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علماء يزرعون جينات ب�شرية يف �أخماخ القرود

جنحت جتربة العلماء فيما ك��ان ي�صبون �إل�ي��ه :زرع جينات ب�شرية
يف �أخماخ القرود ،من �أجل تكبريها وجعلها قادرة على �أداء مهامها
ب�صورة �أف�ضل ،فيما كانت النتائج مذهلة .ون�شرت نتائج الدرا�سة
يف جملة "�ساين�س" العلمية املحكمة ،التي تن�شرها املجلة العلمية
الأمريكية لتقدم العلوم ،حيث قال العلماء �إنهم متكنوا من �إدخال
جينات �إىل �أخماخ عدد من القرود لتكبري حجمها وزي��ادة تالفيفها
امل�س�ؤولة عن ال��ذك��اء .ووج��د الباحثون �أن اجل�ين ال��ذي يحمل ا�سم
"� ،"ARHGAP11Bأدى �إىل ظهور ق�شر ة داخلية يف ر�أ�س جنني
قرد من ف�صيلة "الق�شة امل�ألوفة" �أو "قردة اخل�صلتني البي�ضاوين"
التي تعي�ش يف �أمريكا اجلنوبية .وت�شارك هذه الق�شرة يف التفكري
والتوا�صل والعديد من املهام احليوية الأخرى .ويت�سبب هذا اجلني
يف حتفيز اخلاليا اجلذعية الدماغية للقرود �إىل درجة �إنتاج املزيد
من ه��ذه اخلاليا ،وبالتايل تكبري حجم امل��خ .وت�ستح�ضر التجارب
العلمية احلديثة �سل�سلة �أفالم "كوكب القردة" ال�شهرية ،حيث ت�شن
الرئي�سيات املعدلة وراثيا حربا على الب�شرية .وط��ور الباحثون 7
�أجنة قرود داخل الرحم ،خرجت �إىل النور بعد حمل ا�ستمر 102
يوما عن طريق عملية قي�صرية .وقال امل�ؤلف الرئي�سي يف الدرا�سة
مايكل هايد" :وجدنا بالفعل �أن الق�شرة املخية احلديثة ت�ضخمت
داخ��ل �أدمغة القردة" .و�أ��ض��اف هايد ،ال��ذي يعمل يف معهد "ماك�س
بالنك" للخاليا اجلزيئية وعلم ال��وراث��ة ومقره �أملانيا� ،أن فريقه
الحظ وجود �أعداد متزايدة من اخلاليا الع�صبية يف الطبقة العليا
من املخ ،التي يزداد حجمها لدى الرئي�سيات مبا فيها الثدييات.
ي�شار �إىل �أن الق�شرة املخية احلديثة للإن�سان �أكرب بثالث مرات من
تلك املوجودة يف �أقرب حيوان بالن�سبة لنا ،وهو ال�شمبانزي.

ن�صائح لغ�سيل الوجه بح�سب نوع الب�شرة

يعترب غ�سيل الوجه �أمراً �ضرورياً �أثناء عملية العناية بالب�شرة ،لذا ال بد
من معرفة الطرق املثلى لغ�سيل الوجه بح�سب نوعية الب�شرة للح�صول
على النتائج املثلى ،وجتنب �إحلاق ال�ضرر بالب�شرة.
فيما يلي بع�ض الن�صائح لغ�سيل الوجه بح�سب ن��وع الب�شرة ،وف��ق ما
�أوردت �صحيفة تاميز �أوف �إنديا:
الب�شرة الدهنية :يجب �أن تبحثي عن غ�سول للوجه يحتوي على رغوة �أو
جل منظف .اختاري املنتجات القائمة على الرغوة التي تنظف بعمق دون
جتريد اجللد من كل الزيت� .إذا كانت ب�شرتك معر�ضة حلب ال�شباب،
ف�إن املنظفات هي طريقة رائعة لتطبيق مكون ن�شط على الب�شرة دون
ت��رك��ه ل�ف�ترة طويلة .يعترب التنظيف امل ��زدوج ب��زي��ت متبوعًا مبنظف
مائي ،مثال ًيا للتخل�ص من الدهون والأو�ساخ .ين�صح بتجفيف الب�شرة
بالرتبيت عليها وتطبيق التونر بعد التنظيف .الب�شرة اجلافة :حتتاج
الب�شرة اجلافة �إىل عناية خا�صة لأن غ�سلها باملنتجات اخلاطئة لن ي�ؤدي
�إال �إىل تفاقم التق�شر واجلفاف .يُن�صح باختيار املنتجات اخلالية من
الكحول وترطيب الب�شرة .ت�أكدي من �أن هذه املنتجات خالية � ً
أي�ضا من
البارابني والعطور� .أثناء ال�سفر ،ميكنك و�ضع القليل من زيت الوجه ثم
م�سحه مبنظف خال من الكحول .اغ�سلي منظفات اجلل �أو البل�سم عن
طريق ر�ش املاء على وجهك وجتفيف ب�شرتك مبن�شفة نظيفة.

طبق الـ فوندو يف زمن تباعد...ال�شوك
يت�ساءل ال�سوي�سريون ع ّما �إذا كان ب�إمكانهم يف زمن جائحة كوفيد-
 19اال�ستمرار يف �إقامة حلقات تناول طبق الـ"فوندو" التقليدي
دون �أن ي�ش ّكل اجتماعهم ح��ول القِدر امل�شرتكة وتغمي�س ك� ّل منهم
قطع اخلبز يف اجل�بن امل��ذاب داخلَها ب�شوكته ،عامل انتقال لعدوى
ف�ي�رو���س ك��ورون��ا امل���س�ت�ج�دّ .و��ش�غ��ل اجل ��دل يف � �ش ��أن ه ��ذا املو�ضوع
م�ستخدمي �شبكات التوا�صل االجتماعي ،واقرتح �أحدهم مثال على
�سبيل النكتة ،ومن باب احلر�ص على التباعد االجتماعي� ،أن ي�ستخدم
املتحلقون حول القِدر امل�شرتكة �ص ّنارات �صيد لينت�شلوا منها قطع
اخلبز املغ ّم�سة يف اجلنب ال�سائل.
وال تتوقف الأفكار املبتكرة عند هذه النكتة ،بل يديل ك ّل بدلوه يف
هذا املجال .فقد وجد �آخر �أن احل ّل يكمن يف �أن "تكون لك ّل �شخ�ص
من املجتمعني حول الوعاء املو�ضوع على نار خفيفة �شوكتان و�سكني،
في�ستخدم �إحدى ال�شوكتني لتغمي�س قطعة اخلبز ،وي�ستعني بال�سكني
لت�سهيل �سحب القطعة من املقالة� ،أما ال�شوكة الثانية فلي�أكل بها".

لقاح يف الطفولة يقلل
خماطر الإ�صابة بكورونا
ي���س��اع��د ال�ت�ط�ع�ي��م خ�ل�ال ال �ط �ف��ول��ة يف
الوقاية من الإ�صابة احلادة بكورونا� ،إذ
ت�شري بيانات جديدة �إىل �أن الأ�شخا�ص
الذين ا�ستجابت �أجهزتهم املناعية بقوة
للقاح الثالثي �ضد احل�صبة والنكاف
واحل �� �ص �ب��ة الأمل��ان �ي��ة ق��د ي �ك��ون��ون �أقل
عر�ضة للإ�صابة ب�شكل حاد �إذا �أ�صيبوا
بفريو�س كورونا امل�ستجد.
ويعمل لقاح احل�صبة الأملانية "�إم�.إم�.آر
 ،"2ال ��ذي �صنعته ��ش��رك��ة م�ي�رك ومت
ترخي�صه عام  ،1979على حتفيز جهاز
املناعة لإنتاج الأج�سام امل�ضادة.
و�أفاد الباحثون يف دورية "�إم بي �آي �أو"
�أنه وجد �أنه من بني  50م�صاباً بكورونا
تقل �أعمارهم عن  42عاماً ،والذين مت
تطعيمهم بلقاح احل�صبة الأملانية وهم
�أطفال ،كلما ارتفعت م�ستويات الأج�سام
امل�ضادة التي ت�سمى �إي ج��ي جيه التي
ينتجها ال�ل�ق��اح وامل��وج�ه��ة �ضد فريو�س
النكاف على وجه اخل�صو�ص كلما كانت
�أعرا�ضه �أقل حدة.
وكان كورونا بال �أعرا�ض لدى الأ�شخا�ص
الذين لديهم كانت لديهم �أعلى ن�سبة
من الأج�سام امل�ضادة للنكاف.
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تغيري الذات ..خطوة
نحو بلوغ مرحلة ال�سكينة

حار�س امل��ن��اخ ..مهمة
دق��ي��ق��ة ل����درء خطر
الغرق عن مئات املاليني

حتذير طبي ..مواليد القي�صرية قد
يواجهون الإ�صابة بالربو واحل�سا�سية !
�أف��ادت نتائج درا�سة علمية جديدة �أن الأطفال الذين يولدون من خالل
العمليات القي�صرية يواجهون �أكرث من �ضعف خطر الإ�صابة بالربو واحل�سا�سية
يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وفقا ملا ن�شرته "ديلي ميل" الربيطانية اً
نقل عن
دورية .Science Translational Medicine
ويف درا�سة �أجريت على  700طفل ،اكت�شف باحثون �أمريكيون وجود �صلة
بني الأطفال املولودين بعملية قي�صرية والإ�صابة بالربو واحل�سا�سية
يف �سن �ست �سنوات.
ح �ي��اة الأم �أو امل��ول��ود �أو كليهما ،ويف
منو جهاز املناعة
كما �أن العملية القي�صرية هي �إجراء جراحي لتوليد طفل احل��االت التي يكون الطفل فيها على
من خالل �شق البطن والرحم وبالتايل ف�إن هذا الإجراء و�ضعية املقعد (مع قدميه �أو ًال).
يحرم الأطفال عن غري ق�صد من تلقي الكائنات احلية
الدقيقة املفيدة التي يح�صل عليها املواليد طبيعيا من بكترييا م�سببة للأمرا�ض
�أف�ضل �شعور بالن�سبة للمر�أة �أن تكون حامل.
خالل قناة الوالدة لدى �أمهاتهم.
وي �ق��ول ال�ب��اح�ث��ون حت��رم اجل��راح��ة القي�صرية املواليد لكن مع اق�تراب وقت ال��والدة وبداية العد
م��ن ال� �ق ��درة ع �ل��ى اال� �س �ت �ف��ادة م��ن الـ"بروبيوتيك" �أو العك�سي ،يزداد �ضغط التفكري يف طريقة
الـ"ميكروبيوم" املفيد ،مما يعيق بدوره منو جهاز املناعة ال��والدة� .أي الطريقتني �أف�ضل ل�صحة
ل ��دى ال�ط�ف��ل ومي �ك��ن �أن ي���ض��اع��ف م��ن خ�ط��ر الإ�صابة ال�ط�ف��ل ،ال ��والدة الطبيعية �أم ال ��والدة
ب�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي .ي�شمل م�صطلح امليكروبيوم القي�صرية؟
اجلينومات اجلماعية للكائنات الدقيقة يف بيئة معينة ،تعد الوالدة الطبيعية قا�سية بالن�سبة للأم
والطفل على ح��د ��س��واء ،فبالن�سبة للطفل ،م�سار
وكذلك الكائنات احلية الدقيقة نف�سها.
� �ص �ح �ت��ه ج � �ي ��دة و� 175أم.
وامليكروبيوم يتطور عند الأط�ف��ال املولودين عن طريق الوالدة �ضيق والأك�سجني نادر ووقت الوالدة جمهد
وذك��ر م��وق��ع "هايل براك�سي�س
ال��والدة القي�صرية ،لكنه رمب��ا ي�ستغرق وق� ًت��ا �أط��ول من ويف النهاية ينزلق عرب قناة مليئة بالبكترييا .ورغم
نيت" �أن الباحثني �أخ��ذوا عينات
�أن الأط �ف��ال ال��ذي��ن ي��ول��دون بطريقة طبيعة يعانون
�أولئك الذين ولدوا ب�شكل طبيعي.
م��ن ب ��راز الأط� �ف ��ال ال��ذي��ن ول ��دوا
خ�لال مرحلة ال��والدة الأم � ّري��ن � ،اّإل �أن ه��ذه البكترييا
يف م�ست�شفيات ب��ري�ط��ان�ي��ة �إم ��ا عن
واجل��راث �ي��م ال�ت��ي يلتقطونها خ�ل�ال ال ��والدة الطبيعية
جراثيم مفيدة
ط��ري��ق ال � ��والدة امل�ه�ب�ل�ي��ة �أو ال� ��والدة
من جانبه ،قال الباحث بروفي�سور مارتن بلي�سر يف جامعة مهمة ج��داً حلياتهم ال�صحية وت�ساعدهم على تقوية
القي�صرية ،وبعد �أرب�ع��ة �أي��ام و�سبعة
روجت ��رز يف نيو ج�ير��س��ي" :يقوم ك��ل جيل م��ن الأمهات جهاز املناعة ،ح�سب ما جاء يف موقع "�شبيغل �أونالين"
�أيام و 21يوماً من والدتهم وقاموا
بت�سليم امليكروبيوم اخلا�ص به �إىل اجليل التايل ،حيث الأملاين.
بتحليلها .بع�ض ه ��ؤالء الأطفال
يتم تغطية الطفل باجلراثيم املفيدة �أثناء ال�ضغط عليه ومب ��ا �أن الأط �ف ��ال ي�ع�ي���ش��ون يف الأرح � ��ام م�ع�ق�م�ين ،ف�إن
مت��ت متابعة حاالتهم ال�صحية
ع�بر ق�ن��اة ال ��والدة ،لكن ه��ذا ال ي�ح��دث ل�ل�أط�ف��ال الذين اللحظة التي يولدون فيها يتعر�ض فيها جهاز مناعتهم
�إىل �أن جت � ��اوز ع �م��ره��م العام
لعدد كبري من البكترييا .فقد �أظهرت درا�سات �سابقة �أن
يولدون من خالل اجلراحة القي�صرية".
تقريباً .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن
وت��وف��ر ن �ت��ائ��ج ه ��ذه ال��درا� �س��ة �آل �ي��ة ل�ل�ع�لاق��ة املعروفة الأط�ف��ال الذين ي��ول��دون عن طريق العملية القي�صرية
الأطفال الذين ولدوا عن طريق
ب�ين ال� ��والدة القي�صرية وزي� ��ادة خ�ط��ر الإ� �ص��اب��ة بالربو معر�ضون ب�شكل �أكرب خلطر الإ�صابة بالأمرا�ض املرتبطة
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ق�ي���ص��ري��ة يحملون
واحل�سا�سية يف �سن ال���س��اد��س��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تغيريات باملناعة ،مثل الربو والتهابات الأمعاء و�أمرا�ض احل�سا�سية
ق � � ��دراً �أك �ب ��ر م� ��ن البكترييا،
الأخ��رى .وتو�صلت الأبحاث احلديثة التي �أجرتها كلية
مهمة يف تكوين ميكروبيوتا الأمعاء.
وخ�صو�صاً البكترييا املتواجدة
لندن اجلامعية ،ون�شرت نتائجها يف جملة "،"Nature
يف امل�ست�شفيات ،م��ا يجعلهم
�إىل �أن ت�أثري امليكروبيوم على الطفل ال��ذي يولد ب�شكل
حاالت �ضرورية
�أك � �ث� ��ر ع ��ر� � �ض ��ة مل� �ق ��اوم ��ة
لكن لوحظ �أي�ضا �أن��ه يف عمر عام واح��د ،انخف�ض خطر طبيعي يختلف متاماً عن ت�أثريه على طفل يولد بعملية
امليكروبات واجلراثيم.
الإ��ص��اب��ة بالربو عند الأط �ف��ال امل��ول��ودي��ن ع�بر جراحات قي�صرية ،ح�سب ما جاء يف املوقع الأملاين املعني بال�صحة
وعندما قام الباحثون
ق�ي���ص��ري��ة يف ح� ��االت ت �ع��ايف م �ي �ك��روب �ي��وت��ا الأم � �ع ��اء من "هايل براك�سي�س نيت" ،م��ع العلم �أن امليكروبيوم هو
ب� �ت� �ح� �ل� �ي ��ل امل� �ح� �ت ��وى
ا�ضطرابها الأويل وب��دء الن�ضج ب�شكل طبيعي ،وبالتايل جمموع امليكروبات املتعاي�شة مع الإن�سان �أو �أي من الأحياء
ال � � � ��وراث � � � ��ي لـ800
يقرتح الباحثون �أن يتم العمل على ا�ستعادة امليكروبيوم الأخ��رى (حيوانات �أو دي��دان �أو قواقع) وتعي�ش على
م ��ن ه� ��ذه البكترييا،
امل�ضطرب ب�سبب ال��والدة القي�صرية ،بهدف منع تطور ج�سمه �أو يف داخل �أمعائه.
تو�صلوا �إىل �أنها نف�س
ومل �ع��رف��ة امل��زي��د ع��ن ت �ط��ور امل�ي�ك��روب�ي��وم وت�أثري
مر�ض الربو بني الأطفال.
البكترييا التي تت�سبب
وين�صح الباحثون ب�أنه يجب �أن تقت�صر عمليات الوالدة ط��ري�ق��ة ال � ��والدة ع�ل�ي��ه ،ق ��ام ال �ب��اح �ث��ون بتحليل
القي�صرية على احل��االت ال�ضرورية والتي ت�شمل �إنقاذ  1679عينة من بكترييا الأم�ع��اء حل��وايل  600طفل يف التهابات جمرى الدم يف امل�ست�شفيات.

التدخني الإلكرتوين
يهدد اجلهاز التنف�سي

يعاين م�ستخدمو ال�سجائر الإلكرتونية من خماطر عالية للإ�صابة ب�أمرا�ض
اجلهاز التنف�سي ،والتي قد تكون مهددة للحياة ،وفقا لدرا�سة جديدة.
ووج��د ال�ب��اح�ث��ون �أن م�ستخدمي ال�سجائر الإل�ك�ترون�ي��ة احل��ال�ي�ين يواجهون
ارتفاعا بن�سبة  43%يف خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي ،بينما واجه
م�ستخدمو ال�سجائر الإلكرتونية ال�سابقة زيادة بن�سبة .21%
وتعد الدرا�سة التي �أجراها باحثون من كلية ال�صحة العامة بجامعة بو�سطن
وكلية الطب يف بو�سطن ،واح��دة من �أوىل ال��درا��س��ات التي بحثت يف ال�سجائر
الإلكرتونية يف عينة كبرية و�صحية من ال�سكان ،ب�شكل م�ستقل عن ا�ستعمال
منتجات التبغ الأخرى.
ويقول الدكتور �أندرو �ستوك�س ،الأ�ستاذ امل�ساعد لل�صحة العاملية يف كلية ال�صحة
العامة بجامعة بو�سطن" :يقدم هذا بع�ضا من �أوىل الأدلة املطولة على الأ�ضرار
املرتبطة مبنتجات ال�سجائر الإلكرتونية".
و�أ� �ض��اف" :يف ال���س�ن��وات الأخ�ي��رة� ،شهدنا زي ��ادة ه��ائ�ل��ة يف ا��س�ت�خ��دام ال�سجائر
الإلكرتونية بني ال�شباب ،الأمر الذي يهدد بعك�س عقود من املكا�سب التي حتققت
ب�شق الأنف�س ب�ش�أن مكافحة التبغ .وت�شري هذه الأدلة اجلديدة �أي�ضا �إىل �أننا قد
ن�شهد زيادة يف �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي مع تقدم ال�شباب والبالغني يف منت�صف
العمر ،مب��ا يف ذل��ك ال��رب��و وم��ر���ض االن���س��داد ال��رئ��وي امل��زم��ن و�أم��را���ض اجلهاز
التنف�سي الأخرى".

يف خطوة تهدف �إىل تتبع م�ستوى
�سطح البحار� ،أعلن م�س�ؤول كبري
يف وكالة الف�ضاء الأوروبية �أم�س
الأول اجلمعة عن �إطالق القمر
ال�صناعي "حار�س املناخ" نهاية
الأ�سبوع اجلاري.
وقال امل�س�ؤول �إن القمر �سي�ساعد
ال�ع�ل�م��اء ب�شكل ك�ب�ير ع�ل��ى تتبع
ارت �ف��اع م���س�ت��وى �سطح البحار،
�أح� � � ��د �أك� �ث� ��ر الآث � � � � ��ار املخيفة
لالحتبا�س احلراري.
القمر ال�صناعي ،املعروف با�سم
"�سينتينل  6مايكل فرايليت�ش"
ال��ذي ط��ورت��ه �أوروب� ��ا والواليات
املتحدة ب�شكل م�شرتك ،يحتوي
على �أدوات متطورة ق ��ادرة على
ال �ت �ق��اط ارت� �ف ��اع ��س�ط��ح البحار
بدقة غري م�سبوقة ،مما ي�ضيف
ر�صدا �أف�ضل للقيا�سات الف�ضائية
التي تعود �إىل ما يقرب من 30
عاما.
وي �ت �ع��ر���ض م �ئ ��ات امل�ل�اي�ي�ن من
الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ع�ي���ش��ون يف
املناطق ال�ساحلية حول الكوكب
للخطر يف العقود املقبلة ،حيث
ي� � ��ؤدي ذوب � ��ان اجل �ل �ي��د القطبي
وتو�سع املحيط الناجم عن ارتفاع
درجة ح��رارة �إىل ارتفاع من�سوب
مياه البحار واملحيطات.
وت � �ق� ��در ب �ع ����ض ال� ��درا� � �س� ��ات �أن
حم�ي�ط��ات ال �ع��امل ��س�ترت�ف��ع مبا
ال ي�ق��ل ع��ن ق��دم�ين (� 61سم)
ب �ح �ل��ول ن �ه��اي��ة ال� �ق ��رن ،لت�صل
املياه �إىل املناطق املنخف�ضة من
بنغالد�ش �إىل فلوريدا.
ويقول باحثون �إن القيا�سات التي
تعود �إىل ت�سعينيات القرن املا�ضي
ت�ظ�ه��ر �أن م �ت��و� �س��ط م�ستويات
�سطح البحر يرتفع �أوال بحوايل
 3ملليمرتات ��س�ن��وي��ا ،ل�ك��ن يف
ال �ع��ام�ين امل��ا� �ض �ي�ين ك ��ان املعدل
ال�سنوي يقارب  5ملليمرتات.
وق ��ال امل �� �س ��ؤول ال �ب��ارز يف وكالة
الف�ضاء الأوروب�ي��ة �إن��ه رغم �أخذ
ال�ق�ي��ا��س��ات �أي �� �ض��ا ع�ل��ى م�ستوى
الأر� � � ��ض ويف امل ��وان ��ئ واملناطق
ال�ساحلية الأخ��رى ،ف��إن ذل��ك ال
يوفر نف�س املعيار املوحد الدقيق
مثل قمر �صناعي واح��د يجوب
العامل ب�أكمله كل � 10أيام.

ما �سر الكاجو ال�سام؟
وملاذا ال ي�صيبنا �سمه؟

يعترب الكاجو م��ن املك�سرات ال�شهرية يف �أن�ح��اء ال�ع��امل ،مل��ا ل��ه م��ن فوائد
�صحية على القلب واجلهازين اله�ضمي والع�صبي.
ووفقا ملوقع "هيلث الين" املتخ�ص�ص يف �أخبار ال�صحة العامة ،ف�إن الكاجو
يعد م�صدرا جيدا للدهون الأحادية ال�صحية غري امل�شبعة ،كما �أنه م�صدر
غني بالطاقة والفيتامينات واملعادن وم�ضادات الأك�سدة القوية.
ومن بني فوائد الكاجو حت�سني ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر يف ال��دم بني
امل�صابني ب��داء ال�سكري من النوع الثاين ،وتقليل الكولي�سرتول وتعزيز
�صحة القلب ومنو اخلاليا.
لكن يف املقابل ،ال ي��درك الكثري من النا�س �أن نبات الكاجو يحتوي �سما
خطريا� ،إال �أن هذا ال�سم لي�س يف البذور التي ن�أكلها.
و�أو��ض��ح "هيلث الين" �أن نبات الكاجو يحتوي على م��ادة �سامة خطرية
ت�سمى اليورو�شيول� ،ش�أنه �ش�أن املانغو والبلوط والف�ستق.
وتابع" :عادة ما ي��ؤدي مالم�سة م��ادة اليورو�شيول ،التي توجد يف �أوراق
الكاجو والطبقة الزيتية بني الق�شرة والبذور� ،إىل التهاب اجللد التما�سي
التح�س�سي ،وهو طفح جلدي عند الب�شر".
ويظهر ه��ذا الطفح اجللدي على �شكل ن�ت��وءات �أو بقع على اجللد تكون
مثرية للحكة وااللتهاب.
لكن امل�صدر ك�شف �أن هذه املادة ال�سامة ال تكون موجودة بعد تق�شري الكاجو
ب�شكل دقيق وبعناية ،وهو ما يف�سر �سبب تواجد هذا النوع من املك�سرات
مق�شرا دائما يف الأ�سواق.
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طب جامعة الإمارات يف ندوة علمية

�ش�ؤون حملية

ال �شيء �صحيح وكل �شيء ممكن ...ال�صحة العامة يف عامل الأخبار املزيفة

ال يوجد لدى العديد من الدول ت�شريعات ملعاجلة ق�ضايا الأخبار الكاذبة التي تلحق ال�ضرر ب�صحة النا�س
•• العني  -الفجر

22

حتت �شعار دور الأخ�صائي االجتماعي خالل جائحة كوفيد19 -

زايد للثقافة الإ�سالمية ت�ستعد لعقد
ملتقى الأخ�صائيني االجتماعيني الرابع

•• �أبوظبي -الفجر

ت�ستعد دار زايد للثقافة الإ�سالمية لعقد ملتقى الأخ�صائيني االجتماعيني
ال��راب��ع حت��ت �شعار "دور الأخ�صائي االجتماعي خ�لال جائحة كوفيد-
"19وذلك يوم غد االثنني بالتعاون مع دائرة تنمية املجتمع ومب�شاركة
نخبة من الباحثني والأكادمييني املخت�صني يف هذا املجال.
وي�أتي امللتقى لهذا العام بهدف ت�سليط ال�ضوء على دور اخلدمة االجتماعية
من خالل الأخ�صائيني االجتماعيني يف بناء تدخالت مهنية يف اجلهات
وامل�ؤ�س�سات املجتمعية املختلفة م��ن �أج��ل مواجهة اجلائحة ،كما يهدف
ه ��ذا ال �ل �ق��اء �إىل م���ش��ارك��ة اخل�ب�رات
وال��وق��وف عند �أه��م التحديات التي
يواجهها الأخ�صائيني االجتماعيني
يف م��واج �ه��ة اجل��ائ �ح��ة� ،إىل جانب
ا� �س �ت �خ�لا���ص ال� ��درو�� ��س امل�ستفادة
واخل � �ب ��رات ال �ع �م �ل �ي��ة ال� �ت ��ي ت�سهم
يف ا��س�ت�م��رار ال �ت��دخ�لات الإبداعية
وتطويرها ب�شكل م�شرتك من �أجل
�ضمان حماية و�سالمة املجتمع.
و�أ� � �ش� ��ارت ال ��دك �ت ��ورة ن �� �ض��ال حممد
ال�ط�ن�ي�ج��ي امل��دي��ر ال �ع��ام ل ��دار زايد
ل�ل�ث�ق��اف��ة الإ� �س�لام �ي��ة :ع�م�ل��ت دولة
الإمارات العربية املتحدة منذ بداية جائحة كوفيد -19يف تعزيز ال�صحة
النف�سية والرعاية االجتماعيةلأفراد املجتمع ،ت�أكيدا على �أهمية تكاتف
وت��راب��ط اجلميع ،ع�بر ح��زم��ة م��ن امل �ب��ادرات يف ظ��ل ال�ظ��روف واملتغريات
التي فر�ضتها جائحة كوفيد 19 -على اجلميع ،وذل��ك جت�سيداً ملقولة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة عندما قال " �أو�صيكم على �أهلكم" م�ؤكدا
�أن النظرة الإيجابية هي احلل الأمثل لكل التحديات.
كما قدمت دائرة تنمية املجتمع مع �شركائها بالقطاع االجتماعي يف �إمارة
�أبوظبي ،جهود حثيثة لرفع م�ستوى ال�صحة النف�سية واالجتماعية لدى
خمتلف فئات املجتمع وب�شكل م�ستدام ودع��م املجتمع لتجاوز التحديات
والآث��ار االجتماعية واملتغريات العاملية امل�صاحبة جلائحة كوفيد،-19
والتي �أثرت وب�شكل مبا�شر على اجلميع و�ساهمت يف خلق بع�ض ال�ضغوطات
النف�سية.
و�سي�ضم امللتقى جل�ستني،ت�أتي اجلل�سة االوىل بعنوان "اخلطط العالجية
وال��و��س��ائ��ل امل�ساندة يف ح��ل امل�شكالت" ليتم خاللها احل��دي��ث ع��ن ثالث
حماور تتمثل يف التحديات االجتماعية التي �أفرزتها اجلائحة واجلهود
التي بذلت ملواجهتها ،ورعاية الطفل من خماطر االنرتنت والأ�ساليب
ال��داع�م��ة حلمايته ،بالإ�ضافة �إىل دور الأخ�صائي االجتماعي يف مركز
�أبوظبي للإيواء والرعاية الإن�سانية ( �إيواء ) خالل اجلائحة.
وت ��أت��ي اجلل�سة الثانية ب�ع�ن��وان "دور الأخ���ص��ائ��ي االج�ت�م��اع��ي يف حتليل
الق�ضايا امل�ستجدة لفئات املجتمع امل�ستهدفة خ�لال اجلائحة" لتناق�ش
دور الأخ�صائي االجتماعي يف التعامل مع ق�ضايا املهتدين اجلدد خالل
اجلائحة ،والرعاية االجتماعية والدعم امل�ساند يف امل�ؤ�س�سات التعليمية
خالل اجلائحة� ،إىل جانب دور الأخ�صائي االجتماعي يف جمعيات النفع
خ�لال اجل��ائ�ح��ة .ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ملتقى الأخ���ص��ائ�ي�ين االجتماعيني
ي�أتي افرتا�ضياً هذا العام ،نظراً للو�ضع احلايل والإج��راءات االحرتازية
وتنفيذاَ للقرارات احلكومية املتعلقة بالتباعد االجتماعي ،ويعترب مكم ً
ال
للملتقيات ال�سنوية التي تنظمها ال��دار منذ ع��ام  ،2017فقد نظمت
الدار ملتقى الأخ�صائيني االجتماعيني الأول حتت �شعار " نرتقي معاً"،
�أما الثاين يف عام  2018فقد جاء حتت �شعار"من �أجل خدمة جمتمعية
م�ستدامة" ،ويف العام املا�ضي جاء امللتقى بعنوان «ملتقى التالحم املجتمعي
للأخ�صائيني االجتماعيني».

�أول فعالية متخ�ص�صة بالت�صميم واالبتكار على م�ستوى العامل منذ تف�شي وباء كورونا

حيّ دبي للت�صميم ا�ستقطب �آالف الزائرين
خالل فعاليات �أ�سبوع دبي للت�صميم 2020

•• دبي -الفجر

حي دبي للت�صميم حركة ن�شطة م�ؤخراً خالل وبعد فعاليات �أ�سبوع
�شهد ّ
دبي للت�صميم � ،2020أكرب فعالية تقام على م�ستوى العامل منذ بدء تف�شي
وباء كورونا ،وا�ستقبل �آالف املتخ�ص�صني وامل�صممني من الإمارات واملنطقة
والعامل �ضمن �أج��واء رائعة مع االلتزام التام مبختلف ال�شروط والتدابري
والإجراءات االحرتازية املعمول بها يف الإمارة.
وع �ل��ى م��دى ��س�ت��ة �أي ��ام وب��اع �ت �ب��اره ال���ش��ري��ك اال��س�ترات�ي�ج��ي لأ� �س �ب��وع دبي
حي دبي للت�صميم �أبوابه ملجموعة متنوعة من الفعاليات
للت�صميم ،فتح ّ
والعرو�ض واحل��وارات احلية والرقمية منها "امللتقى الإقليمي للهند�سة
املعمارية" ال��ذي �أقيم بال�شراكة مع املعهد امللكي للمهند�سني املعماريني
الربيطانيني "ريبا" ف��رع منطقة اخلليج .كما ق��ام معهد دب��ي للت�صميم
حي دبي للت�صميم ،بال�شراكة مع
واالبتكار  ،DIDIاملركز املعريف املتميز يف ّ
حا�ضنة امل�شاريع النا�شئة  in5للت�صميم ،بتزويد الزائرين مبجموعة من
الت�صاميم والأعمال الإبداعية .وت�أكيداً على �أهمية احلدث ،قامت معايل
حي دبي
نورة بنت حممد الكعبي ،وزيرة الثقافة و ال�شباب الإماراتية ،بزيارة ّ
للت�صميم ،يف جولة على املن�ش�آت واملعار�ض اخلارجية ،و�شملت اجلولة معر�ض
"  " Please Sit Hearاملخ�ص�ص للمقاعد اخلارجية امل�ستخدمة يف
الهواء الطلق والتي تراعي التباعد االجتماعي ،وابتكر معرو�ضاته ثالثة
حي دبي للت�صميم ،وهم :اجلود لوتاه،
م�صممني �إماراتيني ،يعملون �ضمن ّ
وخالد �شعفار وحمد خوري .وبهذه املنا�سبة ،قالت خديجة الب�ستكي ،املدير
حلي دبي للت�صميم" :اختتمت دبي بنجاح كبري� ،إحدى الفعاليات
التنفيذي ّ
الكربى على م�ستوى العامل ،والتي تقام على �أر�ض الواقع للمرة الأوىل منذ
بدء انت�شار وباء كورونا .وبالنظر �إىل الظروف اال�ستثنائية التي ن�شهدها،
ف�إن هذا يُ�ش ّكل �إجنازاً كبرياً ،وينبغي �أن ُت�سهم جاهزية �إمارة دبي ومرونتها
يف منح الأم��ل والثقة لبقية العامل بعودة الفعاليات احلقيقية �إىل �أر�ض
الواقع مرة �أخرى" .و�أ�ضافت الب�ستكي�" :شهد �أ�سبوع دبي للت�صميم منواً
كمن�صة هامة تعر�ض
ور�سخ مكانته ّ
كبرياً على مدى ال�سنوات ال�ست املا�ضيةّ ،
املواهب واالبتكارات يف جماالت الفن والعمارة والت�صميم .ونحن نفخر من
جانبنا بامل�ساهمة يف هذا النجاح ك�شريك ا�سرتاتيجي للعام ال�ساد�س على
التوايل ،كما نتطلع �إىل البناء م�ستقب ً
ال على ما حققناه من �سمعة متنامية
للقطاعات الإبداعية يف الإمارات العربية املتحدة".

نظم معهد ال�صحة العامة بكلية الطب
وال �ع �ل��وم ال�صحية يف ج��ام�ع��ة الإم� ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ن� ��دوة ع�ل�م�ي��ة مثرية
لالهتمام عرب الإنرتنت بعنوان :ال �شيء
�صحيح وكل �شيء ممكن :ال�صحة العامة
يف عامل الأخبار املزيفة والتي ت�أتي �ضمن
�سل�سلة ن��دوات ال�صحة العامة العلمية
� �ش �ه��ري �اً ب �ه��دف ت �ع��زي��ز ث �ق��اف��ة املجتمع
ب�أهمية ال�صحة العامة والوعي ال�صحي.
ق��دم��ت ال �ن��دوة ع��دة حم��اور منها :فهم
طبيعة الأخبار املزيفة  ،و�آليات ن�شرها،
وم� ��ن وراء ب ��ث الأخ � �ب� ��ار امل ��زي �ف ��ة ،وما
ال�ف��وائ��د ال�ت��ي يتم حتقيقها ،وم��ا الذي
ميكن فعله لوقف �أو تقليل ال�ضرر الناجت
عن هذه الر�سائل خا�صة يف ظل جائحة
كوفيد  .-19و�أو�ضح الربوفي�سور مارتن
ماكي من كلية لندن لل�صحة والأمرا�ض
اال�ستوائية ب�أن الأخبار املزيفة �أ�صبحت
�شائعة وقد متت م�شاركتها ب�شكل متزايد

الأمرا�ض املعدية احلديثة مثل فريو�س
ال � ��ورم احل�ل�ي�م��ي ال �ب �� �ش��ري واللقاحات
التي تو�ضح كيف خلقت الأخبار الكاذبة
ج ��واً م��ن اخل ��وف وان� �ع ��دام ال�ث�ق��ة جتاه
الفوائد ال�صحية لهذه اللقاحات وكيف
مت ت�شجيع امل�ع�ت�ق��دات ال�صحية اخلط�أ
وال�ت�روي��ج ل�ه��ا .وع� ��اد ًة م��ا ت�ك��ون فوائد
الأخ �ب��ار امل��زي�ف��ة ع�بر و��س��ائ��ل التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي م��ال�ي��ة ل�ل�تروي��ج والإع�ل�ان
ع� ��ن م �ن �ت �ج��ات ال� ��� �ش ��رك ��ات ..وبح�سب
الربوفي�سور ال يوجد ل��دى العديد من
الدول ت�شريعات ملعاجلة ق�ضايا الأخبار
الكاذبة التي تلحق ال�ضرر ب�صحة النا�س
ل ��ذا ب��ات��ت الأه �م �ي��ة م�ل�ح��ة �إىل تطوير
الآليات للحد من الأخبار املفربكة وغري
ال�صحيحة .وه�ن��اك �أي���ض�اً ح��اج��ة قوية
لتنظيم و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
يف ن�شر الأخبار ال�صحية املزيفة خا�صة
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي خالل للق�ضايا ال�صحية و�سلوك البحث عن ال� �ن ��دوة � �ش��واه��د ح �ي��ة ق��دمي��ة وحديثة امل ��واد ال�ت��ي تنتجها جمموعة م�ضادات
ال���س�ن��وات القليلة امل��ا��ض�ي��ة .م�ن��وه�اً �إىل ال�صحة ال��ذي ميكن �أن ي�ضر بال�صحة م �ع��ا� �ص��رة ع ��ن ت���ض�ل�ي��ل احل �ق��ائ��ق عرب ال� �ل� �ق ��اح ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة خ �ل��ال جائحة
�أن الأخ �ب��ار ال�ك��اذب��ة ذات �أه�م�ي��ة خا�صة وي �ع��ر���ض احل� �ي ��اة ل �ل �خ �ط��ر ..وعر�ضت هذه الو�سائل وقدمت �أمثلة عن ق�ضايا .COVID-19

رواية «كيميا» يف جمل�س �شما حممد للفكر واملعرفة

•• العني-الفجر

ا� �س �ت �� �ض��اف جم �ل ����س � �ش �م��ا حم �م��د للفكر
وامل �ع��رف��ة ال �ك��ات��ب وال���ص�ح�ف��ي وال�شاعر
امل���ص��ري ول�ي��د ع�ل�اء ال��دي��ن ع�بر من�شط
ن ��دوة ال�ك�ت��اب ملناق�شة رواي �ت��ه ( كيميا )
وال�صادرة عن دار ال�شروق امل�صرية والتي
�صنفت ��ض�م��ن �أه ��م ع���ش��رة ك�ت��ب ي�ضمها
م �ع��ر���ض ال �ق��اه��رة ال � ��دويل ل �ل �ك �ت��اب عام
2019
وبد�أت الندوة بكلمة ال�شيخة د� .شما بنت
حممد بن خالد �آل نهيان التي جاء فيها
ط��امل��ا ك��ان��ت ��س�يرة ج�ل�ال ال��دي��ن الرومي
ملهمة للكثري م��ن ال�ك�ت��اب وامل�ب��دع�ين ملا
حت�م�ل��ه ت �ل��ك ال �� �س�يرة م��ن ع��وام��ل جذب

�أ�سطورية تغلف ك��ل جوانبها و تتالم�س
م��ع ال� ��روح  ،و ل�ك��ن ك��ان��ت ك��ل احلكايات
ال� �ت ��ي ت���س�ت�ل�ه��م ج�ل��ال ال ��دي ��ن ال ��روم ��ي
تتعامل مع تلك ال�سرية بقد�سية �صوفية
كامنة وده���ش��ة روح�ي��ة  ،لكن ال�ي��وم نحن
�أم��ام ن�ص يتجاوز تلك القد�سية و يبحث
ع��ن زاوي ��ة �أخ ��رى ل�يرى بها ع��امل جالل
ال��دي��ن ال��روم��ي ب�صورة �إن�سانية واقعية،
تعيد ال��رواي��ة ت�شكيل الوعي عند القارئ
وك ��أن الكاتب ميد ي��ده يف رك��ن مظلم من
ق�صة ال��روم��ي ليلتقط لنا "كيميا" تلك
الفتاة ال�صغرية التي كانت �ضحية ظروف
�ساقتها لبيت ال��روم��ي لت�صبح ج��زءا من
ق�صته و لغزا بالغ ال��رم��ادي��ة ب�لا مفاتيح
للو�صول �إىل حل.

ث��م ط��رح��ت ت �� �س��ا�ؤالت ع �ل��ى ال �ك��ات��ب ما
الذي دفعك ناحية اختيار "كيميا" لتكون
�شخ�صيتك امل �ح��وري��ة يف ال ��رواي ��ة؟ وهل
خ�شيت هذا االختالف بني ر�ؤيتك للرومي
ور�ؤية �آليف �شافاق يف رواية قواعد الع�شق
الأرب �ع ��ون و رواي ��ة "بنت" م��والن��ا؟ وهل
ذك��رك للروايتني يف رواي �ت��ك ه��و ا�ستباق
لهذه اجلدل؟ وهل الربط ما بني البطل و
بني �شخ�صيتك احلقيقية هو ربط �صادف
�شعورا خا�صا ؟ �أم هو لهدف �سردي؟ و هل
حالة احللم التي بنيت عليها العمل حدثت
لك من قبل ؟ ثم ا�ستطردت قائلة :و يف
النهاية حني يكتب الروائي بعقلية الباحث
و ل�غ��ة ال���ش��اع��ر و ب��راع��ة ال��روائ��ي �سنجد
رواية "كيميا" مثاال

كما �شارك احل�ضور بطرح �أ�سئلة متعمقة
حول جمريات الرواية والتي �أجاب الكاتب
عليها جميعا معربا ع��ن �إعجابه بالعمق
النقدي والتحليلي عرب ا�ستماعه ملا جاء ،
م�شريا �إىل �أن "كيميا" ما هي �إال جت�سيد
ل �ل �ن �ظ��رة �إىل امل� � ��ر�أة م �ن��ذ ث �م��ان �ي��ة ق ��رون
وظلمها وحرمانها ممن حتب كما حدث
مع "كيميا" فقد حرمت بعد موتها من �أن
يكون لها قربا ،م�شريا �إىل �أنه اكت�شف ذلك
خالل زيارته ملدينة "قونية" وو�صوله �إىل
مكان قرب جالل الدين الرومي ،حيث وجد
حول قربه قبورا عديدة لأزواج��ه و�أبنائه

بح�ضور م�ؤ�س�سات حكومية و�شبه حكومية و�شركات خا�صة

وجريانه  ،لكنه مل يجد قرب "كيميا"  ،ثم
ق��ال و�أن ��ا يف "قونية" تعر�ضت لهواج�س
خميفة واكت�شفت �أن اب��ن ال��روم��ي ا�سمه
"وليد" وبد�أت الكتابة عن "كيميا" .
و�أ��ض��اف �إن "كيميا" رواي��ة ع��ن �شخ�صية
حقيقية ،وم�صادرها ن��ادرة ،وعندما نريد
ال �ت �ح��دث ع�ن �ه��ا ،ف�ي�ج��ب �أن ن�ت�ح��دث مبا
ين�صفها .وعرب �س�ؤال حول الغالف وعتبات
الرواية فقد �أ�شاد الكاتب بغالف الرواية
للفنان عمرو الكفراوي قائال  :حني ر�أيته
�أعجبت به ومل �أراجع يف ت�صميمه و قلت �إن
هذه هي "كيميا".

فر�ص وظيفية متنوعة لـ  840من خريجي وطلبة جامعة زايد خالل املعر�ض املهني االفرتا�ضي
•• �أبوظبي -الفجر

نظمت �إدارة ال�ش�ؤون املهنية واخلريجني بجامعة
زايد املعر�ض املهني الأول للعام الأكادميي احلايل
 2021-2020بعنوان" :مهارات بارزة ،فر�ص
واعدة" ،وذلك بهدف دعم التوطني وتوفري فر�ص
ل�ل�ت��وظ�ي��ف حل ��وايل  840م��ن ط�ل�ب��ة وخريجي
اجلامعة وم�ساعدتهم على اتخاذ القرارات املهنية
على �أ�س�س ع َملية.
وج ��اء امل �ع��ر���ض امل�ه�ن��ي ه ��ذا ال �ع��ام ب�ح�ل��ة جديدة
خمتلفة عن �سابقاتها من الأع��وام املا�ضية ،كونه
ل�ق��ا ًء افرتا�ضيا ع�بر من�صة افرتا�ضية معروفة
بدعمها للطلبة واخلريجني لإيجاد الوظائف التي
تنا�سب تطلعاتهم ومتطلباتهم وتالئم قدراتهم
املهنية ،وتوفر لهم املن�صة فر�ص ات�صال مبا�شر
م��ع ال���ش��رك��ات وامل��ؤ��س���س��ات ال�ب��اح�ث��ة ع��ن املواهب
ال���ش��اب��ة وال �ك �ف��اءات اجل ��دي ��دة .وج�م�ع��ت جامعة
زاي��د عرب املن�صة  35جهة عمل لتعر�ض فر�صا
وظ�ي�ف�ي��ة م�ت�ن��وع��ة دائ �م��ة وم ��ؤق �ت��ة ت�غ�ط��ي كافة
التخ�ص�صات الدرا�سية ،وفتحت املجال حلوارات
مبا�شرة بني ال�شركات والباحثني عن عمل ،حيث
ي�ستطيع اخلريج اختيار �أحد الوظائف املعرو�ضة
ويتقدم �إليها مبا�شرة ويحظى مبقابلة فورية عرب
املن�صة.
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ه�ن��د ال��ر��س�ت�م��اين – م�ساعدة
ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام�ع��ة  -ع �م��ادة � �ش ��ؤون الطلبة:
"�أنه وبالرغم من ال�ظ��روف التي فر�ضها تف�شي
وب��اء كورونا والتي �أعاقة �إق��ام��ات مثل ه��ذا النوع
من املعار�ض ال�سنوية التي ت�ضم عددا كبريا من
احل�ضور يف مكان واحد� ،إال �أن فريق العمل ارت�أى
الغتنام الفر�صة وال�شروع يف ف�صل جديد يجمع
�أ�صحاب العمل واخلريجني يف ف�ضاء افرتا�ضي
واح��د ،يجعلهم على توا�صل �سهل و�سل�س ويقرب
ال �ف��ر���ص ل�ل�ب��اح�ث�ين ع�ن�ه��ا ،وي �ق��دم ل�ه��م خيارات
متنوعة".
و�أ�ضافت" :ح�ضر املعر�ض افرتا�ضيا ما يزيد عن
 840م�شاركا من طلبة وخريجي جامعة زايد،
وتفاعلوا ع�بره ب�شكل �إي�ج��اب��ي و�أب ��دوا �سعادتهم

بالفر�صة ال�ت��ي �أت�ي�ح��ت ل�ه��م ،ف�ض ً
ال ع��ن اهتمام
اجل��ام �ع��ة ب�ت�ن�ظ�ي��م م �ع��ر���ض �آخ� ��ر ل�ط�ل�ب��ة ال�سنة
الأخرية باجلامعة مع نهاية الف�صل اجلاري يقدم
فر�صا للتدريب الوظيفي".
ومن جهته �أعرب فهد العريقي ،خريج جامعة زايد
دفعة  2014عن امتنانه للجامعة على احلدث
االفرتا�ضي ،قائال" :قدم لنا املعر�ض جمموعة
متنوعة من امل�ؤ�س�سات والوظائف ال�شاغرة يف وقت
واحد ،وكان من ال�سهل ت�صفحها والبحث خاللها
لإيجاد الوظائف التي تنا�سبنا".
و�أ��ض��اف�" :أ َف ِ�ضل معر�ض التوظيف االفرتا�ضي
كونه �سهل يف اال�ستخدام ،كما �أن له ت�أثرياً �إيجابياً
على البيئة كوننا ال نحتاج لطباعة ن�سخ ورقية
لل�سرية الذاتية وا�ستمارة الطلبات".
وق��ال��ت ال�ط��ال�ب��ة (ر�� ��.س) يف �سنة ال��راب�ع��ة بكلية
االبتكار التقني " :كان من ال�سهل جداً �إيجاد ما
كنت �أبحث عنه ،حيث وج��دت تنوعا يف ال�شركات
التي �أرغب يف التدرب والتوظف فيها ".و�أ�ضافت":
يت�ضمن معر�ض التوظيف االعتيادي ميزات عدة
ولكنني �أُف ��ّ��ض��ل م�ع��ر���ض ال�ت��وظ�ي��ف االفرتا�ضي
لإم�ك��ان�ي��ة ال�ت��وا��ص��ل م��ع �أك�ث�ر م��ن ��ش��رك��ة يف �آن
واحد".
��ض��م امل�ع��ر���ض جم�م��وع��ة متنوعة م��ن امل�ؤ�س�سات
احلكومية و�شبه احلكومية وال�شركات اخلا�صة
من جم��االت خمتلفة ك��الإدارة ،وتقنية املعلومات
وال �ب �ن��وك ،وال �ت ��أم�ين ،وال�ق�ط��اع ال�صحي وقطاع
البيع بالتجزئة وغ�يره��ا م��ن التخ�ص�صات التي
�شملت كافة التخ�ص�صات الدرا�سية التي تقدمها
اجلامعة.
تنظم جامعة زاي��د معر�ضني مهنيني بحرميها
املتواجدين ب��إم��ارة �أبوظبي ودب��ي ب�شكل �سنوي،
املعر�ض الأول يكون خالل الف�صل الدرا�سي الأول
والثاين مع نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين ،وي�ضم
املعر�ضان عددا من ال�شركات احلكومية واخلا�صة
من خمتلف القطاعات التي ت�شمل وظائف جلميع
التخ�ص�صات املتوفرة يف اجلامعة .كما �أن املعر�ض
ي�سمح للطلبة ب�إجراء مقابالت فورية مع �شركات
التوظيف �سواء لفر�ص عمل دائمة� ،أو م�ؤقتة.
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ما الأطعمة التي حتافظ على رطوبة اجل�سم ون�شاطه و�سالمة وظائفه؟ وكيف
ميكن تزويده بكميات كافية من املاء من خالل امل�شروبات والأغذية؟ وهل
القهوة ت�سحب املاء من اجل�سم؟ هذه الأ�سئلة وغريها جنيب عليها هنا.
يف مقالها الذي ن�شرته جملة "�سانتي بلو�س" ()santeplus
الفرن�سية ،قالت الكاتبة روز �إيه �إن اجل�سم يحتاج
�إىل االحتفاظ بالرطوبة طوال الوقت ،لذلك
من ال�ضروري �أن ننتبه با�ستمرار �إىل كمية املاء
التي ن�ستهلكها.

23

�إ�ضافة للماء نحتاج اىل تناول بع�ض االطعمة الغنية به

كيف ميكنك احلفاظ على رطوبة ج�سمك طوال اليوم؟
و�إىل جانب املاء الذي يعترب بال �شك م�صدرا
رئي�سيا لرتطيب اجل�سم ،تقول الكاتبة �إننا
نحتاج �إىل تناول الأطعمة الغنية باملاء للحفاظ
على ال�صحة ،وتقوية جهاز املناعة والوقاية
من الأمرا�ض.
ما الأطعمة الغنية باملياه؟
م��ن ال���ض��روري �إدم��اج الأطعمة التي
حت�ت��وي على كميات ك�ب�يرة من
املاء -مثل الفواكه واخل�ضار-
يف نظامنا الغذائي� ،إذ ت�ساعد
على مد اجل�سم مبا يحتاجه
من املاء ،وت�ساهم يف احلفاظ
على ال�صحة ب�شكل عام.
وه� �ن ��ا جم �م ��وع ��ة م� ��ن �أب � ��رز
الأط� �ع� �م ��ة ال� �ت ��ي حت� �ت ��وي يف
تركيبتها على ن�سبة عالية من
املاء:
اخل�س% 96 :
اخليار% 95 :
الكرف�س% 95 :
الكو�سة% 94 :
البطيخ الأحمر% 92 :
القرنبيط% 92 :
امللفوف% 92 :
الفراولة% 91 :
ال�شمام% 90 :
اخلوخ% 89 :
ال�برت�ق��ال88 :
%
و�أ� � � �ش� � ��ارت الكاتبة
�إىل �أن ه� � ��ذه الأن � � � ��واع
م ��ن ال �ف��اك �ه��ة واخل �� �ض��ار توفر
الكمية الالزمة من الفيتامينات واملعادن
ال�ضرورية للج�سم ،بالإ�ضافة �إىل كونها غنية
ب��امل�ي��اه .وت�ستهلك ه��ذه اخل�ضار
والفاكهة بطرق خمتلفة ،يف
الع�صري �أو احل�ساء �أو
ال�سلطة ،وهي
م � �ف � �ي� ��دة
للج�سم

ومناعته من خ�لال الفيتامينات وم�ضادات الأك�سدة
التي حتتويها.
كيف ميكنك احلفاظ على رطوبة ج�سمك طوال
اليوم؟
وفقا للكاتبة ،من ال�ضروري اتباع عادات �صحية يومية
ل�ضمان ح�صول اجل�سم على كمية كافية من املاء:
ينبغي عليك ��ش��رب ك��وب م��ن امل ��اء يف ال���ص�ب��اح عنداال�ستيقاظ.
احتفظ دائ�م��ا بزجاجة م�ي��اه بالقرب منك حتى التن�سى �شرب املاء.
ا�ستبدل �شرب ال�صودا باملياه.�أ��ض��ف فاكهة �أو �أوراق النعناع �إىل امل��اء ملنحه مذاقا�أف�ضل.
قم بتنزيل تطبيق يذكرك ب�شرب كمية كافية من املاءوي�ساعدك على تتبع كمية املياه التي تتناولها.
ماذا عن القهوة؟
يعتقد البع�ض �أن القهوة لها ت�أثري مدر للبول بفعل
الكافيني املوجود بها ،وهو ما يلزم من ي�شربها بتناول
كوب من املاء بعدها للتعوي�ض ،فما مدى �صحة هذا
االعتقاد؟
�أو�ضحت اجلمعية الأملانية للتغذية �أنه ال ي�ضر �شرب
ك��وب م��ن امل��اء بعد فنجان ال�ق�ه��وة ،لكن ه��ذا لي�س
�ضروريا ،فبالن�سبة للعديد
من الأ�شخا�ص ت�ساهم
ال � �ق � �ه� ��وة ب�شكل
ك� �ب�ي�ر يف �إج � �م� ��ايل
ا�ستهالكهم اليومي
م� ��ن امل � �ي ��اه،

حيث يتم احت�سابها �ضمن ت ��وازن ال���س��وائ��ل متاما
مثل �أي م�شروب �آخر ،على �سبيل املثال كوب ع�صري �أو
كوب �شاي.
�صحيح �أن الكافيني املوجود يف القهوة له ت�أثري
م��در ل�ل�ب��ول ،وت ��ؤث��ر ك��ل م��ن ك�م�ي��ة الكافيني
وت �ك��رار ت �ن��اول ال�ق�ه��وة ع�ل��ى ذل ��ك� ،إال �أن هذا
الت�أثري وقتي و�أقل و�ضوحا مع اال�ستهالك
املنتظم للقهوة.
ون�ظ��را لت�أثريها املحفز للقلب والدورة
ال��دم��وي��ة ،ال ينبغي ا��س�ت�خ��دام القهوة
لإرواء العط�ش �أو �أن حتل يف ذلك حمل
امل� �ي ��اه امل �ع��دن �ي��ة وم� �ي ��اه ال�شرب
وغ�ي�ره��ا م��ن امل�شروبات
م �ن �خ �ف �� �ض��ة ال �� �س �ع ��رات
احل � ��راري � ��ة ،وم� ��ع ذلك
لي�س هناك ما مينع
م� � � ��ن اال� � �س � �ت � �ه �ل��اك
املعتدل مبا ي�صل �إىل
� 4أك ��واب م��ن القهوة
يوميا.
ف�����وائ�����د ت��رط��ي��ب
اجل�سم:
حت�سني املزاج.تعزيز وظائف الكلى.تخفيف ال��وزن ،وم��ع �أن��ه الي ��ؤدي ��ش��رب امل��اء �إىل �إنقا�ص
الوزن ب�شكل مبا�شر ،ف�إنه ي�ساعد
يف تعزيز ال�شعور بال�شبع ويجعلك
�أقل نهما .يف الواقع ،ي�ساعد
�شرب املاء قبل الوجبات
م� �ب ��ا�� �ش ��رة ع� �ل ��ى ت� �ن ��اول
كميات �أقل من الطعام.
ترطيب الب�شرة.تقليل خماطر التهابات امل�سالكالبولية.
جت� �ن ��ب ال �� �ص ��داعوت � � �خ � � �ف � � �ي� � ��ف
�آالم � ��ه� ،إذ �إن
اجل � � �ف � ��اف قد
ي �ل �ع��ب دورا يف
ال�صداع.

كيفية اكت�شاف ال�صداع الناجم عن "كوفيد"19 -

تعك�س �أعرا�ض فريو�س كورونا مدى �شدة هجوم املر�ض الفريو�سي على اجل�سم ،ويعد ال�صداع العار�ض الأقل �شيوعا
 هل يختلف عن ال�صداع العادي؟.وتتمثل الأعرا�ض الرئي�سية يف ارتفاع درجة احلرارة و�سعال
جديد وم�ستمر ،مع فقدان �أو تغري يف حا�سة ال�شم �أو
ال�ت��ذوق ،وفقا لإدارة ال�صحة الوطنية الربيطانية
(.)NHS
وت�شري الأبحاث �إىل �أن الآث��ار املحتملة لـ "كوفيد-
 ،"19متتد �إىل ما هو �أبعد من هذه الأعرا�ض.
و� �س �ع��ى م �ق��ال ُن �� �ش��ر يف جم �ل��ة & Diabetes
Metabolic Syndrome: Clinical
� ،Research & Reviewsإىل حتديد بع�ض
الأعرا�ض الأقل انت�شارا لـ "كوفيد."-19
ومن خالل غربلة الأدبيات احلديثة ،وجد الباحثون
�أن ال�صداع هو خام�س �أك�ثر �أعرا�ض "كوفيد"-19
�شيوعا ،بعد احلمى وال�سعال والأمل الع�ضلي و�ضيق
التنف�س.
والح��ظ الباحثون �أن ال�صداع يف حالة الإ�صابة بفريو�س
ك ��ورون ��ا ظ �ه��ر ل ��دى � 6.5%إىل  53%م��ن امل��ر� �ض��ى يف
الدرا�سات احلديثة.
كما �أو�ضحوا �أن هناك عددا من "امليزات" التي ميكن �أن
ت�ساعد يف حتديد ال�صداع الناجم عن "كوفيد-
."19
وك�شف فريق البحث �أن ال�صداع ات�سم
ببداية مفاجئة �إىل تدريجية و�ضعف
اال��س�ت�ج��اب��ة ل�ل�م���س�ك�ن��ات ال�شائعة
(م �� �س �ك �ن��ات الأمل)� ،أو ارتفاع
معدل االنتكا�س ،وكان يقت�صر
ع�ل��ى امل��رح �ل��ة ال�ن���ش�ط��ة من
"كوفيد."-19
وخل�صوا �إىل �أن "انت�شار
ال� � ��� � �ص � ��داع يف ع � ��دوى
فريو�س كورونا ،يبدو
�أنه ال ي�ستهان به من

حيث التنوع والو�صف ال�سريري ،لأن الرتكيز احلايل من املحتمل �أن يكون
موجها نحو مر�ضى اجلهاز التنف�سي احلاد".
و�أبرز التحقيق �أي�ضا انت�شار �أعرا�ض اجلهاز اله�ضمي ،مبا يف ذلك الإ�سهال.
و�أ�شار الباحثون �إىل مراجعة منهجية وحتليل لـ  6064مري�ضا بـ"كوفيد-
� ،"19أبلغوا عن �أعرا�ض اجلهاز اله�ضمي ،وكان معدل االنت�شار املجمع
لأع��را���ض اجل�ه��از اله�ضمي  ،15%و�أك�ثره��ا �شيوعا :الغثيان �أو القيء
والإ�سهال وفقدان ال�شهية.
و�أفاد املعدون �أن نحو  10%من املر�ضى لي�س لديهم �سمات تنف�سية ،لكنهم
يظهرون فقط م��ع �أع��را���ض اجل�ه��از اله�ضمي عند الإ��ص��اب��ة ب�ـ SARS-
.CoV-2

 كيف ميكن اال�ستجابة لأعرا�ض "كوفيد"-19؟وفقا لن�صائح ال�صحة العامة� ،إذا ك��ان لديك �أي من الأع��را���ض الرئي�سية
لفريو�س كورونا،
فعليك �إجراء اختبار يف �أ�سرع وقت ممكن.
وينبغي �أن تبقى �أنت و�أي �شخ�ص تعي�ش معه يف املنزل ،و�أال يكون لديك زوار
حتى حت�صل على نتيجة االختبار.
ويجب �أي�ضا �أن يظل �أي �شخ�ص يف فقاعة الدعم يف املنزل� ،إذا كنت على
ات�صال وثيق به منذ بدء الأعرا�ض �أو خالل � 48ساعة قبل �أن تبد�أ .وتعد
فقاعة الدعم املكان الذي ميكن فيه ل�شخ�ص يعي�ش مبفرده (�أو مع �أطفاله
فقط) مقابلة �أ�شخا�ص من منزل �آخر.
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العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2013والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  280 :مرت مربع  -القيمه
التقديرية  ( 220,000.00 :مائتان وع�شرون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده) يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2121والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  280.001 :مرت مربع -
القيمه التقديرية  ( 150,000.00 :مائه وخم�سون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده ) يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2120والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  280.001 :مرت مربع -
القيمه التقديرية  ( 160,000.00 :مائه و �ستون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2121والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  280.001 :مرت مربع -
القيمه التقديرية  ( 150,000.00 :مائه وخم�سون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

الإمارات العربية املتحدة

الإمارات العربية املتحدة

الإمارات العربية املتحدة

الإمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2073والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  330.08 :مرت مربع -
القيمه التقديرية  ( 188,000.00 :مائه وثمانيه و ثمانون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2056والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  309.255 :مرت مربع -
القيمه التقديرية  ( 175,000.00 :مائه وخم�سة و�سبعون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2032والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  280 :مرت مربع  -القيمه
التقديرية  ( 150,000.00 :مائه وخم�سون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2017والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  280 :مرت مربع  -القيمه
التقديرية  ( 220,000.00 :مائتان وع�شرون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

الإمارات العربية املتحدة

الإمارات العربية املتحدة

الإمارات العربية املتحدة

الإمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده) يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2013والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  280 :مرت مربع  -القيمه
التقديرية  ( 220,000.00 :مائتان وع�شرون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2111والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  279.999 :مرت مربع -
القيمه التقديرية  ( 150,000.00 :مائه و خم�سون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2106والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  394.494 :مرت مربع -
القيمه التقديرية  ( 225,000.00 :مائتان وخم�سة وع�شرون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2087والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  280.001 :مرت مربع -
القيمه التقديرية  ( 150,000.00 :مائه وخم�سون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

الإمارات العربية املتحدة

الإمارات العربية املتحدة

الإمارات العربية املتحدة

الإمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده) يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2056والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  309.255 :مرت مربع -
القيمه التقديرية  ( 175,000.00 :مائه وخم�سة و�سبعون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده) يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2032والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  280 :مرت مربع  -القيمه
التقديرية  ( 150,000.00 :مائه وخم�سون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده) يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2017والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  280 :مرت مربع  -القيمه
التقديرية  ( 220,000.00 :مائتان وع�شرون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2120والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  280.001 :مرت مربع -
القيمه التقديرية  ( 160,000.00 :مائه و �ستون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

الإمارات العربية املتحدة

الإمارات العربية املتحدة

الإمارات العربية املتحدة

الإمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده) يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2111والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  279.999 :مرت مربع -
القيمه التقديرية  ( 150,000.00 :مائه و خم�سون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
مذكرة اعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة  ,املحكمة االبتدائية املدنيه
يف الدعوى رقم� SHCFICICPL2020 /0006394:أمر �أداء

اىل املحكوم عليه�/شركة �سابا م.م.ح م�سعود عمر خان ب�صفته املخول بادارة احل�ساب واملوقع
على ال�شيكات
قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح /يونيتك تريدجن
م.م.ح  -بالتايل:
ن�أمر بالزام املدعي عليهما ان ي�ؤديا للمدعية بالت�ضامن فيما بينهما املبلغ املبني يف �صحيفة امر
االداء مو�ضوع القرار املاثل والزمتهما بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا اعتبارا من تاريخ
قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�صروفات  ,حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة
القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره

القا�ضي/د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده) يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2106والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  394.494 :مرت مربع -
القيمه التقديرية  ( 225,000.00 :مائتان وخم�سة وع�شرون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده) يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار:نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2087والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  280.001 :مرت مربع -
القيمه التقديرية  ( 150,000.00 :مائه وخم�سون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

وزارة العدل

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضدها
فى الدعوى رقم  2018/437تنفيذ عقاري

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2018/437تنفيذ عقاري

رئي�س الق�سم

�إعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده) يف الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد
عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم اخلمي�س املوافق  2020-11-26ال�ساعة  12:00ظهر ًا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات
وعلى موقعها االلكرتوين  )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2073والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابق ًا احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  330.08 :مرت مربع -
القيمه التقديرية  ( 188,000.00 :مائه وثمانيه و ثمانون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فور ًا
يو�سف حممد بن خر�شم /مدير اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي االبتدائية

طالب التنفيذ�:سمري حممد عودة القدومي ب�صفته مدير امار �سيتي
عنوانه  :االم��ارات  -امارة دبي  -دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى برج ال�صقر لالعمال � -شقة الرابع  - 402بجوار حمطة مرتو ابراج
االمارات  -بوكالة املحامي ابراهيم البناء
املنفذ �ضده :م�ؤ�س�سة ار بي اي لال�ستثمار  -منطقة حرة  -م�ؤ�س�سة فردية ميكلها ال�سيد/ايجوزايزاف  -واخرون
عنوانه :االم��ارات  -امارة دبي  -دبي  -بور�سعيد  -ديره � -شارع بور�سعيد  -مبنى جممع ا�سيكو لالعمال � -شقة ال�ساد�س  - 602جممع ا�سيكو
لالعمال -بوكالة مكتب احمد ابراهيم للمحاماه واال�ست�شارات القانونيه
املنفذ �ضده�:شركة ذاهيلز ريل ا�ستيت ديفيلومبنت �ش.ذ.م.م
انه يف يوم االربعاء املوافق  2020/11/25ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة
او�صافه �أدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين . ) www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه
ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�شر
التالية لر�سوم املزاد ب�شرط ان ال تقل الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  ,وفيما
يلي بيان او�صاف املمتلكات :نوع العقار ار�ض ف�ضاء  -املنطقة ند ال�شبا االوىل  -رقم االر�ض  - 118امل�ساحة  1393.52مرت مربع  -التقييم
 6299878درهم  -مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

طالب التنفيذ�:سمري حممد عودة القدومي ب�صفته مدير امار �سيتي
عنوانه  :االم��ارات  -امارة دبي  -دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى برج ال�صقر لالعمال � -شقة الرابع  - 402بجوار حمطة مرتو ابراج
االمارات  -بوكالة املحامي ابراهيم البناء
املنفذ �ضده :م�ؤ�س�سة ار بي اي لال�ستثمار  -منطقة حرة  -م�ؤ�س�سة فردية ميكلها ال�سيد/ايجوزايزاف  -واخرون
عنوانه :االم��ارات  -امارة دبي  -دبي  -بور�سعيد  -ديره � -شارع بور�سعيد  -مبنى جممع ا�سيكو لالعمال � -شقة ال�ساد�س  - 602جممع ا�سيكو
لالعمال -بوكالة مكتب احمد ابراهيم للمحاماه واال�ست�شارات القانونيه
املنفذ �ضده�:شركة ذاهيلز ريل ا�ستيت ديفيلومبنت �ش.ذ.م.م
انه يف يوم االربعاء املوافق  2020/11/25ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة
او�صافه �أدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين . ) www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه
ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�شر
التالية لر�سوم املزاد ب�شرط ان ال تقل الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  ,وفيما
يلي بيان او�صاف املمتلكات :نوع العقار ار�ض ف�ضاء  -املنطقة ند ال�شبا االوىل  -رقم االر�ض  - 118امل�ساحة  1393.52مرت مربع  -التقييم
 6299878درهم  -مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2019 /0003950:جتاري (جزئي)

اىل املدعي عليه:خاجه حمي الدين حممد بريوفيتيل ا�سماعيل
جمهول حمل االقامة:امارة ال�شارقة  -املنطقة احلرة باحلمرية  -قطعة ار�ض رقم 4j-05
 �صندوق بريد - 42880:هاتف متحرك - 0504598722 :هاتف رقم - 065269233:فاك�سرقم - 065269243:الربيد االلكرتوينinfo@bluesteellindustry.com:
بناء على طلب املدعية:ايه جي ئي �ستيل ملتد
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2020/12/7امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
املدنيه  -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 باللغتني العربية واالجنبية وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله
بو�صفك مدعي عليه  -حرر بتاريخ2020/11/18:
مدير اخلدمات الق�ضائية
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حمكمة التنفيذ

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  332/2020/551ا�ستئناف عقاري

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3692/2020/16جتاري جزئي

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة ادم�س ال�صالح ال�سفن  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/امل�شاريع االملانية اخلليجية املحدودة
وميثله  /عائ�شة حممد ح�سن طاهر
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )9089.5درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  382/2019عقاري كلي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن  :تريا كازا للو�ساطة العقارية وميثلها املدير/حممد يا�سر خان حممد اف�ضل -
�صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنهما  -1 :فهد زاهيد �سيد  -2احمد اعجاز احمد ف�ضل � -صفتهما بالق�ضية :
م�ست�أنف �ضدهما.
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن :
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2020/11/26ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن
بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
 5008/2020/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع الدعوى  :قيد الدعوى املاثلة واعالن املدعي عليهم بها والزام املدعي عليهم جميعا بالتكافل بان
ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )195.964.58درهم باال�ضافة للفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام �سندا الحكام املواد القانونية امل�شار اليها الزام املدعي عليهم بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :االفق العمال االملنيويوم والزجاج ذ.م.م  -2ع�صام ذوقان زين الدين  -3مكتوم عبيد
�سلطان عبيد غدير � -صفتهم بالق�ضية  :املدعي عليهم  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها قيد الدعوى املاثلة واعالن املدعي عليهم بها والزام
املدعي عليهم جميعا بالتكافل بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )195.964.58درهم باال�ضافة للفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام �سندا الحكام املواد القانونية امل�شار اليها
ال��زام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2020/11/30ال�ساعة � 8.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
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حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية التجارية
العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2355/2020/16جتاري جزئي

مو�ضوع الدعوى  :حل وت�صفية �شركة/اجمال لتجارة م�ستح�ضرات التجميل �ش.ذ.م.م وتعيني م�صفي للقيام
باجراءات احلل والت�صفية طبقا الحكام القانون مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :حممد ابراهيم �سعيد احمد زكي املدبويل � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله :خالد كلندر عبداهلل ح�سني � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهم  -1 :اجمال لتجارة م�ستح�ضرات التجميل ���ش.ذ.م.م وميثلها مديرها/ا�سماعيل �سامي ا�سماعيل
خليفه  -2ميثاء �صالح احمد بن طوق املري  -3نهى حممد ابراهيم التهامي �صفتهم بالق�ضية  :مدعي عليهم
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/21يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح/
حممد ابراهيم �سعيد احمد زكي املدبويل بحل وت�صفية �شركة /اجمال لتجارة م�ستح�ضرات التجميل �ش.ذ.م.م وتعيني
اخلبري احل�سابي �صاحب الدور م�صفيا لها وحددت اجرة مببلغ ع�شرون الف درهم على عاتق الت�صفية على ان يبا�شر
اعمال الت�صفية وفقا للوارد تف�صيال يف �أ�سباب ذلك احلكم والزمت املدعي عليهم مب�صاريف الدعوى وخم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
 879/2020/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/احمد حممد احمد خمي�س املحرزي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�صرف االمارات اال�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة)
وميثله  /جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�سالمي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )790612.61درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4680/2020/60امر اداء
مو�ضوع الدعوى :املو�ضوع/الزام املطلوب �ضده االمر بان ي�ؤدي لطالب االمر مبلغ وقدره
( )260.000درهم والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم
وامل�صاريف
طالب الإعالن  :زياد احمد طارق قدورة � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد حممد را�شد ال�سعدي � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2020/10/31بالزام املدعي عليه بان
ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )260.000درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية يف 2020/10/21:حتى تاريخ ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة ,ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5268/2020/209تنفيذ عمايل
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم 2019/11597:عمايل جزئي ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )111808درهم ل�صالح العامل ومبلغ ( )2257درهم ر�سوم ل�صالح املحكمة
طالب الإعالن  :ب�شري �سمري ملام � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:جو�سلني �شبلي خري اهلل � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه -1 :تي ات�ش او اي للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م� -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وق��دره ( )111808دره��م ل�صالح العامل ومبلغ ( )2257ر�سوم ل�صالح املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4282/2020/16جتاري جزئي
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )40661.25درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام
طالب الإعالن  :كلمات جروب انرتنا�شونال  -منطقة حرة ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :ات�ش  2فا�شن �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :املدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره
( )40661.25درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ رفع الدعوى
وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2020/11/24ال�ساعة � 8.30ص يف
قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  213/2014/211تنفيذ عقاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م 2013/508:عقاري كلي ،ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1915776درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :دي�سموند ترين�س هني�س � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه -1 :رويف جاردنز ليمتد� -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن وحدة العقارية
الكائنة يف منطقة ور�سان االوىل رقم الوحدة  G-03الكائنة مببنى رويف جاردنز على قطعة
االر�ض رقم ( )35وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وقدره ( )1915776درهم وذلك للعلم مبا
جاء ونفاذ مفعوله قانونا وفقا للقرار ال�صادر بتاريخ.2020/11/11:

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  22نوفمرب  2020العدد 13094

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  646/2020/18عقاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1ف�ؤاد عبا�س متيز  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له :م�صرف االمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/10/14يف الدعوى املذكورة
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعي مبلغ مقداره
( )747.362.68دره��م وال��زم��ت املدعي بالر�سوم وامل�صروفات وال��ف دره��م مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عمر فرج ربيع �سامل مقراف الفال�سي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�صرف االمارات اال�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة)
وميثله  /جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�سالمي
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة يف �سوق دبي املايل وهي عبارة عن �أ�سهم
لدى �شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة عدد الأ�سهم � 562سهم  ,وفاء للمبلغ املطالب
به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمةدبياالبتدائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن بالن�شر
 1910/2020/11مدين جزئي

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  440/2020/336طعن مدين

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :هينج وو  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :نوير مايردان
وميثله  :مرمي علي �صالح حميد حياز العليلي
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ترد وت�ؤدي للمدعي مبلغ ()17.000.00
درهم مع الفائدة القانونية امل�ستحقة عليه بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى ال�سداد التام مع
الزامها الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
نود اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور
عرب برنامج االت�صال املرئي تطبيق  BOTIMامام ادارة الدعوى االبتدائية احلادية ع�شر على هاتف
رق� ��م 00971543086937:يوم االربعاء املوافق  2020/11/25وذل��ك من ال�ساعة � 08:00ص ولغاية ال�ساعة
 12:30ظ او احل�ضور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد (الع�ضيد) لتقدمي جوابكم على
�صحيفة الدعوى ومرفقاتها �صورة من الئحة الدعوى  +حافظة م�ستندات ميكنكم االطالع على م�ستندات
الدعوى من خالل املوقع االلكرتوين ملحاكم دبي للتوا�صل يرجى االت�صال على .043347777

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

الكاتب العدل

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  324/2020/20جتاري كلي

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1اميوزمنت وايتووتر �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له :بيت االبتكار لل�سقاالت �ش.ذ.م.م
وميثله  :عبداهلل نا�صر من�صور حمد الكعبي
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/8/30يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح/بيت
االبتكار لل�سقاالت �ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ (مليوين و�سبعمائة وثالثة ع�شر الف
وثالثمائة واثني ع�شر درهم واربعة وخم�سني فل�سا) والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية
احلا�صل يف  2020/2/25وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العنوان  :مكتب رقم  204ملك عبداهلل ال�شعايل  -ديرة  -هور العنز  -ال�ه��ات��ف- 042389721:
الفاك�س ,042389722:مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية برامي انرجي خلدمات حقول ومن�ش�آت
النفط والغاز الربية والبحرية ����ش.ذ.م.م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي
بتاريخ  2020/10/26واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/2

وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه  ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
�إنذار عديل رقم الت�صديق 2020/18364

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
انذار عديل بالن�شر
الرقم6546/2020:
املنذر/املطرو�شي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية وميثله ال�سيد/عبدالعزيز عي�سى
العظب املطرو�شي  ,اماراتي اجلن�سية
املنذر اليه:اورانغزيب خان ا�صغر حممد  ,باك�ستاين اجلن�سية -
جمهول حمل االقامة
ينذر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( )42.000درهم اثنان واربعون الف درهم
اماراتي فقط الغري  -قيمة ال�شيك رق��م 178683:املح�سوب على بنك دبي اال�سالمي
ب�ت��اري��خ 2020/3/20:وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االن��ذار واال
�سن�ضطر ا�سفني الت�خ��اذ كافة االج ��راءات القانونية �ضدكم م��ع حتميلكم الر�سوم
وامل�صاريف واي تعوي�ضات اخرى يكون لها مقت�ضى قانوين

الكاتب العدل

مو�ضوع الدعوى  :قبول الطعن �شكال ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه ووقف تنفيذه
واحالة الدعوى اىل حمكمة اال�ستنئاف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة والزام املطعون �ضده
الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإع�لان  -1 /ليربا لل�صرافة  -م�ؤ�س�سة فردية  -ميلكها ال�شيخ �سعيد بن خليفه بن
�سلطان ال نهيان � -صفته بالق�ضية  :طاعن
املطلوب �إعالنهم  -1:هو�شنك �شاهعلي ح�سني بور  -2هو�شنك ح�سني فر�سوده  -3بوريا علي
ا�صغر نايبي � -صفتهم بالق�ضية  :مطعون �ضدهم  -جمهويل حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن :
ي�ق�ت���ض��ي ح �� �ض��ورك��م اىل حم �ك �م��ة ال �ت �م �ي �ي��ز ال �� �س��اع��ة � � 09:00ص �ب��اح��ا م ��ن ي� ��وم اخلمي�س
املوافق 2020/11/26:وذلك لنظر الطعن املذكور اعاله.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن بالن�شر
الرقم2020/6709:
املنذر/اال�شياء الغريبة للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
املنذر اليها:طارق حممد ه�شام فهمي ال�شريف  -اردين اجلن�سية
املو�ضوع طلب اعالن بالن�شر يف انذار عديل رقم2020/1/151863:
ينذر املنذر/املنذر اليه بالوفاء مببلغ وق��دره ( )58.256درهم ثمانية وخم�سون الف
ومائتني و�سته وخم�سون درهم  -والفائدة القانونية من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى
ال�سداد التام وذل��ك خالل مدة �أق�صاها خم�سة اي��ام من تاريخ ن�شر هذا االن��ذار واال
�ستلج�أ املنذرة التخاذ كافة االج��راءات القانونية التي حتفظ لها حقها وا�ست�صدار
امر االداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب اجلابر للعطل وال�ضرر عما فاتها من ك�سب
وحلقها من �ضرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما� -1/ستاماتينا كري�ستو�س مي�شايليدو  -2دمييرتيو�س مي�سريي�س
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/سمري وهيب غيث
وميثله � /شيخه حممد �سيف علي املحرزي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )254720درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شامال للر�سوم وامل�صاريف
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
 1268/2020/207تنفيذ جتاري

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

اعالن بالن�شر
 1797/2020/208تنفيذ مدين

مقُدم من :املنذر ابراهيم مم��دوح �إبراهيم الد�سوقى عبد العظيم ب�صفته وكيال عن ال�سيد/نياندونغ ج��او ــــ
�صيني اجلن�سية مبوجب وكاله رقم  2019/23822ت�صديقات ر�أ�س اخليمة هاتف رقم  0501950141الربيد
الإلكرتوين mr_ebrahimmamdouh@hotmail.com :
�ضــــــد:املنذر �إليه  /هايبو �شى – �صيني اجلن�سية – ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته املدير امل�س�ؤول يف الرخ�صة
التجارية امل�سماة مركز باب ال�شفاء الطبي ال�صيني التقليدي ترخي�ص رقم 783335
العنوان  /حمل املختار  :ب�إمارة دبى  -منطقة جبل على – جممع دبى لال�ستثمار الأول – حمل رقم  G33حمل
مركز باب ال�شفاء الطبي ال�صيني التقليدي .هاتف رقم  0525071413 /رقم مكاين 1547662939/
املو�ضـــوع �/إنذار عديل تكليف بالوفاء
( )1مبوجب عقد الإتفاق املوقع و امل�ؤرخ يف  2018/3/28يف دولة الإمارات العربية املتحدة مت الإتفاق بني موكلنا
و املنذر �إليه و امل�صدق على �صحه التوقيعات مبوجب احلكم ال�صادر يف الدعوى  2977ل�سنة  2020جتارى جزئي.
( )2حيث انه ووفقا ملا قررته امل��ادة  1/1من العقد املربم بني املنذر واملنذر �إليه حتت بند حقوق الطرف الإول
(املنذر) و �إلتزاماته  :ي�ساهم الطرف الأول ( املنذر ) بن�سبة  %100من �إجمايل الأموال الالزمة لإن�شاء املحل و
يتمتع بن�سبه  %100من ر�أ�س مال امل�شروع قبل �إ�سرتداد تكلفه املحل � .أما بعد �إ�سرتداد الطرف الأول (املنذر)
(نياندونغ جاو) للتكلفة ميثل الطرف الأول(امل�ن��ذر)  %60من الإي��رادات والأ�صول لهذا املحل .وميثل الطرف
الثانى هايبو �شى  %40من الإيرادات والأ�صول لهذا املحل بعد �إ�سرتداد الطرف الأول (املنذر) للتكلفة حيث �إتفقا
على مبد�أ �إ�سرتداد التكلفة �أوال ثم توزع الأموال .
( )3وحيث �أنه منذ ت�أ�سي�س ال�شركة حتى يومنا هذا مل تقوموا ب�سداد م�صاريف التكلفة �أو حتى توزيع الإرباح
و اخل�سائر وفقا لبنود العقد  .و �إ�ستوليتم على ال�شركة وم�صاريف الت�أ�سي�س و الأرب��اح وح�ص�ص املنذر ومل
تقوموا برد م�صاريف الت�أ�سي�س املقدره �أ�صوال فى العقد  1200000درهم فقط مليون ومائتى درهم وفقا ملا هو
متفق عليه ببنود العقد .
لـذلــك :ــ ف�إننا نتوجه بهذا الإنذار لكم لتكليفكم و�أخطاركم :
 -1برد م�صاريف الت�أ�سي�س املقدرة �أ�صوال بالعقد مببلغ  1200000درهم التى مل يتم �سدادها حتى تاريخه .
 -2و تقدمي دفاتر ال�شركة والأرباح واخل�سائر .
لئال يكون لكم حجة من بعده  ،وذلك يف موعد غايته خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمكم هذا الإنذار  ،و�إال �سن�ضطر �إىل
اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �ضدكم نحو عزلكم من الإدارة و املطالبة برد مبلغ  1200000درهم والأرباح
واخل�سائر والتعوي�ض عن الإ�ضرار املادية والأدبية .

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4679/2020/60امر اداء
مو�ضوع الدعوى :املو�ضوع/طلب ا�صدار امر اداء لزام املطلوب ا�صدار االمر �ضدهما ب�سداد
مبلغ وقدره ( )1.418.001.69درهم باال�ضافة اىل الفوائد القانونية بواقع � %12سنويا من
تاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي
طالب الإعالن � :سيمك�س توب مك�س �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة جلوبال جرين بريدج للمقاوالت ذ.م.م � -2سونيل ماهي�شو -
�صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2020/10/31بالزام املدعي عليهما بان
ي�ؤديا بالت�ضامن للمدعية مبلغ ( )1.418.001.69درهم والفوائد القانونية بواقع � %9سنويا من
تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك وحتى تاريخ ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب
املحاماة ,ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

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

ا�سم ال�شركة  :برامي انرجي خلدمات حقول ومن�ش�آت النفط والغاز الربية والبحرية
�ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب رق��م  - 509ملك دليب �سومنتالل غاندي  -ب��رج خليفه .ال�شكل القانون:ذات
م�سئولية حمدودة رقم الرخ�صة 812035 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1437925 :مبوجب هذا
تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/10/26واملوثق لدى كاتب
العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/2وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة العنوان  :مكتب رقم  204ملك عبداهلل ال�شعايل  -ديرة -
هور العنز  -الهاتف - 042389721:الفاك�س,042389722:م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر2020/3/6642:

املنذرة�:سومر�ست ل�صناعة االبواب والنوافذ اخل�شبية �ش.ذ.م.م
املنذر اليها:بلو ا�س ال�شرق الأو�سط للت�صميم الداخلي �ش.ذ.م.م  -دبي  -رخ�صة
اقت�صادية رقم� 669220:صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
مبوجب االن��ذار رق ��م 2020/148323:ان��ذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل
بدبي فانه ومبوجب ه��ذا االن��ذار تنبه امل�ن��ذرة على املنذر اليها ب�سداد قيمة
الفواتري امل�ستحقة لها والبالغ املرت�صدة بذمتها وال��واردة ب�صدر هذا االنذار
بقيمة اجمالية وق��دره��ا ( )221.648.55دره��م مائتان واح��د وع�شرون الف
و�ستمائة ثمانية واربعون درهم وخم�سة وخم�سون فل�س اماراتي  -وذلك خالل
�سبعة ايام من تاريخ االعالن بالن�شر بهذا االنذار واال �سن�ضطر اىل اتخاذ كافة
االجراءات القانونية الالزمة اللزامكم ب�سداد املبلغ املذكور ف�ضال عن احلجز
على كافة اموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني باال�ضافة اىل
حتميلكم م�ش�ؤولية التعوي�ض عن كافة اال�ضرار املادية واالدبية التي حلقت
باملنذرة والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل
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•• �أبوظبي-الفجر:

�أ�صدر م�شروع “كلمة” للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي
ترجمة املجموعة الق�ص�صية “الدروب الظليلة” مل�ؤلفها الكاتب الرو�سي
�إيفان بونني ،وقد نقلها �إىل اللغة العربية عبداهلل حبه.وميكن و�صف
احلب ،فيثري اهتمام الكاتب �ش َتّى
هذا الكتاب و�صف ًا ح َّق ًا ب�أ َنّه مو�سوعة ِّ
يتفر�س
حلظات وتن ُّوع امل�شاعر التي تن�ش�أ عند الرجل وامل��ر�أة ،وهو
ِ
َّ
وي�صغي ويحد�س ويحاول تخ ُّيل ّ
كل “�ألوان” العالقات بني االثنني..
�صفوة القولَّ � :إن ّ
كل نطاقات الع�شق من املعاناة الرفيعة ،والأحالم
احل�سية يبحثها الكاتب جميع ًا،
الرومانتيك َّية� ،إىل الأهواء وامليول
ّ
يحدوه ال�سعي �إىل ك�شف �ألغاز طبيعة الإن�سان.

26

(كلمة) يف دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي
ي�صدر ترجمة الدروب الظليلة مل�ؤلفها �إيفان بونني

وب��وج � ٍه ع��ا ٍّم ت�ضطلع الن�ساء ب��ال��دور الرئي�س يف
“الدروب الظليلة”� ،أمَّا الرجال فهم اخللف َّية التي
ترتاءى فيها �شخ�ص َّيات و�أفعال البطالت فقط ،وال
ٌ
�شخ�صيات رجال َّية ،بل ث َّمة م�شاعر ومعانا ٌة
توجد
فقط ،اكت�سبت ح َّد ًة بالغ ًة وامتناعاً ،ويُر َّكز بونني
دائماً على �سعيه (هو) �إليها (هي) و�سعيه ال�شديد
�إىل بلوغ �س ّر و�سحر “الطبيعة” الأنثويَّة اجل َّذابة،
الفرن�سي غو�ستاف
وي ��ورد ب��ون�ين �أق ��وال ال�ك��ات��ب
ِّ
ف�ل��وب�ير ال�ت��ي بو�سعه �أن ين�سبها لنف�سه �أي�ضاً:
“تبدو يل الن�ساء ك�س ٍّر غام�ض ،وك َّلما �أوغ�ل��ت يف
درا�ستهن ق َّل �إدراكي َّ
َّ
لهن».
�إ َّن ك� َّل واح��د ٍة من ال�شخ�ص َّيات الن�سائ َّية الكثرية

يف ك�ت��اب“ :الدروب الظليلة” �شخ�ص َّي ٌة حيويَّة ،من التيارات الأدب�ي��ة ،ولكن �أ�شعاره جذبت انتباه
وذات خ���ص��الٍ رو� �س � َّي � ٍة غ��اي � ٍة يف الأ� �ص��ال��ة ،وتدور النقاد والأدباء فور �صدورها يف عام  ،1888وعلى
الأح��داث دوماً -على الأرج��ح -يف رو�سيا القدمية� ،إث��ر ذل��ك ارت�ب��ط ب�ع�لاق��ات وط�ي��دة م��ع تول�ستوي
ق�صتي“ :يف باري�س” وت�شيخوف وجوركي .وكتب فيما بعد �صو ًرا قلمية
و�إن دارت خارجها ،كما يف َّ
و”ث�أر” مث ً
ال ،ف�إ َّن الوطن يبقى مع ذلك يف قلوب ع��ن وع��ن« ،حت��ري��ر تول�ستوي» تول�ستوي بعنوان
ت�شيخوف الذي ارتبط به بعالقات خا�صة بعنوان
الأبطال.
ن�ش�أ الكاتب وال�شاعر الرو�سي �إيفان بونني  “ ،)1954ت�شيخوف».
يف كنف عائلة من النبالء )1870 -الرو�س ولهذا ح �� �ص��ل ب��ون�ي�ن ع �ل��ى ال �ت �ع �ل �ي��م االب� �ت ��دائ ��ي فقط،
مل يتقبل ث ��ورة �أك�ت��وب��ر البل�شفية ف �غ��ادر البالد لكنه تعلم يف �ضيعة �أبيه اللغات االجنبية ومنها
بعد قيامها .وعا�ش �أكرث �سنوات حياته يف باري�س الالتينية والفرن�سية والأمل��ان�ي��ة مب�ساعدة �أخيه
وت��ويف ه�ن��اك .مل يح�صل ب��ون�ين على ال�شهرة يف الأكربالذي در�س يف اجلامعة ،و�أكب على املطالعة
بداية حياته الأدب�ي��ة ومل يرتبط ا�سمه ب ��أي تيار امل ّكثفة لأع �م��ال ك�ب��ار ال�ك�ت��اب ال��رو���س والأجانب.

وج��ذب��ت �أع �م��ال��ه ال�ن�ثري��ة االن �ت �ب��اه ح�ي�ن .يف عام
« 1910القرية » ن�شر الرواية الق�صرية ت�شيخوف
وعندئذ و�ضعه النقاد يف م�ستوى جوركي وكوبرين.
وك��ان مولعاً بالرحالت ف��زار العديد من البلدان
الآ��س�ي��وي��ة والإف��ري�ق�ي��ة ،كما زار ال���ش��رق الأو�سط
وك�ت��ب ع��دة ق�ص�ص ج��رت �أح��داث �ه��ا يف فل�سطني
وم�صر .يعد بونني �أول كاتب رو��س��ي ح��از جائزة
نوبل يف الأدب ،كما ح��از ج��ائ��زة بو�شكني الأدبية،
ومُنح ع�ضوية �أكادميية علوم بطر�سبورج.
امل�ت�رج ��م ع �ب ��داهلل ح �ب��ه م ��ن م��وال �ي��د ب �غ ��داد عام
 .1936ت�خ��رج م��ن كلية الآداب بجامعة بغداد
يف ع��ام  ،1960و�أنهى الدرا�سات العليا يف معهد

(غيتي�س) مبو�سكو يف ع��ام  1965باخت�صا�ص
تاريخ و�أدب امل�سرح .عمل مرتجماً فـي وكالة «تا�س»
ووك��ال��ة «ن��وف��و��س�ت��ي» و�صحيفة «�أن �ب��اء مو�سكو»،
وم��ار���س الرتجمة الأدب�ي��ة وغ�يره��ا يف دور الن�شر
«التقدم» و”رادوغا” و”مري” .ن�شر مقاالت كثرية
عن الثقافة والأدب وامل�سرح يف ال�صحافة العربية،

ون���ش��ر جم�م��وع��ة ق�ص�صية و�أك�ث�ر م��ن  40كتاباً
مرتجماً من الرو�سية بينها �أعمال بو�شكني وليف
تول�ستوي وت�شيخوف و�ألك�سي تول�ستوي وبونني
و� �ش��ول��وخ��وف وم�ي�خ��ائ�ي��ل ب��وجل��اك��وف وفالنتني
را�سبوتني و�أليك�سييفت�ش ويفجيني برمياكوف.
عمل م�ست�شار معهد الرتجمة مبو�سكو.

(�آثار ال�شارقة) تنظم جولة تعريفية يف مواقع �أثرية
نظمت هيئة ال�شارقة للآثار جولة تعريفية لوفد من هيئة تعرف خاللها على نتائج �أعمال التنقيب واحلفريات التي التي ت�ؤ�شر �إىل وج��ود ا�ستيطان ب�شري منذ �آالف ال�سنني �إىل �إث ��راء جتربة ال��زائ��ر وال�سائح م��ن خ�لال نقل املعرفة
الإمن��اء التجاري وال�سياحي زار خاللها عدة مواقع �أثرية تنفذها الهيئة للك�شف عن املزيد من الآث��ار واللقى املادية حيث تعترب مثل ه��ذه املكت�شفات ع��ام� ً
�سياحي
لا م�شجعاً �إ�ضافياً حول �إرث املنطقة التاريخي والثقايف وتقدمي منتج
ّ
للرتويج ال�سياحي ي�سهم يف ترجمة �أج�ن��دة وخطط هيئة
الإمناء التجاري وال�سياحي وبراجمها ال�سياحية خا�صة �أن
الكثري من التنقيبات يف ال�شارقة حتمل ق�ص�صاً مهمة و�آثاراً
تعود �إىل الع�صور احلجرية.
وج��اءت اجل��ول��ة بح�ضور وف��د م��ن هيئة الإمن ��اء التجاري
وال�سياحي بال�شارقة وم��ن هيئة ال�شارقة ل�ل�آث��ار وعي�سى
يو�سف مدير �إدارة الآثار وعدد من موظفني الهيئة.
وذك ��ر ع�ي���س��ى ي��و��س��ف ان ��ه مت ا��ص�ط�ح��اب ال��وف��د يف جولة
تعريفية ل�ع��دة م��واق��ع �أث��ري��ة �شملت جبل البحي�ص فلي
«احل���ص��ن ال�غ��رب��ي» ووادي احل�ل��و وخ�ط��م امل�لاح��ة حيث مت
التعرف على املواقع وما ت�ضمه من �آثار وخملفات مادية و
مت تقدمي الكثري من املعلومات للوفد و التي ميكن لها �أن
ت�شكل قيمة م�ضافة للهيئة وبراجمها ال�سياحية خ�صو�صاً
فيما يتعلق بال�سياحة الآثارية.
من جانبه قال ماجد ال�سويدي مدير �إدارة الرتويج املحلي
يف هيئة الإمن��اء التجاري وال�سياحي بال�شارقة تعترب هذه
الآثار جزءاً هاماً من التجربة ال�سياحية التي نقوم بالرتويج
لها حملياً ودولياً �إ�ضاف ًة �إىل �أننا ن�سعى يف �سياحة ال�شارقة

ا�ستثنائي لتعزيز حركة القطاع ال�سياحي يف �إمارة ال�شارقة
ل�ضمان ا�ستدامته وعملية التطوير فيه.

الدكتور حممد حمدان بن جر�ش ي�صدر كتابه
( ال�شباب والأمن الفكري)
•• ال�شارقة-الفجر:

�أ��ص��در الكاتب والباحث الإم��ارات��ي الدكتور
حممد حمدان بن جر�ش كتابه اجلديد الذي
يحمل ع �ن��وان (ال���ش�ب��اب والأم� ��ن الفكري)
يف درا� �س��ة ج��دي��دة وزع�ه��ا على �ستة ف�صول
تناولها يف � ٢١٦صفحة.
ويعد الكتاب هو الإ�صدار الثامن البن جر�ش
يف ظل حر�صه على تقدم عدد من الدرا�سات
للمكتبة ال�ع��رب�ي��ة وامل�ت�خ���ص���ص�ين يف �شتى

املجاالت .ويتناول الكاتب ابن جر�ش مفهموم
الأم��ن الفكري وبع�ض الو�سائل العالجية
والربط بني الأمن الوطني والأمن الفكري
و�آل � �ي ��ات حت �� �ص�ين ال �� �ش �ب��اب � �ض��د التط ّرف
واالنحراف الفكري ودور الإمارات يف تعزيز
الأم� ��ن ال �ف �ك��ري وب��رن��ام��ج م �ق�ترح لتنمية
الأم��ن الفكري عند ال�شباب ودور امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف مواجهة الفكر املتطرف.
ومبنا�سبة الإ� �ص��دار ي�ق��ول ال��دك�ت��ور حممد
حمدان بن جر�ش  ”:يف ظل املتغريات الكثرية

ال �ت��ي يعي�شها جم�ت�م��ع الإم� � ��ارات �أ�صبحت
احلاجة ما�سة �إىل احل�صانة الفكرية لعقول
ال�شباب،وجعلها �أب ��واب م��ؤ��ص��دة لتحديات
الأم ��ن ال�ف�ك��ري امل�ع��ا��ص��رة وتهيئة وتكوين
ال�شاب ليكون ع�ضواً فاع ً
ال يف جمتمعه.
وي�ضيف حر�صت من خالل هذا الكتاب وما
يحمله من عنوان ( ال�شباب والأمن الفكري
) �أن �أق� ��دم ر�ؤي� ��ة ج��دي��دة ل��وق��اي��ة ال�شباب
والأجيال من الأخطار التي تت�صل بالعقول
وحت�صينها ملواجهة تلك التحديات.

يقام و�سط �إجراءات احرتازية عالية

امل�سرح واملجتمع على طاولة ملتقى امل�سرح املحلي الأ�سبوع املقبل
امل�سرحيني م�ساء ال�سبت املقبل  28نوفمرب ،بقاعة جمعية
•• ال�شارقة-الفجر:
امل�سرحيني بال�شارقة ،ملتقى امل�سرح املحلي حت��ت عنوان
و�سط �إجراءات احرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا“ ،امل�سرح واملجتمع ..الت�أثري والت�أثر” ،و�ست�شارك يف امللتقى
ولك�سر عزلة امل�سرح التي فر�ضها الأخري عليه ،تنظم جمعية  3ورقات عمل ،يقدمها الفنان ح�سن رجب ،والفنان �إبراهيم

من انت�شار فريو�س ك��ورون��ا ،ويف الوقت نف�سه ،نريد لهذا
�سامل ،والفنان حممد العامري.
حيث �ستناق�ش ورقة رجب ق�ضية امل�سرح اجلماهريي مبا له احل��دث وجميع ال�برام��ج الثقافية والفنية الأخ ��رى التي
وما عليه ،و�ستناق�ش ورقة العامري م�س�ألة امل�سرح اجلاد بني تنظمها جمعية امل�سرحيني� ،إعادة الوهج للم�شهد امل�سرحي
االنت�شار واالنكفاء� ،أما �إبراهيم �سامل ف�سيفتح ملف م�سرح املحلي ،والت�أ�سي�س حلراك م�سرحي متميز يف العام 2021
الطفل بورقة حملت عنوان “م�سرح الطفل بني املحتوى
والفرجة».
وع��ن �أهمية وج��ود ملتقى امل�سرح احللي يف ظ��ل الظروف
الآن �ي ��ة ال �ت��ي مي��ر ب �ه��ا امل �� �س��رح يف الإم � � ��ارات ويف ك��ل بقاع
العامل �صرح �إ�سماعيل عبداهلل رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
امل�سرحيني يف ذلك بقوله“ :ارت�أينا يف جمعية امل�سرحيني
�أن نحرك ال�ساكن يف امل�شهد امل�سرحي املحلي ،خ�صو�صا بعد
توقف جميع الفعاليات والأح��داث واملهرجانات امل�سرحية
ب�سبب اجلائحة،
وامللتقى يف ه��ذا ال�ع��ام ال ن�ه��دف م��ن خ�لال��ه �إىل مناق�شة
ق�ضايا م�سرحية هامة فح�سب ،بل ن�سعى �إىل التواجد من
جديد على خارطة احلياة االجتماعية املحلية ،ولو كان ذلك
يف �أب�سط ال�صور املمكنة يف انتظار زوال هذه الغمة التي كان
�أثرها عظيما على امل�سرح وامل�شتغلني فيه «.
وعن �أهمية هذه املبادرة� ،صرح رئي�س اللجنة الثقافية وع�ضو
جمل�س �إدارة جمعية امل�سرحيني ال�ف�ن��ان م��رع��ي احلليان
بقوله“ :نطبق معايري الإجراءات االحرتازية املتبعة للحد

ننتظره وينتظره كل م�شتغل يف املجال امل�سرحي ،بذات القدر
الذي ينتظره اجلمهور واملهتمني بهذا ال�ش�أن ،امللتقى يف هذا
العام هو خطوة للرجوع �إىل م�سارنا الإبداعي ،والتعايف من
�آثار اجلائحة».
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�أعرف حدودي جيدا و�أحب الأ�شخا�ص الذين يتعاملون معي باملثل

جنوى كرم :الأغاين املنفردة ت�أخذ حقها
�أكرث واجلمهور يف�ضلها على الألبوم
واحدة من العالمات البارزة فى عامل الغناء العربى واملعروفة ب�صوتها اجلبلى ونربتها
املميزة ،حيث ت�أخذ جمهورها يف حفالتها طوال �ساعات حلالة متل�ؤهم احلما�س
واحلب� ،أنها الفنانة جنوى كرم ،التي حتدثت يف هذا احلوار ،عن تفا�صيل �ألبومها
اجلديد وعن اخلطوط احلمراء يف حياتها ،وغريها الكثري من التفا�صيل..
• فى البداية ..حديثنا عن البومك اجلديد؟
 ف��ى ال��وق��ت احل� ��اىل ات �ف �ق��ت م��ع � �ش��رك��ة روتانالل�صوتيات وامل��رئ �ي��ات على ا�سرتاتيجية جديدة
وهى طرح مينى �ألبوم خالل ال�سنة مبعدل �أغنية
كل �شهرين.
• م��ا الأل � ��وان ال�غ�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ى �ستقدمينها فى
الألبوم؟
 ك��ل الأل� ��وان ال�غ�ن��ائ�ي��ة ال�ت��ى �أخ �ت��اره��ا ت�شبهني،وبالت�أكيد مل �أب�ع��د ع��ن لونى الإي�ق��اع��ي واجلبلي
يف الأغ ��اين اجل��دي��دة م��ن حيث ال�ت��وزي��ع واللحن
والكالم.
• م ��ا احل� �ف�ل�ات ال� �ت ��ى حت �� �ض��ري ل �ه��ا الفرتة
املقبلة؟
 ل��دي ح �ف�لات ك �ث�يرة ف��ى ب�ل�اد خمتلفة عربيةوغربية منهم �أملانيا وطابا وال�سعودية وغريهم.
• ما �أكرث �أهمية بالن�سبة لكِ �أ�صدار �ألبوم كامل
�أم �أغنيات املنفردة؟
 حال ًيا ارى �سيا�سة "ال�سينجل" وهي املعتمدة يفال�سوق الغنائي �أكرث من الألبوم ،لأنها تاخذ حقها
�أكرث واجلمهور يف�ضلها عن الألبوم.
• ك�ي��ف ت��ري��ن املناف�سة ب�ين ذا ف��وي����س �سينيور
والربامج الأخرى؟
 الربنامج ال يناف�س �أح��د ويتناول �أعمار معينةو�أ�� �س� �ل ��وب م �ع�ين وي� �ق ��دم �أم � ��ل وف � ��رح ل �ك��ل من
املوهوبني �أو املدربني.
• مل��اذا ال ينجح املت�سابقون بعد فوزهم
فى برامج املواهب الغنائية؟
 ال �أع��رف ال�سبب احلقيقى ،ولكنالع�صر احلايل من ال�سهل جناح
املواهب ال�شابة ،حيث �أننا يف
ع�صر التكنولوجيا.
• م��ا ال�صعوبات التى
تواجهك عند اختيار

املواهب؟
 ه�ن��اك �صعوبة ك�ب�يرة يف �أخ�ت�ي��ار امل��واه��ب لأنهاقريبة ج �دًا م��ن بع�ض م��ن حيث امل�ستوى الفنى،
ولكن االداء الأف�ضل هو الفي�صل ،ويف النهاية الأداء
هو احلاكم.
• ما اخلطواط احلمراء فى حياتك؟
 اخلطواط احلمراء بالن�سبة يل هى عدم جتاوز�أي �شخ�ص حل� ��دوده م�ع��ي ع�ل��ى الأ� �ص �ع��دة �سواء
االجتماعى �أو العملي ،ف�أنا �شخ�صية تعرف حدودها
ج�ي�دًا و�أح��ب الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يتعاملون
معي باملثل.
• ه��ل ت�خ��اف�ين م��ن ال�ت�ق��دم فى
العمر؟
 نعم ..فالتقدم يف العمرمن �أك�ثر الأ�شياء التي
جتعلني متخوفة.
• ك� � � � �ي � � � ��ف
حت � ��اف � �ظ �ي��ن
ع� � � � � �ل � � � � ��ى
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ر�شاقتك؟
 �أم��ار���س الريا�ضة ب�شكل م�ستمر ،الن الريا�ضةوال�ت�م��ري��ن وامل �ح �ب��ة ه��ة ال �ت��ى ت�ع�ط��ي ال� ��روح نورا
للج�سد.
• حدثينا عن حياتك بعيدًا عن الفن؟
 حياتى بعيدة عن الفن هي االطالع الدائم علىكل ما يطور الإن�سان.
• ماذا عن احلب فى حياة جنوى كرم؟
 احلب فى حياتى هو جوهر �أ�سا�سي،ول �ي ����س ح��ب حل�ب�ي��ب ف �ق��ط ،ولكن
احلب املطلق.

عبري منري "وزيرة"
فى "لل�سيدات فقط"
ت���س�ع��د ال �ف �ن��ان��ة ع �ب�ير منري،
لت�صوير م�شاهدها فى م�سل�سل
"لل�سيدات فقط" ،الذي يعتمد
على البطولة الن�سائية بالكامل
حيث ي���ش��ارك فيه  50ممثلة
على مدار الـ  30حلقة.
وقالت" عبري" ،فى ت�صريح لها،
�إنها �ستبد�أ ت�صوير م�شاهدها
نهاية نوفمرب اجلاري ،م�شرية

�إىل �إن �ه��ا حتم�ست للم�شاركة
ف ��ى ه ��ذا ال �ع �م��ل لأن� ��ه يعتمد
ع�ل��ى ف �ك��رة ج��دي��دة ،ك�م��ا �أنها
�ستقدم �شخ�صية خمتلفة عن
ما ظهرت به من قبل،
و �أن� �ه ��ا � �س �ت �ق��دم دور وزي� ��رة
تت�سم باجلدية لكن حتدث لها
مواقف تغري من �شخ�صيتها.
"لل�سيدات فقط" ،بطولة:

وف ��اء ع��ام��ر ،م��ي ك���س��اب� ،سهر
ال�صايغ ،املطربة �أمينة� ،إجني
�شرف،
نان�سي ��ص�لاح� ،إينا�س �شيحة،
ران� �ي ��ا امل� �ل��اح� ،إجن � ��ي خطاب،
م��روة عبداملنعم ،عبري منري،
دع � ��اء رج � ��ب� ،إمي� � ��ان ال�سيد،
ت�أليف فتحي اجلندي و�إخراج
�أحمد �صالح.

�إي�ساف يطرح «كارثة»
طرح املطرب �إي�ساف� ،أحدث �أغنياته التى حتمل ا�سم "كارثة" عرب موقع
الفيديوهات ال�شهري "يوتيوب" ،والتي �صورها على طريقة الفيديو كليب،
وتنتمى الأغنية �إىل نوعية الأغانى الدرامية ،وهى من كلمات حممد �سعد،
و�أحلان حممد جمدى ،وتوزيع �أحمد عبد ال�سالم.
وطرح �إي�ساف م�ؤخ ًرا �أحدث فيديو كليب بعنوان "كل �سنة و�أنت طيب" على
يوتيوب وجميع املتاجر الإلكرتونية ،والأغنية من كلمات طاطا النوبى
و�أحلان وتوزيع حممد حريقة ومن �إخراج حممد �أني�س.

�شريف �سالمة يجتمع مع
غادة عبد الرازق فى "حلم غزال"
ان �� �ض��م ال �ف �ن��ان � �ش��ري��ف � �س�لام��ة لأبطال
م�سل�سل "حلم غزال" ،ل �ي �� �ش��ارك غادة
عبدالرازق بطولة العمل ،ومن املقرر �أن
تبد�أ ال�شركة املنتجة يف التعاقد مع باقي
�أب�ط��ال العمل خ�لال الأي��ام القادمة ،من
�أج ��ل الإع �ل��ان ب�شكل ر��س�م��ي ع��ن بداية
الت�صوير ،ا�ستعدادًا لعر�ضه خالل ال�سباق
الرم�ضاين القادم.
ويوا�صل ال�سيناري�ست �إياد �إبراهيم حاليا
كتابة باقي حلقات امل�سل�سل ال��ذي ينتمي
�إىل نوعية الأع �م��ال ال��درام�ي��ة ال�شعبية،
كما يجري املخرج حممد �أ�سامة يف معاينة
�أماكن الت�صوير.
و ينتظر ��ش��ري��ف ��س�لام��ة خ�ل�ال الفرتة
احلالية عر�ض فيلم عمار ،ال��ذي يجمعه
م��ع �إمي ��ان ال�ع��ا��ص��ي ،وينتمي �إىل نوعية
�أف�لام الرعب� ،أي�ضا عر�ض له يف الفرتة
ال�سابقة م�سل�سل �أ�سود ف��احت ،ال��ذي حقق
من خالله جناحا كبريا ،وق��ام ببطولته
هيفاء وهبي و�أحمد فهمي.
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فوائد بذور ال�سم�سم للمر�أة ال تقاوم!
فوائد بذور ال�سم�سم للمر�أة على درجة من الأهمية؛ فهي قادرة على كبح الأورام
ال�سرطانية ،وخف�ض الوزن ،وحتقيق حلم الن�ساء ب�شعر �صحي وب�شرة رائعة.

تعترب ب��ذور ال�سم�سم غنية بالزنك؛ ال��ذي يحظى ب�أهمية يف عمليات تكوين
الكوالجني يف الب�شرة ،وال��ذي ي�ساهم ب��دوره يف زي��ادة قوة �أن�سجة اجللد ،مما
مينحكِ ب�شرة �صحية وخالية من ال�شوائب.

فوائد بذور ال�سم�سم يف تعزيز �صحة ال�شعر
َمنْ مِ ن الن�ساء ال يطمح باحل�صول على �شعر جميل وجذاب والمع؟ لتحقيق
ذل��ك؛ ال ّ
تغ�ضي النظر عن فوائد ب��ذور ال�سم�سم التي حتتوي على مر ّكبات
نباتية مه ّمة لتعزيز �صحة ال�شعر وحيويته.
فوائد بذور ال�سم�سم للب�شرة

فوائد بذور ال�سم�سم يف خف�ض الوزن
ا�ستناداً �إىل �أبحاث علمية متعددة ،تبينّ �أ َّن بذور ال�سم�سم حتتوي على مر ّكبات
خا�صة ،قد يكون لها دور مهم ج��داً يف تعزيز عملية حرق الدهون يف اجل�سم،
وبالتايل امل�ساهمة يف خف�ض ال��وزن� ،إذا م��ا َّ
مت �إدخ��ال�ه��ا �ضمن حمية غذائية
�صحية ومدرو�سة.

فوائد بذور ال�سم�سم يف حماربة ال�سرطان
تعترب بذور ال�سم�سم غنية جداً بالزيوت الطبيعية امل�ضادة للأك�سدة ،وا�ستناداً فوائد بذور ال�سم�سم يف حت�سني عملية اله�ضم
�إىل �أبحاث علمية عديدة ،فقد ُذكرت �أهمية بذور ال�سم�سم يف مكافحة الأمرا�ض بف�ضل احتواء بذور ال�سم�سم على ن�سب عالية من الألياف الغذائية ،ف�إ َّن هذا
ال�سرطانية ،و�أب��رزه��ا :اللوكيميا� ،سرطان ال�ث��دي� ،سرطان ال��رئ��ة� ،سرطان يجعل لها دوراً مهماً يف ت�سهيل عملية اله�ضم ،وتقليل فر�ص الإ�صابة بالإ�سهال
والإم�ساك على حد �سواء.
البنكريا�س ،و�سرطان القولون.

حم�ض الفوليك مهم
جل�سم الإن�سان

الطماطم
ك���ش�ف��ت درا� �س��ة جديدة
ع��ن ال �ف��وائ��د ال�صحية
امل� �ن� �ت� �ظ ��رة م� ��ن ت� �ن ��اول
الطماطم ب�شكل يومي،
ويف مقدمتها التقليل
م � ��ن خ� �ط ��ر الإ� � �ص� ��اب� ��ة
ب�سرطان اجللد.
و�أج � � � � � � ��رى ال � ��درا�� � �س � ��ة
ب ��اح� �ث ��ون م� ��ن جامعة
والي��ة �أوه��اي��و الأمريكية ،واكت�شفوا �أن تناول الطماطم يقلل من خطر
�سرطان اجللد بن�سبة  ،50%بعد �إج��راء درا�ستهم على فئران التجارب.
بح�سب ما ن�شر موقع "ميديكال نيوز توداي".
ويعد التعر�ض لل�شم�س ب��دون حماية ،هو عامل اخلطر الأك�بر ل�سرطان
اجللد ،والذي يعد �أحد �أكرث �أنواع ال�سرطانات �شيوعًا يف العامل.
و�أثبتت درا�سات �سابقة� ،أن معجون الطماطم له ت�أثري فعال يف عالج حروق
ال�شم�س ،بينما �أ�شارت الدرا�سة احلديثة �أن تناول ثمرة الطماطم نف�سها
�أكرث فعالية يف الوقاية من حروق ال�شم�س.
وق��ام الباحثون بتطبيق درا�ستهم على جمموعة من فئران التجارب مت
تغذيتها على م�سحوق الطماطم ملدة � 35أ�سبوعًا ،ثم تعري�ضها للأ�شعة
فوق البنف�سجية ،ووجدوا �أن الأورام ال�سرطانية يف اجللد انخف�ضت لديها
بن�سبة  50%مقارنة بالفئران التي مل يتم تغذيتها على الطماطم.

ينتمي حم�ض الفوليك �إىل جمموعة فيتامني  . Bلوجود حم�ض الفوليك
يف اجل�سم �أهمية كبرية فهو م�س�ؤول عن:
• الأداء ال�سليم للحم�ض النووي .DNA
• انتاج الربوتينات.
• م�س�ؤول عن التوزيع الطبيعي خلاليا اجل�سم ،تطورها ومنوها.
• �إنتاج كريات الدم احلمراء.
يف ال�سنوات الأخرية تو�صل العلماء �إىل �أن نق�ص حم�ض الفوليك من املمكن
�أن ي�ؤدي �إىل ازدياد ن�سبة الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
عوار�ض نق�صان حم�ض الفوليك:
م��ن ع�لام��ات ن�ق���ص��ان حم�ض ال�ف��ول�ي��ك الإ� �ص��اب��ة ب��الأن�ي�م�ي��ا وال �ت��ي من
عوار�ضها :ال�شعور بالتعب ،الغثيان ،فقدان ال�شهية ،الإ�سهال وت�ساقط
ال�شعر ،م�صحوبة ببع�ض الأحيان بالتهاب وجروح بالفم.
م�صادر حم�ض الفوليك:
�أف�ضل م�صدر حلم�ض الفوليك ه��و :اخل�ضار ذوات الأوراق اخل�ضراء،
الفطر ،الربتقال ،املوز ،اجلوز ،اللوز ،البقول و�صفار البي�ض.
حت�ضري الطعام:
م��ن املهم ج �دًا حت�ضري وج�ب��ات طعام حتتوي على حم�ض الفوليك ،مع
االخ ��ذ ب�ع�ين االع�ت�ب��ار �أن حم�ض ال�ف��ول�ي��ك ح�سا�س ل�ل���ض��وء ،احلمو�ضة
والرطوبة لهذا فان �إ�ضافة فيتامني  Cمينع ب�شكل كبري نق�صان حم�ض
الفوليك خالل الطهو ،لهذا يُن�صح جدًا ب�إ�ضافة ع�صري احلام�ض الذي
ال�سلطات.
يحتوي على فيتامني � Cإىل َ

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

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

ت�شارلز ديكنز

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

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

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

ارميني

الزوار ي�ستمتعون بالعر�ض االفتتاحي لقلعة الأحالم ال�سحرية يف منتجع ديزين الند هونغ كونغ .رويرتز

ا�ستهالك يومي:
يُن�صح با�ستهالك  200ميكروغرام من حم�ض الفوليك �أما خالل فرتة
احلمل وما قبل احلمل من املف�ضل زيادة الكمية �إىل  400ميكروغرام يف
اليوم ،احلمل هو احدى احل��االت التي يُن�صح فيها تناول �أقرا�ص حم�ض
الفوليك ،ب�سبب �أهمية فيتامني  Cللجنني.
ُ
ب�شكل عام ،حتتوي �أقرا�ص الفيتامينات ،التي تعطى للن�ساء احلوامل ،على
 400ميكروغرام من حم�ض الفوليك .من املمكن احل�صول على هذه
الأقرا�ص من ال�صيدليات.
ين�صح �أي�ضاً ب�إ�ضافة بني  400-800ميكروغرام من حم�ض الفوليك
�إىل الطعام للأ�شخا�ص الذين يعانون من �أمرا�ض القلب� ،أو املعر�ضني
للإ�صابة ب�إمرا�ض القلب.

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

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

