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تو�صلت درا��س��ة ج��دي��دة �إىل �أن الأج�ن��ة يف ال��رح��م يتفاعلون ب�شكل
�إيجابي مع �أمهاتهم اللواتي ي�أكلن اجلزر ،ولكنهم يبكون بعد تناول
الأمهات للخ�ضروات اخل�ضراء.
وبح�سب �شبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية ،قام الباحثون يف جامعة
"دورهام" ب�أخذ موجات فوق �صوتية رباعية الأبعاد لـ 100امر�أة
حامل ،بعد  20دقيقة من تناول �أقرا�ص مليئة �إما مب�سحوق اجلزر
و�إما بالكرنب .ووجدوا �أن الأجنة التي تناولت �أمهاتها �أقرا�ص اجلزر
تبت�سم بعد ذل��ك بوقت ق�صري ،لكن م�سح الن�ساء ال�ل��وات��ي تناولن
�أقرا�ص الكرنب �أظهر �أن �أطفالهن يبكون.
الدرا�سة التي ُن�شرت يف جملة "فيزيولوجيكال �ساين�س" ،هي الأوىل
يف العامل التي تبحث يف كيفية تفاعل الأجنة مع التذوق وال�شم قبل
والدت�ه��ا .ويُعتقد �أن الأجنة تتذوق نكهة طعام �أمهاتهم عن طريق
ا�ستن�شاق �أو ابتالع ال�سائل الأمنيو�سي يف الرحم.
وميكن �أن تعني نتائج الدرا�سة �أن الأمهات قادرات على الت�أثري على
تف�ضيالت ذوق �أطفالهن قبل والدتهم ،وت�شجيعهم على تناول الطعام
ال�صحي وجتنب "االنزعاج من الطعام".

هل هناك عالقة بني �صحة الأمعاء وفقدان الوزن؟

التمثيل الغذائي يف الإن�سان هو �آلية معقدة للغاية ،و�إذا كنت بد�أت يف
رحلة �إنقا�ص الوزن �ستعرف �أنها لي�ست ب�سيطة.
وتعتمد ك�ف��اءة �أج�سامنا يف ا�ستخدام ال�سعرات احل��راري��ة وتنظيم
ال�شهية ،على جمموعة وا��س�ع��ة م��ن ال�ع��وام��ل ال�ت��ي ال ميكن تغيري
بع�ضها ،مثل :الرتكيب اجليني ،والعمر.
ولكن يف حال كانت هناك عالقة بني �صحة الأمعاء وفقدان الوزن ،فقد
يفتح ذلك �إمكانيات جديدة ،بحيث ميكن ا�ستخدام ”الربوبيوتيك“
و“الربيبايوتك�س“ يف مكافحة ال�سمنة.
يت�ساءل الكثريون عن ما �إذا ك��ان هناك ارتباط بني �صحة الأمعاء
وال�سمنة؟ ،هناك �أدلة متزايدة على �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون زيادة
يف الوزن مييلون �إىل امتالك تركيبة خمتلفة من ميكروبات الأمعاء
مقارنة بالأفراد النحيفني.
فوفقًا ملراجعة ن�شرت يف جملة ” ،“Nutrientsتكون امليكروبات
املعوية للأ�شخا�ص الذين يعانون ال�سمنة املفرطة �أقل تنوعًا وحتتوي
على عدد �أقل من ال�سالالت البكتريية املفيدة.
وذك��رت جملة� ،أن ��س�لاالت معينة مرتبطة بال�سمنة وا�ضطرابات
التمثيل الغذائي يف ال�سكان الغربيني قد ال يكون لها نف�س الت�أثري
على ال�سكان ال�شرقيني.
كما �أظهرت الدرا�سات �أن ”بع�ض املنتجات الثانوية امليكروبية متيل
�إىل االرتفاع با�ستمرار يف الأ�شخا�ص الذين يعانون ال�سمنة“.

�آلية جديدة لعالج الو�سوا�س القهري
ك�شف باحثون عن �آلية جديدة تعتمد على �أجهزة التنظيم الدماغي
ي�أملون يف �أن ت�ساعد يف عالج ا�ضطراب الو�سوا�س القهري.
ووف�ق��ا ل�صحيفة ”ديلي ميل“ ال�بري�ط��ان�ي��ة ،ف ��إن تو�صيل تيارات
كهربائية حادة عميقة داخل الدماغ ،من املمكن �أن ت�ؤدي �إىل التحكم
يف �أعرا�ض هذه احلالة العقلية.
وظهر عالج مماثل ملر�ض باركن�سون �أثبت جناعته لعقود ،يف احلد
من االرتعا�شات ،و�ساعد املر�ضى يف امل�شي بحرية.
ويت�ضمن عالج الو�سوا�س القهري عادة العالج ال�سلوكي املعريف ،الذي
ي�ساعد املر�ضى على مواجهة �أفكارهم الو�سوا�سية ،ويتم اللجوء �إىل
الأدوي��ة � ً
أي�ضا ،با�ستخدام م�ضادات االكتئاب التي تعمل على تغيري
التوازن الكيميائي يف الدماغ.
وبالرغم من عدم معرفة الأ�سباب احلقيقية وراء الإ�صابة بالو�سوا�س
ال�ق�ه��ري ،يعتقد العلماء �أن امل�ستويات املنخف�ضة �أو املرتفعة من
ال�سريوتونني قد تكون ال�سبب وراء ذل��ك .وكانت قد متت املوافقة
على ا�ستخدام �أجهزة التحفيز العميق للدماغ بالفعل يف الواليات
املتحدة لعالج الو�سوا�س ال�ق�ه��ري ،ولكن فقط يف احل��االت الأكرث
خطورة واملقاومة للعالج.
�إال �أن ر�ؤ�ساء هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية ،طالبوا با�ستخدام هذا
اجلهاز فقط لأغرا�ض البحث ب�سبب الأدلة غري الكافية.

درو�س من حياة امللكة
�إليزابيث الثانية الزوجية
ت��زوج��ت امل�ل�ك��ة �إل �ي��زاب �ي��ث ال�ث��ان�ي��ة من
الأمري فيليب يف � 1947أمام �أكرث من
� 2000ضيف ،وا�ستمر زواجهما ناجحاً
زهاء  73عاماً ،ما دفع للت�سا�ؤل عن �سر
جناحه.
و�سلط موقع ميرتو ال�ضوء على درو�س
مي �ك��ن ا��س�ت�خ�لا��ص�ه��ا م��ن زي �ج��ة امللكة
�إليزابيث والأمري فيليب الطويلة.
روح ال��دع��اب��ة :ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى عالقة
�سعيدة على الزوجني التحلي الدعابة،
وهو ما ميز عالقة امللكة وفيليب حيث
ط��امل��ا � �ش��وه��دت امل �ل �ك��ة ت���ض�ح��ك برفقة
زوجها.
وك�شف امل�ؤلف نيكوال�س ديفيز �أن فيليب
ك ��ان ي �ح��ب ال �ن �ك��ات م �ث��ل و� �ض��ع ثعبان
م��زي��ف يف علبة م�سحوق مكياج امللكة.
كما �أك��دت امللكة �أن زوج�ه��ا ك��ان يتمتع
مب�ق��درة ف��ري��دة على �إ��ض�ف��اء امل��رح على
كثري من املواقف.
ال�شجارات  :يف  1954ت�شاجرت امللكة
�إليزابيث مع الأمري فيليب خالل زيارة
ر�سمية �إىل �أ�سرتاليا ،حيث غ�ضبت منه
ورمته ب�أحذية التن�س ،قبل �أن تعتذر له.
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الأجنة تتفاعل مع النكهات يف الرحم !!

درا�سة تك�شف عن نظم غذائية مرتبطة
بانخفا�ض خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري

زواحف حتتل
منطقة �ساحلية

طرق عالج ا�ضطرابات الأكل النف�سية
�ضرورية ملنع الو�صول �إىل حالة معقدة
كنت تعانني من ا�ضطراب
يعتمد عالج ا�ضطراب الأكل على عدة عوامل� .إذا ِ
حالتك الآنية وا�ضطراب الأك��ل املحدد
الأك��ل وب��د� ِأت العالج ،ف��إنَّ
ِ
ال��ذي تعانني منه ،ع��ادة ما ي�شكالن اجل��زء الأك�بر من �أي خطة
طبيبك مبجموعة
ي�صفها الطبيب .يف معظم احلاالت� ،سيو�صي
ِ
من العالجات ،مبا يف ذلك اال�ست�شارة الفردية �أو اجلماعية
والأدوية .لكن يجد بع�ض الأ�شخا�ص �أن العالجات البديلة هي
�إ�ضافة مفيدة للعالجات التي يو�صي بها الطبيب �أي�ض ًا .يتم ت�صميم
خطط عالج ا�ضطرابات الأكل خ�صي�ص ًا لكل �شخ�ص ،وقد تت�ضمن
املتعددة .ي�شمل العالج عاد ًة العالج بالكالم،
جمموعة من العالجات
ّ
بالإ�ضافة �إىل الفحو�ص الطبية املنتظمة مع متابعة الطبيب .من
املهم طلب العالج مبكر ًا ال�ضطرابات الأكل ،حيث �إن خطر حدوث
م�ضاعفات طبية وانتحار يكون مرتفع ًا ،ح�سبما ت�ؤكد اخت�صا�صية
التغذية العالجية وم��د ّرب��ة ال�صحة فاتن ف��واز ،يف حديثها لـ
"�سيدتي .نت" .وتتابع االخت�صا�صية ،متحدثة عن طرق عالج
ا�ضطرابات الأكل النف�سية يف املو�ضوع الآتي:
ت�شمل خيارات عالج ا�ضطرابات الأكل النف�سية ما يلي:
 ع�لاج نف�سي ف��ردي �أو جماعي �أو عائلي :ق��د يو�صىبنوع من العالج النف�سي ي�سمى العالج ال�سلوكي املعريف
()CBT؛ للم�ساعدة على تقليل ال�سلوك امل�ضطرب �أو
الق�ضاء عليه؛ مثل الإف��راط يف تناول الطعام والتقييد.
يت�ض ّمن العالج ال�سلوكي املعريف تعلم كيفية التعرف �إىل
�أمناط التفكري امل�شوهة �أو غري املفيدة وتغيريها.
 عالج بالأدوية :قد يو�صي الطبيب بالعالج بالأدوية؛مثل م�ضادات االكتئاب �أو م�ضادات ال��ذه��ان �أو مثبتات
احلالة املزاجية؛ للم�ساعدة على ع�لاج ا�ضطراب الأكل
�أو احلاالت الأخرى التي قد حتدث يف نف�س الوقت ،مثل
االكتئاب �أو القلق.
 ا�ست�شارات غذائية :يت�ض ّمن ذلك العمل مع اخت�صا�صيتغذية لتعلم التغذية ال�سليمة وعادات الأكل ،وقد ي�شمل
�أي�ضاً ا�ستعادة �أو التحكم يف وزن ال�شخ�ص �إذا كان قد عانى
من تغيريات كبرية يف ال��وزن .وت�شري الدرا�سات �إىل �أن
يح�سن
اجلمع بني العالج الغذائي وال�ع�لاج املعريف قد ّ
نتائج العالج على نحو كبري.
 ال�ع�لاج��ات البديلة ال�ضطرابات الأك ��ل :ت�شمل عالجوعي اجل�سم ،اليوغا ،العالج بالإبر ،العالج باال�سرتخاء،
وا�سرتجاع التقييم البيولوجي.
طرق م�ساعدة �شخ�ص م�صاب با�ضطراب الأكل
حياتك ي�ع��اين من
�إذا ك�ن��تِ تعتقدين �أن �شخ�صاً م��ا يف
ِ
لك هو دعمه
ا�ضطراب الأكل النف�سي ،ف�إ َّن �أف�ضل رهان ِ
وت�شجيعه على طلب امل���س��اع��دة م��ن اخت�صا�صي رعاية

�صحية .قد يكون هذا �صعباً للغاية بالن�سبة ل�شخ�ص مثله ،الأف�ضل طلب امل�ساعدة م��ن اخت�صا�صي رع��اي��ة �صحية
ومتخ�ص�ص يف ا�ضطرابات الأكل.
ولكن دعمه بطرق �أخرى �سي�ساعده على ال�شعور بالرعاية
ّ
والت�شجيع يف تعافيه .قد ي�ستغرق التعايف من ا�ضطراب
الأك��ل وقتاً طوي ً
ال ،وقد مي ّر هذا ال�شخ�ص بفرتات من فقدان ال�شهية وال�شراهة ...ما �أ�سبابهما؟
االنتكا�س ،حيث قد يعود �إىل ال�سلوكيات القدمية ،خا�صة يعود هذا اال�ضطراب النف�سي �إىل اخلوف من زيادة الوزن،
يف �أوقات التوتر� .إذا كنتِ قريبة من هذا ال�شخ�ص ،فمن واخل��وف ال�شديد من ال�سمنة .ولي�س من ال�ضروري �أن
املهم �أن تكوين موجودة لأجله ،و�أن تتحلي بال�صرب طوال يكون ال�شخ�ص ذا وزن زائد ليت�شكل لديه هذا الهاج�س.
عل ًما �أنّ ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون الأن��ورك���س�ي��ا تنخف�ض �أوزانهم
فرتة تعافيه.
بن�سبة  % 15عن الوزن الطبيعي.
وت�شمل ط��رق دع��م امل�صابني با�ضطراب الأك��ل وحتدث ا�ضطرابات هرمونية للفتاة التي تعاين فقدان
ال�شهية الع�صابي ،ينتج عنه ا�ضطرابات يف احلي�ض� ،إذ
النف�سي ،ما يلي:
 اال�ستماع �إليهم :ميكن �أن ي�ساعد ا�ستغراق الوقت يف تواجه غياب الدورة ال�شهرية ملدة ثالثة �أ�شهر متتالية.اال�ستماع �إىل �أفكارهم على ال�شعور باالحرتام والدعم ،ومي��ر ال�شخ�ص ال��ذي يعاين الأنورك�سيا مبراحل ثالث
حتى �إذا كنتِ ال توافقني على ما يقولونه ،فمن املهم �أن �أ�سا�سية ،ت�شمل ن�ك��ران للحالة ث � َّم ال�شك فيها وبعدها
أنك موجودة من �أجلهم و�أن لديهم �شخ�صاً يثقون قبول العالج .عل ًما �أنه ال ميكن تقدمي امل�ساعدة لل�شخ�ص
يعرفوا � ِ
املري�ض �إال عند بلوغه املرحلة الثالثة.
به.
 ت�ضمينهم يف الأن �� �ش �ط��ة :مي �ك �ن� ِ�ك ال �ت��وا� �ص��ل معهمودعوتهم �إىل الأن�شطة واملنا�سبات االجتماعية� ،أو �س�ؤالهم ال�شراهة
عما �إذا كانوا يريدون ق�ضاء الوقت معك .حتى �إذا كانوا تق�ضي ه��ذه احل��ال��ة املر�ضية بتناول كميات ك�ب�يرة من
ال ي��ري��دون �أن يكونوا اجتماعيني ،فمن املهم دعوتهم؛ امل�أكوالت قد ترتاوح ما بني � 7000إىل  10000وحدة
حرارية خالل فرتة زمنية توازي ال�ساعتني.
مل�ساعدتهم على ال�شعور بالتقدير وتقليل الوحدة.
 م�ساعدتهم على بناء احرتامهم لذاتهم :ت��أ ّك��دي من ويعتمد املري�ض ب�شراهة الأك��ل ،على �أ�ساليب للتخل�ص�أنهم يعرفون �أنهم مو�ضع تقدير ،ولأ�سباب غري مادية .من الأطعمة املتناولة ُتعرف بـ"الت�صرفات التعوي�ضية"،
�أب��رزه��ا :الريا�ضة املفرطة �أوالتقي�ؤ� ،أو ال�صوم يف اليوم
ذ ّكريهم ملاذا �أنتِ �صديقتهم ،وملاذا يتم تقديرهم.
ن�صيحة االخت�صا�صية� :إذا كنتِ تعانني م��ن ا�ضطراب ال �ت��ايل� ،أو ا� �س �ت �خ��دام ب�ع����ض الأدوي � ��ة امل�ل� ّي�ن��ة وامل�سهّلة
يف الأك��ل �أو تعرفني �شخ�صاً ق��د يكون م�صاباً ب��ه ،فمن للمعدة.

هل ت�ؤثر الزيادة يف الوزن
على ال�صداع الن�صفي؟
�أ�شارت �أبحاث جديدة �إىل ال�صلة بني زي��ادة ال��وزن �أو نق�صه وبني الإ�صابة
بال�صداع الن�صفي ،و�أن الزيادة املفرطة �أو النحافة ال�شديدة جتعل الإن�سان
�أكرث عر�ضة لل�صداع.
وي�صيب ال�صداع الن�صفي حوايل  10%من الب�شر يف جميع �أنحاء العامل،
مبعدل  17%من الن�ساء ،و 6%من الرجال.
وال ي�شبه ال�صداع الن�صفي ،ال�صداع ال�ع��ادي� ،إذ ي�سبب �أمل �اً �شديداً ،وقرعاً
يف الر�أ�س ميكن �أن ي�ستمر � 72ساعة .وقد ي�صاب املري�ض �أي�ضاً ب�أعرا�ض
�أخرى مثل احل�سا�سية لل�ضوء �أو ال�صوت ،وغثيان ،وا�ضطراب يف الب�صر.
و�أجريت الدرا�سة يف جامعة والية ميت�شتغان ،واعتمدت على حتليل بيانات
� 154ألفاً ،وقالت النتائج �إن ال�صلة بوزن اجل�سم تنطبق على ال�صداع
الن�صفي فقط ،ولي�س على �أنواع ال�صداع الأخرى.
ومل تف�سر الدرا�سة �سبب االرتباط ،لكن الباحثني يعتقدون �أن الزيادة يف
الوزن ت�صاحبها زيادة يف االلتهابات التي قد ت�سبب نوبات ال�صداع.
�أما النق�ص احلاد يف الوزن فريتبط بنق�ص بع�ض املغذيات التي ت�ؤثر على
احل��ال��ة ،مثل املغني�سيوم ،والنيا�سني ،والريبوفالفني ،وفيتامني ب ،12
والإنزمي امل�ساعد  ،Q10والكارنيتني وحم�ض �ألفا ليبويك وفيتامني د.

انت�شر مقطع فيديو يُزعم �أنه يُظهر
�آالف التما�سيح على �شاطئ برازيلي
الأ�سبوع املا�ضي ،و�أث��ار ج��داال حول
م��ا �إذا ك��ان��ت ال���س�ح��ايل العمالقة
ت �غ��زو امل �ك��ان ح �ق��ا .وح� ��اول مدققو
احلقائق يف جملة Newsweek
ك�شف الق�صة ي��وم اجلمعة ،معلنني
�أن امل �خ �ل��وق��ات ال �غ��ارق��ة ك��ان��ت من
ال �ت �م��ا� �س �ي��ح و�أن� �ه ��ا ج � ��اءت ب�سالم.
ويُظهر املقطع ،الذي �شوهد 10.3
م�ل�ي��ون م ��رة� ،آالف ال�ك�ي�م��ن البني
"نوع من الزواحف يرتبط ارتباطا
وث�ي�ق��ا بالتما�سيح" تت�شم�س على
حافة نهر يف بانتانال� ،أكرب الأرا�ضي
الرطبة اال�ستوائية يف العامل .ون�شر
يف الأ� �ص��ل م��ن ق�ب��ل ��ش��رك��ة ال�سلع
الريا�ضية Pantanal Pesca
ع �ل ��ى "�إن�ستغرام" م� ��ع ت�سمية
تو�ضيحية تقول "�أعتقد �أن هناك
القليل م��ن امل��اء لهذا التم�ساح ،مل
�أر هذا العدد الكبري معا من قبل".
و�سرعان ما �أطلق م�ستخدمو و�سائل
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ت�صوراتهم.
وو� � � �ص� � ��ف م� ��� �س� �ت� �خ ��دم "تويرت"
 RAF_Valerieهذه الظاهرة
ب��أن�ه��ا "غزو التما�سيح" وادع ��ى �أن
ال�سكان املحليني كانوا "مذعورين"،
حتى �أنه ي�شري �إىل �أن الظاهرة كانت
ب�سبب "بركان �أو زلزال" يف الأفق.
و�شكك م�ستخدمون �آخ��رون يف تلك
الن�سخة من الأحداث .و�أكد مدققو
احل � �ق� ��ائ� ��ق يف Newsweek
�أن ب��ان �ت��ان��ال ك��ان��ت ب��ال�ف�ع��ل امل� ��أوى
ال�شرعي للكيمن ،حيث ت�ضم "�أكرب
جتمع للتما�سيح يف ال�ع��امل ،م��ع ما
يقرب من  10ماليني كيمن" ،وفقا
ل�صندوق World Wildlife
 .Fundوب��امل�ق��ارن��ة ،يوجد فقط
ح � � ��وايل � � 206000ش �خ ����ص يف
املنطقة.

املالريا تتف�شى
ب�سرعة يف باك�ستان
ق��ال��ت ال�سلطات الباك�ستانية �إن
حاالت الإ�صابة باملالريا تتف�شى يف
املناطق التي اجتاحتها الفي�ضانات
يف ال�ب�لاد� ،إذ و�صل ع��دد الوفيات
ب �� �س �ب��ب الأم � ��را� � ��ض �إىل ،324
م�ضيفة �أن الو�ضع قد يخرج عن
ال�سيطرة �إذا مل ت�صل امل�ساعدات
امل �ط �ل��وب��ة ق��ري �ب��ا .وي�ع�ي����ش مئات
الآالف م� ��ن ال� �ن ��ازح�ي�ن ب�سبب
الفي�ضانات يف ال�ع��راء ،و�أدت مياه
الفي�ضانات ال��راك��دة على م�سافة
تقدر مبئات الكيلومرتات والتي
قد ي�ستغرق انح�سارها من �شهرين
�إىل �ستة �أ�شهر� ،إىل انت�شار حاالت
التهابات اجللد والعني والإ�سهال
واملالريا والتيفود وحمى الدجن.

جزر املحيط الهادي تكافح للبقاء
�أعلنت جزر املحيط الهادي �شراكة جديدة للحفاظ على تراثها يف مواجهة
التهديد الوجودي املت�أتي عن االحرتار املناخي.
و�أعلنت املبادرة التي ُ�سميت "الأمم ال�صاعدة" ،يف حدث �أقيم على هام�ش
اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك ،من جانب رئي�س وزراء توفالو
كو�سيا ناتانو ورئي�س جزر مار�شال ديفيد كابوا ،بدعم من دول مثل �أملانيا
والواليات املتحدة وكندا.
وقال ناتانو "�أزمة املناخ تهدد ب�شكل متزايد م�ستقبل النا�س يف كل �أنحاء
العامل".
و�أ�ضاف "للمفارقة ،يف منطقتي ،املحيط الهادي ،يبدو امل�ستقبل وا�ضحاً
�أكرث ف�أكرث ،لكن لي�س بطريقة تبعث على االرتياح".
ومت�ث��ل ج��زر امل�ح�ي��ط ال �ه��ادي  0,03يف امل�ئ��ة ف�ق��ط م��ن ان�ب�ع��اث��ات غازات
الدفيئة ،لكنها مهددة بالزوال ،حتى لو احرتم املجتمع ال��دويل تعهداته
مبوجب اتفاق باري�س للمناخ الذي يدعو الدول �إىل ح�صر ارتفاع معدالت
احلرارة العاملية �إىل م�ستوى "�أقل بكثري" من درجتني مئويتني مقارنة مبا
قبل الثورة ال�صناعية ،و�صو ًال �إىل  1,5درجة مئوية �إذا �أمكن.
من هنا ،دع��ت توفالو وكرييباتي وج��زر مار�شال �إىل اتفاق ي�ضمن لها
"الوجود الدائم" ،وميكن تلخي�صه يف �أرب��ع نقاط� :إع��ادة ت�أكيد التزام
املجتمع ال��دويل �ضمان �سيادتها ،و�إط�لاق برنامج تكيف حلماية �أ�سلوب
حياة �سكان املنطقة ،و�إن�شاء دليل من �أج��ل احلفاظ على ال�تراث الثقايف
للجزر ،و�ضمان دعم البلدان من �أجل �إدراج هذه املنطقة على قائمة الرتاث
العاملي للب�شرية من جانب اليون�سكو.
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لتح�سني �سالمة املر�ضى يف دولة الإمارات

جامعة اخلليج الطبية حتتفي بالأ�سبوع
العاملي للمحاكاة بت�سليط ال�ضوء على
�أهمية التدريب القائم على املحاكاة
•• عجمان-الفجر

احتفلت جامعة اخلليج الطبية بالأ�سبوع العاملي للمحاكاة ال�صحية يف مركز
املحاكاة املتقدمة يف جمال الرعاية ال�صحية ،بهدف زيادة الوعي حول قيمة
املحاكاة بني الطالب يف املهن ال�صحية و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،حيث
قدم امل�شاركون فر�صــة التعــرف �إلــى �أحــدث ما تو�صلـت �إليـه تقنيات املحاكاة
الطبية ،و�أف�ضل الطرق للو�صول �إىل املوارد وجتربتها وا�ستك�شافها.
ت�ست�ضيف "جمعية املحاكاة يف الرعاية ال�صحية" �سنوياً �أ�سبوع حماكاة
الرعاية ال�صحية وهو خم�ص�ص لالحتفال مبتخ�ص�صي املحاكاة ال�سريرية
يف جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل ،و�أق �ي��م االح�ت�ف��ال خ�لال ال�شهر اجل ��اري ،وكان
مو�ضوعه "التميز يف ع�صر جديد".
و�أكد اال�ستاذ الدكتور ح�سام حمدي – مدير جامعة اخلليج الطبية – على
اهتمام اجلامعة باملحاكاة ال�صحية ،وذلك لتعزيز قدرات الكوادر و�سالمة
املر�ضى ،وق��ال" :حماكاة الرعاية ال�صحية تتطور ب�شكل �سريع و�أجهزة
امل�ح��اك��اة التي تعمل بتقنية ال��واق��ع االف�ترا��ض��ي وال��واق��ع امل�ع��زز والذكاء
اال�صطناعي موجودة يف كل مكان ،و�ستلعب دوراً حا�سماً للتعليم الطبي
وتقييم الأداء ،ويدرك املتخ�ص�صني يف الرعاية ال�صحية قيمة املحاكاة يف
حت�سني رعاية املر�ضى ،وتود جامعة اخلليج الطبية �أن تقر ب�أهمية وت�أثري
التدريب القائم على املحاكاة على �سالمة املر�ضى".
�شخ�صا ،تناف�سوا يف حم��اك��ات ال ��والدة،
حيث ��ش��ارك يف الفعالية 140
ً
والتوا�صل مع املري�ض ،والفح�ص ورعاية املر�ضى با�ستخدام تقنية الواقع
االفرتا�ضي ،وجل�سات الإنعا�ش القلبي الرئوي.
و�أ��ض��اف الدكتور عبد الغفار حممد عبد الغفور ال�ه��اوي  -رئي�س مركز
املحاكاة املتقدمة للرعاية ال�صحية يف جامعة اخلليج الطبية  -قائ ً
ال:
"يت�ضمن مركز حماكاة الرعاية ال�صحية يف جامعة اخلليج الطبية
العديد من الدورات بتقنيات متقدمة لتدريب خمتلف املهنيني ال�صحيني،
مما يحاكي �أو يعيد �إن�شاء بيئة �صحية لتح�سني �أداء املتدرب عرب جماالت
م�ت�ع��ددة ،وب��ال�ت��ايل ال���س�م��اح للحا�ضرين بتطوير امل �ه��ارات الإج��رائ �ي��ة ،
وال�سريرية ،واالجتماعية ،والتفاعلية ،و�صنع القرار ،واملهارات ال�شخ�صية،
وكذلك للتقييم القائم على الكفاءة ،وتعزيز التعلم ،ومعاجلة الق�ضايا
الأخالقية �أو املتعلقة بالعملية .و�أك��د �أن "الهدف من حماكاة الرعاية
ال�صحية هو ا�ستبدال النهج القدمي يف اللتدري�س بنهج جديد لتعزيز
الرعاية الآمنة والفعالة للمر�ضى".
يف ه��ذه الفعالية مت ا�ستخدام �أح��دث �أنظمة املحاكاة ومنها" :لو�سينا"،
"�أليك�س" ،الإنعا�ش القلبي الرئوي�" ،سيم �إك�س" الذي ي�ستخدم تقنية
الواقع املع ّزز من "ليدر للرعاية ال�صحية"" ،فيكتوريا"" ،هال" املتخ�ص�ص
لطب الأط �ف��ال" ،برمب فليك�س" حم��اك��ي ال� ��والدة ،تكنولوجيا الواقع
االفرتا�ضي املعزز  ،و�أجهزة الإ�سعافات الأولية.

املر�أة ُتع ّزز ح�ضورها الفاعل يف خمتلف قطاعات معر�ض �أبوظبي لل�صيد وبرنامج الأن�شطة والفعاليات
من�صة
التي يُقدّمها جلمهوره ،ومن �أبرزها ن��دوة يف ّ
•• �أبوظبي -الفجر
اال�ستدامة �آل�ي��ة خ��دم��ات ت�سجيل اخل�ي��ول يف جمعية
ي�شهد املعر�ض ال��دويل لل�صيد والفرو�سية "�أبوظبي الإم� ��ارات للخيول العربية ُتقدّمها الأ��س�ت��اذة لولوة
 ،"2022يف دورته التا�سعة ع�شرة ،التي ُتقام خالل املن�صوري .كما و ُتقدّم الباحثة �سارية املرزوق حما�ضرة
ال�ف�ترة م��ن � 26سبتمرب ولغاية � 2أك�ت��وب��ر ،بتنظيم ح ��ول ع�ل��م ال ��وراث ��ة اخل��ا���ص ب��اخل �ي��ل ،و�أك �ث�ر �سمات
من نادي �صقاري الإم��ارات ،ح�ضوراً بارزاً للمر�أة بني اخليول العربية �أهمية من وجهة نظر اقت�صادية ،مبا
العار�ضني يف خمتلف القطاعات الـ  11للمعر�ض ،وبني يف ذلك معايري التح ّمل والأداء وال�شكل اجل�سماين ذات
املُ�شاركني يف الربنامج اليومي للأن�شطة والفعاليات يف ال�صلة مبالمح و�صفات جمال اخليل .كما و ُتقدّم تينا
املعر�ض ،ف�ض ً
ال عن ا�ستقطاب املزيد من زوار املعر�ض القبي�سي من �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�ضة
من احل�ضور الن�سائي مع حت ّول احلدث �إىل مهرجان الن�سائية ون ��ادي ظ�ب�ي��ان للفرو�سية ور� �ش��ة ع�م��ل يف
عائلي يُنا�سب كافة �أف ��راد العائلة واملُجتمع .وباتت
من�صة "توا�صل م��ع الطبيعة واحليوانات" بعنوان
ّ
امل ��ر�أة يف الإم ��ارات ُتقبل كذلك على اقتناء ال�صقور "التدريب على ريا�ضة الفرو�سية" ،كما و ُت�شارك يف
امل ُ�ك��اث��رة يف الأ� �س��ر ،كما ل��وح��ظ يف ال ��دورات الأخرية فعاليات مم�ي��زة يف �ساحة ال�ع��رو���ض تعر�ض ملهارات
�إق�ب��ا ًال ملحوظاً م��ن العديد م��ن الفتيات وال�سيدات الرتوي�ض وقفز احلواجز.
على �شراء �أ�سلحة �صيد مرخ�صة ،خا�صة مع اجلهود وك��ذل��ك ت�برز يف �ساحة ال�ع��رو���ض ُم���ش��ارك��ة الفار�سة
امل�ب��ذول��ة لت�سهيل �إج� ��راءات تراخي�ص ��ش��راء �أ�سلحة الإم��ارات�ي��ة �آم�ن��ة اجل�سمي ،التي ا�ستطاعت �أن تقدم
ال�صيد وفق الت�شريعات والآليات املعمول بها.
من��وذج �اً م���ش��رف�اً لبنت الإم � ��ارات ،خ��ا��ص��ة م��ع دورها
وتتواجد العديد من ال�صقّارات واخل�ب�يرات يف عامل الريادي يف ن�شر هذه الريا�ضة املتوارثة من الأجداد
ال�صقارة وال�صيد املُ�ستدام يف برنامج الندوات وور�ش بني الأجيال اجلديدة ،وتقوم بتقدمي عرو�ض للرماية
العمل للم�ؤمتر املُ�صاحب للمعر�ض ،حيث ي�برز دور بالقو�س وال�سهم على ظهر اخليل ،وكذلك فن املبارزة
املر�أة من خالل مُ�شاركات متعددة ب�إ�شراف من اجلهات بال�سيف م��ن ع�ل��ى ظ�ه��ر اخل�ي��ل �ضمن امل�ع��ر���ض هذا
املخت�صة ،مثل نادي �صقاري الإمارات ومدر�سة حممد العام.
من�صة مُغامرات الهواء الطلقُ ،ت�شارك الريا�ضية
ب��ن زاي ��د ل�ل���ص�ق��ارة وف��را� �س��ة ال �� �ص �ح��راء ،وامل�ؤ�س�سة ويف ّ
الأوروبية لل�صقارة واملحافظة على الطبيعة ،واملجل�س ومُت�س ّلقة اجل�ب��ال الإم��ارات �ي��ة نايلة نا�صر البلو�شي
مب �� �ش��ارك��ة زوجها
الدويل للألعاب واحلفاظ على احلياة الربية واحتاد جت��رب�ت�ه��ا ل � ��زوار امل �ع��ر���ض ،وذل� ��ك ُ
جمعيات ال�صيد و�صون الأن��واع يف االحت��اد الأوروبي .الريا�ضي �سعيد خمي�س املعمري ،وهما �أول زوجني
كما ُت�شارك امل��ر�أة يف ع��رو���ض الطيور اجل��ارح��ة التي �إم��ارات �ي�ين يت�سلقان ق�م��ة ج�ب��ل �إي�ف��ر��س��ت الأع �ل��ى يف
ُتقدّمها حديقة احليوانات بالعني .كذلك ويف جمال ال �ع��امل .كما و ُت �ق �دّم د.ف��اط�م��ة ��س�ج��واين ور��ش��ة عمل
ال���ص�ق��ارة ،يحتفي ج�ن��اح ال�ي��اب��ان يف امل�ع��ر���ض مجُ دداً مهمة بعنوان " حتفيز امل ��ر�أة العربية على ممار�سة
ب��دور امل��ر�أة يف ال�صقارة ومبُ�شاركة �صقّارات يابانيات الأن�شطة الريا�ضية اخلارجية ال�شيقة".
خبريات.
ك��ذل��ك ي�شهد معر�ض �أب��وظ�ب��ي لل�صيد والفرو�سية
ويف جمال الفرو�سية ،ي�شهد املعر�ض م�شاركات متعددة ُ ،2022م���ش��ارك��ة متميزة حل��ار��س��ات ال�ت�راث ،من
لفار�سات من الإمارات والعديد من الدول يف العرو�ض ال�سيدات الإم��ارات �ي��ات ال�لات��ي يحملن على عاتقهن

م �ه �م��ة ت �ع��ري��ف اجل �م �ه��ور م ��ن خم �ت �ل��ف اجلن�سيات
ب��احل��رف اليدوية وال�تراث�ي��ة ،مثل ال�سدو واخلو�ص
وغريهما من احلرف التي تناقلتها �سيدات الإمارات
من جيل جليل ،وم��ازال��ت رغ��م التطور الكبري الذي
�شهده املجتمع يف ال�سنوات الأخرية ،حا�ضرة ومتواجدة
بف�ضل الأمهات واجلدات.
كما و ُت�ش ّكل املر�أة �شريحة كبرية من امل�شاركات الفنية
التي ي�شهدها املعر�ض هذا العام من خمتلف الإمارات
وخمتلف دول ال�ع��امل ،وك��ذل��ك يف خمتلف مُ�سابقات
املعر�ض .وم��ن �أك��ادمي�ي��ة الفجرية للفنون اجلميلة،
ُت�ق�دّم فاطمة العامري ور�شة عمل فريدة يف الر�سم
باخليط ،و�أي�ضاً ُتقدّم فاطمة الظنحاين ور�شة عمل
يف اخل��ط ال�ع��رب��ي ،و� �س��ايل ال �ع��زاوي ح��ول �أ�سا�سيات
ال��زخ��رف��ة وال�ت��ذه�ي��ب ،والأ� �س �ت��اذة � �ش��روق ع ��ازم حول
ت�شكيل الفخار.
و ُت�ش ّكل امل�شاريع التي ُتديرها �سيدات ن�سبة ملحوظة
�ضمن امل�شاريع وال�شركات امل�شاركة يف املعر�ض ،وتتن ّوع
املُنتجات التي ُتقدّمها بني روائ��ع املُنتجات الرتاثية
وال�ي��دوي��ة ،واالك�س�سوارات وم�ستح�ضرات التجميل،
وال�ع�ط��ور وال��دخ��ون ،وغ�يره��ا الكثري م��ن املنتجات.
و ُتقدّم الفنانة الإماراتية املعروفة عزة القبي�سي ور�شة
عمل مميزة بعنوان "ا�صنعي جموهراتك اخلا�صة".
يف امل�ق��اب��ل ،حت��ر���ص العديد م��ن ال�شركات على طرح
م �ن �ت �ج��ات خم���ص���ص��ة ل �ل �م ��ر�أة ال� �س �ت �ق �ط��اب جمهور
املعر�ض من ال�سيدات ،وذل��ك على غ��رار جناح �شركة
بينونة الوطنية لتجارة املعدات الع�سكرية وال�صيد،
ال��ذي عر�ض يف ال��دورة املا�ضية �أ�سلحة خفيفة الوزن
خم�ص�صة للن�ساء م��ن ه ��واة ال�صيد ومم��ن يع�شقن
اقتناء بنادق ال�صيد.
و�شجعت فعاليات ال�صيد بال�صقور التي ُتنظمها دولة
ّ
الإم � ��ارات ع�ل��ى م ��دار ال �ع��ام يف ال�ع�ق��دي��ن الأخريين،
ال�ف�ت�ي��ات ع�ل��ى ت�ع� ّل��م ف�ن��ون وم �ه��ارات وع�ل��م ال�صقارة
وال���ص�ي��د وال �ق �ن ����ص ،مم��ا ف�ت��ح ال �ب��اب مل���ش��ارك�ت�ه��ن يف

م �� �س��اب �ق��ات ال �� �ص �ق��ارة ،ك �م��ا ح ��دث يف جم ��ال اخليل
وريا�ضات تراثية �أخرى.
م�ع��ايل م��اج��د علي امل�ن���ص��وري ،رئي�س اللجنة العليا
املنظمة ملعر�ض �أبوظبي لل�صيد ،الأم�ين العام لنادي
�صقاري الإم ��ارات ،ورئي�س االحت��اد العاملي لل�صقارة
وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال �ط �ي��ور اجل ��ارح ��ة� ،أك� ��د �أنّ امل� ��ر�أة
الإم��ارات�ي��ة �شديدة احلر�ص على خ�صو�صية هويتها
ال��وط�ن�ي��ة وع ��ادات وت�ق��ال�ي��د جمتمعها ،وال �ت��ي ُتعترب
ال�صقارة �أحد �أهم ركائزها ،وهي تتقدم وتقتحم كافة
املجاالت بثقة وقوة.
وغدت ال�صقارة ريا�ضة الأ�سرة الإماراتية ،حيث الكثري
م��ن الأ��س��ر متلك ط �ي��وراً .وي��وج��د يف الإم ��ارات اليوم
�صقارات ُي��د ّرب��ن ويعلمن ويربني الطيور ،وبع�ضهن
متخ�ص�صات يف تطبيب ال�صقور ،وكما حدثت طفرة
يف ال�سنوات املا�ضية يف جمال دخ��ول امل��ر�أة الإماراتية
ل�ع��امل الفرو�سية واخل �ي��ول ،فلي�س م��ن املُ�ستبعد يف
املُ�ستقبل القريب بروز املئات من ال�صقارات اخلبريات،
على الرغم من �أنّ ال�صقارة ريا�ضة �شاقة وفيها عناء.
و ُتقام الدورة اجلديدة خالل الفرتة من � 26سبتمرب
ولغاية � 2أكتوبر ،بتنظيم من نادي �صقاري الإمارات،
وبرعاية ر�سمية من هيئة البيئة� -أبوظبي ،ال�صندوق
ال � ��دويل ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى احل � �ب ��ارى ،م��رك��ز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض حيث يُقام احلدث ،وراعي القطاع
�شركة كاراكال الدولية ،الراعي الف�ضي �شركة "كيو"
ل �ل �ع �ق��ارات ،و� �ش��رك��اء ت �ع��زي��ز جت��رب��ة ال � ��زوار ك��ل من
�أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�ضة الن�سائية� ،شركة
تخ�ص�صة ،وجمموعة
بوالري�س لل ُمعدّات الريا�ضية امل ُ ّ
ال�ع��رب��ة ال �ف��اخ��رة ،وراع ��ي ال�ف�ع��ال�ي��ات ك��ل م��ن �شركة
"�سمارت ديزاين" و�شركة "اخليمة امللكية" ،و�شريك
��ص�ن��اع��ة ال �� �س �ي��ارات "�إيه �أر ب��ي الإمارات" ،وبدعم
م��ن �شرطة �أبوظبي ووزارة الداخلية وغ��رف��ة جتارة
و�صناعة �أبوظبي ونادي تراث الإمارات.

خالل جل�سة حوارية نظمها جمال�س ال�شباب وجائزة ال�شارقة للتميز

غرفة ال�شارقة ُتع ّرف رواد الأعمال ال�شباب مبفاهيم ال�شغف والتحدي لنجاح م�شاريعهم
•• دبي -الفجر

نظمت جائزة ال�شارقة للتميز بالتعاون مع جمال�س
ال�شباب  -جمل�س �شباب غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة
ج�ل���س��ة ح ��واري ��ة ل�ل���ش�ب��اب بعنوان" ��ش�غ��ف وحتد"،
ا�ستهدفت زيادة وعي امل�شاركني حول خمتلف املفاهيم
يف عامل ريادة الأعمال ،وطرح ومناق�شة �أهم التحديات
التي تواجههم يف هذا القطاع وكيفية التعامل معها
وجتاوزها.
وح�ضر اجلل�سة التي �أقيمت �أم����س يف مبنى متحف
االحت� ��اد ب��دب��ي ،ن ��دى ال �ه��اج��ري م�ن���س��ق ع ��ام جائزة
ال�شارقة للتميز ،وعائ�شة �صالح ع�ضوة جمل�س �شباب
الغرفة ومقدمة اجلل�سة ،و�شارك بها عدد كبري من
ممثلي جم��ال����س ال���ش�ب��اب ب��امل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة يف
الدولة ،ورواد الأعمال من �أ�صحاب امل�شاريع الريادية
والراغبني يف ت�أ�سي�س م�شاريعهم ،و�س ّلطت اجلل�سة
ال�ضوء على ج��ائ��زة ال�شارقة للتميز و�آل�ي��ة م�شاركة
رواد الأعمال يف فئتي جائزة ال�شارقة لرواد الأعمال
وجائزة ال�شارقة للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
وقدم اجلل�سة احلوارية رواد الأعمال �إبراهيم امللوحي
ومرمي جمال وعبد اهلل البقي�ش ،الذين تناولوا �آليات
اكت�شاف ال�شغف والإب��داع يف �شخ�صية رائد الأعمال،
وكيفية الت�أقلم م��ع متغريات �سوق العمل ومواكبة
التحول ال��رق�م��ي ،وم��اه��ي اخل�ط��ط البديلة لتفادي
املخاطر و�إدارة الأزم ��ات ،ف�ضال عن �أهمية التحول
�إىل ال�ت���س��وي��ق ال��رق�م��ي وحت���س�ين امل���ش��اري��ع وكيفية
التغلب على املخاوف والتعامل مع التحديات يف بداية
ت�أ�سي�س امل�شروع الريادي .و�أك��دت ندى الهاجري� ،أن
تنظيم هذه الفعالية من قبل جائزة ال�شارقة للتميز
بالتعاون مع جمال�س ال�شباب ي�أتي يف �إط��ار حر�ص
اجلائزة على ا�ستقطاب رواد الأعمال للم�شاركة فيها
واال�ستفادة من املمكنات التي تقدمها لهذا القطاع
احليوي يف دولة الإم��ارات ،انطالقا من التزام غرفة

ال�شارقة يف تبني مبادرات ال�شباب املبتكرة ورعايتها،
مبا يعزز دورهم يف خدمة املجتمع وخمتلف قطاعاته
و��ش��رائ�ح��ه� ،إمي��ان��ا بقدراتهم وم�ه��ارات�ه��م وطاقاتهم
الإبداعية يف العمل� ،إىل جانب �إطالعهم على �أف�ضل
و�أح��دث املمار�سات املحلية والعاملية املطبقة يف قطاع
ريادة الأعمال.
و�أ�شارت الهاجري� ،إىل �أن حكومة دوﻟﺔ ا�ﻹﻣﺎرات تبنت
نهج وا�ضح وحمدد لدعم قطاع الأعمال لدى ال�شباب
وت�شجيعهم خلو�ض جتارب يف جمال ري��ادة الأعمال،
ومن هذا املنطلق �أطلقت جائزة ال�شارقة للتميز فئات
عدة خا�صة بالأعمال من هذا النوع ،فقد مت �إطالق
ج��ائ��زة ال���ش��ارق��ة ل�ل�م���ش��اري��ع ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة،
وهي جائزة مقدمة للم�شاريع حديثة النمو يف دولة
الإمارات وتنق�سم �إىل ثالثة فئات :امل�شاريع املتناهية
ال�صغر ،امل�شاريع ال�صغرية ،وامل�شاريع املتو�سطة ،وهذه
الفئة متاحة جلميع املن�ش�آت من القطاع اخلا�ص يف

الدولة والتي يتم تقييمها بناء على معايري التخطيط
اال��س�ترات�ي�ج��ي ،وخ�ط��ة الت�سويق ،واالب �ت �ك��ار ،و�إدارة
املخاطر ونتائج الأعمال ،ويتم تكرمي فائزين بجائزة
نقدية قدرها 50,000درهم لكل فائز� ،أما اجلائزة
الثانية هي جائزة ال�شارقة لرواد الأعمال مقدمة �إىل
�أب��رز رواد الأع�م��ال يف دول��ة الإم ��ارات ال��ذي��ن و�ضعوا
ب�صمة يف ع��امل الأع�م��ال مم��ا ك��ان ل��ه ت��أث�ير ملحوظ
على ال�صعيد ال�شخ�صي واملهني ،وهذه الفئة خم�ص�صة
لأ�صحاب امل�شاريع �ضمن القطاع اخلا�ص يف الدولة،
ويتم تقييم الرت�شيحات بناء على معايري ال�صفات
ال�شخ�صية لرائد الأع�م��ال ،والتوجه اال�سرتاتيجي.
من جانبها قالت عائ�شة �صالح� :إن تنظيم اجلل�سة
ي�أتي متا�شيا مع ر�ؤية قيادة دولة الإم��ارات يف متكني
ال�شباب وخلق من��وذج عاملي ري��ادي ل�شباب الإمارات
يف جمال امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وبناء ج�سور
ت��وا� �ص��ل ف �ع��ال��ة م ��ع اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة والقطاع

اخلا�ص ،بالإ�ضافة �إىل خلق التفاعل احلي بني رواد
الأعمال لإيجاد م�ستقبل �أف�ضل ي�صنعه ال�شباب ويف
ظل التناف�س االقت�صادي يف ع��امل الأع�م��ال ،ل��ذا كان
من املهم تنظيم جل�سة حوارية جتمع رواد الأعمال
املميزين يف م�شاريعهم واحل�ضور من جيل ال�شباب
ال�شغوف ملعرفة املزيد عن هذا املجال وطرح ومناق�شة
املفاهيم املختلفة يف ريادة الأعمال.
و�أ�ضافت �صالح� :إن جمل�س �شباب الغرفة يحر�ص على
تقدمي املبادرات التي من �ش�أنها اال�ستفادة من طاقات
و�إب��داع��ات موظفيها ال�شباب ،الفتة �إىل �أن اجلل�سة
مثلت فر�صة مهمة للم�شاركني للتعرف �إىل اخلطوات
الرئي�سية وامل�ه�م��ة للبدء يف �إط�ل�اق م���ش��روع ريادي
�صغري �أو متو�سط ،وبيان الأ�س�س ال�سليمة لالنطالق
يف ع��امل ري� ��ادة الأع �م��ال م��ن خ�ل�ال ت�ع�ل��م واكت�ساب
ال�صفات التي يجب �أن يتميز بها رائد الأعمال وهي
ال�شغف والتحدي.

جامعة الإمارات تتعاون مع  52جامعة و م�ؤ�س�سة �أكادميية وبحثية �سعودية يف عدد من املجاالت البحثية
•• العني-الفجر

يعترب التعاون ال��دويل من الأول��وي��ات اال�سرتاتيجية
يف جامعة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة وال ��ذي يهدف
�إىل م�شاركة �أف�ضل املمار�سات التعليمية والبحثية مبا
يدعم ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية للجامعة ب��أن تكون جامعة
بحثية ،وتتعاون جامعة الإم��ارات من خ�لال كلياتها
املختلفة وامل��راك��ز البحثية ب�أن�شطة تعاونية مع 52
جامعة ومركزاً وم�ؤ�س�سة حكومية تعليمية �أو بحثية
يف ال�سعودية.
و�أكد الأ�ستاذ الدكتور �أحمد علي مراد  -النائب امل�شارك
للبحث العلمي يف اجلامعة ب ��أن التعاون وال�شراكات

الدولية �أ�سا�سية لتعزيز ال�سمعة الدولية للجامعة
وال��ذي ي�سهم يف حتقيق ق�ف��زات نوعية يف الت�صنيف
ال��دويل للجامعة .كما �أن التعاون ال��دويل ي ��ؤدي �إىل
اال�ستفادة من البنية التحتية املتاحة يف تلك امل�ؤ�س�سات
مبا يعزز املخرجات البحثية .وتعمل جامعة الإمارات
على تعزيز تعاونها الأكادميي والبحثي مع اجلامعات
واملراكز البحثية يف اململكة العربية ال�سعودية.
ولقد �أدى ه��ذا التعاون �إىل ن�شر 628ورق��ة بحثية
ح���س��ب ب �ي��ان��ات ��س�ك��وب����س وذل� ��ك خ�ل�ال ال �ف�ت�رة من
 2022-2017وق��د و��ص��ل جم�م��وع االقتبا�سات
لهذه املن�شورات البحثية �إىل  28903اقتبا�ساً وهو
م��ا ي�ع��ادل  46اقتبا�س لكل بحث وال ��ذي ي��ؤك��د على

ج��ودة املخرجات البحثية مما ي�سهم يف تعزيز املكانة
العاملية للجامعة.
كما �أن هناك تو�أمة بني جامعة الإمارات وجامعة امللك
�سعود ،حيث ن�شر الباحثون من اجلامعتني  ١٥١ورقة
بحثية خالل الفرتة من  2022-2017باقتبا�سات
و�صلت �إىل  20250اقتبا�س ،بينما ن�شر الباحثون
من جامعة الإم��ارات مع باحثني من جامعة الفي�صل
ما يقارب  85ورقة بحثية خالل تلك الفرتة مبجموع
اقتبا�سات و�صلت �إىل  19114اقتبا�س.
ورك � ��زت جم� ��االت ال �ت �ع��اون ال�ب�ح�ث�ي��ة م��ع اجلامعات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة يف ال �� �س �ع��ودي��ة ع �ل��ى الطب
والهند�سة والكيمياء وع �ل��وم الكمبيوتر والفيزياء

والفلك .وقد و�صلت ن�سبة املن�شورات البحثية ح�سب
بيانات �سكوب�س ذات ال�صلة بالطب �إىل  24%من
جمموع الإ�صدارات امل�شرتكة يف الفرتة من -2017
 ، 2022بينما بلغت ن�سبة اال�صدارات البحثية ذات
ال�صلة بالهند�سة ،الكيمياء ،علوم الكمبيوتر ،الفيزياء
وال�ف�ل��ك اىل % 10،% 10 ،% 11 % 19على
التوايل .كما ويجري الباحثون من جامعة الإمارات
�سبعة م�شاريع بحثية م��ع باحثني م��ن جامعة امللك
�سعود وج��ام�ع��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل للعلوم والتكنولوجيا
وجامعة امللك عبدالعزيز .بالإ�ضافة �إىل م�شروع ممول
خارجياً بني مركز الإم��ارات لأبحاث التنقل بجامعة
الإمارات العربية املتحدة وجامعة �أم القرى.
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خل�ص بحث جديد ن�شر يف جملة الرابطة الأوروب��ي��ة ح��ول مر�ض
ال�سكري �إىل �أن الأطعمة النباتية ،تف�ضي النخفا�ض خماطرالإ�صابة
مبر�ض ال�سكري من النوع الثاين والوقاية منه .تهدف الدرا�سة التي
�أجراها الربوفي�سور "فرانك هو" يف ق�سم التغذية بجامعة هارفارد
تي ،مدر�سة ت�شان لل�صحة العامة يف بو�سطن� ،إىل حتديد مالمح
امل�ستقلب املتعلقة بالنظم الغذائية النباتية املختلفة والتحقيق يف
االرتباطات املحتملة بني هذه امللفات ال�شخ�صية وخطر تطوير مر�ض
ال�سكر من النوع الثاين.
توفر ر�ؤى جديدة للتحقيق امل�ستقبلي
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درا�سة تك�شف عن نظم غذائية مرتبطة بانخفا�ض خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري
و�أو�ضح اخل�براء �أن امل�ستقلب هو م��ادة ت�ستخدم
�أو تنتج ع��ن العمليات الكيميائية يف ك��ائ��ن حي
وت�ت���ض�م��ن ع ��ددا ك �ب�يرا م��ن امل��رك �ب��ات املوجودة
يف الأط�ع�م��ة املختلفة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل جمموعة
متنوعة معقدة من اجلزيئات التي يتم �إن�شا�ؤها
�أثناء تك�سري هذه املركبات وحتويلها ال�ستخدامها
من قبل اجل�سم.
وتعني هذه االختالفات يف الرتكيب الكيميائي
ل�ل�أط�ع�م��ة �أن ال�ن�ظ��ام ال�غ��ذائ��ي ل�ل�ف��رد ي�ج��ب �أن
ي�ن�ع�ك����س يف م�ل�ف��ه ال �غ ��ذائ ��ي ،و�أدت التطورات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة احل��دي �ث��ة يف جم� ��ال التنميط
الأي�ضي عايل الإنتاجية �إىل دخول حقبة جديدة
من الأبحاث التغذوية .ويتم تعريف الأي�ض على
�أن��ه التحليل ال�شامل وحتديد جميع امل�ستقلبات
املختلفة املوجودة يف العينة البيولوجية.
ت�صري الأب �ح��اث �إىل ت�ضاعف االن�ت���ش��ار العاملي
ملر�ض ال�سكري م��ن ال�ن��وع  2ل��دى البالغني
�أك �ث��ر م ��ن ث�ل�اث ��ة �أ�� �ض� �ع ��اف يف �أق � ��ل من
عقدين ،م��ع زي��ادة احل��االت م��ن حوايل
 150مليونا يف عام � 2000إىل �أكرث
من  450مليونا يف عام  2019ومن

املتوقع �أن يرتفع �إىل حوايل  700مليون يف عام
.2045
ي��زداد العبء ال�صحي العاملي من  T2Dب�سبب
امل�ضاعفات العديدة النا�شئة ع��ن امل��ر���ض� ،سواء
الأوع�ي��ة الدموية الكبرية ،مثل �أم��را���ض القلب
والأوعية الدموية ،والأوعية الدموية الدقيقة،
التي تتلف الكلى والعينني واجلهاز الع�صبي.
وينتج وب��اء ال�سكري يف امل�ق��ام الأول ع��ن النظم
الغذائية غري ال�صحية ،وزيادة الوزن �أو ال�سمنة،
واال�ستعداد الوراثي ،وعوامل �أخرى تتعلق بنمط
احلياة مثل عدم ممار�سة الريا�ضة.
ربطت البحوث اجلديدة النظم الغذائية القائمة
على ال�ن�ب��ات��ات ،وخ��ا��ص��ة تلك الغنية بالأطعمة
عالية اجل ��ودة مثل احل�ب��وب الكاملة والفواكه
واخل� ��� �ض ��روات ،ب��ان �خ �ف��ا���ض خ �ط��ر الإ�� �ص ��اب ��ة بـ
.T2D
وب � � �ه� � ��دف ف � �ه� ��م الآل � � �ي� � ��ات
الأ�سا�سية املعنية بالدرا�سة
اجلديدة� ،أجرى اخلرباء
حتليال ل�ع�ي�ن��ات بالزما
الدم واملدخول الغذائي
ل� �ـ  10684م�شاركا
م��ن ث�ل�اث جمموعات

م�ستقبلية "درا�سة �صحة املمر�ضات ،درا�سة �صحة
املمر�ضات  2ودرا�سة متابعة املهنيني ال�صحيني).
�أك�م��ل امل���ش��ارك��ون يف ال��درا��س��ة ا�ستبيانات تكرار
الطعام والتي مت ت�سجيلها وفقا اللتزامهم بثالث
�أنظمة غذائية نباتية :م�ؤ�شر النظام الغذائي
ال �ن �ب��ات��ي ال �� �ش��ام��ل ( ،)PDIوم ��ؤ� �ش��ر النظام
الغذائي ال�صحي القائم على النبات (،)hPDI
وال�ن�ب��ات غ�ير ال�صحي م��ؤ��ش��ر ال�ن�ظ��ام الغذائي
القائم()uPDI
وا� �س �ت �ن��دت م ��ؤ� �ش��رات ال �ن �ظ��ام ال �غ��ذائ��ي �إىل ما
ي �ت �ن��اول��ه ال� �ف ��رد م ��ن  18جم �م��وع��ة غذائية:
الأط�ع�م��ة النباتية ال�صحية (احل�ب��وب الكاملة،
والفواكه ،واخل�ضروات ،واملك�سرات ،والبقوليات،
والزيوت النباتية ،وال�شاي  /القهوة) ،الأطعمة
النباتية غري ال�صحية (احلبوب املكررة ،ع�صائر
الفاكهة ،البطاط�س ،امل�شروبات املحالة بال�سكر،
واحل �ل��وي��ات) ،والأط �ع �م��ة احل�ي��وان�ي��ة (الدهون
احليوانية ومنتجات الألبان والبي�ض والأ�سماك،
امل�أكوالت البحرية واللحوم والأطعمة احليوانية
املتنوعة).
وم� ّي��ز ال�ف��ري��ق ب�ين الأط�ع�م��ة النباتية ال�صحية
وغ�ير ال�صحية بح�سب ارتباطها بالنوع الثاين
من ال�سكر ،و�أم��را���ض القلب والأوع�ي��ة الدموية
و�أن��واع معينة من ال�سرطان،
وح � ��االت �أخ � ��رى ،مب��ا يف
ذل� ��ك ال ���س �م �ن��ة وارت� �ف ��اع
�ضغط الدم.
ق� ��ام ال �ب��اح �ث��ون باختبار
ع �ي �ن��ات ال� � ��دم امل� � ��أخ � ��وذة يف �أواخ� � ��ر
الثمانينيات والت�سعينيات يف املرحلة املبكرة من
الدرا�سات الثالث املذكورة �أعاله لإن�شاء
درج��ات ملف تعريف م�ستقلب
للم�شاركني.
ووجدت الدرا�سة
�أن � � � ��ه م� �ق ��ارن ��ة
ب ��امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن
ال � � � ��ذي � � � ��ن مل
ي � � �� � � �ص� � ��اب� � ��وا
بالنوع الثاين
من ال�سكر ،ف�إن

�أولئك الذين مت ت�شخي�ص �إ�صابتهم باملر�ض �أثناء
املتابعة لديهم كمية �أق��ل من الأطعمة النباتية
ال���ص�ح�ي��ة ،ف�ضال ع��ن درج ��ات �أق ��ل يف  PDIو
 hPDIبالإ�ضافة �إىل ذلك،
ك � ��ان م �ت��و� �س��ط م� ��ؤ�� �ش ��ر ك �ت �ل��ة اجل �� �س��م لديهم
�أع�ل��ى ،وك��ان��وا �أك�ثر عر�ضة الرت�ف��اع �ضغط الدم
وم���س�ت��وي��ات ال�ك��ول�ي���س�ترول ،وا� �س �ت �خ��دام �أدوي ��ة
�ضغط الدم والكولي�سرتول،
ولديهم تاريخ عائلي للإ�صابة مبر�ض ال�سكري،
وكانوا �أقل ن�شاط بدين.
ك�شفت بيانات الأي�ض �أن النظم الغذائية النباتية
كانت مرتبطة مبلفات م�ستقلبات متعددة فريدة،
و�أن ه��ذه الأمن ��اط تختلف اخ�ت�لاف��ا ك�ب�يرا بني
النظم الغذائية ال�صحية وغري ال�صحية املعتمدة
على النباتات.
وارتبطت نتائج بيانات امل�ستقلب لكل من النظام
الغذائي النباتي العام والنظام الغذائي النباتي
ب�شكل عك�سي بالإ�صابة ب�سكر النوع 2يف جمموعة
�سكانية �صحية ب�شكل عام،
بغ�ض النظر عن م�ؤ�شر كتلة اجل�سم ،وعوامل
خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري ،بينما مل يالحظ
�أي ارت �ب��اط ل�ـ ن�ظ��ام غ��ذائ��ي نباتي غ�ير �صحي.
ل��ذل��ك �أ� �ش ��ارت درج� ��ات م�ل��ف ت�ع��ري��ف امل�ستقلب
الأع�ل��ى ل�ـ  PDIو� hPDIإىل التقيد الوثيق
ب �ه��ذه الأن �ظ �م��ة ال�غ��ذائ�ي��ة ووج� ��ود خم��اط��ر �أقل
لتطوير ال�سكر من النوع الثاين.

ك�شف حتليل �إ� �ض��ايف �أن ��ه ب�ع��د �ضبط م�ستويات
تريغونيلني ،هيبورات� ،إيزولو�سني ،وجمموعة
��ص�غ�يرة م��ن ث�لاث��ي اجل�ل���س��ري��ن (،)TAGs
وال �ع��دي��د م��ن امل���س�ت�ق�ل�ب��ات ال��و��س�ي�ط��ة الأخ� ��رى،
اختفى االرت�ب��اط ب�ين النظم الغذائية النباتية
و� T2Dإىل ح��د كبري مم��ا ي�شري �إىل �أن�ه��ا قد
تلعب دورا رئي�سيا يف ربط هذه احلميات مبر�ض
ال�سكري.
يو�ضح الربوفي�سور هو" :يف حني �أنه من ال�صعب
ا�ستخال�ص م�ساهمات الأطعمة الفردية لأنها مت

حتليلها م ًعا كنمط ،ف�إن امل�ستقلبات الفردية من
ا�ستهالك الأطعمة النباتية الغنية بالبوليفينول
مثل الفواكه واخل�ضروات والقهوة والبقوليات
ك�ل�ه��ا م��رت�ب�ط��ة ارت �ب� ً
�اط��ا وث�ي� ًق��ا ب �ـ ن �ظ��ام غذائي
نباتي �صحي وتقليل خماطر الإ��ص��اب��ة مبر�ض
ال�سكري".
خل�ص امل�ؤلفون �إىل �أن النتائج التي تو�صلوا �إليها
تدعم ال��دور املفيد للأنظمة الغذائية النباتية
ال�صحية يف الوقاية من مر�ض ال�سكري وتوفر
ر�ؤى جديدة للتحقيق امل�ستقبلي.

ثالثة م�شروبات ميكن �أن تقلل من خماطر ارتفاع �ضغط الدم
ميكن �أن ي�ؤدي ارتفاع �ضغط الدم امل�ستمر �إىل زيادة خطر الإ�صابة بعدد من احلاالت ال�صحية اخلطرية
والتي من املحتمل �أن تهدد احلياة ،مثل �أمرا�ض القلب.
�إذا كان �ضغط الدم مرتفعا جدا ،ف�إنه ي�ضع �ضغطا �إ�ضافيا على الأوعية الدموية والقلب والأع�ضاء
الأخرى ،مثل الدماغ والكلى والعينني.
ومت احل��دي��ث ك�ث�يرا ع��ن ق��وة بع�ض الأط�ع�م��ة يف امل�ساعدة على �ضغط الدم وال�سكتة الدماغية.
تقليل خماطر ارتفاع �ضغط الدم ،فقد ثبت �أن بع�ض امل�شروبات
ع�صري الكرف�س
لها نف�س القدر من القوة.
ع�صري الكرف�س مليء بقائمة رائعة من
العنا�صر الغذائية وميكن �أن يغري �صحتك
حليب اللوز
اكت�سب حليب اللوز �شعبية بني املجتمع املهتم بال�صحة ،وهو ل�ل�أف���ض��ل ،وي���س��اع��د ك��ل ��ش��يء م��ن ال�ك�ب��د �إىل
منخف�ض الدهون امل�شبعة ،ب�شكل عام ،والتي ت�ساعد على خف�ض ب�شرتك.
م�ستوى الكولي�سرتول ال�ضار يف ال��دم وتقليل خطر الإ�صابة و�أظهرت الدرا�سات �أن ا�ستهالك م�ستخل�ص الكرف�س ميكن
�أن ي�ساعد يف منع ال�سكتة الدماغية وخف�ض �ضغط الدم
بنوبة قلبية.
كما �أنه يحتوي على �أحما�ض �أوميغا  3الدهنية الطبيعية التي وتقليل الرت�سبات يف ال�شرايني.والحتوائه على م�ستويات
ت�ساعد يف تقليل خماطر ارتفاع �ضغط الدم وت�ساعدك يف احلفاظ عالية من الكومارين ،ي�ساعد ع�صري الكرف�س على تقليل
ع��دد ه��رم��ون��ات التوتر يف اجل�سم ،وال�ت��ي ب��دوره��ا تقلل من
على �صحة القلب.
وي�ساعد حليب ال�ل��وز �أي���ض��ا يف ب�ن��اء ع�ضالت ق��وي��ة ،واحلفاظ �أع��را���ض ارت�ف��اع �ضغط ال��دم.وي�ح��اف��ظ امل���ش��روب �أي�ضا على
على �ضغط دم �صحي ،ويح�سن وظائف الكلى ،لكنه يفتقر �إىل رطوبة ال�شخ�ص جيدا ب�سبب حمتواه املائي بن�سبة .95%
الربوتني والألياف ما مل يتم حت�صينه ،وفقا ملا قالته  UPMCووفقا ملركز �آيوا للقلب" :الكرف�س مليء مب�ضادات الأك�سدة.
�إنه مليء بالعنا�صر الغذائية مثل البوتا�سيوم وحم�ض الفوليك
.Health
ويحتوي حليب اللوز �أي�ضا على العديد من الفيتامينات منها :والكال�سيوم ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ف �ي �ت��ام�ين  Cوب �ي �ت��ا كاروتني
وال � � �ف� �ل��اف� � ��ون� � ��وي� � ��د.
الكال�سيوموالكميات الهائلة
احلديدم��ن م�ضادات
املغني�سيومالأك � �� � �س� ��دة
الفو�سفوروامل� �غ ��ذي ��ات
البوتا�سيومال � � � � � � �ت� � � � � � ��ي
ال�صوديوميحتو يها
الزنكهذا الطعام
الفائق متنحه
ع�صري اجلزر
ق��د ي�ساعد ع�صري اجل ��زر يف تقليل ع��وام��ل اخل�ط��ر لأمرا�ض القدرة على تقليل االلتهاب،
ورمب ��ا ي���س��اع��د يف حماربة
القلب.
وقال موقع "هيلث الين"" :الع�صري م�صدر جيد للبوتا�سيوم ،ال�سرطان و�أم��را���ض الكبد
وت � �ع� ��زي� ��ز �� �ص� �ح ��ة القلب
وهو معدن يلعب دورا مهما يف تنظيم �ضغط الدم ال�سليم".
وثبت �أن النظام الغذائي الغني بالبوتا�سيوم يقي م��ن ارتفاع والأوعية الدموية".
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حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

وزارة العدل
العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0006077عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :كافترييا جرافيتي برجر فرع ال�شارقة
جمهول حمل الإقامة
املدعي  :جي�سى التريادو اليمي�س  -فلبيني اجلن�سية
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالأجور واملرتبات كما هو مبني بالئحة الدعوى
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/10/6أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )1شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/22م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0090390
تنازل /بيع

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0090230
تنازل /بيع
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وزارة العدل

وزارة العدل
العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2022 /0002930عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :سوبر ماركت امان املدينة ومن ميثلها قانونا
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/9/29أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى
 - 2دائرة اليوم الواحد) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله -
بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/8م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

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

ا�سم ال�شركة  :اي ا�س ام اك�س ميدل اي�ست و�سيط ريا�ضي ذ م م
العنوان  :مكتب  2002-2001التنمية الوطنية للتطوير واال�ستثمار العقاري ذ م م  -بردبي
 برج خليفة (ا�ستدامة  / Bدي�سك رقم  10او بي كي بيزن�س �سنرت �ش ذ م م) ال�شكل القانوين :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  839674 :رقم القيد بال�سجل التجاري 1425022 :
مبوجب هذا تعلن دائ��رة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/6/16
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/6/16وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب
رقم  2903-1ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان  -املركز التجاري االول -
هاتف  04-2955582 :فاك�س  04-2955598 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0002413مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :فواز ن�صار عبدالن�صار مودافانكاتييل حممد  -جمهول حمل الإقامة
نعلمكم ان املدعية الوان لل�سياحة قد اقامت الدعوى املذكورة �أعاله وتطالب فيها باالتي :
 )1الزام املدعي عليه مببلغ ( )12999درهم
 )2الزام املدعي عليه لدفع الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
 )3اعالن املدعي عليهم باجلل�سة والئحة االدعاء
"� )4شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/9/29أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/22م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0090227
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة  :جميله مبارك احمد عي�سى الدخان ,اجلن�سية
االمارات ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100و ذلك اىل ال�سيد
 :عبدالقيوم فايز حممد  -اجلن�سيه باك�ستان يف الرخ�صة (طريق مويلح لبيع اللحوم)
والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )728869ال�صادرة من دائرة
التنميه االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت �أخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صه الخر -
تغيري وكيل خدمات .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية.
الكاتب العدل
70535
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انذار بالن�شر
رقم ()150709/2022
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املنذر  :كابيتول للعقارات (�ش د م م)
الهاتف املتحرك  +971554244385 :هاتف +97142222018 :
الربيد االلكرتوين info@amt-legal.com /
�ضد  /املنذر اليه االول  :حممد عبدالواحد عبدالرحمن ال�شريف
املنذر اليه الثاين � :شركة مناراالمارات العقارية (�ش.ذ.م.م)
العنوان  /دبي  -بردبي � -شارع خالد بن الوليد  -بجانب بناية املعمورة  -بناية �شريف  -مكتب 101
امييل  - aqsharafi@yahoo.com /هاتف املتحرك رقم 0556568680 /
املو�ضوع  :تنبه املنذرة  ،املنذر اليهما  ،ب�ضرورة �سداد مبلغ و قدرة ( )120000مائة و ع�شرون �ألف درهم
قيمة ال�شيك رقم  003776و امل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري بتاریخ  ، 2014/10/5و ذلك خالل
خم�سة ايام و يف حالة االخفاق �سوف ي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية �ضد املنذراليهما،
حيث يكون املنذراليهما مل�س�ؤلني عن كافة التكاليف و التبعات و الفوائد القانونية بواقع  %5تبد�أ من تاريخ
اال�ستحقاق و حتی �سداد التام.

الكاتب العدل

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

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
العالمة ل�صيانة ال�سفن �ستاني�سالو�س فنول الفون�س
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2022 /0001292جتاري (جزئي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
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70535

�إىل املحكوم عليه  :العالمة ل�صيانة ال�سفن � -ستاني�سالو�س فنول الفون�س
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك امل�شرق  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 116175
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0090325
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :خالق داد عبدالودود اجلن�سية  :باك�ستان عن ح�صته البالغة %100
�إىل الطرف الثاين  :حممد �صابر ف�ضلي اجلن�سية  :افغان�ستان %50
الطرف الثالث  :خالد حممد ح�ضرت كل اجلن�سية  :باك�ستان %50
باال�سم التجاري (خمبز طبق اخلور) ن�شاط الرخ�صة (خمبز تنور) واملرخ�ص من دائرة التنمية
الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة مهنية رقم 611020
ال�صادرة بتاريخ 2011/1/16
يف دائرة التنمية الإقت�صادية ال�شارقة.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ���س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي  -منطقة ديرة
بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه � /شريف جمدى حممد على هيبه  -م�صري اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ر�أ�س اخليمة  -منطقة النخيل  -بجانب حمطة ادنوك -
بناية رقم � - 9شقة رقم  - 7هاتف رقم 050341061
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )23664درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر اليه تخلف عن
�سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )23664درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة
�سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية
على املركبة االتي بياناتها

70021
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0006032مدين (جزئي)
�إلـي املدعي عليه  :ماهی�ش كومار �شیاجمی  -جمهول حمل الإقامة :
نعلمكم �أن املدعي من�صور حممد احمد م�صطفى  -اجلن�سية م�صر  -هوية رقم 784198607096066
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله ويطالب فيها باالتي :
�أوال  -:بت�سجيل الدعوى وحتديد اقرب موعد لتداولها مع اعالن املدعى عليه بها واحلكم باالتي :
 .1احلكم بالزام املدعى عليه بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره  10000درهم  ،ع�شرة �آالف درهم قيمة
ال�سيارة وكذا قيمة ما قام بانفاقه على ال�سيارة من �صيانة وا�صالحات باال�ضافة اىل الفائدة القانونية
بواقع  %12من تاريخ املطالبه حتى متام ال�سداد .مع الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صروفات
�أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2022/09/29امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70535

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

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

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد  :جميله مبارك احمد عي�سى الدخان ,اجلن�سية االمارات
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد  :ريتا تامانغ
رودهرا كومار برادهان  -اجلن�سيه نيبال يف الرخ�صة (ال�صالون ال�صغري لل�سيدات) والتي
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )542946ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت �أخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سه فرديه اىل وكيل
خدمات  ،تنازل �صاحب الرخ�صه لآخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

االمارات العربية املتحدة

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/17218

70021
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

اعالن تنازل
يرجى العلم �إنه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكوره
من الطرف الأول  :عبيد حممد خلفان الغول ال�سالمي  -اماراتي اجلن�سية  ،كامل ح�صته %100 :
�إىل ال�سادة  :الطرف الثاين  :ريا�ض �أحمد بادابيالكات معيدو بوتهيا بورايل  -الهند اجلن�سية  ،ن�سبة
 %60 :و الطرف الثالث � :شم�س الدين كوني�شام فيتيل  -الهند اجلن�سية  ،ن�سبة  % 40 :باال�سم
التجاري (الن�صر لالدوات واملالب�س الريا�ضيه) ن�شاط الرخ�صة (بيع املالب�س الريا�ضية  -بالتجزئة ,جتارة
الأحذية الريا�ضية  -جتارة املعدات والأدوات الريا�ضية والك�شفية) واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية
يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم  551956 :ال�صادرة بتاريخ  2007/07/01 :يف دائرة
التنمية االقت�صادية بخورفكان .تعديالت �أخرى  :مت تغيري ال�شكل القانوين من “ فردية” اىل “ �شركة
ذات م�س�ؤولية حمدودة" و�أي�ضاً تغيري ا�سم التجاري  :من  :الن�صر لالدوات واملالب�س الريا�ضيه� .إىل :
الن�صر للأدوات واملالب�س الريا�ضية ذ م م .وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل بعد
�إنق�ضاء  14يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن،

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  2903-1ملك �سمو ال�شيخ ه��زاع بن زاي��د بن �سلطان
ال ن�ه�ي��ان  -امل��رك��ز ال �ت �ج��اري االول  -ه��ات��ف  04-2955582 :ف��اك����س :
 04-2955598مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت
تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية اي ا�س ام اك�س ميدل اي�ست و�سيط
ريا�ضي ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 2022/6/16
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/16وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي
على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

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

االمارات العربية املتحدة

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/17220
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املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ���س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي  -منطقة ديرة
بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /داليا حممد مقبل حممود  -م�صرية اجلن�سية  -وعنوانه �إم��ارة ر�أ���س اخليمة � -شارع الكورني�ش  -بجانب بنك الإم��ارات دبي
الوطني  -بناية رقم � - 1شقة رقم  - 8هاتف رقم 502607659
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )19786.34درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخ�ير مبلغ املركبة التايل بياناتها ادن��اه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر اليه تخلف
عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )19786.34درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا
ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات
القانونية على املركبة االتي بياناتها

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/17222

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ���س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي  -منطقة ديرة
بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /رامي عبداملنعم زكريا ال�شني  -م�صري اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ر�أ�س اخليمة  -منطقة املعمورة  -بجانب املنار مول  -بناية رقم
� - 109شقة رقم  - 9هاتف رقم 0556660070
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )18196درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر اليه تخلف عن
�سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )18196درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة
�سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية
على املركبة االتي بياناتها

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/17219

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة ل��دى الكاتب العدل بامارة ر�أ���س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ،2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  , 2019/1/4646وعنوانه امارة دبي  -منطقة ديرة
بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه � /سارة �سامل �سليمان م�بروك �سامل � -إماراتية اجلن�سية  -وعنوانه �إم��ارة ر�أ���س اخليمة  -منطقة املعمورة  -بجانب بنك دبي
اال�سالمي  -بيت رقم  - 27هاتف رقم 0505174919
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )107642درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر اليه تخلف عن
�سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )107642درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة
�سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية
على املركبة االتي بياناتها

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

76110

ابوظبي

5

انفينتي اف اك�س 35

ا�سود

2009

2791

الفجرية

A

كيا اوبتيما

ابي�ض

2015

2791

الفجرية

A

كيا اوبتيما

ابي�ض

2015

27775

عجمان

B

تويوتا برادو

ف�ضي

2019

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

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

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70555

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0005530عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :اخلربة ل�صيانة ال�سيارات  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/10/5أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )7
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/21م.

�إىل املدعي عليه  :نها فراج حممد ر�ضوان
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/10/5أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم
� )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/22م.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0089398
تنازل /بيع

70021

ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد � /شهباز ا�صغر ا�صغر على  -باك�ستاين اجلن�سية  ،يرغب يف البيع
و التنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك لل�سيدة /عتيقه ظفر راجا عمران حميد -
باك�ستانية اجلن�سية  -وذلك يف الرخ�صة املهنية امل�سماة (�شهباز ا�صغر خلدمات تو�صيل الطلبات)
املرخ�صة بـ ( )799833ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بحكومة ال�شارقة  ،تعديالت
�أخرى  :و مت تغيري اال�سم التجاري من (�شهباز ا�صغر خلدمات تو�صيل الطلبات) �إىل (االبتكار
خلدمات تو�صيل الطلبات)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

دعوة حل�ضور
اجتماع الت�صفية الأول

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0002430جتاري (جزئي)

مكتب اخلدمات الق�ضائية

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

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

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/17217

يف الدعوى رقم  2019/7475تنفيذ جتاري

املعلن اليه  /املنفذ �ضده الأول  :عمر نا�صر جرب بركات
املعلن اليه  /املنفذ �ضدها الثانية  :تونتي تنوتي لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي الإبتدائية املوقرة العمال الت�صفية الق�ضائية يف
الدعوى �أعاله فقد حددنا يوم الإثنني املوافق  ، 2022/10/3وذلك يف متام الرابعة
والن�صف ع�صرا موعدا لعقد الإجتماع الأول للت�صفية الق�ضائية الأول عن بعد وذلك
عن طريق تطبيق ( )ZOOMلذا يرجى تثبيت الربنامج ويطلب ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونا حل�ضور الإجتماع املذكور مع �إرفاق كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى،
للتوا�صل على هاتف رقم  04/5821333وفاك�س رقم � 04/5705773ص ب
رقم  91153دبي بريد �إلكرتوين expert@mazca.ae :
ماز للمحا�سبة القانونية  -ع�ضو م�ؤ�س�سة يف xlnc
اخلبري املحا�سبي /د .م�شعل عبداهلل الزرعوين

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ���س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي  -منطقة ديرة
بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /لورينت يلفاين ليونيل اوجرى  -فرن�سي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة را�س اخليمة  -منطقة النخيل  -بجانب ت�سهيل  -بناية رقم
� - 20شقة رقم  - 205هاتف رقم 504191103
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )175971درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر اليه تخلف عن
�سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )175971درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة
�سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية
على املركبة االتي بياناتها

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2018

ابوظبي

10

ني�سان باترول

WHITE

2018

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

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70392

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREQJC2022 /0006472طلب �إغفال

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0001980مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :بدرالدين خان حممد نور �أحمد خان  -جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعي � /شركة دار التمويل (�ش م ع) يف الدعوى رقم  6472/2022دائرة
اليوم الواحد التجارية الرابعة قد رفع الدعوى املذكورة �أعاله يطالب فيها  :الزام املطلوب
�ضده بان ي�ؤدي للطالبة الفائدة الإتفاقية وقدرها  24%من تاريخ  2021/9/30وحتى
ال�سداد التام .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/10/6أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )7شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/22م.

�إىل املدعي عليه  :كيث ادوارد برو�سي
جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعي (ة) جواهر علي �سامل اخليال
وعنوانه  /وعنوانها املختار مكتب علي �سامل اخليال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية بناية
بالر�شيد الطابق  7مكتب رقم  705رقم الهاتف 971502202992 :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/10/11أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )3شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/9/21م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -وفاء حممود مقبل ابو �شمالة ابو �شمالة
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0000808ال�شيكات املرجتعة

�إىل املحكوم عليه  :وفاء حممود مقبل ابو �شمالة ابو �شمالة
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ يون�س احمد عبداهلل حممد املازمي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 12850
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن �إجتماع خربة
العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
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�إعالن �إجتماع اخلربة
يف الدعوي رقم  343ل�سنة  2022تعيني خربة  -دبي
املقامة من  /داماك كري�سنت للعقارات (�ش.ذ.م.م)
�ضد /كاران جايبوريا ا�شوك جويل جايبوريا
نعلن نحن اخلبري احل�سابي  /عمر عبد العزيز اجل�سمي� ،أنه مت تعيننا من حمكمة االبتدائية املوقرة
لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية الواردة بقرار املحكمة ال�صادر بجل�سة  2022-07-07يف الدعوى
املذكورة �أعاله  -كما نعلن املتنازع �ضده “كاران جايبوريا ا�شوك جويل جايبوريا “ املذكور �أعاله حل�ضور
اجتماع اخلربة املقرر له جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022-10-04يف متام ال�ساعة  5:30م�ساء وذلك
من خالل االت�صال املرئي بجميع �أطراف النزاع عرب تطبيق زووم (  ) ZOOMبالدخول علي الرابط
ادناه  ،ويف حال �أي ا�ستف�سارات يرجي االت�صال علي رقم 04 3413632

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81691498641?pwd=akRKNVIKZUpxWXJTUjZvKy9xU0VjZz09
Meeting ID: 816 9149 8641
Passcode: 156189

خبري ح�سابي  /عمر عبد العزيز اجل�سمي
قيد حماكم دبي ()189

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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اوال  /بداية �صيغة االعالن باللغة العربية
حماكم دبي االبتدائية  -اخلبري امني االع�سار /حممد عبد الرحمن املرزوقي  -بالدعوى رقم
 1/2022اجراءات اع�سار دبي))
 :يعلن اخلبري امني االع�سار وفقا ملنطوق حكم املحكمة املوقرة بالدعوى املذكورة وامل�ؤرخ
 22/08/2022عن التايل �أوال ً :حكمت املحكمة ب�إ�شهار �إع�سار املدين /رفعت بهاء مولوي ،
وانتهاء �إجراءات الإع�سار  ،وزوال �آثار قرار قبول الطلب.
ثانياً  :قررت املحكمة منع املدين من احل�صول على �أي قر�ض �أو متويل جديد  ،ومنعه من
الدخول يف التزامات  ،بعو�ض �أو بغري  -عو�ض  -با�ستثناء ما يلزم لق�ضاء حاجاته ال�ضرورية �أو
من يعولهم  -ملدة ( )3ثالث �سنوات من تاريخ هذا احلكم
ثالثاً  :كلفت املحكمة مكتب �إدارة الدعوى ب�إخطار �شركة “االحتاد للمعلومات االئتمانية �ش.م.ع
“ب�صورة من هذا احلكم  ،واتخاذ �إجراءات قيد ا�سم املدين يف ال�سجل اخلا�ص باملع�سرين
اخلبري �أمني االع�سار
حممد عبد الرحمن املرزوقي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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رقم ()150736/2022
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رقم املحرر 2022/1/256824
املنذر  :ا�س بي كيه للعقارات
املنذر اليه  :ركن املعادن ل�شغل االبواب و النوافذ املعدنية
فان املنذر ينبه علي املنذر اليه باالتي
� )1سداد امل�ستحق مبلغ  6962درهم للفرته من  2022/7/15وحتى 2022/8/25
وما ي�ستجد من ايجار من تاريخ  2022/8/26حتى تاريخ ال�سداد وذلك خالل  30يوما من
ا�ستالمه هذا االنذار )2 .اخالء العني امل�ستاجره يف حالة عدم دفع االيجار وت�سليم العني للمنذر
خاليه من ال�شواغل مع �سداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صه )3 .وبخالف ذلك
�سي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه جربا ب�سداد
املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع االخالء التام .حفظ كافة احلقوق
االخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�سابقه واحلاليه وامل�ستقبليه.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70533

اعـالن
حيث �أن ال�سيد  :حمد جعفر �سهيل الكتبي  -اماراتي اجلن�سية  -ميلك الرخ�صة التجارية
(دانة الذيد لتجارة االجهزة الكهربائية) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب
رخ�صة رقم ( )546598حيث ان ال�سيد :حمد جعفر �سهيل الكتبي  -اماراتي  -اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((دانة الذيد لتجارة االجهزة
الكهربائية)) البالغة (� )%100إىل ال�سيد  :ندمی ا�سلم حممد ا�سلم  -باك�ستاين اجلن�سية
 تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية ايل وكيل خدمات ,تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك
عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
�إخطار عديل بالوفاء

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
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املنذر  :حممد خليفة يعروف خليفة ال�سبو�سي  -اماراتي اجلن�سية.
املنذر اليه  :بابوجی كو�شی بابوجي  -هندي اجلن�سية.
املو�ضوع
ينذر املنذر  -املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  38000درهم ،قيمة
ال�شيكات رقم ( 000259و ،)000261خالل مدة �أق�صاها � 5أيام من تاريخ
ن�شر هذا الإنذار ،و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات القانونية التي
حتفظ له حقه وا�ست�صدار امر االداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن �أي عطل
او �ضرر تعر�ض له املنذر ،مع حتميل املنذر �إليه كافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي
و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل
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تنازل /بيع
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�إعـالن
حيث �أن ال�سيد � :سعيد مطر م�سعود بن حامد الطنيجي  -اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة
التجارية (االبتكار املعماري لال�ست�شارات الهند�سية) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه
مبوجب رخ�صة رقم ( )746593حيث ان ال�سيد � :سعيد مطر م�سعود بن حامد الطنيجي
 اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((االبتكاراملعماري لال�ست�شارات الهند�سية)) البالغة (� )%51إىل ال�سيد  :را�شد �سعيد عبيد خمي�س
الطنيجي  -اماراتي اجلن�سية ،خروج �شريك � /شركاء  ،دخول �آخر � /آخرين
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل
القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0086165

�إنذار قانوين
املنذر  :املحامي /جهاد �سعيد بن �ساحوه
بالوكالة عن درب لت�أ�سي�س و �إدارة امل�شـروعــــات التعليــمية ذ،م،م عنـها  /ب�سام ح�سن ا�سماعيل مبوجب وكالة رقم MOJAU-2022- 0057299
العنوان املختار � :إمارة ال�شارقة  -اخلان  -التعاون  -بناية ا�سا�س  -الطابق 602
الربيد الإلكرتوين  - advocates@jehadadvocates ae :هاتف 0508282828 :
املنذر �إليها  :حممـود حممد ثابت اردين اجلن�سية  -هوية رقم 784198657252031 :
العنوان � :إمارة ال�شارقة ،منطقة ال�شرقان � -شارع رقم  - 39منزل رقم  - 5هاتف رقم 0501414155:
املو�ضوع � -إنذار قانوين للمنذر �إليه للتكليف بالوفاء
 حيث �أن املنذرة م�ؤ�س�سة تعليمية خا�صة  ،مبوجب الرخ�صة التجارية رقم  - ))767977ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية ال�شارقة ، وحيث ان املنذر �إليـه ويل �أمر الطالب  :عبد العزيز  /علياء  /مرية  ،و قام بتحرير اربع �شيكات للمدر�سة لتغطية التكاليف الدرا�سية للعـام 2021/2020 تر�صد يف ذمة املنذر اليه مبلغ و قدره  23,200درهم مقابل اربع �شيكات م�سحوبني على بنك ر�أ�س اخليمة و امل�ؤرخني بالرتتيب الآتي :ال�شيك الأول رقم  832095و امل�ؤرخ بتاريخ  – 2021/1/27و ال�شيك الثاين رقم  832096و امل�ؤرخ بتاريخ – 2021/2/27
و ال�شيك الثالث رقم 832097و امل�ؤرخ بتاريخ  - 2021/4/27و ال�شيك الرابع رقم  832098و امل�ؤرخ بتاريخ ، 2021/6/27
• عند تقدمي ال�شيكات بتاريخ ا�ستحقاقها فوجئت املنذرة ب�أن ح�ساب املنذر اليه مغلق ومل يتم �سداد ال�شيكات حتى تاريخ هذا االنذار ،
طالبت املنذرة املنذر اليه عدة مرات ب�سداد امل�ستحقات املالية �إال �أنه �إمتنع بالوفاء و مل يحرك له �ساكناً رغم مرور مدة زمنية طويلة على اال�ستحقاق يف القانون
 :حيث �أنه من املقرر قانونا طبقا لن�صو�ص املادة  62من الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية و التجارية ال�صادرة من جمل�س الوزراء رقم 57ل�سنة
 2018على �أنه  :ا�ستثناءاً من القواعد العامة يف رفع الدعوى تتبع الأحكام الواردة يف املواد التالية �إذا كان حق الدائ ثابتا  -بالكتابة الكرتونيا او م�ستنديا
وحال االداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معني املقدار وال مينع من �سلوك �أمر الأداء طلب الفوائد �أو اتخاذ �أي �إجراء من الإجراءات التحفظية
وعلـيـه يـهم املنذر التنبيه على املنذر اليه �سداد مبالغ امل�ستحقة املرت�صدة بذمة و البالغ قيمتها  23,200درهم يف فرتة اق�صاها �سبعة �أيام و �إال �ست�ضطر
املنذرة لإتخاذ كافة الإجراءت القانونية،
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يف الدعوى رقم اال�ستئناف  AJCAPCIPOR2021/0000878جتاري (جزئي)
بالن�شر
امل�ست�أنف �ضده  :م�ؤ�س�سة مريول الريان للتجارة ذ م م وميثلها مالكها واملدير امل�س�ؤول  /نوف
عبد العزيز عبد اهلل �سعودي اجلن�سية  -عنوانه  :العنوان  :االمارات � ،إمارة را�س اخليمة ،
بناية الهالل االحمر � ،شارع حممد بن �سامل  ،الدور االول � ،شقة رقم  ، 110هاتف املحمول :
 ، 0568203756هاتف  ، 072330022 :فاك�س 072330355 :
اعالن �صاحبة امل�ست�أنفة نوف عبد العزيز عبداهلل القا�سم �سعودية اجلن�سية ن�شراً
ليكن معلوما ً لديك �أن امل�ست�أنف � :شركة يونغ بوي جارمينت�س م م ح وميثلها ال�سيد  /جاي�شبهاي
ات�ش ت�شوهان بنغايل اجلن�سية  -قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ  ،20..../...../....يف
الدعوى االبتدائية رقم  AJCAPCIPOR2021/0000878املحكمة الإ�ستئنافية
املدنية جتاري (جزئي) .فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك �أمام حمكمة عجمان
االحتادية بدار الق�ضاء  .......يوم  .......املوافق  2022/10/04ال�ساعة � 10:30صباحا
وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ً ف�ستنظر
املحكمة الدعوى يف غيبتك.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

الكاتب العدل

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

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

�إىل املدعي عليه  :دار العمران ملقاوالت البناء ذ.م.م � -شركة ال�شخ�ص الواحد �ش�.ش.و وميثلها مالكها/
عبد اهلل عبد الرحمن حممد عبدويل الزرعوين جمهول حمل الإقامة
تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة املوقرة� :أوال ً :قبول الدعوى �شكال .ثانيا  :ويف املو�ضوع  :احلكم
ب�إلزام املدعى عليهم بالتكافل والت�ضامن ب�سداد مبلغ  412,634,37درهم (�أربعمائة واثني ع�شر �ألفا
و�ستمائة و�أربعة وثالثني درهما و�سبعة وثالثني فل�سا) بالإ�ضافة �إىل الفائدة الت�أخريية بواقع %12
�سنويا ً وتعوي�ضا تكميال مببلغ  50000درهم خم�سون �ألف درهم من تاريخ رفع الدعوى وحتى
ال�سداد التام .ثالثا� :إلزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�صروفات واالتعاب� .أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة
� 2022/10/04أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه -
مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )9شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك
للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.

ال�شركة املدعية  :احلياة لتجارة وت�أجري ال�سقاالت ذ.م.م  -فرع ر�أ�س اخليمة
ال�شركة املدعى عليها  :ال�ساحر ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م
اخل�صم املدخل الأول  :حممد عبد الواحد حممد نا�صر  -بنجالدي�ش اجلن�سية.
اخل�صم املدخل الثاين � :سيف عبد اهلل �أحمد النمريد ال�شحي � -إماراتي اجلن�سية.
يتعني احل�ضور خالل �ساعات العمل الر�سمية عرب نظام االت�صال املرئي بدائرة حماكم ر�أ�س
اخليمة – مكتب �إدارة اخلرباء ر�أ�س اخليمة ملقابلة اخلبري املايل وامل�صريف املذكور و�إح�ضار كافة
امل�ستندات والوثائق التي ت�ؤيد موقفكم يف الدعوى ( )536-2022جتاري جزئي وذلك يوم
االثنني املوافق  26/09/2022يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً ()11:00

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/150728
املنذر  :حممد خليفة يعروف خليفة ال�سبو�سي  -اماراتي اجلن�سية.
املنذر اليه الأول  :الفرن الذهبي للتجارة العامة ذ م م
املنذر اليه الثاين  :ارون اليك�س كوت�شوبوراكال  -هندي اجلن�سية.
املو�ضوع
ينذر املنذر  -املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  30000درهم ،قيمة ال�شيكات رقم
( 970876و  ،)970919خالل مدة �أق�صاها � 5أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ،و�إال
�سي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�ست�صدار امر
االداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن �أي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر ،مع حتميل
املنذر �إليه كافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.
70533

الكاتب العدل

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0090105
تنازل /بيع

70533

�إعالن
حيث �أن ال�سيد  :جنيب مادافانتافيدا  -هندي اجلن�سية  -وال�سيد  /ب�شري بوتيزات قادر قادر
بوتيزات حممد  -هندي اجلن�سية ميلكان الرخ�صة التجارية (مغ�سلة �سحر االبداع) رخ�صة جتارية
والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم ( )764543حيث ان ال�سيد :جنيب مادافانتافيدا
– هندي-اجلن�سية وال�سيد /ب�شري بوتيزات قادر قادر بوتيزات حمد يرغب يف البيع والتنازل عن
كامل ح�صتهما يف الرخ�صة التجارية ((مغ�سلة �سحر االبداع)) البالغة (� )%100إىل ال�سيد :
ابوبكر بانيكافيتيل كونهيمون كونهيمون  -هندي اجلن�سية  ,خروج �شركاء ودخول �آخرين،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل
القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0090492
تنازل /بيع

70533

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد  :جمعه خليفة جمعه �سامل معراج  -اماراتي اجلن�سية  -ميلك الرخ�صة التجارية
(مطعم امل�صفح) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم ()213241
حيث ان ال�سيد  :جمعه خليفة جمعه �سامل معراج  -اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((مطعم امل�صفح)) البالغة (� )%100إىل ال�سيد :
حممد �شمري على �سورابيل  -هندي اجلن�سية  -تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية ايل
وكيل خدمات ,تنازل �صاحب الرخ�صة الخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع
ال�سبل القانونية حيال ذلك.

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع بـ�أن  :ال�سيد� /سيف عبيد علي �سيف املراماه اجلن�سية:الإمارات يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد� /سعود عبداهلل ح�سن علي
الزرعوين  -اجلن�سية:الإمارات ،يف الرخ�صة امل�سماه (االقليم مليزان ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)517958تعديالت �أخرى :تغيري الن�شاط
التجاري للرخ�صة من(�إ�صالح ميزان املركبات  -ميزان الكرتوين � -إ�صالح كهرباء ال�سيارات) �إىل
(�إ�صالح ميزان املركبات  -ميزان الكرتوين � -إ�صالح كهرباء ال�سيارات  -ا�صالح مكيفات هواء
ال�سيارات  -ت�صليح م�ساعدي ال�سيارات � -إ�صالح ميكانيك املركبات)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :حممد ن�صيب الرحمن  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :فين�سينت ابراهام
ب�س �سامویل ابراهام  -اجلن�سية  :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (الرفاع لتجارة االدوات
احلديدية) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )559013ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
اعالن بالن�شر
 1201/2022/11مدين جزئي

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

حماكم دبي االبتدائية
70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعى عليهما _1/ناديه عبدالعزيز عبدالغني �أحمد _2 ,انعام عبدالعزيز عبدالغني �أحمد  -جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن املدعى� /سعاد حممد عبدالعزيز عبدالغني  -و ميثله �/سعاد حممد عبدالعزيز عبدالغني
ق��د �أق ��ام عليكـ ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا �إل ��زام امل��دع��ى عليهاب�صفتها ورث ��ة امل��رح��وم /حم�م��د ع�ب��دال�ع��زي��ز عبدالغنى بت�سجيل ونقل
ملكية ال���س�ي��ارة ( رق ��م  O81650خ���ص��و��ص��ي م��ودي��ل  2013وحت �م��ل رق ��م م��وت��ور  ( ) VK56892353Zورق ��م �شا�سيه
((  JN8AY2NY7D9066638ل� ��دى ه �ي �ئ��ة ال� �ط ��رق وامل ��و�� �ص�ل�ات ب ��دب ��ي �إث� �ب ��ات م�ل�ك�ي��ة (امل ��دع �ي ��ة � � -س �ع��اد حممد
ع�ب��دال�ع��زي��ز عبدالغني ) لل�سيارة رق��م  O81650م��ودي��ل  2013وحت�م��ل رق��م م��وت��ور  VK56892353Zورق ��م �شا�سيه
JN8AY2NY7D9066638والثابتة مبوجب عقد بيع امل�ؤرخ يف  2013-10-24والبالغ قيمتها ال�شرائية طبقا للتقييم
احلايل مبا يعادل  39,000درهم طبقا ملا هو ثابت بالتقييم ال�صادر من معر�ض (  ) Sell Any Cer.comبيع �أي �سيارة لتجارة
ال�سيارات امل�ستعملة بتاريخ  . 2022-6-26وعدم تعر�ض املدعى عليها للمدعية يف ملكيتها لل�سيارة املو�ضحة بعقد البيع �سند الدعوى
�.إلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماه �ضم ملف النزاع املدين رقم  - 2022/881وحددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2022-09-27ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بُعد & BUILDING_DESCلذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكـ من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بـثالثة �أيام على االقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
اعالن بالن�شر
نزاع جتاري  1147ل�سنة 2022

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املتنازع �ضده _1/بال�س �إنرتنا�شيونال ون ليميتد  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن املتنازع/ايه بي �سي �سي للأ�سا�سات و املقاوالت �ش ذ م م
قد �أقام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها احلكم ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية قيمة �شهادة
الدفع واالجناز ال�صادرة منها ل�صالح املدعيه بقيمة مبلغ وقدرة ((  )) 176,787.50درهم فقط
مائة و�ستة و�سبعون الف و�سبعمائة و�سبعة وثمانون درهم وخم�سون فل�سا الغري وفائدة بواقع
 % 5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وبالنتيجة �إعتبار العقد املوقع مع املدعى عليها
مف�سوخا لعدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية
وحددت لها جل�سة يوم اجلمعة املوافق  2022-09-28ال�ساعة � 09:00صباحا �ص بقاعة التقا�ضي
عن بُعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكـ من مذكرات
�أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بـثالثة �أيام على االقل.
رئي�س الق�سم

الكاتب العدل

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0089601
تنازل /بيع
ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد /هادف �سلطان حممد ال �صالح الطنيجي  -اجلن�سية
االمارات  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتهما البالغة ( )%50وذلك لل�سيد/
جهاد عبداللطيف احلاج لطوف  ،اجلن�سية �سوري  ،وذلك يف الرخ�صة املهنية الفرديه
امل�سماة (�صالون الأ�صالة للرجال) املرخ�صة برقم ( )720999ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بحكومة ال�شارقة ،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل
70021

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0090248
تنازل /بيع

70533

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد  :حممد را�شد �سامل املتفيج الكتبي  -اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة التجارية
(كافترييا م�شاكيك املدام) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم
( )783184حيث ان ال�سيد: :حممد را�شد �سامل املتفيج الكتبي  -اماراتي اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((كافترييا م�شاكيك املدام)) البالغة
(� )%100إىل ال�سيد  :مازن مظهر جربی  -لبناين اجلن�سية ،تغيري ال�شكل القانوين من
م�ؤ�س�سة فردية ايل وكيل خدمات ,تنازل �صاحب الرخ�صة الخر  ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

�إعالن �إجتماع خربة

تنازل /بيع

حماكم دبي

املخطـر /من�صور خالد عبداهلل القابندي  -كويتي اجلن�سيه  -احمل جواز �سفر رقم P05302279
العنـوان  /دبي  -اجلافليه  -هاتف رقم 0554308920 /
املخطر �إليه  /رومي�ش جيهان ويراجودا � -سريالنكي اجلن�سيه  -يحمل هويه رقم 784 198570280390
العنـوان /دبي  -روعة عطارد لتو�صيل الطلبات  -هاتف رقم 0507963379 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  23200درهم
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  23200درهم (ثالثه و ع�شرون الف و مائتان درهم اماراتي) �شيكات ايجار وحيث انه
بتاريخ ا�ستحقاق ال�شبك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم كفايه الر�صيد
وبيانه كالتايل:
ال�شيك  000017مببلغ  5800درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/8/10وامل�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني
ال�شيك  000018مببلغ  5800درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/10/10وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
ال�شيك  000015مببلغ  5800درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/04/10وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
ال�شيك  000021مببلغ  5800درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/6/10وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
وحيث �إن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى.
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات
القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :ابوحممد توهيـد العامل كليم ابو �سيد  -اجلن�سية :بنغالدي�ش،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيدة :منى حممد
عبدالرحمن احلمادي  -اجلن�سية :الإمارات العربية املتحدة ،يف الرخ�صة امل�سماه (امليزان
لطباعة وت�صوير امل�ستندات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()769967
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من
(وكيل خدمات) �إىل (م�ؤ�س�سة فردية)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

حماكم دبي

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0057675

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

تنازل /بيع

الكاتب العدل

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70533

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

تنازل /بيع

الكاتب العدل

حماكم ر�أ�س اخليمة
مكتب �إدارة اخلرباء  -اخلبري املايل وامل�صريف

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

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

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0005343جتاري (جزئي)

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

وزارة العدل
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دائرة املحاكم  -مكتب �إدارة اخلربة
�إعالن بالن�شر للح�ضور �أمام اخلبري املايل وامل�صريف
دعوى رقم  536/2022جتاري جزئي حماكم ر�أ�س اخليمة

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

االمارات العربية املتحدة
70392

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23

70197

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

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

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0090444
تنازل /بيع
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وزارة العدل
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دعوة حل�ضور اجتماع اخلربة الثاين
املعلن �إليهم  /املتنازع �ضده االول  /ال�سيد� .سينومون �سي�سوباالن تانكبان �سی�سوالباالن
املتنازع �ضدها الثالثة  /ال�سيدة .ارتى تريباين ديني�ش �شانكار دويفيدي
يف الدعوى رقم  2022 /571نزاع تعيني خربة
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة وبالإ�شارة اىل حكم املحكمة التمهيدي بتاريخ
 30/09/2022يف الدعوى املذكورة �أعاله ب�ش�أن ندب خبري متخ�ص�ص يف تقنية املعلومات وامن �شبكات
االت�صاالت فقد حددنا يوم اخلمي�س املوافق  29/09/2022يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرا لعقد اجتماع
اخلرية التقنية عن بعد وميكنكم التوا�صل معنا لتزويدكم برابط االجتماع على العناوين- :
التالية Email info@bahgatexpert.com :
تليفون 043517732 :
لذا يطلب ح�ضوركما �أو من ميثلكما قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع ار�سال كافة امل�ستندات املتعلقة
بالدعوى.

خبري تقنية املعلومات � /أحمد بهجت ح�سن
رقم القيد مبحاكم دبي 121
رقم القيد بوزارة العدل 491

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

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0090155
تنازل /بيع

70555

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /حممد الیا�س حممد �شم�س عامل ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /حممد تاج الدين حممد عبدالغني ,اجلن�سية:
بنغالدي�ش ,بالرخ�صة امل�سماه (حممد اليا�س لتجارة االك�س�سوارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( )799777ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى :تغيري اال�سم التجاري من
(حممد اليا�س لتجارة االك�س�سوارات) اىل (الزمرد الف�ضي للعبايات)  -تغيري الن�شاط من (بيع ال�ساعات وقطع
غيارها  -بالتجزئة ,بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية  -بالتجزئة ,بيع احللي واالك�س�سوارات الغري ثمينة -
بالتجزئة) اىل (بيع ال�ساعات وقطع غيارها  -بالتجزئة ,بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية  -بالتجزئة  ,بيع
املالب�س العربية  -بالتجزئة ,خياطة الرباقع واحلجابات وال�شيالت) .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من
احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه
�سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

العدد  13654بتاريخ 2022/9/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0089964
تنازل /بيع

70555

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة  /فاطمه ح�سني حممد ,اجلن�سية  :االمارات ترغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /عي�سى حممد قمرب عبا�س,
اجلن�سية :االمارات ,بالرخ�صة امل�سماه (اخلرز لطباعه وت�صوير امل�ستندات) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )795682ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه،
تعديالت �أخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل
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لل�سنة الثانية على التوايل

تريندز يرفد الريا�ض الدويل للكتاب مبجموعة متنوعة من �إ�صداراته البحثية
•• �أبوظبي -الفجر:

لل�سنة الثانية على التوايل ،ي�شارك مركز تريندز
للبحوث واال�ست�شارات ،بجناح خا�ص يف فعاليات
الدورة املقبلة من معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب
 2022ال �ت��ي ت �ب��د�أ ي ��وم �� 29س�ب�ت�م�بر اجل ��اري
وت�ستمر � 10أيام يف “واجهة الريا�ض”� ،إذ يعر�ض
املركز جمموعة متميزة من الإ��ص��دارات العلمية
التي ت�ضم الكتب وال�سال�سل التي تغطي العديد
م��ن امل �ج��االت ال�سيا�سية واالق�ت���ص��ادي��ة والأمنية

وحركات الإ�سالم ال�سيا�سي.
وقد �أو�ضح الدكتور حممد عبداهلل العلي الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��رك��ز ت��ري�ن��دز �أن م���ش��ارك��ة امل��رك��ز يف
امل �ع��ر���ض ت ��أت��ي يف �إط ��ار احل��ر���ص ع�ل��ى امل�شاركة
الفاعلة يف املحافل الثقافية العربية والدولية،
جت�سيداً ل��ر�ؤي�ت��ه ال�ع��امل�ي��ة ،و�إمي��ان �اً ب�أهمية هذه
النوعية من الفعاليات الثقافية يف ن�شر املعرفة
وتعزيز احل��وار والتقريب ب�ين ال�شعوب ،ال�سيما
و�أن معر�ض الريا�ض للكتاب هذا العام ي�ضم �أهم
دور الن�شر من خمتلف دول العامل وي�شهد �أن�شطة

م�ت�ن��وع��ة ،مت�ث��ل ع���ش��رات ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��ي جتذب
املفكرين والباحثني والأكادمييني ،كما �أن املعر�ض
يُع ّد حدثاً ثقافياً ونافذة معرفية مهمة يف قطاع
�صناعة الكتب والن�شر.
وق��ال �إن قائمة الإ� �ص��دارات التي �سي�ضمها جناح
مركز تريندز يف املعر�ض تت�سم بالتنوع والرثاء،
وتغطي جمموعة من الق�ضايا التي ت�ستحوذ على
اه�ت�م��ام املجتمع ال�ع��رب��ي وال ��دويل م�ث��ل؛ ق�ضايا
الإ�سالم ال�سيا�سي ،والتنمية امل�ستدامة ،والت�سامح
والتعاي�ش ،وال��ذك��اء اال�صطناعي ،والتحوالت يف

ال�ن�ظ��ام ال ��دويل يف ظ��ل جائحة “كوفيد،”19-
وغريها.و�أ�شار �إىل �أن �إ�صدارات “تريندز” املتنوعة
ب��ات��ت م��رج�ع�اً م��وث��وق�اً ب��ه للباحثني والدار�سني
والأك��ادمي �ي�ين يف املنطقة وال �ع��امل؛ لأن�ه��ا تتب ّنى
القواعد والأ�س�س الر�صينة التي يتميز بها البحث
العلمي ،واملتعارف عليها دولياً ،كما تقدم م�ضموناً
يت�سم بالعمق ،وي�ست�شرف امل�ستقبل وي�ساهم يف
�صنعه .و�أ�ضاف الدكتور العلي �أن م�شاركة املركز
يف معر�ض ال��ري��ا���ض ال��دويل للكتاب تتزامن مع
م���ش��ارك��ات وف�ع��ال�ي��ات �أخ ��رى لـ”تريندز” ،حيث

يعقد يف اليوم ذاته م�ؤمتره ال�سنوي يف العا�صمة
الأمريكية وا�شنطن لبحث ق�ضية املناخ مب�شاركة
�أك�ثر من � 30سيا�سياً ومفكراً وباحثاً و�أكادميياً
وذلك ترجمة لر�ؤية “تريندز” العاملية باعتباره
ج �� �س��راً م�ع��رف�ي�اً ب�ي�ن امل�ن�ط�ق��ة وال� �ع ��امل ،و�إمياناً
منه ب�أهمية الثقافة واملعرفة يف ن�شر قيم اخلري
وال�ت���س��ام��ح وال �� �س�لام.م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ق��ال��ت رو�ضة
امل ��رزوق ��ي م��دي��رة �إدارة ال�ت���س��وي��ق وامل �ع��ار���ض �إن
م�شاركة م��رك��ز “تريندز” يف معر�ض الريا�ض
ال��دويل للكتاب بعد �أي��ام من م�شاركته يف معر�ض

ع ّمان الدويل للكتاب ي�شكل ح�ضوراً فاع ً
ال للمركز
يف املحافل الثقافية العربية والعاملية ،مو�ضحة
�أن امل��رك��ز حري�ص على ه��ذه امل�شاركات للتعريف
بنتاجه البحثي ور�ؤيته العاملية ،ولقاء النا�شرين
وال ُك ّتاب والباحثني ،ملد ج�سور املعرفة والتوا�صل.
و�أ�ضافت �أن م�شاركة “تريندز” يف معار�ض الكتب
جت�سد ال��ر�ؤي��ة واال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��رام �ي��ة لن�شر
املعرفة عرب �إ�صدارات املركز املتنوعة التي تواكب
التطورات املعا�صرة يف خمتلف الق�ضايا الإقليمية
والدولية.

تكرم قامات ثقافية مغربية يف الرباط
ال�شارقة ّ
•• ال�شارقة  -الفجر

�شهدت العا�صمة املغربية ال��رب��اط الن�سخة العا�شرة من
ملتقى ال�شارقة للتكرمي الثقايف ال��ذي احتفى بقامتني
ثقافيتني مغربيتني ،حيث يقام امللتقى حتت رعاية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة،
وي ��أت��ي امللتقى تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة ،بتكرمي قامات �أدبية �أ�سهمت يف خدمة الثقافة
العربية امل�ع��ا��ص��رة ،وم��ن اجل��دي��ر ذك��ره �أن امللتقى ّ
يحل
للمرة الثانية يف امل�غ��رب لتكرمي ك��ل م��ن الكاتب واملفكر
عبد ال���س�لام بنعبد ال �ع��ايل ،وال��روائ��ي حممد ع��ز الدين
التازي ،هذا وقد مت تكرمي امل�ؤرخة املغربية ح�سناء داوود
يف الن�سخة الأوىل
�أقيم حفل التكرمي يف املكتبة الوطنية للملكة املغربية يف
العا�صمة الرباط ،بح�ضور �سعادة عبد اهلل العوي�س رئي�س
دائرة الثقافة يف ال�شارقة ،وال�سيد عبدالإله عفيفي ،الكاتب

العام بوزارة ال�شباب والثقافة والتوا�صل املغربية ،واال�ستاذ
حممد �إبراهيم الق�صري ،مدير �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية يف
دائرة الثقافة ،وعمر الطنيجي ممثل �سفارة دولة الإمارات
ل��دى امل�غ��رب ،و�أه ��ايل امل�ك��رم�ّي�نّ  ،وع��دد كبري م��ن مثقفني
و�أدباء و�أكادمييني مغاربة
�أدار فقرات احلفل ال�شاعر املغربي مخُ ل�ص ال�صغري مدير
دار ال�شعر يف ت�ط��وان ،م�شريا �إىل �أهمية امللتقى بو�صفه
تر�سخ لثقافة االع�تراف ،م�ؤكدا �أنه لي�س
تظاهرة ثقافية ّ
جمرد احتفاء و�سخاء فقط ،بل هو حلظة تدعونا ملراجعة
كتابات و�إب��داع��ات ال�شخ�صية املكرمة وال�ت��أم��ل فيها من
جديد
َ
و�أ ّك ��د �سعادة ع�ب��داهلل العوي�س يف كلمة �ألقاها �أن تتجدد
اللقاءات الثقافية ،يعزّز �أوا�صر العالقات الأخوية ،التي
جتمع بني دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة املغربية،
يف ظل قيادة ر�شيدة ت�ؤمن ب�أهمية التكامل العربي يف خمتلف
املجاالت ،قائ ً
ال“ :ها نحن اليوم نلتقي جمددا يف منا�سبة
ثقافية �سامية ،تتمثل يف ملتقى ال�شارقة للتكرمي الثقايف يف

دورته ا الكاتب واملفكر عبد ال�سالم بنعبد العايل ،والروائي
حممد عز الدين التازي لعا�شرة ،الذي ينعقد للم ّرة الثانية
يف اململكة املغربية ال�شقيقة”.و�أ�ضاف العوي�س ،قائ ً
ال�“ :إنّه
ملن دواعي ال�سرور� ،أن تتعدّد املنا�سبات الثقافية بني دائرة
الثقافة بال�شارقة ،ووزارة ال�شباب والثقافة والتوا�صل يف
املغرب ،لتمثل منوذجا للتعاون الثقايف العربي ،الذي نتج
عنه العديد من الأن�شطة الثقافية املتن ّوعة ،معتزين بهذا
التعاون ،مقدمني جزيل ال�شكر والتقدير �إىل وزارة ال�شباب
والثقافة والتوا�صل ،وعلى ما بذله فريق العمل من �أجل
تنظيم ه��ذه ال ��دورة اجل��دي��دة م��ن امللتقى ،لن�شهد حفل
تكرمي كل من الأ�ستاذ عبدال�سالم بن عبد العايل ،والأ�ستاذ
حممد عز الدين التازي ،تقديرا لعطائهما وجهودهما يف
خدمة الثقافة العربية».
ونقل رئي�س دائ��رة الثقافة حتيات �صاحب ال�سمو حاكم على ه��ذا ال�ت�ك��رمي ،كما �أت���ش��رف ب ��أن �أن�ق��ل �إليكم جميعا ،جميعا ل�لاح�ت�ف��اء بالثقافة امل�غ��رب�ي��ة ،م��ن خ�ل�ال تكرمي
رمزين ثقافيني ،كتتويج ل�شراكة فاعلة خلاّ قة ومتوا�صلة،
ال�شارقة ،بقوله�“ :أت�شرف يف ه��ذا امل�ق��ام ،ب ��أن �أنقل لهما حتيات �سموه ومتنياته لكم بالتوفيق».
رح� ��ب � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ع �ب��دالإل��ه عفيفي ما بني وزارة ال�شباب والثقافة والتوا�صل ،ودائرة الثقافة
تهنئة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد م��ن ج��ان �ب��هّ ،
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة ،ب��احل���ض��ور ،ق��ائ�ل ً�ا“ :لع ّلها حل�ظ��ة م�ت�م�ي��زة نلتقي فيها يف ال�شارقة».

م�ؤ�س�سة (فن) تطلق �أول م�سل�سل خيال علمي عربي بالر�سوم املتحركة
احتفت م�ؤ�س�سة “فن” م�ساء �أم�س الأول مبنجز فني جديد
ي���ض��اف �إىل م���ش��اري��ع ال �� �ش��ارق��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ال���س�ب��اق��ة ب�إطالق
“�أجوان” � -أول م�سل�سل خيال علمي عربي بالر�سوم املتحركة -
و�سيكون متاحا للجمهور على من�صة �شاهد التابعة ملجموعة �إم
بي �سي الإعالمية مب�شاركة عدد من �أبرز النجوم العرب.
جاء ذلك خالل حفل خا�ص �أقيم يف “�أكادميية ال�شارقة للفلك
وعلوم الف�ضاء والتكنولوجيا” لإطالق امل�سل�سل الذي �أنتجته
م��ؤ��س���س��ة “فن” ب��ال���ش��راك��ة م��ع “باراجون �إنرتتينمينت”
بح�ضور ال�شيخة جواهر بنت عبداهلل القا�سمي مديرة م�ؤ�س�سة
“فن” والكاتبة الإماراتية نورة النومان م�ؤلفة رواية “�أجوان”
ال�ت��ي ا��س�ت�ن��دت �إل�ي�ه��ا �أح� ��داث امل�سل�سل ون�خ�ب��ة م��ن م�س�ؤويل
اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة ومم�ث�ل��ي ال��و� �س��ائ��ل الإع�ل�ام �ي��ة والرعاة
واملهتمني بال�ش�أن الثقايف والفني.وير�سخ امل�سل�سل املقتب�س من
رواي��ة “�أجوان” احلائزة على “جائزة ات�صاالت لكتاب الطفل

م�ؤ�س�سة العوي�س الثقافية بالتعاون مع دار ال�ش�ؤون الثقافية يف
بغداد ُت ْ�ص ِدران «�آخر الطريق» لل�شاعر «ح�سب ال�شيخ جعفر»
•• دبي -د.حممود علياء

�صدر حديثاً عن م�ؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�س الثقافية �ضمن
�سل�سلة الفائزون كتاب جديد بعنوان “�آخر الطريق”لل�شاعر
العراقي الراحل :ح�سب ال�شيخ جعفر “ 1942ـ  ”2022الفائز
بجائزة �سلطان بن علي العوي�س الثقافية يف حقالل�شعر ـ الدورة
الثامنة ،ت�ضمن جمموعة ق�صائد كتبها ال�شاعر قبل رحيله يف
 11ابريل العام اجلاري.ي�أتي ن�شر هذه الق�صائد بالتعاون مع
دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة التابعة ل��وزارة الثقافة وال�سياحة
والآث��ار العراقية ـ تنفيذاً ملذكرة التفاهم التي �أبرمتها امل�ؤ�س�سة
مع ال��دار يف �شهر مايو املا�ضي ،حيث د�أب��ت م�ؤ�س�سة �سلطان بن
علي العوي�س الثقافية على ن�شر كتب نافدة �ش ّكلت عالمة فارقة
يف امل�شهد الثقايف العربي املعا�صر� ،أو ن�شر كتب جديدة للمبدعني
العرب الفائزين بجائزة �سلطان بن علي العوي�س الثقافية ،من
بينها ه��ذه املجموعة لل�شاعر ح�سب ال�شيخ جعفر التي تركها
خمطوطة قبل رحيله.
يف كتابه “�آخر الطريق” ي�ت��أم��ل ح�سب ال�شيخ جعفر احلياة
من موقعه ك�شاعر رائ��ي يعيد تكوين املفردات ويعطيها �صبغة
احل�ضور ويخاطب الوجدان بق�ص�ص �أقرب ما تكون �إىل امل�شهد
ال��درام��ي ول�ك�ن��ه م�ك�ت��وب مب �ف��ردات �شعرية ولي�ست بو�صفيات
�سردية ،وهذا ما مينح الكتاب قيمة جمالية ت�ضاف �إىل منجزه
ال���ش�ع��ري ال ��ذي �أغ �ن��ى امل�ك�ت�ب��ة ال�ع��رب�ي��ة وخ��ا��ص��ة يف �سبعينيات
وثمانينيات ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي.وج��اء يف م�ق��دم��ة ال�ك�ت��اب :انقطع
ال�شاعر الكبري ح�سب ال�شيخ جعفر عن الكتابة ال�شعرية ما يقرب
من ع�شرة �أع��وام قبل رحيله ،و�ش ّكل غيابه عن الكتابة ح�ضوراً

الفتاً يف الأو�ساط الأدبية ،وهي تت�ساءل عن �سر هذا الغياب ،هذا
�إذا عرفنا �أن �شخ�صية ح�سب ال�شيخ جعفر �شخ�صية خمتلفة عن
معظم ال�شعراء يف حبهم للن�شر والظهور وال�سفر واملهرجانات،
ففي ال�ع��راق كانت تعقد با�سمه مهرجانات من �ضمنها املربد،
ففي �إحدى ال�سنوات قد انعقدت با�سمه دورة املربد كاملة ،ولكنه

 ”2013دور م�سل�سالت “الأنيمي�شن” يف تعزيز الأخالق
وقيم العدالة والتعاطف والإخ��اء كما يركز على مكامن القوة
التي متتلكها امل��ر�أة وقدرتها على مواجهة ال�صعوبات يف قالب
درام��ي م�شوق ي�ستخدم �أعلى و�أح��دث ما تو�صلت �إليه تقنيات
الر�سوم املتحركة .وقالت ال�شيخة جواهر بنت عبد اهلل القا�سمي
خالل احلفل “ فخورون اليوم بهذا املنجز العربي الذي يج�سد
ر�سالة �إم ��ارة ال�شارقة ور�ؤي ��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
وتوجيهات قرينته �سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي
رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة يف تعزيز الوعي بقوة الفن
والإب��داع يف بناء املجتمعات وفتح الأفق �أمام الأجيال اجلديدة
لتكون �شريكا م�ساهما وف��اع�لا يف حتقيق تطلعات بلدانها».
و�أ�ضافت “ ين�سجم �إنتاج م�سل�سل بهذا احلجم مع ر�ؤية م�ؤ�س�سة
“فن” الرامية �إىل دع��م الفن ال�ه��ادف واال�ستثمار بالطاقات

كان زاهداً يف احل�ضور ،ومل تكن لديه �شهوة ال�شعراء يف التزاحم
�إطالقاً ،لذلك تعا�ضد هذا الغياب مع ال�شعر العايل الذي يكتبه،
لي�شكل ظاهرة مهمة يف ال�شعرية العربية ا�سمها ح�سب ال�شيخ
ج�ع�ف��ر ،وال ��ذي ن��رى �أن ��ه ي�شكل االن�ت�ق��ال��ة ال�ث��ان�ي��ة يف احلداثة
ال�شعرية العربية بعد ال�س ّياب.

الإبداعية املحلية والعربية القادرة على حتقيق نقالت نوعية
يف م�سرية �صناعة ال�سينما والدراما العربية �إذ ي�سجل امل�سل�سل
تاريخ منجز كبري للثقافة العربية ويفتح �أمام روادها و�صناعها
امل�ج��ال لتقدمي �أع�م��ال ج��دي��دة ونوعية ذات �أث��ر ملمو�س على
الأفراد واملجتمعات».وقالت الكاتبة الإماراتية نورة النومان “
تر�سل رواي��ة “�أجوان” ر�سالة عامة ب�أن ل�ل�أدب وظيفة واحدة
وهي �أن يجعل الب�شر بحالة �أف�ضل و�أخرى خا�صة لل�شباب ب�أن
ال يكونوا وقودا حلروب غريهم و�أن يتحلوا بالرتاحم والتعاون
لإعمار هذه الأر�ض».
و�أ�ضافت “كتبت “�أجوان” لليافعني �إدراك��ا مني لأهمية هذه
الفئة التي ينبغي ا�ستهدافها بروايات �أدب اخليال العلمي فهي
ت�شجع ال�صغار على حب العلوم وتغر�س فيهم متعة التفكري
بامل�ستقبل من �أجل �أن ي�صبحوا من خالل ذلك علماء ي�صنعون
عاملا يعمر الأر�ض ويخدم الب�شرية».

مكتبة حممد بن را�شد تنظم �سل�سلة مميزة
من الفعاليات وور�ش العمل خالل �سبتمرب
•• دبي-الفجر:

تنظم مكتبة حممد بن را�شد� ،سل�سلة مميزة من الفعاليات
الثقافية وور���ش العمل  ،خ�لال �سبتمرب اجل ��اري؛ وذلك
ان �ط�لاق �اً م��ن ر�ؤي �ت �ه��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة لت�شجيع القراءة
والبحث واالط�ل�اع ل��دى الفئات ك��اف��ة ،ومب��ا ي��دع��م ر�ؤية
القيادة الر�شيدة الرامية �إىل �إر��س��اء دع��ائ��م متينة لبناء
م�شهد ثقايف مبدع يف �إمارة دبي.
وانطلقت �أوىل الفعاليات ،با�ست�ضافة مكتبة الطفل ومكتبة
ال�شباب  ،مع فعالية مبتكرة للأطفال بعنوان «البحث عن
الكنز» ،والتي تعتمد على جمموعة من الأل�غ��از تت�ضمن
�أ�سئلة �أجوبتها متوفرة يف كتـب باملكتبـة وعلى الأطفال
ال�ب�ح��ث ع��ن ال �ك �ت��اب وح ��ل ال�ل�غ��ز ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى جوائز
متنوعة  ،والتي تهدف �إىل ت�شجيع الأطفال على القراءة
واالط�ل�اع ب��أ��س�ل��وب ممتع وجذاب.كما
�ستنظم املكتبة ،فعالية مميزة احتفا ًء
ب��ال �ي��وم ال �ع��امل��ي ل�ل�غ��ة الإ�� �ش ��ارة ،والتي
�ستت�ضمن ور� �ش �ـ��ة ع�م�ـ��ل لتعليم لغـة
الإ�شـارة الإماراتيـة ،بالتعاون مع املدرب
حامت الدهماين ،بهدف تثقيف املجتمع
حول لغة الإ�شارة وامل�ساهمة يف ن�شرها
ودجم�ه��ا يف املجتمع الإم��ارات��ي لدعـم
ومتكني �أ�صـحاب الهمـم يف الدولـة.
وحت �ت �ف��ي م �ك �ت �ب��ة حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د،
ب��ال���ش�ع��ر ال�ن�ب�ط��ي م ��ن خ�ل�ال تنظيم
فعالية تت�ضمن �أم�سية �شعرية مميزة
مب �� �ش��ارك��ة ال �� �ش��اع��ر ال �� �س �ع��ودي علي

ال���س�ب�ع��ان ،وال���ش��اع��رة الإم��ارات �ي��ة ح�م��دة امل ��ر ،يرافقهما
عازف العود ر�شيد ب�شنق ،وتدير الأم�سية ال�شاعرة �شيخة
املطريي.وتنظم املكتبة فعالية مميزة عن الفن ال�سابع،
وال�ت��ي �ستعر�ض خاللها الفيلم الإم��ارات��ي «خورفكان»،
بالإ�ضافة �إىل جل�سة حوارية بعد العر�ض مبا�شرة ملناق�شة
كتاب «احلقد الدفني» للدكتور ال�شيخ �سلطان بن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي .و�ست�ست�ضيف امل�ك�ت�ب��ة ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع جامعة
ال �� �ش��ارق��ة -ك�ل�ي��ة ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة« ،م�ل�ت�ق��ى ترجمات»
احتفاء باليوم العاملي للرتجمة ،والذي �سيجمع املرتجمني
املحرتفني مع طالب كليات الرتجمة واملهتمني باملجال.
كما �سيت�ضمن امللتقى جل�سة ح��واري��ة لكبار املرتجمني،
ومن بينهم الدكتور غامن ال�سامرائي ،رئي�س ق�سم اللغة
الإجنليزية يف جامعة ال�شارقة ،والباحث الأكادميي �أ�سامة
�إبراهيم ،مرتجم ،والأ�ستاذة يارا امل�صري ،مرتجمة.
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يف منت�صف الت�سعينيات� ،ألقي القب�ض على �شاب
ُيدعى جيم�س كني يف الواليات املتحدة ،بتهمة
االجت��ار باملخدرات ،و�إخفاء �أ�سلحة من �ش�أنها
تهدد الأم��ن املجتمعي .ز ُّج به يف ال�سجن،
�أن ّ
وحكم بع�شرة �أعوام .بعد مرور ب�ضعة �أ�شهر على
ُ
مر به فيدراليون ،وعر�ضوا
حمكوميته الطويلةّ ،
عليه الآتي� :أن ُينقل �إىل �سجن �آخر ،ذي حرا�سة
م�شددة ،وي���ؤوي ع��دد ًا من �أخطر املجرمني يف
الواليات املتحدة.
هل ي�ستطيع تاجر املخدرات ان يح�صل منه على معلومات لإدانته؟
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 ..Black Birdق�صة حقيقية عن جمرم قتل واغت�صب عدد ًا من الفتيات
ه�ن��اك ،عليه �أن يتق ّرب م��ن �شخ�ص ُي��دع��ى الري ه��ول ،م�شتبه بارتكابه �سل�سلة ج��رائ��م قتل
واغت�صاب بحق عدد من الفتيات .على جيمي كني �أن ي�صبح �صديقاً لالري هول ،وي�ستدرجه
ليح�صل منه على معلوماتّ ،
تتلخ�ص مبواقع دفن الفتيات اللواتي قتلهنّ .
وقائع هذه الق�صة احلقيقية ،نتع ّرف �إليها يف م�سل�سل "بالك بريد" ( ،)Black Birdالذي
بثته �أخرياً من�صة �آبل تي يف .+
بعد مفاو�ضات مع والده ،يوافق كني (تارون �إغريتون) على العر�ض الذي اقرتحه عليه مكتب
التحقيقات الفيدرايل (�إف بي �آي) .وال��ده ،جيم�س الأب (الراحل راي ليو ّتا)� ،شرطي �سابق،
وكان فا�سداً ،لكنه طوال حياته �سعى �إىل �أن يكون �أب�اً جيداً؛ ف�أف�سد ابنه بدالله له ،لي�صبح
الطفل �شا ّباً زير ن�ساء ،متعدد العالقات ،وتاجر خمدرات.
تبد�أ املغامرة ،التي ا�ستمرت على مدار �ست حلقات ،بعد انتقال كني �إىل ذلك ال�سجن ،ويبد�أ
بالتق ّرب من القاتل املت�سل�سل ،الري ه��ول (ب��ول وال�تر هو�سري) .وهناك ن��رى تلك الثنائية
التي جمعت النقي�ضني؛ �شاب و�سيم محُ ّب للن�ساء ،و�آخر قبيح املظهر ،غريب الأطوار ،وقاتل
للن�ساء.
ملاذا اختار "�إف بي �آي" جيم�س كني لإجناز هذه امله ّمة ،التي �إن جنح فيها �سي�صبح ح ّراً؟ لأنهم
الحظوا �أنه ا�ستطاع بناء عالقات جيدة بني امل�ساجني الذين �أم�ضى �أ�شهره الأوىل معهم ،كما ي�ستخرج منه املعلومات .م�ؤ�س�سة �أمنية بكل عتادها وتقدمها ،مل ت�ستطع �أن تتثبت مما ارتكبه
�أنه ميار�س عدة فنون قتالية ،وقادر على الدفاع عن نف�سه يف حال تو ّرط يف عراك ما .وال�سبب القاتل ،وا�ستعانت ب�شاب و�سيم وذي كاريزما الفتة حتى ي�ساعدها.
الآخر ،والأهم ،هو عجز امل�ؤ�س�سة اال�ستخباراتية الأمنية عن �إثبات �شيء �ضد القاتل .الأخري جتربة كني يف ذلك ال�سجن مل تقت�صر على عالقته الغريبة بالقاتل ،الري هول� .أحد م�أموري
املرجح �أن يك�سبه ل ّأن الأدل��ة التي جمعتها امل�ؤ�س�سة الأمنية ال�سجن ك�شف �أمره ،وعرف �أنه يعمل مبه ّمة خا�صة تتمثل ،بالن�سبة للم�أمور ،بالو�شاية ب�أحدهم.
كان �سيتقدّم بالتما�س ،وكان من ّ
مل تكن كافية لإدانته .لذا ،على جيم�س كني ا�ستخراج منه ما ي�ستطيع من املعلومات الكافية هكذا� ،أخذ امل�أمور يبت ّز كني؛ �إذ عرف �أن ال�شاب كان يعي�ش حياة رفاه وثراء يف اخلارج؛ فطلب
منه �أن ي�ؤمّن له � 10آالف دوالر ،مقابل عدم الو�شاية به وتبليغ ال�سجناء عنه ،ما قد ي�ؤدي �إىل
لإدانته.
ي�ضيء لنا امل�سل�سل على �ضعف امل�ؤ�س�سة الأمنية ،وبريوقراطيتها ،ما قد ي��ؤدي �إىل �أن يفلت مقتله.بهذا� ،أ�صبح على جيم�س كني �أن يُ�سرع يف �إجناز مه ّمته ،واحل�صول على �أي معلومات قد
جمرم من العقاب ،وعودته �إىل حياته "الطبيعية"؛ حيث �سيعود ليتع ّقب الفتيات ويقتلهنّ ُ .تدين الري هول ،من جهة ،وتنقذه هو الآخر من من القتلة يف ال�سجن ،ومن عقوبة ال�سجن
�إ�ضافة �إىل �أن الري هول مُتالعب من الطراز الأول .بالن�سبة �إىل من يعرفه ،هو �شاب خجول ،ال�سابقة .ا�ستطاع �أن يك�سب ثقة القاتل املت�سل�سل .لكن الأخ�ير متالعب ،ي�سرد ق�ص�صاً ع ّما
ربرون ارتكبه لكنها تظل مو�ضع �شك ،فكل مرة يرتاجع عنها ،ويقول �إنها حم�ض ق�ص�ص وخيال� .إال
ويرغب يف �أن يُ�س ّلط عليه ال�ضوء ،ب�أن ي�شعر � ّأن حياته ذات �أهمية للآخرين .فنجدهم ي ّ
له غرابة �أط��واره ،وحتى �أنهم مل ي�صدّقوه حني اعرتف بجرميتني كان قد ارتكبهما ،و�أخلوا �أنه ،خالل �سرده ،م ّرر معلومتني حول موقعني جلرميتني ارتكبهما ،ال يعرفهما �أحد �سواه� ،إىل
�سبيله.وعلى الرغم من هذه االعرتافات ،ف�إنهم مل يُ�ش ّككوا ب�أمره نهائياً ،وتركوه ح ّراً .لكن جانب "�إف بي �آي" .هاتان املعلومتان كانتا كافيتني ملنح احلرية جليم�س كني ،و�إبقاء هول يف
�أد ّل��ة ظرفية كانت كافية لو�ضعه يف ال�سجن ،لفرتة م�ؤقتة ،كان على جيم�س كني خاللها �أن ال�سجن مدى احلياة.

ليدي جاجا تعتذر للجمهور ب�سبب
�سوء الأحوال اجلوية
اع �ت��ذرت الفنانة ل�ي��دي ج��اج��ا جلمهورها من
خ�ل�ال م�ن���ش��ور ن���ش��رت��ه ع�ل��ى م��وق��ع التوا�صل
االجتماعي �إن�ستجرام.
حيث قامت جاجا ب��االع�ت��ذار للجمهور ب�شدة
حيث ا�ضطرت �إىل قطع العر�ض الأخ�ي�ر من
ج��ول�ت�ه��ا ال�ع��امل�ي��ة يف م�ي��ام��ي ب�سبب الظروف
اجلوية.
مل تتمكن املغنية من �إكمال الليلة الأخرية من
اجلولة يف ميامي بعد اندالع عا�صفة ،وبالتايل
مت قطع احلفلة لأ�سباب تتعلق بال�سالمة.
ع�ن��د اع �ت��ذاره��ا ل�ل�ج�م�ه��ور ب�ك��ت ل �ي��دي جاجا
عندما حتدثت �إىل املعجبني عن الليلة الأخرية
من جولتها العاملية وقالت" ،مرح ًبا باجلميع،
�شك ًرا جزي ً
ال لكم على ح�ضوركم ،لقد حاولنا
ح ًقا اكمال العر�ض يف ميامي ولكن مل نتمكن
م��ن ذل��ك لأن ��ه ح�ت��ى ع�ن��دم��ا ت��وق��ف امل�ط��ر كان
هناك برق ي�ضرب الأر�ض بالقرب منا".
�أ��ض��اف��ت" ،لفرتة طويلة �أردت دائ� ًم��ا �أن �أكون
�صلبة ،لكن م��ا �أري ��ده ح ًقا ه��و �أن �أك��ون � ً
أي�ضا
م�سئولة وحمبة وال �أع��رف م��اذا كنت �س�أفعل
�إذا حدث �أي �شيء لأي �شخ�ص يف اجلمهور �أو
لأي ف��رد م��ن طاقمي ،فرقتي ،الراق�صني ".
حتدثت املغنية � ً
أي�ضا عن كونها قامت باختيار
�صحي الآن و�أ�ضافت �أن��ه بعد التحديات التي
ك��ان عليها مواجهتها ل�ل�ع��ودة �إىل احلفالت،
قررت قطع العر�ض لأنه كان قرا ًرا �صح ًيا لها
وجلميع الأ�شخا�ص.
اخ�ت�ت�م��ت ج��اج��ا مقطع ال�ف�ي��دي��و اخل��ا���ص بها
ب��ال�ق��ول �إن احل�ف��ل ك��ان��ت ت ��دور ح��ول ال�شفاء
وال���ش�ع��ور مب��ا يكفي وه ��ذا م��ا ��ش�ع��رت ب��ه بعد
�أدائها النهائي.
يف من�شور �آخ��ر على �إن���س�ت�ج��رام كتبت جاجا،
"كانت ه��ذه �أعظم جولة يف حياتي و�س�أعتز
بهذه اللحظة �إىل الأب��د  -لقد ا�ستغرق الأمر
وق ًتا طوي ً
ال لل�شفاء ،لكنني فعلت ذلك".

كامريون دياز
متوترة من عودتها
للتمثيل بعد التقاعد
وت�صفها باملختلفة
اعرتفت املر�شحة جلائزة جولدن جلوب ب�أنها "متوترة"
ومتحم�سة للتمثيل يف فيلم  Netflixالقادم مع
النجم جيمي فوك�س،"Back in Action" ،
�أول متثيل لها منذ تقاعدها قبل ثماين �سنوات،
وفقا حلديثها يف برنامج The Tonight
 Showبطولة جيمي فالون يوم اجلمعة.
و�أ��ض��اف��ت "�أنها ذاك��رة ع�ضلية ،ه��ل تعرف ما
�أعنيه؟" ��ش��رح��ت" .لقد فعلت ذل��ك لفرتة
طويلة� ،إنها نوعًا ما مثل عملية م�ستمرة،
لقد عدت �إليها نوعًا ما ،لكن الأمر خمتلف
قلي ً
ال".وتابعت "لقد �صنعت � ً
أي�ضا فيلمني
م��ع جيمي ،وه��و �أم��ر م��ذه��ل � ...آخ��ر فيلم
�صنعته ك��ان  Annieمع  ،Jamieولذا
ف�إن �أول فيلم �أع��ود �إليه هو هذا الفيلم مع
جيمي  .فهو م��ذه��ل� .إن��ه رائ��ع ج� �دًا� ،سهل
للغاية ،حم�ترف للغاية� ،إن��ه موهوب جدا،
وجم��رد وج��ود فر�صة للعمل معه� ،سيكون
الأمر ممت ًعا للغاية ".
و�أو�ضحت �أن فوك�س 54عامًا" ،مثل ح�صان
ال�سباق" وراء الكوالي�س ،حيث يعمل كمنتج
ل�ه��ا وم�ن�ت��ج ت�ن�ف�ي��ذي يف فيلمهم اجلديد
.Back in Action
�أعلنت دياز عن م�شاركتها يف الفيلم وعودتها
�إىل هوليوود يف يونيو خالل مكاملة هاتفية
م�سجلة مع فوك�س وزميلها غري املتقاعد
توم برادي.
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خرباء يك�شفون �أعرا�ض ارتفاع م�ستوى �ضغط الدم

�صنف خرباء م�شروع "الرعاية ال�صحية" �أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية مبا فيها ارتفاع م�ستوى
�ضغط الدم ،على �أنها �سبب �شائع للوفاة �أكرث من
ال�سرطان.
وي�شري م��وق��ع � ، kp.ruإىل �أن��ه وف�ق��ا للخرباء
يعاين من ارت�ف��اع م�ستوى �ضغط ال��دم 40-35
باملئة من الأ�شخا�ص الذين جتاوزت �أعمارهم 25
عاما ،و�أن ن�صفهم فقط يعلم بهذه امل�شكلة ،منهم
 50باملئة فقط يتلقون العالج .
ووفقا للخرباء ،تن�سب �إىل �أعرا�ض ارتفاع م�ستوى
�ضغط ال ��دم :ال���ص��داع �ضيق التنف�س ،الدوخة،
ن��زي��ف الأن ��ف ،وال���ش�ع��ور ب ��أمل يف ال���ص��در و�ضعف
الر�ؤية واحلمى.

وي���ض�ي�ف��ون ،مي�ك��ن اخل �ل��ط ب���س�ه��ول��ة ب�ين ارتفاع
م�ستوى �ضغط ال��دم ومتالزمة ما بعد "كوفيد-
� "19أو التعب امل��زم��ن .ل��ذل��ك م��ن ال�ضروري
م��راج �ع��ة ال�ط�ب�ي��ب يف ال��وق��ت امل�ن��ا��س��ب م��ن �أجل
ت�شخي�ص �سبب �سوء احلالة ال�صحية .لأن��ه عند
ت�شخي�ص ال�سبب مبكرا ،ت��زداد فر�ص املري�ض يف
البقاء على قيد احلياة و�إطالة عمره املتوقع.
و ك��ان خ�براء جمعية  Blood Pressureيف
اململكة املتحدة قد �أعلنوا يف وقت �سابق �أن تناول
الأ��س�م��اك املجففة ،ق��د ي�شكل خ�ط��ورة على حياة
الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن ارت �ف��اع م�ستوى
�ضغط ال��دم ،لأن�ه��ا حتتوي على ن�سبة عالية من
امللح.

عالج جتريبي «يقمع» �شكال مميتا
من �سرطان الرئة لدى الفئران

االفراط يف امللح

ك�شفت نتائج درا�سة �أملانية حديثة عن خطر جديد للإفراط يف �أكل امللح هو
قتل البكرتيا ال�صديقة يف الأمعاء ،وينتج عن ذلك �ضعف جهاز املناعة.
ويعترب ارتفاع �ضغط الدم الأثر من �أ�شهر �أ�ضرار التناول الزائد للملح ،وقد
�سعت الدرا�سة �إىل ك�شف الآلية التي ي�ؤثر بها امللح على ال�ضغط ،بح�سب وكالة
الأنباء الأملانية .واقرتحت الدرا�سة التي �أجريت يف مركز ماك�س ديلربوك
ل�ل�أب�ح��اث وج��ود ع�لاق��ة ب�ين �إ��ض�ع��اف خ��ط امل�ن��اع��ة ال��ذي ي��وج��د يف الأمعاء
وبني زي��ادة الأمرا�ض االلتهابية ومنها ارتفاع �ضغط ال��دم .و�أجريت جتارب
الدرا�سة على الفئران ثم على الب�شرُ ،
وطلب من � 12شخ�صاً تناول  6غرامات
�إ�ضافية من امللح كل يوم ملدة �أ�سبوعني .وخ�ضع امل�شاركون الختبارات مل�ستوى
امليكروبات يف اجلهاز اله�ضمي ،وتبني �أن امللح الزائد يقتل البكرتيا ال�صديقة
التي تعمل ك�أحد خطوط املناعة يف اجل�سم قبل و�صول امليكروبات وااللتهابات
�إىل الدم .وت�ساعد البكرتيا ال�صديقة على حت�سني اله�ضم �إىل جانب دورها
كخط مناعي ،وحتظى بكرتيا الأمعاء باهتمام بحثي كبري يف الوقت احلايل
ملعرفة كيف ميكن اال�ستفادة منها يف الوقاية من �أمرا�ض عديدة.

• ملاذا �أ�صبح لون كوكب املريخ �أحمر؟
 ب�سبب اح �ت��واء �سطحه ع�ل��ى ك�م�ي��ات ك �ب�يرة م��ن �أك���س�ي��د احلديد(ال�صد�أ).

• �أي العنا�صر الكيميائية يكون �سائلاً عندما
يتواجد يف درجة حرارة الغرفة؟

 -الزئبق والربوم.

• �أي احليوانات ال ميتلك معدة يف ج�سمه؟
 -فر�س النهر

• ما هو لون غاز الأك�سجني يف احلالتني ال�سائلة وال�صلبة؟
 -لونه �أزرق.

• �أي من املعادن لي�س لونها ف�ضي؟
 -معدن الذهب ومعدن النحا�س.

املمثلة �آنا دي �أرما�س حت�ضر العر�ض الأول لفيلم  Blondeيف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا .رويرتز

متكن علماء من وقف تقدم �سرطان الرئة ذي اخلاليا ال�صغرية من خالل
مزيج جتريبي من عقارين يف االختبارات التي �أجريت على الفئران.
والآن ،على خلفية تلك النتائج الواعدة ،مت التخطيط لتجارب ب�شرية.
ومل ي�ستخدم �أحد الأدوية� ،سيكلوفو�سفاميد ،ن�سبيا لعالج �سرطان الرئة
ذا اخلاليا ال�صغرية منذ الثمانينيات ،عندما مت ا�ستبداله ببدائل ذات �آثار
جانبية �أقل .ومع ذلك� ،سواء مت ا�ستخدام ال�سيكلوفو�سفاميد �أو البدائل،
ف�إن ال�سرطان يطور ب�سرعة مقاومة للعالج.
والآن ،متكن الفريق امل�س�ؤول عن التجارب اجل��دي��دة من حتديد كيفية
مقاومة خ�لاي��ا �سرطان ال��رئ��ة ال�صغرية ل�ت��أث�يرات ال�سيكلوفو�سفاميد
 وف�ع��ل �شيئا ح�ي��ال ذل��ك .والتقنية ال�ت��ي ط��وروه��ا متنع ب�شكل �أ�سا�سيعملية الإ� �ص�لاح ال�ت��ي ت�ستخدمها اخل�لاي��ا ال�سرطانية لبناء مقاومة
ال�سيكلوفو�سفاميد.
وكما يقول اخت�صا�صي علم الأمرا�ض واملناعة نيما مو�سامابارا�ست ،من
جامعة وا�شنطن يف �سانت لوي�س" :امل�شكلة هي �أن هذه الأورام ت�ستجيب
للعالج يف البداية ،لكنها تعود بعد ذل��ك .مل يتغري ه��ذا منذ  30عاما.
وهذه الأورام مقاومة ب�شكل كبري لكل �شيء تقريبا".
وتعتمد النتائج اجل��دي��دة على بحث �سابق من نف�س الفريق ال��ذي حدد
الربوتني  RNF113Aعلى �أنه م�شارك يف �إ�صالح اخلاليا ال�سرطانية
 على وجه التحديد ،يف �إ�صالح نوع من تلف احلم�ض النووي املعروفبا�سم تلف الألكلة ،وهو النوع الذي ي�سببه ال�سيكلوفو�سفاميد.
وك�شفت امل��زي��د م��ن الأب �ح��اث �أن  RNF113Aيتم تنظيمه بوا�سطة
 ،SMYD3وهو بروتني يتم التعبري عنه ب�شكل كبري يف �سرطان الرئة
ذي اخلاليا ال�صغرية ويوجد مب�ستويات �أعلى يف الأ�شكال الأكرث تغلغال
للمر�ض .وترتبط امل�ستويات املرتفعة �أي�ضا مبقاومة متزايدة لأدوية العالج
الكيميائي امل�ؤلكل (الفئة التي ت�شمل �سيكلوفو�سفاميد) والت�شخي�ص العام
الأ�سو�أ .ويف املقابل ،حتتوي �أن�سجة الرئة ال�سليمة على م�ستويات منخف�ضة
جدا من  .SMYD3وحاول الباحثون ا�ستهداف  SMYD3يف الفئران
التي قام الفريق بتطعيمها �أورام الرئة الب�شرية  -والتي مت عالج بع�ضها
بالفعل بالعالج الكيميائي ،والبع�ض الآخر مل يتم عالجها.
وبينما كان �سيكلوفو�سفاميد يعمل ب�شكل م�ؤقت من تلقاء نف�سه ،و�أدى
مثبط � SMYD3إىل �إب�ط��اء منو ال��ورم �إىل حد م��ا� ،إال �أن��ه عندما مت
اجلمع بني العالجني فقط توقف ال�سرطان عن النمو متاما.
وا�ستمر قمع ال��ورم ه��ذا ط��وال م��دة التجربة (�شهر تقريبا) ،بعد ف�شل
العالجات الفردية الأخرى.
ويريد العلماء �إجراء املزيد من التجارب ملعرفة ما �إذا كان ب�إمكانهم تقليل
م�ستوى �سيكلوفو�سفاميد املت�ضمن للحد من الآثار اجلانبية ال�سامة التي
�أدت �إىل توقف ا�ستخدامه يف الأ�صل.
لكن الأم��ر الوا�ضح هو �أن الأدوي ��ة التي حلت حمل ال�سيكلوفو�سفاميد
لي�ست �أف�ضل يف مكافحة �سرطان الرئة باخلاليا ال�صغرية ،حتى لو كانت
�أق��ل ��ض��ررا باجل�سم .وميكن �أن ت�ضيف خ�ي��ارات ال�ع�لاج احلالية حوايل
�شهرين �إىل �ستة �أ�شهر فقط من احلياة.
ويبحث العلماء الآن يف تنظيم املرحلة الأوىل من التجارب ال�سريرية على
الب�شر.

• هل تعلم �أن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني (ب) �إذا ما و�ضعت حوايل
�ساعتني يف �ضوء النهار
• هل تعلم �أن املاء البارد هو �أخف من املاء ال�ساخن
• هل تعلم �أن الغاز يف طبيعته غاز ال رائحة له  ،ولكن ت�ضاف �إليه هذه الرائحة لدى ت�صفيته وتخزينه
من �أجل عامل الأمان واحلماية لالنتباه �إليه
• هل تعلم �أن القطط ال ميكنها حتريك ف ّكيها ب�شكل جانبي.
• هل تعلم �أن العنب ينفجر عند و�ضعه يف امليكروويف.
• هل تعلم �أن الإ�صبع الأكرث ح�سا�سية هو �إ�صبع ال�سبابة الأقرب �إىل الإبهام.
• ال�ستائر الفيني�سية �أخرتعت يف اليابان.
• كرة الغولف حتتوي على حوايل  336جتويف.
• هل تعلم �أن �ضوء ال�شم�س ال يتخلل مياه البحر �أكرث من  400م
• هل تعلم �أن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع
لطفا على �سطحه
• هل تعلم �أن قلم الر�صا�ص م�صنوع من اجلرافيت
• هل تعلم �أن الك�سوف ال ي�ستمر �أك�ثر من  7دقائق و 8ثانية وذل��ك ب�سبب ال�سرعة التي ت��دور بها
الأر�ض حول ال�شم�س

م�سابقة احليوانات
قرر الأ�سد ان يتخل�ص من �أي حيوان غبي يف الغابة حتى ت�صبح غابته غابة احليوانات الذكية فقط ،لذلك مت االعالن
عن اختبار ذكاء لكل حيوانات الغابة للأجابة على �س�ؤال واحد فقط وهو هل ي�ستطيع الكلب ان يتزوج قطة وان حدث
ذلك فماذا يكون املولود ..كان ال�س�ؤال مفاج�أه كبرية لكل احليوانات فثارت جميعها وقالت الزرافه هل معنى ذلك ان
اتزوج من قرد مث ً
ال فثار القرد وقال ومن يريد ان يتزوجك يا �صاحبة الرقبة الطويلة هل تريدين ان يكون املولود طويل
الرقبة والزيل� ،ضحك اجلميع ثم قال الدب وهل من املمكن ان اتزوج انا من ابنة الفيل ،يا الهي �سيكون املولود م�ضحكا
جداً و�سيكون من ال�ضخامة بحيث ي�أخذ ثلث الغابه ..فرد الفيل وهو ي�ضحك ،ح�سناً �سيكون فيل جميل تك�سو زلومته
فراء غايل ويتبخرت يف م�شيته وك�أنه دب��دوب ..امتلأت ال�ساحة بال�ضحك والأ�سد يف غيظ �شديد ف�صاحت الغزالة انا
برقتي وحالوتي هل اتزوج من ال�ضبع مث ً
ال� ..آه كم هذا خميف ،فقال ال�ضبع ليت ذلك يتحقق ..هنا �صاح قرد ظريف ان
الفهد من املمكن ان يتزوج من احلمار املخطط و�سيكون املولود �آخر مو�ضة جلده خمطط بالأ�سود وعنقه وقدماه وذيله
مرقط بالبني والأ�سود او يكون جلده مرقط مع رقبة خمططه و�آذنان �سوداوان بنقطه كبرية وذيل خمطط بالعر�ض
ويف اخره نقطة� ..صاح اجلميع �ضاحكني منكفئني على ظهورهم حتى الأ�سد مل يتمالك نف�سه وفقد كيا�سته وهدوءه
ووقاره و�ضحك كثرياً جداً وهو يت�صور ذلك ..ثم �صاح فلي�سكت اجلميع واالن انا اريد اجابة على �س�ؤايل هل من املمكن ان
يتزوج كلب من قطة ..ان�شغل اجلميع يف التفكري هناك من يفكرون مع بع�ض كجماعه او كل اثنني معاً ومنهم من جل�س
وحيداً حتت ظل �شجرة يفكر ويفكر ،حتى الكلب نف�سه فقد ان�شغل بهذا ال�س�ؤال وقال لنف�سه هى بالفعل رقيقة جميلة
هادئة ولكن هل ا�ستطيع ان اتزوجها وال اجري ورائها ليل ونهار ..ي�أ�س اجلميع من الأجابة على ذلك ال�س�ؤال فقرر امللك
للأ�سف ان كل من يف غابته اغبياء ولكن عندما اعلن ذلك �صاح احلمار :فالينتظر موالي عندي الأجابة ف�ضحك الأ�سد
وقال ان كانت الأجابة عندك ايها احلمار ف�س�أترك الغابة و�أرحل� ..سكت اجلميع منتظرين فقال احلمار من املمكن ان
يتزوج الكلب والقطة ان �شاءوا ذلك و�سيكون املولود كلب جميل مقطقط او قطة قوية بنت كلب ..هذه الأجابة الغريبة
كانت هى ال�صحيحة ف�ضج اجلميع بال�ضحك والت�صفيق ال�شديد والفرحة العارمة وحملوا احلمار وطافوا به الغابة كلها
والب�سوه طوقاً من الأزهار اجلميلة ،اما الأ�سد فقد كان يعرف ان فرحتهم هذه مل تكن ب�سبب الأجابة ولكن لأنه �سيرتك
الغابه ويرحل ،وحمافظ ًة على كرامته حمل الأ�سد متاعه ورحل تاركاً الغابه يحكمها اذكى من فيها وهو احلمار.

