - ميزانني - مكتب 

رقم M/104 - ت : 04/2684700 ، ف : 04/2688846 
 اخلبري املحا�شبي / احمد جا�شم العبدويل    

اإجتماع خربة 

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
 الدعوى 3312/2021 جتاري جزئي   

�شد / املدعي عليها / مرمي عبداهلل علي احلمادي  
املقامة من / م�شرف الهالل - �ض م ع   

الدعوى  البتدائية حتت  ال�شارقة  دعوى مقامة �شدكم مبحكمة  هناك  ان  مبا 
يف  م�شرفيا  خبرا  ندبنا  مت  انه  وحيث   ، جزئي  جتاري   3312/2021 رقم 
1992م   ل�شنة  الثبات  قانون  باحكام  وعمال  فاننا  اعاله  املذكورة  الدعوى 
عن  اخلربة  اجتماع  حل�شور  ندعوكم  املحاكم،  امام  اخلربة  اعمال  بخ�شو�ض 
2021/8/8 يف  املوافق  الأحد  يوم  ZOOM وذلك  بعد عن طريق تطبيق 
متام ال�شاعة 1.00 ظهرا، ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة 

لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع. 
اخلبري امل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر
العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6409(

املنذر / م�شنع ام القيوين ل�شناعة وطباعة اوراق الكمبيوتر
املنذر اليهما /1-با�شيفيك للطباعة والن�شر - �ض ذ م م

الدند�شي غازى  قا�شم   -2
هذا  مب��وج��ب  نخطركم  للمنذره  القانونيون  امل�شت�شارون  امل��ح��ام��ون  ب�شفتنا  فاننا 
النذار ب�شرورة التي:- ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره 102،964،50 مائة واثنني الف 
وت�شعمائة واربعة و�شتون درهم اماراتي وخم�شون فل�شا.مبوجب عدد 7 �شيكات بنكية 
م�شحوبه جميعها على بنك المارات دبي الوطنى ومبينة تف�شيال ب�شدر النذار وال 
�شوف ت�شطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة ومنها ا�شت�شدار امر 
اداء يف مواجهتكما للزامكما مبا �شبق ذكره بال�شافة اىل الفائدة القانونية والر�شوم 

وامل�شاريف. مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذرة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اعالن بالن�شر

رقم )2021/4286(
املخطر : �شركة ال�شحراء لت�شميم واإن�شاء احلدائق - �ض.ذ.م.م - بوكالة املحامني احمد الر�شيد 

ورا�شد الر�شي�د ومنى اخلاجة وعبد العزيز الر�شي�د ود. اأ�شماء الر�شيد
املخط�راليها : �شركة الأرا�شي اخل�شراء ذ.م.م

مو�سوع الع�الن
وت�شعة  و�شتمائة  األف�ا  وع�شرين  واأرب���ع  مئ�ة  مبل�غ  ب�شداد  وتطالب  مبوجبه  املخطرة  تكلف 
واأربعون درهم )124،649.00 درهم( على اأن يتم ال�شداد خالل مدة اأق�شاها �شبعة اأيام من 
تاريخ ا�شتالم هذا الإخط�ار ويف حالة عدم ال�شداد �شوف ن�شطر للجوء اإىل الق�شاء للمطالبة 
باملبالغ املرت�ش�دة والفوان�د بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام والر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
انذار عديل بالن�شر
رقم )6388/2021(

املخطرة : ترامونتينا لتجارة الأدوات املنزلية �ض.ذ.م.م
بوكالة املحامي /احمد ح�شن املازمي
�شد / املخطر اإليهم : 1- ملتي لينك للمقاولت )�ض.ذ.م.م(.

اإليها الأوىل -  املخطر  مدير  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفة  ماناثيل،  ماثيو  توما�ض   -2
)هندي اجلن�شية( - جئنا مبوجب هذا الكتاب ننذركم بوجوب �شداد املبالغ املرت�شدة 
بذمة املخطر اليها والبالغ جمموعها اجمايل )3،559،977( درهم اماراتي - ثالثة 
ماليني وخم�شمائة وت�شعة وخم�شون األف وت�شعمائة و�شبعة �شبعون درهم للمخطرة، 
اآ�شفني لتخاذ  تاريخه، وال �شوف ن�شطر  ايام من  اأق�شاها خم�شة  وذلك خالل مدة 
الفائدة  اإل��ي��ه��ا  م�شافاً  ونفقتكم  م�شوؤوليتكم  وع��ل��ى  بحقكم  القانونية  الج�����راءات 

القانونية، وحمتفظني بكافة احلقوق لأية جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
انذار عديل بالن�شر
رقم )6419/2021(

املنذر/ مرمي علي عبد اهلل قرقا�ض - امارتية اجلن�شية.
�شد / املنذراليها :- نيل�شون فيليجا�ض ريفرا فلبيني اجلن�شية

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذارها بالآتي- 
ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره=/43،332 درهم متثل اإجمايل قيمة ال�شيكات املرجتعة 
خم�شة  وذل��ك   )000009  -  000008  -  000007  -  000006( اأرق���ام 
الإجراءات  اتخاذ  اإىل  نلجاأ  �شوف  واإل  الإخطار  بهذا  تبلغكم  تاريخ  اأي��ام من   )5(
عن  والإخ��الء  الإيجار  ببدل  املطالبة  يف  املنذرة  حق  حفظ  مع  �شدكم  القانونية 

فرتة �شغل املاأجور و �شداد املرت�شدة يف ذمتكم و الر�شوم و امل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر

�شادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقه ، املحكمة االبتدائية املدنيه 
يف الدعوى رقم SHCFICIREA2021/0003079، مدين)جزئي(

اإىل املحكوم عليه حممد اأمر حمزة خالد،
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/05/27 قد حكمت عليك هذه املحكمة 

يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح / اأجرة ال�شارقة )ذ.م.م( ، بالتايل :
 : ق��دره  مبلغا  للمدعية  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  املدعى  ب��اإل��زام   -: ح�شوريا  املحكمة  حكمت 
و ثمانية ع�شر  درهما  و�شبعون  و�شبعة  وت�شعمائة  اآلف  )ثمانية  درهم   8977.18
األ  التام على  ال�شداد  5% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى  فل�شاً( الفائدة بواقع 

تزيد الفائدة على اأ�شل املبلغ املق�شي به، وبالر�شوم وامل�شاريف.
  القا�شي / حممد عو�ض حممد احلمريي 
حمكمة ال�شارقة
املحكمة  االإبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 2501/2021/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى: املطالب�ة ح�ل وت��ش�ف�ية ال�ش�رك�ة امل�دعى عليه�ا واأي ف�روع ل�ه�ا وت�ع�ي�ني م��ش�ف�ي لل��ش�رك�ة 
ت�ك�ون مهمت�ه ج�رد وبي�ع م�وج�ودات ال��ش�ركة وا�ش�تيفاء حقوقه�ا وال�وف�اء ب�ديونها واخت�ش�ا�ض ك�ل �ش���ريك 

فيه�ا مببل�غ يتنا�ش�ب م�ع ح��ش�ت�ه ف�ي راأ�ض امل�ال وت�وزي�ع ال�ري�ح واخل�ش�ارة ع�ل�ى ال��ش�ركاء بالن�شب املتفق 
عليه بالعقد.

طالب الإعالن : جرا�شيو�ض فورتادو مولكي - �شفته بالق�شية : مدعي
املطلوب اإعالنهم : 1- دانيل جوزيف فورتادو  2-جلوبال ميتلز م م ح - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالب�ة ح�ل وت��ش�ف�ية ال�ش�رك�ة امل�دعى عليه�ا واأي  مو�شوع الإعالن : قد 
ف�روع ل�ه�ا وت�ع�ي�ني م��ش�ف�ي لل��ش�رك�ة ت�ك�ون مهمت�ه ج�رد وبي�ع م�وج�ودات ال��ش�ركة وا�ش�تيفاء حقوقه�ا وال�وف�اء 
ب�ديونها واخت�ش�ا�ض ك�ل �ش���ريك فيه�ا مببل�غ يتنا�ش�ب م�ع ح��ش�ت�ه ف�ي راأ�ض امل�ال وت�وزي�ع ال�ري�ح واخل�ش�ارة 
ال�شاعة   2021/8/8 املوافق  الأح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  بالعقد.  عليه  املتفق  بالن�شب  ال��ش�ركاء  ع�ل�ى 
8.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اعالن بالن�شر 
 4823/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  �شيف الدين ح�شن خليل اإبراهيم - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ ح�شنى اإبراهيم �شالح الرببري  

املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )129599( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اعالن بالن�شر

رقم )6294/2021(
املنذر : فينود كومار �شيند هى ري�شى - هندي اجلن�شية 

�شد / املنذر اليه / يوغي�ض كومار كنميا لل �شونى - هندي اجلن�شية 
جمهول العنوان 

املنذر ينبه على املنذر اليه ويكلفه ب�شداد مبلغ 214000 درهم )مائتان 
9% من  بواقع  القانونية  للفائدة  بالإ�شافة  دره��م(  الف  واربعة ع�شر 
تاريخ الإ�شتحقاق حتى متام الوفاء وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخه 
املنذر  القانونية حيال  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذر  �شي�شطر  واإل 

اليه مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/1/6372(
املنذر : الونا كا�شمازوفا 

بوكالة املحامي / نا�شر يو�شف اخلمي�ض 
�شد املنذر اليها : كومل هوين دهكن  

البيع  اتفاقية  بف�شخ  اليهما  امل��ن��ذر  على  تنبه  امل��ن��ذة  ف��اإن   ، لذلك 
مبدئي  بيع  بعقد  وامل�شجلة   2019/5/16 امل��وؤرخ��ة  وال�����ش��راء 
برقم 2019/11434 وحمو كافة اإثارها واعتبارها كاأن مل تكن 

واأحقيتها بالعربون الوارد بالإتفاقية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : لندمارك فودز - �ض ذ م م  
 : القانوين  ال�شكل   - بردبي   - املنخول   - 0005 ملك مركز برجمان  العنوان : حمل 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   674516  : الرخ�شة  رقم   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات 
التاأ�شر  باأنه قد مت  التنمية القت�شادية بدبي  دائرة  1099888 مبوجب هذا تعلن 
قرار  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/11/6 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/11/6
1502 ملك راجو مينون  العنوان : مكتب  كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون 
- اخلليج التجاري - هاتف : 2762233-04 فاك�ض : 4221680-04 م�شطحباً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : كاندليت - ذ م م  
العنوان : ك�شك gf6 ملك مركز الواحة - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - القوز - ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رقم   646598  : الرخ�شة  رقم   ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1067438 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/11/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/11/6
1502 ملك راجو مينون  العنوان : مكتب  كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون 
- اخلليج التجاري - هاتف : 2762233-04 فاك�ض : 4221680-04 م�شطحباً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : جورميت �ستي�سن )�ض.ذ.م.م(  
بردبي   - ال��واح��ة(  )مركز  �شعيد   بن  احمد  ال�شيخ  ملك   S301 رق��م  : حمل  العنوان 
 : الرخ�شة  رق��م    ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل   - زاي��د  ال�شيخ  ���ش��ارع   -
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   104001  : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م   621153
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية  التنمية 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/11/6 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/11/6 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون العنوان : 
مكتب 1502 ملك راجو مينون - اخلليج التجاري - هاتف : 2762233-04 فاك�ض 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-4221680  :

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون
ال��ع��ن��وان : مكتب 1502 م��ل��ك راج���و م��ي��ن��ون - اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري - ه��ات��ف : 
2762233-04 فاك�ض : 4221680-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية لندمارك 
 2019/11/6 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  ذ م م  - �ض  فودز 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/11/6 وعلى من لديه 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض 
العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون
 : - هاتف  التجاري  - اخلليج  راج��و مينون  1502 ملك  : مكتب  العنوان 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب    04-4221680  : فاك�ض   04-2762233
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
كاندليت - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/11/6 
من  وعلى   2019/11/6 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون
ال��ع��ن��وان : مكتب 1502 م��ل��ك راج���و م��ي��ن��ون - اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري - ه��ات��ف : 
2762233-04 فاك�ض : 4221680-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
جورميت  اأعاله لت�شفية  املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  القت�شادية بدبي 
�ستي�سن )�ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/11/6 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/11/6 وعلى من لديه 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض 
العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 20/2021/140 جتاري كلي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )11.698.000( درهم احد ع�شر مليونا 

و�شتمائة ثمانية وت�شعون الف درهم والفائدة القانونية بواقع 12٪ �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام 
ال�شداد والزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن :  مرزا ر�شا بيج حممد  - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- اف اف دبليو دي منطقة حرة ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/6/30 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
و�شتمائة  مليونا  ع�شر  )اح��د  مبلغ  للمدعيني  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  حممد  بيج  ر�شا  ل�شالح/مرزا 
ثمانية وت�شعون الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 5٪ �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق يف 2019/12/31 وحتى 
األفني درهم مقابل اتعاب املحاماة   حكما مبثابة  متام ال�شداد والزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 850/2021/18 عقاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : احالة الق�شية رقم 187/2021 ا�شتئناف عقاري من حمكمة ال�شتئناف اىل حمكمة اول درجة 
وا�شتكمال لباقي الجراءات يرجى التكرم باملوافقة على ت�شجيل الدعوى وحتديد جل�شة لنظرها واعالن املدعي عليه 
بها وفقا لالجراءات املتبعة لديكم والزامه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )1.128.752.63( درهم مليون ومائه 
وثمانية وع�شرون الف و�شبعمائة ،واثنان وخم�شون درهم وثالثة و�شتون فل�ض ، والفائدة بواقعة 9٪ �شنويا اعتبارا من 

تاريخ:2020/3/4 وحتى متام ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  نا�شر علي �شليمان -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احالة الق�شية رقم 187/2021 ا�شتئناف عقاري من حمكمة ال�شتئناف 
اىل حمكمة اول درجة وا�شتكمال لباقي الج��راءات يرجى التكرم باملوافقة على ت�شجيل الدعوى وحتديد جل�شة لنظرها 
واعالن املدعي عليه بها وفقا لالجراءات املتبعة لديكم والزامه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )1.128.752.63( درهم 
مليون ومائه وثمانية وع�شرون الف و�شبعمائة ،واثنان وخم�شون درهم وثالثة و�شتون فل�ض ، والفائدة بواقعة 9٪ �شنويا 
اعتبارا من تاريخ:2020/3/4 وحتى متام ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة 
يوم الربعاء  املوافق  2021/8/11  ال�شاعة 10.00 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 11/2021/1458 مدين جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )61.856.18( درهم والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من 2021/4/22 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة 

طالب الإعالن / 1-جلوبال ديركت لتاجر ال�شيارات ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  جاك�شون ماركو�ض انتونيو -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
وحتى   2021/4/22 من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )61.856.18(
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة 2021/8/8  ال�شاعة 9 �ض 
يف مكتب ادارة الدعوى البتدائية ال�شاد�شة لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 11/2021/1478 مدين جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة ب�شم ملف النزاع رقم 1384/2021 نزاع مدين بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 

مبلغ )43.189.75( درهم ثالث واربعون الفا ومئة وت�شعة وثمانون درهم وخم�ض و�شبعون فل�شا ، رجوعا عليها 
مبا �شبق اداءه عن ذمتهما اىل �شركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني ت�شمينها بذات الر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن / 1-�شركة التاأمني العربية ال�شعودية �ض.م.ب )م( فرع اأبوظبي - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  فا�شت هور�ض للنقليات ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة املطالبة ب�شم ملف النزاع رقم 1384/2021 نزاع 
مدين بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )43.189.75( درهم ثالث واربعون الفا ومئة وت�شعة وثمانون 
درهم وخم�ض و�شبعون فل�شا ، رجوعا عليها مبا �شبق اداءه عن ذمتهما اىل �شركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني ت�شمينها 
بذات الر�شوم وامل�شاريف. لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�شور عرب برنامج الت�شال املرئي تطبيق BOTIM امام 
ادارة الدعوى البتدائية الثانية على هاتف رقم:0566039232 يوم اخلمي�ض املوافق:2021/8/5 وذلك من ال�شاعة 
9:00�ض ولغاية ال�شاعة 12:30 ظ او احل�شور املرئي عن طريق الوكيل القانوين او مراكز تقدمي اخلدمة املعتمد 

)الع�شيد( لتقدمي جوابكم على �شحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�شوية
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 20/2020/673 جتاري كلي 
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 

)55.829.902.10( درهم والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد والزامهم 
برد اأ�شول خطابات ال�شمان والزامهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن / 1-بنك ال�شتثمار �ض.م.ع - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1-  ريني تيودور �شتيفن 2- انيل مودايل اين -  �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما 

 جمهويل حمل القامة 
اأعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2021/5/26 يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�شوع 
ل�شالح/بنك ال�شتثمار �ض.م.ع 1- بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل بان يوؤديا للمدعي )بنك ال�شتثمار( 
مبلغ )55.829.902.10( خم�شة وخم�شني مليون وثمامنائة وت�شعة وع�شرين الف ت�شعمائة واثنني درهم وع�شرة 
فل�ض - والفائدة 5٪ من تاريخ:2020/6/24 حتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليهم بالت�شامن يف امل�شاريف ومبلغ 
الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة 2- عدم قبول طلب رد ا�شل خطابات ال�شمان املمنوحة من املدعي مل�شلحة املدعي 
عليها.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

رئي�ض الق�شم

  حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية    
العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اعالن بالن�شر 
 961/2021/208 تنفيذ مدين 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
 -2 بر�شوتام  امريتالل  �شيرتودا  �شيرتودا  امريتالل  فيفيك  �شدهم/1-   املنفذ  اىل 
جاجد  رايف   -3 ام��روت��الل  ا�شوكبهاي  راجياجورو  راجياجورو  ا�شوكبهاي  دهارمي�ض 

ي�شباي �شوين جاجدي�شباي -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة الرموك جولد للمجوهرات �ض.ذ.م.م 

وميثله / �شعيد حممد عبداهلل �شامل ال�شايغ الغافري 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)3108530( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اعالن بالن�شر        

 2455/2021  جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ناندي لومونيا موكو  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :اإ�ض ايه اي اربيا منطقة حرة ذ.م.م 

وميثله : احمد مهدي فهد بادي العتيبي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )16161.35( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 

التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2021/8/3 ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  بعد  ع��ن 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  392/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/5677 امر اداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 712303.37 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : عادل جا�شم عبداهلل ال�شيخ -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- ذا لينك�ض جروب ليمتد - فرع دبي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )712303.37( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3288/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1430/2020 اأمر اأداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 940160 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : �شينتور لتجارة الكهربائيات �ض.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

 وميثله:يا�شني ابوبكر �شامل احلامد - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- عمر �شريف تازات تازات تازات عثمان - �شفته بالق�شية : حاجز �شابق 

-  جمهول حمل الإقامة 
للمنفذ �شدها/�شركة  العائدة  املوجودات  بانه مت احلجز على  نعلنكم   : الإع��الن  مو�شوع 
دبي  بردبي - جممع   - )دب��ي  الكائنة يف  م  ���ض.ذ.م  الكرتوبانت�ض لاللكرتوميكانيك  اأرم��ا 
لال�شتثمار - مركز اعمال بانيان - الطابق الرابع - مكتب رقم 407( واملوجودة يف العنوان 

املو�شح اعاله وفاء للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  204/2021/702 تنفيذ �شرعي 

مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 183/2020 احوال نف�ض م�شلمني ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 145.282.5 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ ال�شتحقاق

طالب الإعالن : حنان ابوالفتح علي جابر -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- الزين حممد عثمان ادم - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

  جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك لتنفيذ احلكم  التنفيذية  اأق��ام عليكم الدعوى  الإع��الن : قد  مو�شوع 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����ش��داد  ال��دع��وى رق�������م:183/2020 اح����وال نف�ض م�شلمني  ال�����ش��ادر يف 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )145.282.5(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

             اعالن حم�شر احلجز وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 4/2018/250 بيع عقار مرهون 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شدهما/1-  �شركة نيبون لندن ذ.م.م 2- عبداحلميد خالد عبداحلميد - جمهويل 

حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�شرف اأبوظبي ال�شالمي 

وميثله / جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي 
نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن )نوع العقار مكتب - املنطقة ور�شان 
s04 - امل�شاحة  الوحدة  رقم   -   Q09 الوىل - رقم الر�ض 178 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى
43 مرتمربع( كما نعلنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )264787.15( درهم خالل خم�شة ع�شر 
يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله والبيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا 
بعد  بال�شداد  التكليف  احت�شاب مدة  املدنية مع مراعاة  الج��راءات  قانون  امل��ادة 295 من  لن�ض 

م�شي مدة ال�شبعة ايام من علمكم باحلجز. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 305/2021/1724 ا�شتئناف جتاري 
مو�شوع الدعوى: يلتم�ض امل�شتاأنف من عدالة املحكمة املوقرة الغاء احلكم امل�شتاأنف ومن ثم الق�شاء 
اول:ا�شليا برباءة ذمته من كل دين على امل�شتاأنف �شدها الثانية للمدعي عليه الول وبانتهاء كفالته 

لديونها له وذلك يف مواجهة امل�شتاأنف �شدهم من الثانية للخام�ض - احتياطيا:برباءة ذمته من املديونية 
املطالب بها يف الدعوى رقم 7416 ل�شنة 2017 جتاري كلي ال�شارقة واملق�شي فيها بعدم الخت�شا�ض لنعقاده 

ملحاكم دبي - ثانيا:بالزام امل�شتاأنف �شدهم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعالن : حممد ا�شماعيل ع�شكر  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

املطلوب اإعالنهم : 1- زيجن�شي بال�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- علي حممد �شامل ابو عد�ض 3- فادي 
عون ابراهيم ال�شامي  - �شفتهم بالق�شية : م�شتاأنف �شدهم. جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإع��الن : قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2021/2 جتاري كلي   وح��ددت لها جل�شه يوم 
الربعاء املوافق 2021/9/22  ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1013/2020/18 عقاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : الق�شاء بف�شخ عقد التاأجر التمويلي املربم بني طريف التداعي واملوؤرخ يف 27 دي�شمرب 2007م ومالحقة 

والزام املدعي عليه برد حيازة العقار مو�شوع العقد وت�شليمه للمدعية و�شطب عبارة الجارة الواردة يف �شهادة امللكية والزامه 
ب�شداد مبلغ وقدره )85.221( درهم خم�شة وثمانون الف ومائتان وواحد وع�شرون درهم قيمة امل�شتحقات اليجارية املتاأخرة 
املرت�شدة بذمته ابتداء من �شهر اكتوبر لعام 2019 وحتى �شهر مايو لعام 2020 م وما ي�شتجد من اجرة حتى تاريخ الخالء 

التام والفعلي والزامه مببلغ )615.632( درهم �شتمائة وخم�شة ع�شر الف و�شتمائة واثنان وثالثون درهم ، تعوي�ض عما حلق 
املدعية من �شرر وما فاتها من ك�شب مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن :  متويل - م�شاهمة خا�شة  - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- با�شم جودت ظاهر �شمر - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/6/15 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/متويل 
رقم  ال�شكنية  ال�شقة  التداعي عن  واملربمة بني طريف  املوؤرخه 2007/12/27  الجله  الج��ارة  اتفاقية  بف�شخ  م�شاهمة خا�شة   -
107  - رقم الطابق 1 - ا�شم املبنى الثمام 55 - رقم املبنى 32 - منطقة احلبيه اخلام�شة - رقم الر�ض 43 - رقم البلدية 683-847 
رمرام - �شركة مزن ذ.م.م - والزام املدعي عليه بت�شليمها للمدعيه خالية من ال�شواغل ورد احليازة والغاء ا�شارة القيد العقاري 
الواردة با�شم املدعي عليه يف �شجالت دائرة الرا�شي والمالك والزمته بان يوؤدي للمدعيه مبلغ مقداره )85.221( درهم مقابل 
انتفاع بواقع مبلغ )70.000(  تاريخ 5/2020 وما ي�شتجد من مقابل بدل  املدفوعة من 10/2019 حتى  القيمة اليجارية غر 
درهم �شنويا من �شهر 6/2020 وحتى تاريخ الخالء التام والت�شليم والزمته الر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اعالن بالن�شر        
 2556/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- �شركة المارات ملقاولت الطرق حمر عني والذيب ذ.م.م - فرع 

دبي - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�شركة كيو �شرف المارات 

درهم   )148.655.85( وق���دره  مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
بال�شافة اىل الفوائد والر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة 

قاعة  يف  �شباحا   08:30 ال�شاعة   2021/8/22 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 305/2021/1718 ا�شتئناف جتاري 
كلي  جت��اري   2019/781 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  اإ�شتئناف  ال��دع��وى:  مو�شوع 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب  
ات�شالت  - �شفته  الم��ارات لالت�شالت جمموعة  �شركة جمموعة   : الإع��الن  طالب 

بالق�شية : م�شتاأنف
املطلوب اإعالنهم : 1- �شركة بنجاب امللك للنقل بال�شاحنات الثقيلة ذ.م.م ، 2- اإليا�ض 

احمد منر  - �شفتهما بالق�شية : اخل�شم املدخل - جمهويل حمل الإقامة 
كلي  2019/781 جت��اري  رقم  بالدعوى  ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  قد   : الإع��الن  مو�شوع 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة  املوافق 2021/8/18   ،   وح��ددت لها جل�شه يوم الربعاء 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  التقا�شي 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 60/2021/4184 امر اداء    

مو�شوع الدعوى :املطالبة بالزام املطلوب المر �شده بان يوؤدوا لطالب المر مبلغ وقدره 
)110.000( درهم مائة وع�شرة الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9٪ �شنويا من 

تاريخ:2020/7/12 والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعالن : برين�ض براكا�ض ناير - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- يو�شف خمي�ض عبد الرحمن الثمرى - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهول حمل الإقامة 

م��و���ش��وع الإع����الن :  ط��ل��ب ا���ش��ت�����ش��دار ام���ر اداء ف��ق��د ق���ررت حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة بتاريخ 
2021/6/22 بالزام املدعى عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )110.000( درهم مائة وع�شرة 
الف درهم ، مع الفائدة القانونية بواقع 5٪ �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2020/7/12 

وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة
ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.

رئي�ض ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : برمييري تو لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد �ض ذ م م  
العنوان : حمل 202 ملك ال�شيخ احمد بن �شعيد ال مكتوم - القوز - بردبي - ال�شكل 
القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حم��دودة - ال�شخ�ض الواحد )ذ م م( - رقم الرخ�شة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1319585  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   766471  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية  التنمية 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/2/8 واملوثق 
اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/2/8 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون العنوان : 
مكتب 1502 ملك راجو مينون - اخلليج التجاري - هاتف : 2762233-04 فاك�ض 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-4221680  :

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : برمييري وان لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد �ض ذ م م  
3 - ملك ال�شيخ احمد بن �شعيد ال مكتوم - القوز - بردبي - ال�شكل  العنوان : حمل 
القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حم��دودة - ال�شخ�ض الواحد )ذ م م( - رقم الرخ�شة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1319598  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   747733  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية  التنمية 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/2/8 واملوثق 
اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/2/8 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون العنوان : 
مكتب 1502 ملك راجو مينون - اخلليج التجاري - هاتف : 2762233-04 فاك�ض 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-4221680  :

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون
ال��ع��ن��وان : م��ك��ت��ب 1502 م��ل��ك راج����و م��ي��ن��ون - اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري - ه��ات��ف : 
2762233-04 فاك�ض : 4221680-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية برمييري تو 
ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م م  ذ  الواحد �ض  ال�سخ�ض  �سركة  لالإ�ستثمار 
بتاريخ  دب���ي  ال��ع��دل حم��اك��م  ك��ات��ب  ل���دى  وامل���وث���ق   2021/2/8 ب��ت��اري��خ  دب���ي 
2021/2/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون
ال��ع��ن��وان : م��ك��ت��ب 1502 م��ل��ك راج����و م��ي��ن��ون - اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري - ه��ات��ف : 
التنمية  دائرة  تعلن  هذا  فاك�ض:4221680-04 مبوجب   04-2762233
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية برمييري وان 
دبي  الواحد �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم  ال�سخ�ض  لالإ�ستثمار �سركة 
بتاريخ 2021/2/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/2/8 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
 دعوة حل�شور اإجتماع خربة ح�شابية عن بعد  

يف الق�شية رقم )2021/2191( جتاري جزئي - دبي    
ب�شفتي اأنا/ رمي حممد اأحمد كاجور النعيمي خبرة ح�شابية مكلفة من قبل مقام حمكمة دبي الإبتدائية 

املوقرة باإجراء اخلربة احل�شابية يف الدعوى رقم 2021/2191 جتاري جزئي - دبي 
املرفوعة من  املدعي / اكا�ض دين �شودري 

�شد املدعي عليهما / �شاينيز بزن�ض هاب دي دبليو �شي �ض ذ م م & فلويد اآند هوارد - �ض م ح. 
فاإننا قد قررنا دعوة ال�شادة/ �شاينيز بزن�ض هاب دبي دبليو �شي �ض ذ م م 

وال�شادة / فلويد اآند هوارد - �ض م ح 
atmauditing@  ب�شفتها املدعي عليهما بالدعوى املذكورة لالإجتماع مع اخلبرة عرب الربيد الإلكرتوين

gmail.com يوم الإثنني القادم املوافق 2021/8/2 ال�شاعة الثالثة ع�شرا )03:00( عرب برنامج 
التوا�شل zoom من خالل الرابط التايل  

https://us04web.zoom.us/j/71042118189?pwd=R1IWc0JWYUFzbEVIQS84QXV2YkwyQT09

اأو الإت�شال على هاتف رقم 04/2517720 وذلك لتقدمي ما لديكم من م�شتندات اأو دفوع اأو مذكرات
اخلبرية احل�شابية 
رمي حممد اأحمد كاجور النعيمي   

اإجتماع خربة 
العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

)كلي( جتاري   AJCAPCICOM2021 /0000085 يف  الدعوى رقم
بالن�شر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 

امل�شتاأنف �شده :  ابراهيم احمد قا�شم احمد 
عنوانه : اإمارة عجمان / ال�شناعية الوىل / اجلرف / هاتف رقم )0556621488( و 
)067435298( تعلن امل�شتاأنف �شدها الوىل على عنوان وكيلها القانوين مكتب )ح�شن 
تايلز   : امل�شتاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن   - القانونية(  وال�شت�شارات  للمحاماة  العبدويل 
غالري لتجارة الرخام والبالط ذ م م  قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بتاريخ .../..../...20 
حمكمة    AJCAPCICOM2021/0000085 رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،
الإ�شتئناف املدنية - جتاري )كلي(. فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة 
عجمان بدار الق�شاء ....... يوم ....... املوافق 2021/9/27 ال�شاعة 10.30 �شباحا 
وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر 

املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�شائية 
نوال علي عبداهلل الها�شمي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
)كلي( جتاري   AJCAPCICOM2021 /0000085 يف  الدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�شتاأنف �شده : ندين جورج املرج  - عنوانه : اإمارة عجمان / ال�شناعية الوىل/ اجلرف 
الوىل  �شدها  امل�شتاأنف  تعلن  و)067435298(   )0556621488( رقم  هاتف   /
القانونية(  وال�شت�شارات  للمحاماة  يو�شف  )حممد  مكتب  القانوين  وكيلها  عنوان  على 
قد  م   م  ذ  والبالط  الرخام  لتجارة  غالري  تايلز   : امل�شتاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن   -
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بتاريخ .../..../...20، يف الدعوى الإبتدائية رقم 0000085/ 
فيقت�شي  )كلي(.  جتاري   - املدنية  الإ�شتئناف  حمكمة   AJCAPCICOM2021
ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�شاء ...... يوم ....... املوافق 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �شباحا   10.30 ال�شاعة   2021/9/27

ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�شائية 
نوال علي عبداهلل الها�شمي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : املياه العميقة للتجارة العامة )�ض ذ م م(   
رقم الرخ�شة : 509255 العنوان : مكتب رقم 13 ملك �شركة بو�شت لال�شتثمار 
القيد  : ذات م�شئولية حم��دودة رقم  القانوين  ال�شكل   - العنز  دي��رة - هور   -
بدبي  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ����رة  ت��ع��ل��ن   1000653 : ال��ت��ج��اري  ب��ال�����ش��ج��ل 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�شركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�شدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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املجتمعات  اأول  اإن���ه  اجل��م��ي��ع  وب����راأى  ج���دا،  ق���دمي  امل�����ش��رى  املجتمع 
على  وق��ام��ت ح�شارته  الإن�����ش��ان��ى،  ال��ت��اري��خ  ف��ى  امل��ع��روف��ة  احل�شارية 
القيم والأخ��الق والعمل والإجن��از، وت�شهد الآث��ار التى حتدت الزمن 
اأدرك مبكرا قيمة الأخ��الق وهذا ما ك�شفه عامل  اأن املجتمع امل�شرى 

امل�شريات هرنى بر�شتد يف كتابه ال�شهر “فجر ال�شمر”.
  كان بر�شتد م�شغول مب�شر وح�شارتها، لذا قال فى مقدمة كتابه، 
بني  يكافح  ك��ان  ال��ذى  التاريخ،  قبل  ما  فى ع�شر  ال�شياد  “فى حياة 
ذوات الثدى املتوح�شة الهائلة التى كانت حتيط به، بداأ ي�شمع هم�ًشا 
من عامل جديد كان ينبثق فجره فى باطنه، وكان هذا الهم�ض مبثابة 
ال��ذى ي�شعر به  اأو اخل��وف  اأمل اجل��وع  ب��وق جديد يختلف عن هم�ض 
على  البوق  هذا  يقت�شر  يكن  مل  واإذ  كيانه،  على  للمحافظة  الإن�شان 
الأخ����رى هادئة  امل�شاعر  ك��ل  ت��ارك��ا  واح���د فح�شب  اإح�����ش��ا���ض  حت��ري��ك 
مطمئنة، بل حرك لأول مرة كل العوامل النف�شية معا. فما هو املنبع 
الذى خرجت منه كل هذه الأ�شوات الباطنة، وكيف اكت�شب تلك القوة 
اأ�شبحت  نه�شت حتى  اأنها  وكيف  الفردية،  الإن�شان  الآم��رة فى حياة 
قوة را�شخة م�شيطرة فى املجتمع الإن�شانى؟ ل�شك اأن ذلك كان تقدما 

عظيما وتغيرا اأ�شا�شيا. ونحن نكرر هنا اأن كل هذا التقدم كان رحلة 
اجتماعية تقع مراحلها الأخرة فى متناول مدى مالحظاتنا، لأنها 
حدثت فى الع�شر التاريخى اأى فى الع�شر الذى ظهرت فيه الوثائق 
القدمية على قراءة  ال�شرقية  اللغات  �شاعدنا حل رموز  املدونة، وقد 
ال�شمر  لنا عن فجر  املكتوبة فك�شفت  ال�شجالت  اإلينا من  ما و�شل 
التى �شار بها قوة اجتماعية ومتخ�شت لنا عن ع�شر  وعن الأط��وار 

الأخالق، ذلك الع�شر الذى مازلنا نقف عند اأول مرفاأة فيه”.
 واأثبت بر�شتد فى كتابه اأن �شمر الإن�شانية بداأ فى الت�شكل فى م�شر 

قبل اأى بلد بالعامل، وذلك منذ نحو 5000 عا.
 ويرى بر�شتد اأن الإن�شان ظل ي�شارع اأخاه الإن�شان، وكل القوى املادية 
– وحو�ض/ رياح/ اأعا�شر/ في�شانات اإىل اآخره – طوال مليون �شنة 
ال�شالح كما يقول  ه��ذا  ال�شالح..  وم��ن �شمنها  اأدوات���ه،  ط��ور خاللها 
املوؤلف بداأ »بالبلطة« وانتهى بالقنابل الذرية والقذائف املدمرة، فاإذا 
كان الإن�شان من مليون �شنة ي�شتطيع حتطيم راأ�ض اإن�شان اآخر بهذه 
)البلطة(، فاإنه الآن يقدر اأن يبيد الآلف من الب�شر بقنبلة واحدة فى 
ثوان معدودات! اأما الأخالق ورقيها، فقد بداأت تت�شكل منذ 5000 

�شنة فقط على �شفاف نهر النيل فى م�شر. وفى الكتاب ينت�شر بر�شتد 
اأن  اأن ما حفظ ح�شارة امل�شريني القدماء هى الأخ��الق، ويوؤكد  اإىل 
امل�شريني القدماء كانوا يعرفون ذلك، لذا �شعوا اإىل و�شع جمموعة 
التى �شبقت  القيم  اإطار حياتهم، تلك  التى حتكم  القيم واملبادئ  من 
األف عام، وقد جتلى حر�ض امل�شرى القدمي  »الو�شايا الع�شر« بنحو 
على اإبراز اأهمية القيم فى املظاهر احلياتية، فكان اأهم ما فى و�شية 
احلكماء  الكثر من  الأخ��الق��ى، حيث جند  اجلانب  وفاته  قبل  الأب 
والفراعنة يو�شون اأبناءهم بالعدل والتقوى. كذلك كانوا يحر�شون 
على تو�شيح خلود تلك القيم فى عامل املوت. لذا نحتوا على جدران 

مقابرهم رمز اإلهة العدل »ماعت« ليتذكروا اأن العمل باٍق معهم. 
وير�شد “بر�شتد” فى كتابه كيف ا�شتطاع امل�شريون القدماء ت�شييد 
املنظومة  ه��ذه  ال��ع��دال��ة،  فكرة  على  تتكئ  �شاملة  اأخالقية  منظومة 
تعلن بو�شوح خما�شمتها للظلم، وانحيازها املطلق لال�شتقامة، فكما 
الرجل  ف�شيلة  “اإن  الأمر”مركارع”:  لبنه  اإهنا�شيا  فرعون  قال 
امل�شتقيم اأحب عند اهلل من ثور الرجل الظامل، اأى من قربان الرجل 

الظامل”.

التى تقام الآن فى العا�شمة  خالل دورة الألعاب الأوملبية “طوكيو 2020”، 
ال�شلة وقام بت�شجيل  اليابانية، ظهر روبوت يابانى مبهارات مميزة فى كرة 
ثالثية من منت�شف امللعب خالل فعاليات الدورة التى تقام ب�شكل ا�شتثنائى 

ب�شبب تداعيات فرو�ض كورونا امل�شتجد.
 والروبوت الذى قدم خالل الأح��داث �شالفة الذكر، قامت اإحدى ال�شركات 
بابتكاره منذ اأكر من عام، حيث با�شتطاعته لعب كرة ال�شلة والت�شجيل على 
اآلف رمية حرة على   10 ت�شديد  الروبوت  ي�شتطيع  اأمتار، كما  �شتة  ارتفاع 
القيا�شية. لالأرقام  جيني�ض  مو�شوعة  به  دخل  قيا�شياً  رقماً  حمقًقا  التوايل 

 Cue ويدعى  الروبوت،  ي�شتخدم  الربيطانية،  ميل  ديلي  ل�شحيفة  ووفقاً 

3، جمموعة متنوعة من اأجهزة ال�شت�شعار حل�شاب زاوية وقوة الت�شديدات 
احلركة  نف�ض  تكرار  بها  ي�شتطيع  حمركات  لمتالكه  بالإ�شافة  ال�شحيحة 
اإطالق  اليابانية،   ،Toyota �شركة  اختارت  وقد  م��رة،  كل  يف  فائقة  بدقة 

الروبوت من اأجل ا�شتخدامه يف دورة الألعاب الأوملبية “طوكيو 2020”.
 وي�شجل التاريخ اأن اأول روبوت �شناعى ا�شتخدم فعليا فى امل�شنع كان من اإنتاج 
�شركة جرنال موتورز، عام 1961م، واأطلق على الروبوت ا�شم ) يونيميت(، 
الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  نيوجر�شى  بولية  ال�شركة  م�شنع  فى  وك��ان 
وتبع اأول تطوير للروبوت تطويرات كثرة ففى عام 1969 م متكن فيكتور 
روبوتية  ذراع  اأول  اخ��رتاع  من  الأمريكية  �شتانفورد  جامعة  فى  �شكي�شنمان 

مف�شلية كونة من 6 مفا�شل دورانية، يتم التحكم فيها عن طريق احلا�شب.
وبح�شب كتاب “تكنولوجيا الروبوت” تاأليف �شفات اأحمد اأمني، يعد الكاتب 
اأول من اخرتع كلمة   ،)1938 الت�شيكى كاريل كابيك )1890-  امل�شرحى 
روبوت للدللة على الإن�شان الآىل وكان ذلك من خالل م�شرحيته “روبوتات 
الكلمة  من  الكلمة  ا�شتق  وق��د   ،1920 ع��ام  كتبها  التى  العاملية”  ورو���ش��وم 
ففى تلك امل�شرحية  الت�شيكية “روبوتا” وتعنى “العبد اأو عامل ال�شخرة”، 
يقوم مهند�ض عبقرى ا�شمه “رو�شوم” ب�شناعة عدد من الروبوتات لت�شخر 
فى الأعمال الو�شعية التى ياأنف الإن�شان عادة من القيام بها، ولكن تكت�شف 
هذه الروبوتات اأنها اأف�شل من الإن�شان الذى ير�شى على نف�شه اأن يقتل اأخاه 

الإن�شان فى احلروب وغرها، واأن يرتكب فى حقه اأب�شع الفظائع، لذا تتمرد 
على اأ�شيادها الب�شر، فتبيدهم عن اآخرهم وحتكم العامل.

الأ�شل  ال�شوفيتى  الأم��ري��ك��ى  العلمى  اخل��ي��ال  ك��ات��ب  اأن  ال��ك��ت��اب  وي��و���ش��ح   
ا�شتخدام  اأول  ف�شل  اإل��ي��ه  ي��رج��ع   )1920  -1992( عظيموف  اإ���ش��ح��اق 
مل�شطلح Robotics فى ق�شته الق�شرة “مراوغة” عام 1942، �شمن 
جمموعته الق�ش�شية ال�شهرة “اأنا والروبوت” عام 1950، والتى حتولت 
له  كان  اأي�شا  الق�شة  وفى هذه   ،2004 عام  نف�شه  بال�شم  �شينمائى  لفيلم 
ف�شل �شياغة القوانني الثالثة الأ�شا�شية للروبوتات التى تتحكم فى اأدائها 

لالأعمال وم�شاعدة الإن�شان.

اأن تكون من�شات جاذبة  بالدولة  باملتاحف  الإهتمام  اأثمر  وقد 
مع  يتوافق  مما   ، ال�شياحة  حركة  تعزيز  و  ال���زوار  ل�شتقطاب 
توجهات القيادة احلكيمة يف الإمارات التي تدعم تطوير قطاع 
و  الثقايف  املنتج  اأن  باعتبار  الإب��داع��ي��ة  و  الثقافية  ال�شناعات 

الرتاثي من اأهم مرتكزات تطوير قطاع ال�شياحة بالدولة .
و تقديرا ملكانة دول��ة الإم���ارات ودب��ي حتديدا يف جم��ال حفظ 
الرتاث وما متتلكه من بنية حتتية متقدمة يف ت�شميم واإدارة 
اأول مدينة  ل��ت��ك��ون  دب���ي  تر�شيح  م��وؤخ��را  ال��ع��امل��ي��ة مت  امل��ت��اح��ف 
العامل  م�شتوى  ع��ل��ى  م���دن  ث���الث  الأو����ش���ط �شمن  ال�����ش��رق  يف 
 2025 “ اآيكوم  ل�شت�شافة موؤمتر املجل�ض الدويل للمتاحف 

جمال املتاحف بالعامل . يف  دويل  موؤمتر  اأكرب  يعد  “ الذي 
و ق���ال امل��ه��ن��د���ض ر���ش��اد حم��م��د ب��وخ�����ض رئ��ي�����ض ف���رع الإم�����ارات 
فرع  رئي�ض  الإمارات” و  للمتاحف” اآي��ك��وم  ال��دويل  للمجل�ض 

الإمارات للمجل�ض الدويل للمواقع واملعامل التاريخية ، 
اإن “اآيكوم الإمارات “ يف �شهر اإبريل املا�شي تقدم بالتعاون مع 
ال�شياحة  ودائ��رة  دب��ي،  وبلدية  دب��ي،  يف  والفنون  الثقافة  هيئة 
“اآيكوم  ل�شت�شافة  الإم��ارات  مبلف  بدبي  التجاري  والت�شويق 
اأن امللف لقي ترحيبا كبرا من  اإىل  2025” يف دبي ، م�شرا 
القائمني على تنظيم املوؤمتر يف دولة عربية ويف منطقة ال�شرق 

الأو�شط لول مرة منذ تاأ�شي�ض املجل�ض الدويل للمتاحف.
ولفت اإىل اأنه مت بناء على امللف املقدم اإدراج دبي �شمن القائمة 
املخت�شرة التي ت�شم ثالث مدن تتناف�ض على ا�شت�شافة املوؤمتر 
كازان  مدينة  اإىل  بالإ�شافة  ال�شويد  يف  و�شتوكهومل  دبي  وهي 

يف رو�شيا .
واأ���ش��اف املهند�ض ر���ش��اد يف ح���واره م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات 
املجل�ض  امللف من خ��الل جلنة خمت�شة من  �شتتم متابعة  اأن��ه 

الدويل للمتاحف يف �شهر �شبتمرب املقبل و�شيتم الطالع على 
ا�شتعداد املدينة ل�شتقبال احلدث الذي ينظم كل ثالثة اأعوام 
على م�شتوى العامل والإعالن عن املدينة الفائزة بال�شت�شافة 
يف دي�شمرب 2021 .ونوه اإىل اأن دبي متتلك بنية حتتية قوية 
وا�شتطاعت اأن تر�شخ مكانتها ل�شت�شافة الفعاليات واملوؤمترات 
والأحداث الكبرة و العاملية ، ف�شال عن اأن �شعار املوؤمتر و هو 
عن  التغير” يعرب  �شريعة  جمتمعات  يف  املتاحف  “م�شتقبل 
الرتباط بني املتاحف واملجتمعات التي ت�شهد تغيرا م�شتمرا 
وم��ت�����ش��ارع��ا و�شيتم م��ن خ���الل امل��وؤمت��ر اب����راز دور امل��ت��اح��ف يف 

املجتمع .
وحول عمل واأن�شطة اآيكوم الإمارات اأو�شح املهند�ض بو خ�ض اأن 
املهتمني  تاأ�شي�شه من خالل جمموعة من  الإم��ارات مت  اآيكوم 
مبجال املتاحف وال��رتاث على م�شتوى الدولة يف 2009 ومت 

اعتمادة ر�شميا يف 2020 ،
 و بالن�شبة لع�شوية املنت�شبني لفرع املجل�ض الدويل للمتاحف يف 
الإمارات تتنوع بني ع�شوية اأفراد و موؤ�ش�شات و طلبة بالإ�شافة 
اإىل الع�شوية الفخرية و يبلغ عدد الأع�شاء املنت�شبني لآيكوم 
اإىل  7 ط��الب بال�شافة  و  14 موؤ�ش�شة  و  ف��ردا   50 الإم���ارات 
300 عامل يف جمال املتاحف على الالئحة و �شيتم خالل عام 
اآيكوم  اأن  400 ع�شو.واأ�شاف  اإىل  رفع عدد الأع�شاء الفردية 
الإم��ارات يحر�ض على تنظيم الأن�شطة والربامج التي تهدف 
مراكز  باعتبارها  مكانتها  وتعزيز  املتاحف  مكانة  تر�شيخ  اإىل 
لتبادل املعرفة واحلوارالثقايف والتعرف على الإرث احل�شاري 
“ اآيكوم المارات” بزيارة املتاحف  للمجتمع ، اإىل جانب قيام 
املوجودة يف الدولة والتي يبلغ عددها 177 متحفا متنوعة بني 
واخلا�شة  املتخ�ش�شة  املتاحف  اإىل  بالإ�شافة  متاحف حكومية 

ويتم من خالل الزيارات تقيمها والعمل على تطويرها ، ولفت 
خالل  �شيعمل  الإم���ارات  يف  للمتاحف  ال��دويل  املجل�ض  اأن  اإىل 
الفرتة القادمة على التن�شيق مع الأيكوم الدويل لتنظيم عدد 
من الندوات التي تعرف بالآيكوم و فوائد الإن�شمام اإليه واإعداد 
ندوات و برامج خا�شة بالوقوف على اأ�شباب عزوف الأفراد عن 

زيارة املتاحف خ�شو�شا يف الدول العربية .
و حول املواقع الأثرية يف دولة الإمارات ، اأو�شح املهند�ض ر�شاد 
تاريخ  يعود  والتاريخية  الأث��ري��ة  باملواقع  ال��دول��ة  اأن  خ�ض  ب��و 
البع�ض منها اإىل 10 اآلف �شنة قبل امليالد والبع�ض يعود اإىل 
الع�شر احلجري والع�شر احلديدي و الربونزي و الإ�شالمي، 
وهناك  اليون�شكو  يف  منها  البع�ض  ت�شجيل  اأن��ه مت  اإىل  م�شرا 
جمموعة من املواقع و�شعت على القائمة التمهيدية من جميع 

اإمارات الدولة لت�شجيلها كرتاث عاملي.

»اآيكوم الإمارات« ير�سخ مكانة املتاحف الثقافية واملعرفية بالدولة 

من الرواية اإىل الأوملبياد.. ق�سة تطوير الروبوت من خيال اأدبي حلقيقة تكنولوجية

ك�شفت اإدارة جائزة البوكر الأدبية، عن القائمة 
16 رواية  2021، والتي �شمت  الطويلة لعام 
�شمنهم  م��ن  اجلن�شيات،  خمتلف  م��ن  ملوؤلفني 
وفيما  حممد(،  )نظيفة  ال�شومالية  الروائية 

يلي اأبرز حمطاتها املهنية.
اأ�شول  م��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ة  روائ���ي���ة  حم��م��د  نظيفة 
هرجي�شا  يف   1981 ع��ام  يف  ول���دت  �شومالية، 
باأر�ض ال�شومال. كان والدها بحاًرا يف البحرية 
التجارية. ويف عام 1986، انتقلت مع عائلتها 
اإىل لندن من اأجل الإقامة املوؤقتة، لكن اندلعت 
احل�����رب الأه���ل���ي���ة ب��ع��د ذل����ك ب���وق���ت ق�����ش��ر يف 

ال�شومال، لذلك ظلوا يف اململكة املتحدة. 
وال�����ش��ي��ا���ش��ة بجامعة  ال���ت���اري���خ  ن��ظ��ي��ف��ة  در����ش���ت 

اأك�شفورد، وب��داأت طريقها يف الكتابة من خالل 
التي  بوي”  م��ام��ب��ا  “بالك  الأوىل  رواي���ت���ه���ا 
مهم  “كتاب  باأنها  اجلارديان  �شحيفة  و�شفتها 
�شرد  ت��ع��د  وال����رواي����ة  للمحرومني”.  وم���وؤث���ر 
اليمن  يف  وال��ده��ا  حلياة  الذاتية  ال�شرة  ي�شبه 
املا�شي، خالل  القرن  واأربعينيات  يف ثالثينيات 

الفرتة ال�شتعمارية.  
 Betty( ترا�شك  بيتي  جائزة  ال��رواي��ة  ونالت 
Trask( لعام 2010، ومت تر�شيحها للعديد 
 Guardian من اجلوائز، مبا يف ذلك جائزة
ج���ائ���زة   ،2010 ل����ع����ام   First Book
 John وج����ائ����زة   ،2010 ت���وم���ا����ض  دي������الن 
مت  ك��م��ا    .Llewellyn Rhys 2010

جائزة  يف  ال��ط��وي��ل��ة  ال��ق��ائ��م��ة  يف  ال��ك��ت��اب  اإدراج 
لعام   Orange Prize for Fiction

.2010
روايتها  ن��ظ��ي��ف��ة  اأ������ش�����درت   ،2013 ع�����ام  يف 
 The  - ال�شائعة  النفو�ض  “ب�شتان  ال��ث��ان��ي��ة، 
التي تدور   ،”Orchard of Lost Soul
الأهلية.  احل��رب  ع�شية  ال�شومال  يف  اأح��داث��ه��ا 
جلائزة  الطويلة  القائمة  �شمن  تر�شحت  وق��د 
2014، فازت بجائزة  ديالن توما�ض. ويف عام 

.Somerset Maugham
من  واح���دة  نظيفة  كانت   ،2013 دي�شمرب  يف 
الرتجمة  قمة  يف  م�شارًكا  ومرتجًما  كاتًبا   36
ال�����دويل للكتاب  ال���دوح���ة  الأدب���ي���ة يف م��ع��ر���ض 

“اأف�شل  يف ق��ط��ر.  مت اخ��ت��ي��اره��ا ك��واح��دة م��ن 
ملجلة قرانتا  ال�شباب”  الربيطانيني  الروائيني 
يف عام 2013، ويف اأبريل 2014 مت اختيارها 
 Hay Festival 39 Africa قائمة  يف 
اأفريقيا  م����ن  ك���ات���ًب���ا   39 م����ن  م���وؤل���ف���ة   39
عاًما   40 ع��ن  اأع��م��اره��م  تقل  ال�شحراء  جنوب 
امل�شتقبل  لتحديد  واملوهبة  الإمكانات  ولديهم 

والجتاهات يف الأدب الإفريقي.
جائزة  لنيل  الأوىل  ل��ل��م��رة  نظيفة  وت��ر���ش��ح��ت 
“رجال  رواي��ت��ه��ا  ع��ن  الرفيعة،  الأدب��ي��ة  البوكر 
وجاء يف ت�شدير الرواية الآتي:  حمظوظون”، 

“حممود ماتان هو اأحد املعامل البارزة يف خليج 
ال��ذي يعج   ،1952 باي يف كارديف عام  تايجر 

ورجال  ال��ه��ن��د  وغ���رب  ال�شوماليني  ب��ال��ب��ح��ارة 
اإنه  ال��ي��ه��ودي��ة.  وال��ع��ائ��الت  املالطيني  الأع��م��ال 
اإنه يف  الأحيان.  تافه يف بع�ض  اأب، قائد، ول�ض 
اأ�شياء كثرة، لكنه لي�ض قاتال. لذلك  احلقيقة 
كل  وتقع  بوح�شية  متجر  �شاحب  ُيقتل  عندما 
العيون عليه، ل ي�شعر حممود بالقلق ال�شديد. 
اأن  منذ  اأك���ر  م�شاكل  ي��واج��ه  ك��ان  اأن���ه  �شحيح 
اآمن  لورا. لكن حممود  الويلزية  تركته زوجته 
فيها  ت��اأخ��ذ  ال��ع��دال��ة  اأن  يعتقد  بلد  ب��رباءت��ه يف 
جمراها. فقط يف الفرتة التي ت�شبق املحاكمة، 
�شيبداأ حممود  ومع ت�شاوؤل احتمالت احلرية، 
املوؤامرة  يف ���ش��راع م��رع��ب ع��ل��ى ح��ي��ات��ه - ���ش��د 
والتحيز واإذا ما كانت احلقيقة كافية لإنقاذه”.

مـــن هي نظيفـــة حممـــد املر�سحــــة جلــــائزة البـــوكر؟

حياة امل�سريني .. »فجر ال�سمري«
 احل�سارة امل�سرية اأ�سلها الأخالق والقيم العليا

الدويل  املجل�ض  فرع  الإمارات” -  “ اآيوكوم  حر�ض 
يف  املتاحف  متابعة  على   - ال��دول��ة  يف  للمتاحف 
كل  يف  املعنية  اجلهات  مع  اأنواعها  بجميع  الإم��ارات 
بينها  فيما  والتن�سيق  تطويرها  على  والعمل  اإم��ارة 
حتى اأ�سبحت متاحف الدولة من�سات ثقافية اأثرت 
امل�سهد الثقايف واملعريف والفني مبقتنياتها و كنوزها 
الأثرية وخمطوطاتها القدمية التي تنقل زائريها 

بني جمال الرتاث احل�ساري الإماراتي .
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تعاقدت الفنانة ب�شرى على بطولة فيلم جديد 
يحمل ا�شم )معاىل ماما(،

 ت��األ��ي��ف ن����ادر ���ش��الح ال���دي���ن، واإخ�������راج اأحمد 
ن���ور ال����ذى اأك����د اأن���ه���م ب�����داأوا ال��ت�����ش��وي��ر باأحد 
الداخلية  امل�شاهد  من  لالنتهاء  الأ�شتوديوهات 

اأول،
 وذلك بعد �شل�شلة طويلة من التاأجيالت ب�شبب 
ظروف تف�شى فرو�ض كورونا، وعدم ا�شتقرار 

ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ال��ف��ي��ل��م ع��ل��ى ب��اق��ى فريق 
تغيرات  ح����دوث  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ع��م��ل، 

حتى  وال���رت����ش���ي���ح���ات  الأب�����ط�����ال  يف 
املنا�شبة وا�شتقرت  الفر�شة  جاءت 

الأو�شاع والتفاق على الأبطال 
اأي�شا.

امل�شائي(  ل���)الأه��رام  واأ���ش��اف 
الفيلم يجمع يف بطولته  اأن 
النجوم  م���ن  ك���ب���ًرا  ع�����دًدا 
ح����ي����ث ي�������ش���م ال���ف���ن���ان���ني 
الليثى  وحم���م���ود  ب�����ش��رى 
و����ش���ي���م���اء ���ش��ي��ف وع����الء 
مر�شى وحممد على رزق 
وطاهر  داغ������ر،  وح�������ش���ام 
مر�شى  وع���الء  ليلة  اأب���و 

و���ش��ري��ف ب���اه���ر ودع����اء 

رجب وريهام ال�شنوانى ورغد جالل، م�شرا اإىل 
اأن الفيلم  ي�شارك يف بطولته عدد من ال�شباب 
املوهوبني مثل الفنان �شوىل ونور اإيهاب والطفل 
ي��ا���ش��ني جن��ل امل��ط��رب��ة ال��راح��ل��ة غ��ن��وه �شقيقة 
اأنغام وداليا اخل��ويل، بينما ي�شارك يف  املطربة  

الظهور ك�شيف �شرف الفنان اإ�شماعيل �شرف.
حيث  ا�شمه  تغر  الفيلم  اأن  نور  اأحمد  واأو�شح 
�شناع  لي�شتقر  وزي���رة(  )ماما  ا�شم  يحمل  ك��ان 
ماما(،  وهو)معاىل  النهائى  ال�شم  على  العمل 
م�شرا اإىل اأن الفنانة داليا البحرى كانت قد 
ال�شم  تغير  ليتم  الفيلم  بطولة  عن  اعتذرت 

وتقوم الفنانة ب�شرى ببطولته.
من ناحية اأخرى،

 قال نور اإنه من املقرر اأن ي�شتاأنف �شناع 
مفرو�شة(  زوج��ة  م�شل�شل)يوميات 
بعد  منه  ج��دي��دة  اأج���زاء  ت�شوير 
ال��ن��ج��اح ال���ذى ح��ق��ق��ه، ل��ك��ن مل 
نهائى  م���وع���د  حت���دي���د  ي��ت��م 

لبدء الت�شوير.
امل�شل�شل  اأح����داث  وت����دور 
ح������ول اإجن�������ى وزوج����ه����ا 
الذى يزاملها يف العمل 
نف�شها،  ب����اجل����ري����دة 
بع�ض  وت��واج��ه��ه��م��ا 
واملواقف  امل�شكالت 
واخل����������������الف����������������ات 
امل���������ش����ت����م����رة ال���ت���ى 
ت����ن���������ش����اأ ب���ي���ن���ه���م���ا، 
�شرد  خ����الل  وذل�����ك 
وكوميدى  خم��ت��ل��ف 

لالأحداث، 
وامل�����ش��ل�����ش��ل ����ش���ارك يف 
بطولته داليا البحرى 
���ش��رح��ان وحممد  وخ��ال��د 
املنعم  اأب��و داود وم��روة عبد 
وال��راح��ل��ة رج���اء اجلداوى 
�شيف  و������ش�����ي�����م�����اء 
وت���األ���ي���ف اأم���ان���ى 

�شرغام.

عدم  عن  حنا  كندة  ال�شورية  املمثلة  اعتذرت 
امل�شاركة يف م�شل�شل "روز"، من تاأليف طالل 

مارديني، واإخراج عبا�ض �شرف.
ورغم ذكر ا�شمها �شمن قائمة اأبطال العمل، 
ع���دم م�شاركتها يف  اع���ت���ذرت ع��ن  ك��ن��دة  ف���اإن 
العمل، ب�شبب التزامها بت�شوير م�شل�شل اآخر 
بعنوان "ليلة ال�شقوط" يف العراق حتت اإدارة 

املخرج ناجي طعمي،
 ال��ذي ب��داأ ت�شوير اأح��داث العمل قبل فرتة 

ق�شرة.
متابعيها  اأي�����ام  ق��ب��ل  ف���اج���اأت  ك���ن���دة  وك���ان���ت 

ب�"لوك" جديد، 
ب�شور ن�شرتها يف �شفحتها مبواقع التوا�شل 
الج���ت���م���اع���ي، ح��ي��ث اأط���ل���ت ب�����ش��ع��ر جمعد 
نظارات  وو���ش��ع��ت  ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة،  وم��الب�����ض 
اأب�������رز جمال  ن���اع���م���ا  م�������دورة وم���اك���ي���اج���ا 
عدد  اإع��ج��اب  اإطاللتها  ولق��ت  مالحمها، 

كبر من متابعيها.

انتقادات  ب��ع��د حملة  ت��وج��ه��ت،  ك��ن��دة  وك��ان��ت 
م�شل�شل  يف  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه��ا  ب�����ش��ب��ب  ط��ال��ت��ه��ا 

"الكندو�ض"، 
بر�شالة ملنتقديها يف �شفحتها مبواقع التوا�شل 
عرب  احلملة  "هذه  فيها:  كتبت  الجتماعي، 
اليوم  مك�شوفة.  ���ش��ارت  م��ي��دي��ا  ال�شو�شيال 
اأنف�شهم  ي�شنفون  النا�ض  من  الكثر  اأ�شبح 
ن��ق��ادا، وه��م جمرد 
يكتبون  اأف������راد 

مل�شلحة اأ�شخا�ض بحد ذاتهم. هذه الأ�شاليب 
ينا�شبني  ال������ذي  ال�������دور  م��ك�����ش��وف��ة،  ب���ات���ت 

�شاأج�ّشده، ولن األتفت لكم".
اأي���������ام يف ف���ي���دي���و عرب  ك���م���ا ظ����ه����رت ق���ب���ل 

"اإن�شتغرام"، 
حيث  ج�����ش��ده��ا،  ���ش��الب��ة  خ��الل��ه  م�شتعر�شة 
الألعاب  �شالة  يف  ف��ار���ض  ابنها  برفقة  كانت 
اب��ن��ه��ا ينهال  ب��دم�����ش��ق، وظ���ه���ر  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
جماًل  اإطالقها  مع  باللكمات،  معدتها  على 
م�شاركة  ك���ن���دة  ل����ه.واع����ت����ادت  حت��ف��ي��زي��ة 
من  اإطاللتها  واجل��م��ه��ور  متابعيها 
التمارين  تاأديتها  اأث��ن��اء  اجليم 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ي��وم��ي��ة التي 
ت�شهم يف احلفاظ على 

ر�شاقة قوامها.

ب�سبب التزامها بت�سوير "ليلة ال�سقوط"

كندة حنا تعتذر عن عدم 
امل�ساركة يف )روز(

ب�سرى تبداأ ت�سوير )معايل ماما(

ميزة اأعمال املن�سات اأن احللقات م�سغوطة ومكثفة ب�سكل �سحيح

�سعيد املاروق : »دور العمر« عمل لبناين 
جديد على امل�ستويات كافة

العمر«،  »دور  م�شل�شل  خالل  من  جديدة  اإخراجيًة  جتربًة  • خ�شَت 
الأ�شياء  فما  املن�شات،  اإح���دى  على  ُيعر�ض  ل��ك  عمل  اأول  وه��و 

الأخرى اجلديدة يف هذه التجربة؟
التوليفة  التجربة،  ه��ذه  يف  ج��دي��د  ���ش��يء  ك��ل   -
وامل���و����ش���وع وط��ري��ق��ة الإخ�������راج. ال��ع��م��ل كامل 
متكامل ول ميكنني ان اأبدي راأيي فيه، ولكنني 
اأ�شتطيع اأن اأ�شرح ماذا فعلُت من اأجله ويبقى 

احلكم عليه لل�شحافة واجلمهور.
جديٌد  ع��م��ٌل  ال��ع��م��ر«  »دور  اإيّل،  بالن�شبة 
على امل�شتويات كافة، الفني، الق�شة، �شكل 
بكل  لبناين  اأنه عمل  كما  برّمته،  امل�شروع 
ع��ن��ا���ش��ره، ن��اه��ي��ك ع��ن اإط���الل���ة املمثلني 
تقدمي  ط��ري��ق��ة  اأو  ت��ق��دمي��ه��م  وك��ي��ف��ي��ة 
ال�شورة، حيث اعتمدت اللغة ال�شينمائية 

يف كل تفا�شيل امل�شل�شل.
يف التقطيع، املونتاج، الت�شوير والإخراج، 
الت�شوير،  اأماكن  الت�شويرية،  املو�شيقى 
لهذا  ُر�شد  الذي  الكبر  الإنتاج  هذا عدا 
العمل الذي اأتوقع اأن يكون مناف�شاً قوياً 

للدراما العربية.
وا�شم  ا���ش��م��ك  اإن  ال���ق���ول  مي��ك��ن  ه���ل   •
العربية،  و���ش��ه��رت��ك��م��ا  ع��ب��دال��ن��ور  ���ش��ري��ن 
العمل  لهذا  للت�شويق  الأ�شا�شي  العامل  هما 

عربياً؟
اأفعال  اإىل  الأ�شماء حتتاج  ولكن  - هو عامل مهّم، 

ونتيجة.
املجهر  حت��ت  ن��ك��ون  فاإننا   ، م��ع��روف��نينْ ا�شمنينْ  وكوننا 

اأكر من غرنا والعيون علينا وخطاأنا ل يغتفر.
و�شعنا يختلف عن و�شع الآخرين.

هما  �شرين،  وا�شم  ا�شمك  اأوىل،  كخطوة  لكن   •
العمل  ملتابعة  امل�شاهد  امل�شل�شل جلذب  ثقة يف  عامل 

ومن ثم ياأتي دور النتقادات؟
- وه���ذا الأم���ر مل ي���اأت م��ن ف���راغ، ب��ل ث��م��رة للتعب 

واجلهد، ونحن اجتهدنا وتعبنا.
اأول ما لفتني يف امل�شروع هو الن�ض الذي كتبه نا�شر 
اآخر  اأي ع��م��ل  اأك���ر م��ن  ال��ع��م��ل ي�شبهني  ف��ق��ي��ه، وه���ذا 
اأجنزُته خالل حياتي املهنية، لأن مكاين هو يف هذا النوع 

الأعمال.
علّي  َعر�ض  وعندما  م�شاريع مماثلة،  ت�شلني  تكن  ال�شابق مل  لالأ�شف، يف 

نا�شر فقيه امل�شروع، كنُت اأ�شّور فيلماً.
وبعدما قراأُت حلقتني منه لفتني كثراً، فات�شلُت به واأعلنُت موافقتي، عدا 
عن اأن العمل من اإنتاج من�شة »�شاهد vip« وي�شارك فيه �شرين عبدالنور 
 24« م�شل�شل  يف  معاً  نتعامل  اأن  يفرت�ض  ك��ان  حيث  ك��ث��راً،  اأحبها  التي 

قراط«.
اأما عادل كرم، فاإن عيني عليه كممثل منذ فرتة بعيدة.

وبالن�شبة اإىل �شائر املمثلني امل�شاركني يف امل�شل�شل، فقد مت اختيارهم بدقة 
وكلهم مميزون.

»دور العمر« هو دور العمر لكل َمن �شارك فيه، مبن فيهم �شرين وعادل.
مقارنًة  ك��رم  ع��ادل  مع  عبدالنور  �شرين  ثنائية  عن  تتحدث  وكيف   •
ب��ث��ن��ائ��ي��ات ���ش��ري��ن ال�����ش��اب��ق��ة م��ع ت��ي��م ح�����ش��ن وع��اب��د ف��ه��د وحم��م��ود ن�شر 

ومك�شيم خليل وحممد هنيدي وغرهم؟
- عادًة ل اأحب املقارنات. ولكن ثنائية عادل كرم و�شرين عبدالنور رائعة 

جداً.
عالقة  له  امل�شل�شل  باأن  العمر«  »دور  عنوان  اأوح��ى  عر�شه  بداية  منذ   •

بالتمثيل؟
- طبعاً، هو عمل داخل عمل.

املختلفة؟ ال�شعر  باألوان  عبدالنور  �شرين  اإطاللت  توؤكده  • وهذا 
- هذا الأمر بداأ يكت�شفه املُ�شاِهد منذ انطالق عر�ض العمل.

ع�شر؟ امل�شل�شل  حلقات  • عدد 
- �شحيح.

يكون هناك  ورمب��ا  ث��اٍن منه،  تتحدث عن مو�شم  الإنتاجية  وب��داأت اجلهة 
مو�شم ثالث ورابع.

مل�شلحة  عمل  اإخ���راج  اإن  ال��ق��ول  ميكن  ه��ل  الإخ��راج��ي��ة،  الناحية  م��ن   •
املن�شات مريح اأكر بالن�شبة اإليك؟

- امل�شاألة لي�شت هنا.
بينما  ب�شكل �شحيح،  اأن احللقات م�شغوطة ومكثفة  املن�شات  اأعمال  ميزة 
ي�شوبها  بل  ب�شكل �شحيح،  لي�ض  التلفزيونية تكون طويلة، ولكن  احللقات 
اأو 13  الكثر من املماطلة وميكن اخت�شار م�شل�شل من 30 حلقة ب� 12 

حلقة.
اإل اأنه عندما يعر�شون م�شل�شاًل موؤلفاً من 30 حلقة مكثفة، فاإنها ت�شبح 
وكاأنها 3 موا�شم، وكل مو�شم من 10 حلقات، مع فارق وحيد هو اأن هناك 

بداية ونهاية عند الكتابة ل�10 حلقات.
الالحقة؟ املوا�شم  يف  ذاتهم  املمثلون  ي�شارك  اأن  بال�شرورة  • هل 

- لي�ض بال�شرورة، لأن هناك تغيرات كثرة حت�شل من مو�شم اإىل اآخر.

اأن ميوت  ال����دور  ت��ط��ّل��ب  اإذا  اإل  ي��ت��غ��رون  الأ���ش��ا���ش��ي��ني ل  امل��م��ث��ل��ني  ول��ك��ن 
اأحدهم.

الكاتب؟ اإىل  • وبالن�شبة 
- وملاذا يتغّر الكاتب؟ ل �شيء مينع من اأن يبقى هو نف�شه.

الأمر  وه��ذا  الكاتب،  يتغّر  اأن  اأحياناً  تفر�ض  الفنية  الأم��ور  بع�ض  ولكن 
يت�شح يف مرحلة لحقة.

اإليه؟ اأ�شرَت  الذي  الفيلم  ت�شوير  اأكملَت  • وهل 
- نعم، ولكنه مل ُيعر�ض حتى الآن ب�شبب »كورونا«.

الفيلم؟ هو  • وما 
- الفيلم اللبناين »ول غلطة«، وهو من بطولة زياد برجي وجي�شي عبده، 

وكان يفرت�ض عر�شه يف عيد امليالد املا�شي.
اأزمة  ط��ال��ت  ح���ال  يف  امل��ن�����ش��ات  اإح����دى  ع��ل��ى  ُي��ع��ر���ض  اأن  مي��ك��ن  • وه���ل 

»كورونا«؟
- ل اأحّبذ ذلك، لأنه مت ت�شويره كي ُيعر�ض على ال�شا�شة الكبرة.

ه على اإحدى املن�شات اأمٌر ممكن يف اأ�شواأ احلالت. �شُ وعرنْ

ُيتوقع اأن تكون املناف�سة قوية بني م�سل�سل »دور العمر« وبني �سائر الأعمال الدرامية 
العربية التي اكت�سحت املن�سات وحتظى بن�سبة م�ساهدة عالية جدًا عند عر�سها.
ما ميّيز هذا العمل الذي بداأ عْر�سه، اأنه لبناين بتفا�سيله كافة، اإخراجًا ومتثياًل 
ون�سًا، فهو من اإخراج �سعيد املاروق، وكتابة نا�سر فقيه، وبطولة �سريين عبدالنور 
وعادل كرم، وجمموعة كبرية من املمثلني اللبنانيني الذين مت اختيارهم بعناية.
بالعمل  اإياه  وا�سفًا  امل�سل�سل،  هذا  يف  جديد  �سيء  كل  اأن  اأكد  العمر«،  »دور  ِرج  خُمْ
الكامل املتكامل، وم�سيدًا بثنائية كرم وعبدالنور، وكا�سفًا عن اأن اجلهة الإنتاجية 
»بداأت تتحدث عن مو�سم ثاٍن ورمبا يكون هناك مو�سم ثالث ورابع«، وم�سريًا اإىل »اأن 

هذا اأكرث عمل ي�سبهني وهو دور العمر لكل َمن �سارك فيه«.
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ال�سوء الأزرق ُيحدث تغريات 
ف�سيولوجية �سلبية اأثناء النوم

على  �شلبية  عواقب  الليل  اأثناء  لل�شوء  املطول  للتعر�ض  يكون  اأن  ميكن 
له  ال�شوء  من  نوعا  اليابان  من  باحثون  حدد  الآن،  لكن  الإن�شان.  �شحة 

عواقب اأقل للتغرات الف�شيولوجية اأثناء النوم.
 ،Scientific Reports جم��ل��ة  يف  ُن�������ش���رت  ال���ت���ي  ال���درا����ش���ة  ويف 
لل�شوء  الباعثة  الثنائيات  ت��اأث��رات  ت�شوكوبا  جامعة  م��ن  باحثون  ق��ارن 
املوفرة  خل�شائ�شها  وا�شع  نطاق  على  اعتمادها  وق��ع  والتي   ،)LEDs(
على   ،)OLEDs( لل�شوء  الباعثة  الع�شوية  الثنائيات  م��ع  للطاقة، 
العمليات التي حتدث اأثناء النوم. وينبعث من م�شابيح الثنائيات الباعثة 
لل�شوء )LEDs( �شوء اأبي�ض متعدد الأل��وان، يحتوي على كمية كبرة 
من ال�شوء الأزرق، والذي ارتبط بالعديد من الآثار ال�شحية ال�شلبية، مبا 
OLEDs �شوءا  يف ذلك ال�شحة الأي�شية. ويف املقابل، ُت�شدر م�شابيح 

اأبي�ض متعدد الألوان يحتوي على �شوء اأزرق اأقل.
ال��ب��اع��ث��ة لل�شوء  ال��ت��ع��ر���ض للثنائيات  ت��اأث��ر  ت��ت��م م��ق��ارن��ة  ذل���ك، مل  وم���ع 
)LEDs( والثنائيات الع�شوية الباعثة لل�شوء )OLEDs(، يف الليل 
اأم���ر يهدف  اأث��ن��اء ال��ن��وم، وه��و  م��ن حيث ال��ت��غ��رات يف ا�شتقالب ال��ط��اق��ة 

الباحثون يف جامعة ت�شوكوبا اإىل معاجلته.
"ا�شتقالب  توكوياما:  كومبي  الربوفي�شور  الدرا�شة  موؤلفي  كبر  وق��ال 
التعر�ض  خ��الل  من  تغيرها  يتم  مهمة  ف�شيولوجية  عملية  هو  الطاقة 
ل�  التعر�ض  ف���اإن   ،LED مب�شابيح  مقارنة  اأن���ه  افرت�شنا  لقد  لل�شوء. 
النوم وا�شتقالب الطاقة، على  اأقل على بنية  تاأثر  OLED �شيكون له 

غرار تاأثر ال�شوء اخلافت".
ولختبار هذه الفر�شية، قام الباحثون بتعري�ض 10 م�شاركني ذكور ل�شوء 
يناموا يف  اأن  قبل  �شاعات  اأرب��ع  مل��دة  اأو �شوء خافت   OLED اأو   LED
غرفة التمثيل الغذائي )غرفة يقع اإن�شاوؤها كاأداة علمية ميكن للمتطوعني 
العي�ض فيها لدرا�شة كيفية ا�شتخدام اأج�شامنا للهواء والغذاء واملاء يف ظل 
اإنفاق الطاقة، ودرجة  الباحثون بعد ذلك بقيا�ض  ظروف خمتلفة(. وقام 
و6-�شلفاتوك�شيميالتونني  ال��ده��ون،  واأك�شدة  الأ�شا�شية،  اجل�شم  ح��رارة 
)sulfatoxymelatonin-6(، وهو مقيا�ض مل�شتويات امليالتونني، 
اأو �شاركوا يف العمل  اأثناء النوم. ومل يكن امل�شاركون ممن �شافروا موؤخرا 
بنظام املناوبات. ويو�شح الربوفي�شور توكوياما: "اأكدت النتائج جزءا من 
فر�شيتنا. على الرغم من عدم مالحظة اأي تاأثر على بنية النوم، اإل اأن 
اإنفاق الطاقة ودرجة حرارة اجل�شم الأ�شا�شية، اأثناء النوم، انخف�ض ب�شكل 
ملحوظ بعد التعر�ض ل� OLED. وعالوة على ذلك، كانت اأك�شدة الدهون 
اأثناء النوم اأقل ب�شكل ملحوظ بعد التعر�ض ل�شوء م�شابيح LED مقارنة 
النوم  اأثناء  الدهون  اأك�شدة  ارتبطت  اإىل ذلك،  وبالإ�شافة   ."OLED ب� 
ارتباطا اإيجابيا مب�شتويات 6-�شلفاتوك�شيميالتونني بعد التعر�ض ل�شوء 
OLED، ما ي�شر اإىل اأن تاأثر ن�شاط امليالتونني على ا�شتقالب الطاقة 

يختلف باختالف نوع التعر�ض لل�شوء.
ليال  لل�شوء  التعر�ض  يرتبط  "وبالتايل،  توكوياما:  الربوفي�شور  وي�شر 
باأك�شدة الدهون ودرجة حرارة اجل�شم اأثناء النوم. وت�شر نتائجنا اإىل اأن 
ال��وزن، اإىل جانب  اأنواعا معينة من التعر�ض لل�شوء قد توؤثر على زي��ادة 

التغرات الف�شيولوجية الأخرى".

ال�سرعة؟ بازدياد  يتباطاأ  الزمن  اأن  القائل  • من 
- اأين�شتاين 

الدفرتيا؟ ميكروب  مكت�سف  • من 
- العامل لوفر

الفطر  بعيد  امل�سلمون  احتفل  هجرية  �سنة  اأي  • يف 
املبارك لأول مرة؟

- يف ال�شنة الثانية من الهجرة
الأندل�ض؟ يف  امل�سلمون  معاقل  اآخر  كانت  التي  املدينة  ا�سم  • ما 

- مدينة غرناطة

األف   8000 بحوايل  اأكر  احلايل  الوقت  يف  اجلو  يف  املوجود  الكربون  اأك�شيد  ثاين  غاز  اأن  تعلم  • هل 
مرة من ال�شنوات املا�شية.

تنقل  اأن  ت�شتطيع  لأنها  وذلك  الأر���ض،  وجه  على  حي  كائن  اأخطر  هي  بها،  ن�شتهني  التي  الذبابة  • اأن 
النفايات وامللوثات من مكان اإىل اآخر، ومن كائن حي اإىل كائن اآخر.

�شطح  على  الرمال  حبيبات  عدد  اأ�شعاف  ت�شاوي  لأنها  جًدا  كثرة  ال�شماء  يف  املوجودة  النجوم  عدد  • اأن 
الأر�ض.

• هل تعلم اأن التم�شاح الأمريكي و التم�شاح الإفريقي وفر�ض البحر تق�شي فرتات نومها يف الوقت الذي 
تطفوا فيه على املاء خ�شو�شاً عندما يكون املاء دافئاً وهي حتب اأن ت�شند روؤو�شها اإىل ظهور زمالئها.

املادة الكيماوية املوجودة يف اخل�شب  • اأن م�شامر احلديد ل ت�شلح يف تثبيت خ�شب البلوط وذلك ب�شبب 
والتي تت�شبب يف �شداأ امل�شامر.

البقر. اأنواع  من  لنوع  ا�شم  هي  بل  ا�شتفهام  اأداة  فقط  لي�شت  الإجنليزية  يف  )ملاذا(  كلمة  • اأن 
اأ�شجار الغابات . يختبئ يف غطاء ثخني من النباتات  • اأن احليوان امل�شمى بالك�شالن وهو حيوان يقيم يف 

حتى ل يظهر منه �شوى راأ�شه.
النجوم  ترى  و�شوف  النهار  و�شح  يف  بئر  قاع  اإىل  انظر  النهار   ،  يف  واأن��ت  النجوم  روؤي��ة  باإمكانك  اأنه   •

املتالألئة.
بني  املتو�شط  البحر  يف  وقعت  التي   ) ال�شواري  )ذات  هي  اإ�شالمية  بحرية  معركة  اأول  اأن  تعلم  هل   •

امل�شلمني والبيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �شنة 34ه� و انت�شر فيها امل�شلمون. 

الأرنب ال�صغري
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الكركم  
ك�����ش��ف��ت درا����ش���ة 
������ش�����ح�����ي�����ة ع����ن 
ال�������ع�������دي�������د م���ن 
الكركم،  ف���وائ���د 
اأنه  اإىل  م�����ش��رة 
القلب  ي���ح���م���ي 
ال�شموم  وي��ط��رد 
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ويقي من ال�شرطان.
واأظهرت الدرا�شة اأن الكركم يعد حبيب القلب؛ حيث اإنه يحتوي على مادة 
)كركومني(، التي متنع جتلط الدم باعتبارها اأحد م�شادات الأك�شدة، ما 

يحد من خطر الإ�شابة بالأزمات القلبية وال�شكتات الدماغية.
يف  ي�شهم  فهو  ل��ذا  لاللتهابات؛  ُمثّبط  بتاأثر  ميتاز  الكركم  اأن  واأ�شافت 
بالإ�شافة  اجللدية،  والأمرا�ض  والروماتيزم  املعدة  التهابات  اآلم  تخفيف 
اإىل اأنه يتمتع بتاأثر ُمطّهر؛ حيث اإنه ي�شاعد على �شفاء اجلروح واحلروق 

ال�شغرة ويحول دون الإ�شابة بالعدوى.
يكافح من��و اخلاليا  ال��ك��رك��م  اأن  ال��درا���ش��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  نتائج  واأظ��ه��رت 
يحتوي  التي  الفعالة،  امل��واد  ويعزز  الأورام.  انت�شار  ويحد من  ال�شرطانية 
الإ�شابة  حماربة  يف  ي�شهم  مما  امل��خ،  خاليا  اإ�شالح  عملية  الكركم،  عليها 

مبر�ض الزهامير.
الكتئاب؛  لعالج  ال�شيني  الطب  الكركم يف  ُي�شتخدم  اأخ��رى،  ناحية  ومن 
حيث اأظهرت بع�ض الدرا�شات اأن تناول الكركم بانتظام يخفف من اأعرا�ض 

الكتئاب على نحو فعال.

فاأنا  اري��د الفطار  امي ل  �شقاوه فقال لمه  يبت�شم ويقفز يف  ال�شغر من جحرة �شباحا وهو  الأرن��ب  خرج 
�شاأخرج للبحث عن افطار �شهي حول البيت فقالت الأم اأنت �شغر واخاف عليك ،فقال: لن اذهب بعيدا اعدك 
. وذهب الرنب يقفز هنا وهناك يبحث عن طعام لكنه وجد فرا�شه جميله تطر فاأخذ يقفز خلفها حتى ا�شاع 
طريقه لكنه مل يقلق بل قال لنف�شه ابحث عن الطعام واملاما تبحث عني ولكن مل ي�شتطع تنفيذ ما قاله فقد 
اح�ض مبن يتبعه فنظر فوجد ذئب يبحث عن افطار �شهي فخاف وجرى قبل ان يكون هو نف�شه هذا الفطار 
،واخذ الذئب يجري ورائه ومل ينقذ الرنب ال�شغر غر احل�شائ�ض الكثيفة الطويلة التي خباأته وبعد ان ذهب 
الذئب جاء ال�شبع ي�شم�شم على فري�شه فخاف الرنب وجرى فوجد امامه الثعلب وب�شرعه قال الرنب انقذين 
من ال�شبع ارجوك و�شاأكون �شديقا لك .. فرح الثعلب بهذه الهدية وبهذا الرنب املجنون الذي يريد ان يكون 
�شديقه وجرى خلف ال�شبع يخيفه حتى طرده من املكان وملا عاد اإىل الرنب وجده يقفز م�شرعا هربا منه 
فاأخذ يناديه تعال ايها الرنب لنبقى ا�شدقاء ف�شرخ الرنب وقال امي قالت يل ل ت�شاحب الكرب �شنا وا�شنانا 
واختفى الرنب م�شرعا م�شتكمال قفزاته ال�شريعة حتى وجد امامه جدول املاء ومن هناك عرف مكان جحره 
فا�شرع اإىل امه وقال امي ا�شرعي اريد افطارا �شهيا من يدك فقالت له ملاذا مل تفطر يف الغابه ،فقال مل اجد 

�شيء اآكله ولكن كان كل من قابلني يريد ان ياأكلني.

اأعلن خرباء ع�شية "يوم ال�شوكولتة العاملي" اأن ال�شوكولتة الطبيعية 
التوتر  وتخفيف  الن�شان  لدى  املزاجية  احلالة  رفع  يف  حقا  ت�شاعد 
عنده يف اأق�شر وقت. وقالت الطبيبة النف�شية، اأولغا تفاردوف�شكايا: 
"اإن التم�شك بال�شغط مع ال�شوكولتة يخلق تاأثر حاجز اأو مكافاأة 
الإندورفني  اإن��ه��ا  واإن��ه��ا متعة،  احل��ل��وة  ه��ي  ال�����ش��وك��ولت��ة  اإن  ذات��ي��ة. 
كامل على  اعتماد  النا�ض  بع�ض  ول��دى  التذوق.  براعم  ين�شط  ال��ذي 
ال�شوكولتة اأو احللويات ب�شكل عام. وعادة ي�شر ذلك اإىل نق�ض املودة 
والهتمام، مبا يف ذلك الهتمام بالنف�ض". من جهتها حتدثت رئي�شة 
اأن  فاناتوفا،  اأولغا  النحيلة"،  "رو�شيا  الرو�شية  الجتماعية  احلركة 
"احلاجة اإىل احللويات بعد ال�شعور بالتوتر الع�شبي تعرب عن عمل 
املرحلة  اإم��ا  ه��ذه  ذل��ك، غالبا ما تكون  نف�شية خمتلفة. وم��ع  اآل��ي��ات 
اأو  الإن���دورف���ني،  اإن��ت��اج  حتفيز  اأو  لل�شغط،  ال�شتجابة  م��ن  الثانية 
ا�شتخدم  عندما  الطفولة  يف  ن�شاأ  ال��ذي  ال�شرطي  ال��راح��ة  منعك�ض 

والداك احللويات لتهدئتك".

وقالت: "يحدث رد فعل ال�شخ�ض جتاه الإجهاد على مرحلتني. الأوىل 
هي التوتر عندما يقوم ال�شخ�ض بتعبئة الحتياطيات. والثانية هي 
احلاجة اإىل جتديد الحتياطيات امل�شتخدمة، �شريطة اأن يكون ذلك 
احلالة  ا�شتعادة  على  ممكن  وق��ت  اأق�شر  يف  ي�شاعد  فذلك  طبيعيا، 
بالفعل  يعمل  الراحة"  "طعام  ب�  ي�شمى  ما  اأن  واأ�شافت  املزاجية". 
اأن توفر هذا التاأثر يتم من  اإىل  وعلى امل�شتوى اجلزيئي، م�شرة 

خالل الأحما�ض الدهنية.
واأو�شحت: "لقد تعلم العلماء من التجارب العملية اأن الأطعمة الغنية 
بالكربوهيدرات ت�شاعد الدماغ على اإنتاج املزيد من ال�شروتونني، وهو 
الهرمون الذي يجعلنا �شعداء. ومع ذلك فاإن هذا ال�شعور بالبهجة ل 
ال�شوكولتة على  باإذابة  اللطيف  يدوم طويال. فالتعبئة والإح�شا�ض 
على  ال�شيطرة  ومي��ك��ن  وال��ه��دوء.  الإي��ج��اب��ي��ة  امل�شاعر  يثر  الل�شان 
التوتر دون عواقب مع قطعة من ال�شوكولتة الطبيعية. ولكن يف اأي 

عمل ال�شيء الرئي�شي هو معرفة متى تتوقف".

خرباء يك�سفون كيفية تاأثري ال�سوكولتة على تخفيف التوتر

الزوار يقبلون على زيارة برج اإيفل يف باري�ض عقب افتتاحه بعد ت�سعة اأ�سهر من الإغالق الناجم عن جائحة كوفيد.  )ا ف ب(


