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ك�شف طبيب �أ��س�ن��ان ع��ن �سبب وج��وب ع��دم طحن الثلج ب�أ�سنانك،
وب�صرف النظر عن كونها عادة مزعجة ملن حولك ،ف�إن م�ضغ الثلج
ميكن �أن ي�سبب عددًا من امل�شاكل.
وقال ماثيو كوك ،الأ�ستاذ امل�ساعد يف طب �أ�سنان الأطفال والتخدير
را ما
بجامعة بيت�سربغ للعلوم ال�صحية� ،إن الآب ��اء والبالغني ك�ث�ي ً
ي�س�ألون عما �إذا كان م�ضغ الثلج �آم ًنا ،وبغ�ض النظر عن ال�سبب� ،إنها
عادة ت�ستحق التوقف".
و�أ�ضاف كوك "م�ضغ الثلج �ضار ب�صحة فمك ،وقد يكلفك يف النهاية
رحلة باهظة الثمن �إىل طبيب الأ�سنان �أو �أخ�صائي تقومي الأ�سنان".
و�أو�ضح كوك �أن م�ضغ الثلج ميكن �أن ي�سبب ت�شققات يف مينا الأ�سنان،
مما قد يجعل �أ�سنانك �أكرث ح�سا�سية ،وميكن �أن ي�ؤدي � ً
أي�ضا �إىل ك�سر
�أج��زاء من ال�سن ،مما يت�سبب يف ح��دوث ثقب قد ي��ؤدي �إىل ت�سو�س
الأ�سنان.
والأ�شخا�ص الذين لديهم ح�شوات �أو تيجان �أو ي�ستخدمون الأقوا�س
�أو املثبت يكونون �أكرث عر�ضة لتلف الأ�سنان �إذا م�ضغوا الثلج .و�أو�ضح
الربوفي�سور كوك "اعتمادًا على �شدة امل�شكلة ،قد يتطلب الإ�صالح
�أي �شيء من ح�شوة ب�سيطة �إىل قناة اجلذر ،وهو �إجراء �أكرث خطورة
يتطلب تخدي ًرا للمري�ض".
وع�ن��دم��ا ال ي�ستطيع �شخ�ص م��ا ال�ت��وق��ف ع��ن ت �ن��اول ال�ث�ل��ج ب�شكل
قهري ،فذلك يُعرف با�سم  Pagophagiaويُالحظ �أحيا ًنا عند
الأ�شخا�ص امل�صابني بفقر ال��دم الناجم عن نق�ص احلديد ،عندما
ال يحتوي الدم على ما يكفي من خاليا الدم احلمراء ال�سليمة .وال
يعرف العلماء ال�سبب ،ولكن ي َ
ُنظر �إىل م�ضغ مكعبات الثلج على �أنه
تخفيف ل�ل�أع��را���ض ،حيث ير�سل املزيد من الأك�سجني �إىل الدماغ
لدى �أولئك الذين يعانون من �أعرا�ض مثل التعب.
وميكن �أن تكون الـ � Pagophagiaأي�ضاً ناجتة عن ا�ضطراب يف
الأك��ل يجرب النا�س على تناول �أ�شياء ال تعترب طعامًا ،مثل الثلج �أو
الأو�ساخ �أو الغبار �أو ال�شعر ،بح�سب �صحيفة ذا �صن الربيطانية.

درا�سة علمية مذهلة تك�شف
عالقة الروائح بالذكريات
ع ��ادة م��ا ت�ع�ي��د رائ �ح��ة �أج� ��واء اخل��ري��ف احل �ن�ين ل��ذك��ري��ات املا�ضي،
وي�سرتجع معها ال�شخ�ص ذكريات بداية العام الدرا�سي ،بطقو�سه
التي تبقى حمفورة يف ذاكرتنا ،رغ��م م��رور ال�سنني ،ويتكرر الأمر
مع روائح عديدة ،وذكريات خمتلفة ،فما عالقة الروائح على �أبواب
الذاكرة الب�شرية؟
يلتقط الإن�سان الروائح عندما تقوم حا�سة ال�شم بدورها ،الذي يبد�أ
بارتباط جزيئات يطلق عليها "اجلزيئات الفواحة" مب�ستقبالت
خم�ص�صة لها يف الأنف ،ثم تقوم هذه امل�ستقبالت بنقل املعلومات عرب
الأع�صاب احل�سية �إىل "الب�صلة ال�شمية" ،وهي بنيان ع�صبي يوجد
عند قاعدة املخ ،وينقل معلومات الروائح من الأنف �إىل مناطق �أعمق
يف الدماغ.
وب�شكل ع��ام ي�ق��وم ج�ه��از ال�شم بنقل املعلومات �إىل مناطق الدماغ
امل��وج��ودة يف اجلهاز اجل��ويف ال��ذي يرتبط بالذاكرة والعواطف ،لذا
ن�ستطيع متييز الروائح مبا يرتبط بها من ذكريات ،وهو ما تفعله
رائ�ح��ة اخل��ري��ف م��ع ا��س�ترج��اع ذك��ري��ات ب��داي��ة ال�ع��ام ال��درا��س��ي ،كما
ت��ذك��رك رائ�ح��ة طهو ط�ع��ام م��ا ب�ج��دت��ك ،وه�ك��ذا تفعل ال��روائ��ح مع
ذكرياتنا الأخرى.
يف مار�س املا�ضي ،ن�شر علماء من جامعة نورث وي�سرتن الأمريكية
درا�سة مهمة ،يف دورية "بروغر�س �إن نيوروبيولوجي" حُتدد الأ�سا�س
الع�صبي لكيفية ق��درة الروائح على ا�ستعادة الذكريات بهذه القوة،
يف ال��دم��اغ الب�شري .وب نّ�ّين العلماء يف درا�ستهم ات�صاال ف��ري��دا بني
ا ُ
حل�صني ،مقر الذاكرة يف الدماغ ،ومناطق حا�سة ال�شم لدى الب�شر،
اً
ات�صال مع ا ُ
حل�صني من بقية احلوا�س
�إذ تعد حا�سة ال�شم هي الأ�سرع
الب�صر وال�سمع واللم�س.

علماء :فوائد فايزر
للأطفال تفوق خماطره
ق��ال علماء يف �إدارة الأغ��ذي��ة والعقاقري
الأمريكية �إن الفوائد املحتملة لإعطاء
لقاح ف��اي��زر /بيونتيك امل�ضاد لكوفيد-
 19للأطفال الذين ت�تراوح �أعمارهم
ب�ين  5و  11ع��ام��ا ت�ف��وق ب�شكل وا�ضح
خم ��اط ��ر احل� � ��االت ال � �ن� ��ادرة للإ�صابة
بالتهاب القلب .وقال م�صنعو اللقاح يف
وقت �سابق �أم�س الأول اجلمعة �إن اللقاح
�أظ �ه��ر ف�ع��ال�ي��ة ب�ن���س�ب��ة  90.7يف املئة
�ضد فريو�س كورونا يف جتربة �سريرية
ل�ل�أط �ف��ال م��ن ��س��ن � 5إىل  11عاما.
ووردت هذه التفا�صيل يف وثائق موجزة
ُن�شرت قبل اجتماع تعقده جلنة ت�ضم
خرباء خارجيني من املقرر �أن ت�صوت يوم
الثالثاء على ما �إذا كانت �ستو�صي �إدارة
الأغ��ذي��ة وال�ع�ق��اق�ير برتخي�ص اللقاح
للفئة العمرية ال�صغرية .و�إذا �سمحت
�إدارة الأغ ��ذي ��ة وال�ع�ق��اق�ير الأمريكية
بتطعيم الأط �ف��ال م��ن ��س��ن � 5إىل 11
عاما بلقاح فايزر/بيونتيك ف�سيكون �أول
لقاح لكوفيد -19لهذه الفئة العمرية
وميكن �أن يكون اللقاح متاحا يف الواليات
املتحدة يف �أوائل نوفمرب ت�شرين الثاين.
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لهذا ال�سبب ال مت�ضغ مكعبات الثلج ب�أ�سنانك

 5ن�صائح ت�ساعدك على التخل�ص

حمى لعبة احلبار ت�صل
�إىل �أحذية الن�ساء

من ينام قليال ال يبدو يف مظهر جيد .هذا
الأمر قد يكون معروفا .لكن نق�ص
النوم له "�أعرا�ض جانبية" �أخرى
خمتلفة متاما ،حيث ك�شف باحثون
�أن النا�س ال يف�ضلون التعامل مع
الأ�شخا�ص الذين يبدو عليهم �أنهم
مل ي�أخذوا ق�سطا كافيا من النوم.
العيون املنتفخة وال��وج��ه ال�شاحب من
الأعرا�ض التقليدية التي تظهر علينا بعد
ليلة مل نح�صل فيها ع��ل��ى �ساعات
ن��وم كافية ،لكن درا���س��ة ربطت قلة
النوم باجلاذبية ورغبة النا�س يف
االق�ت�راب والتعامل مع �شخ�ص مل
ي�أخذ ق�سطه الكايف من النوم.
ويف دورية "�أوبن �ساين�س" للجمعية امللكية الربيطانية،
رجح باحثون �أن �سبب جتنب ه�ؤالء الأ�شخا�ص للناع�سني
ب�صورة ال �شعورية هو الرغبة يف حماية �أنف�سهم من
الإ�صابة ب�أمرا�ض معدية على �سبيل املثال.

كي تكون حمبوبا خذ ق�سطك الكايف من النوم!
وكان الباحثون بقيادة تينا �سوندلني من معهد كارلولين�سكا
يف العا�صمة ال�سويدية �ستوكهومل �أثبتوا قبل ب�ضع �سنوات
�أن الأ�شخا�ص الذين يظلون م�ستيقظني لفرتة طويلة (31
�ساعة) عقب ليلة نوم ق�صرية يُنظر �إليهم على �أنهم غري
جذابني وغري �أ�صحاء وجمهدون .و�أراد الباحثون معرفة
�إىل �أي م��دى ي��ؤث��ر نق�ص ال�ن��وم على التفاعل اخلارجي
لل��أف��راد .وط�ل��ب ال�ب��اح�ث��ون م��ن  25ف ��ردا م��ن الأ�صحاء
القدوم جلل�سة ت�صوير مرة عقب ليلتني ناموا خاللهما ملدة
ثماين �ساعات ومرة بعد ليلتني متتاليتني ناموا خاللهما
ملدة �أربع �ساعات فقط.
و�أو��ض�ح��ت املجلة الربيطانية �أن ه��ذا النق�ص اجل��زئ��ي يف
النوم معتاد يف احلياة اليومية �أكرث من احلرمان التام من
النوم .وبعد ذلك طلب الباحثون من � 122شخ�صا تقييم
ت�ع�ب�يرات وج��ه �أف� ��راد العينة يف ال���ص��ور وذل ��ك م��ن خالل
ذكرهم �إىل �أي مدى ي��رون �أف��راد العينة جذابني و�أ�صحاء
وج��دي��ري��ن بالثقة ،وم��ا �إذا ك��ان��وا يرغبون يف ق�ضاء وقت
معهم .وتبني من خالل التقييم �أن الأ�شخا�ص الذين مل
ي�أخذوا ق�سطا كافيا من النوم مل يكونوا حمبوبني ،حيث
رغ��ب املق ّيمون يف ق�ضاء وق��ت �أق��ل ب�صورة وا�ضحة معهم
مقارنة بعينة الأفراد الذين �أخذوا ق�سطا كافيا من النوم.
كما مت تقييم الأ�شخا�ص الذين بدا على مالحمهم الإنهاك
جراء قلة النوم على �أنهم �أقل جاذبية و�صحة ويغلب النعا�س
عليهم.

االنخراط املجتمعي لدى الأ�شخا�ص املنهكني من قلة النوم
رمب��ا يكون نوعا من حماية النف�س ،حيث من املعروف �أن
الإنهاك يزيد من خطر التعر�ض للحوادث ،كما �أن هناك
�أم��را��ض��ا ترتبط ك�ث�يرا بنق�ص ال�ن��وم �أو ب ��وادره .وبح�سب
الباحثني ،ف��إن االنعزال من املمكن �أن يكون م�ؤملا �شعوريا
للغاية ول��ه عواقب وخيمة بالن�سبة لكائن اجتماعي مثل
الإن�سان .وذكر الباحثون �أنه ال يزال هناك حاجة �إىل درا�سة
ما �إذا كان نق�ص النوم ي�ؤدي فعال �إىل تهمي�ش الأ�شخا�ص
املنهكني يف احلياة اليومية.
ويرجح الباحثون �أن املنهكني �أنف�سهم ال يولون قيمة كبرية
ل�لان�خ��راط املجتمعي ب�سبب رغبتهم املنح�صرة يف النوم
واحل�صول على ق�سط من ال��راح��ة .جت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن
�أ� �ض��رار نق�ص ال�ن��وم املتوا�صل على ال�صحة معروفة على
نحو كاف ،حيث �أظهرت درا�سات متنوعة �أنه يزيد خطورة
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية وال�سكري.

درا�سة :ننام كي نن�سى ولي�س لـ �شحن بطارية ج�سمنا!
"ملاذا ننام؟" �س�ؤال ي�شغل الباحثني منذ عقود .ورغم �أن
اجل ��واب الب�سيط على ال���س��ؤال ق��د ي�ك��ون "ننام لرنتاح"،
فقد تو�صل باحثون �أمريكيون �إىل نتيجة �أخ��رى �أي�ضاً،
وهي �أننا "ننام لنن�سى".
يعتقد كثريون �أن فائدة النوم تكمن يف �إعادة طاقة اجل�سم
و"�شحن بطارية" الإن�سان فقط .لكن درا�سة قام بها باحثون
يف جامعة �أمريكية تو�صلت �إىل نتيجة مفادها �أن للنوم
النوم وحماية النف�س
فائدة �أخرى ال تقل �أهمية عن �إعادة "�شحن البطارية"� ،أال
ومل يجد الباحثون �أي فوارق يف التقييم فيما يتعلق فقط وهي الن�سيان!
ب��اجل��دارة ب��ال�ث�ق��ة .وي��رج��ح ال�ع�ل�م��اء �أن نق�ص ال��رغ�ب��ة يف وبح�سب ال��درا��س��ة ،ال�ت��ي �أج��راه��ا علماء �أح �ي��اء يف جامعة

ال�صيام وخف�ض ال�سعرات
احلرارية للعي�ش طوي ًال
�أظهرت درا�سة حديثة �أن تقليل وترية تناول الطعام ي�ساعد على حت�سني
�صحة القوار�ض ،و�إطالة عمرها �أكرث من تخفيف الكمية ،فيما ا�ستبعد
علماء اجلزم ب�صحة هذه النتائج عند الب�شر �أي�ضاً.
ً
وخل�ص الباحثون الذين حللوا جمموعات من الفئران تتبع نظما غذائية
خمتلفة� ،إىل �أن التي �أطعمت �سعرات حرارية �أقل يف وجبة يومية واحدة
عا�شت �أطول من الفئران التي تناولت العدد نف�سه من ال�سعرات احلرارية
�ضمن وجبات موزعة ،على مدار اليوم.
و�أظ �ه��رت ال��درا��س��ة التي ن�شرت نتائجها �أول �أول �أم����س االث�ن�ين جملة
"نيت�شر ميتابوليزم" �أن الفئران التي ت�أكل مرة واحدة فقط ،يف اليوم
�أظهرت �أي�ضا حت�سناً يف التمثيل الغذائي.
وق��ال معد الدرا�سة دوديل المينغ من جامعة وي�سكون�سن� ،إن العلماء
ع��رف��وا منذ ح��واىل ق��رن �أن احل��د م��ن ال�سعرات احل��راري��ة يطيل عمر
القوار�ض.
لكن الدرا�سات ال�سابقة عن احلد من ال�سعرات احلرارية لدى الفئران
ت�ضمنت �صياماً غري مق�صود لفئران تتغذى ع��ادة مرة واح��دة فقط يف
اليوم .وق��رر فريق المينغ معرفة �إذا كان التوقيت بني الوجبات يلعب
دوراً ،وخل�ص �إىل �أن كمية الطعام لي�ست وحدها املهمة.

"وي�سكون�سن مادي�سون" الأم��ري�ك�ي��ة ونقلتها �صحيفة
"نيويورك تاميز" ،ف� ��إن "الب�شر واحل �ي��وان��ات ينامون
لين�سوا" .فعندما يقوم الإن�سان ب��أي ن�شاط من تفكري �أو
حركة ،وفقاً للدرا�سة ،يتم بناء نقاط ت�شابك ع�صبي جديدة
يف ال��دم��اغ وظيفتها رب��ط املعلومات وتخزين الذكريات.
وت��و��ص��ل ال�ب��اح�ث��ون �إىل �أن ��ه ه��ذه امل���ش��اب��ك تنقطع جزئياً
�أثناء النوم ،ما ي�ساهم يف �ضياع الذكريات واملعلومات غري
املهمة والتي مل يعد الإن�سان بحاجة �إليها .وهذا ما يعرف
بـ"فر�ضية التوازن امل�شبكي".
ويف جتربة على �أدمغة الفئران� ،أثبت العلماء �أن امل�شابك
الع�صبية تتقل�ص �أثناء النوم ،م�شريين �إىل �أن ذلك قد يكون
�سبب انخفا�ض املوجات الكهربائية من الدماغ �أثناء النوم.
من جهته ،تو�صل الباحث يف جامعة جونز هوبكنز الأمريكية،
غراهام ديرينغ� ،إىل �أن بروتيناً حمدداً يف امل�شابك الع�صبية
هو امل�س�ؤول عن ن�سيان املعلومات خالل النوم ،وهو الربوتني
الع�صبي " ،"Homer1Aم�شرياً �إىل �أن النوم ي�ساعد يف
بناء هذا الربوتني.
وي ��ؤدي ه��ذا ال�بروت�ين ،بح�سب الباحث� ،إىل ن�سيان ما هو
غري مهم .ويف جتربة على الفئران ،ظلت الفئران التي مت
فيها منع بناء هذا الربوتني خائفة وقلقة لأنها مل ت�ستطع
ن�سيان ما عانته ،بح�سب الدرا�سة .لكن من ناحية �أخرى،
كانت الفئران التي نامت ت�شعر بالف�ضول حيال املواقف
اجلديدة.
لكن الباحثني يتفقون على �أن��ه ال يتم تغيري جميع نقاط
الت�شابك الع�صبي �أثناء النوم ،فهذا ي�ؤثر على نحو ُخم�سها
فقط ،وبذلك يتم االحتفاظ بالذكريات واملعلومات املهمة
حتى �أثناء النوم.

�أ�صبحت الأحذية اخلفيفة البي�ضاء
�أح��دث �صيحة بني ال�شباب بف�ضل
ال�ن�ج��اح امل�ب�ه��ر للم�سل�سل الكوري
اجل �ن��وب��ي (� �س �ك��وي��د ج �ي��م) "لعبة
احلبار" ،حيث �أعلنت �شركة (يف.
�إف) ل�صناعة الأح��ذي��ة الريا�ضية
ع��ن زي ��ادة طفيفة يف ال�ط�ل��ب على
منتجات �إحدى عالمتها التجارية.
وت��دور �أح��داث امل�سل�سل ،ال��ذي �أثار
�ضجة هائلة ح��ول ال�ع��امل و�أ�صبح
امل���س�ل���س��ل الأك� �ث��ر م �� �ش��اه��دة على
من�صة نتفليك�س ،ح��ول م�ئ��ات من
الالعبني ،الذين مي��رون ب�ضائقة
مالية وي�ت�ب��ارون يف �أل�ع��اب �شديدة
العنف .وارتدت �شخ�صيات م�سل�سل
"لعبة احلبار" ط � ��وال حلقاته
�أح��ذي��ة ت���ش�ب��ه الأح ��ذي ��ة اخلفيفة
البي�ضاء .وقال مات بوكيت ،املدير
امل ��ايل ل���ش��رك��ة (يف�.إف) اجلمعة:
"ن�شهد ارت �ف��اع��ا ل�ط�ي�ف��ا .ح�سنا
� �س ��أط �ل��ق ع�ل�ي��ه ارت �ف��اع��ا طفيفا".
و�أ�ضاف �أن �شركة �صناعة الأحذية
�ست�ستغل هذا الزخم لال�ستفادة من
عالقة منتجات ال�شركة بالثقافة
ال�شعبية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،زاد
الإقبال ب�شكل كبري على ال�سرتات
ال��ري��ا��ض�ي��ة اخل �� �ض��راء "امل�صنوعة
يف كوريا" وال�سرتات زهرية اللون
ال� �ت ��ي ت��رت��دي �ه��ا ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات يف
امل�سل�سل قبل عيد الهالوين ,ما منح
بارقة �أمل ل�صناعة املالب�س يف كوريا
اجلنوبية التي تواجه �صعوبات جمة
بفعل جائحة كوفيد.-19

متحف يفجر جدال يف �إيران

م�ت�ح��ف ال �ف��ن امل �ع��ا� �ص��ر يف �إي� ��ران
لي�س مكانا لتذوق الفنون فح�سب،
ب��ل �أ�صبح ع�ن��وان ج��دل يف البالد،
ب�ين م��ؤي��دي املتحف ال��ذي��ن يرون
فيه ف�ضا ًء بديال ،وبني املت�شددين
الذين يتوعدون ب�إغالقه .وافتتح
متحف الفن املعا�صر عام ،1977
�إبان حكم �شاه �إيران ال�سابق حممد
ر�ضا بهلوي ،فزوجته فرح بهلوي
كانت من �أ�شهر متذوقات اللوحات
وال �ف �ن��ون امل �ع��ا� �ص��رة ،و�أردت من
خالل املتحف �أن حتول طهران �إىل
نقطة جذب ثقافية عاملية.
ل �ك��ن امل �ت �ح��ف �أغ �ل��ق ب �ع��د عامني،
�أي يف  ،1979مع ان��دالع الثورة،
وظلت �أبوابه مو�صدة حتى يونيو
امل��ا��ض��ي ،عندما �أع�ي��د افتتاحه يف
نهايات حكم الرئي�س الإ�صالحي،
ح �� �س��ن روح� � � ��اين .وي� �ق ��ع املتحف
ع�ل��ى ب�ع��د �أم �ت��ار م��ن � �ش��ارع "ويل
ع�صر"� ،أحد �أكرث �شوارع العا�صمة
الإيرانية طهران كثافة و�شعبية،
ورغ� � ��م ازدح� � � ��ام امل �ن �ط �ق��ة �إال �أن
ذل ��ك مل مي �ن��ع م �ت��ذوق��ي الفنون
املعا�صرة من التقاطر عليه ب�صورة
كبرية ،وال �سيما من قبل الطلبة

جائحة ت�شبه كورونا..
ح�شرة مت�ص دمك

�صدرت حتذيرات يف الواليات املتحدة من تف�شي داء "المي" ،الذي ي�شبه يف
بع�ض �أعرا�ضه مر�ض "كوفيد "-19الذي يت�سبب به فريو�س كورونا.
ومر�ض "المي" ع��دوى بكتريية حيوانية تنقل �إىل الب�شرية عن طريق
لدغة ح�شرة .ورغم �أن "المي" ال ينتقل من �إن�سان �إىل �آخر� ،إال �أن فر�صة
الإ�صابة به كبرية ،فناقل املر�ض يعي�ش يف كل مكان ،بخالف اخلفافي�ش
املنزوية التي يعتقد �أنها �أ�صل وباء كورونا.
وي�صيب امل��ر���ض �سنويا يف ال��والي��ات املتحدة نحو ن�صف مليون �شخ�ص
تقريبا بداء "المي" الذي ت�سببه بكترييا بوريليا برغدورفريية ،منذ عام
 .2010ويقول موقع ( )sanjosespotlightهو �أكرث الأمرا�ض
املنقول �شيوعا وانت�شار يف الواليات املتحدة ،وي�شكل تهديدا كبريا لل�صحة
العامة ،وعلى �سبيل املثال ،فاملر�ض موجود يف  56من �أ�صل  58مقاطعة يف
والية كاليفورنيا� ،أي نحو  97باملئة من مقاطعات الوالية الأمريكية.
وينقل املر�ض عن طريق ال ُقراد (نوع من احل�شرات ذات الأرجل ال�سوداء).
وتلت�صق هذه احل�شرات ب�أج�ساد الب�شر واحليوانات وتتغذى على دمائهم،
وعن طريق الدم تنقل العدوى �إىل الإن�سان.
وي�سود اعتقاد ل��دى البع�ض �أن الإ��ص��اب��ة بهذا امل��ر���ض تقع عندما يكون
الإن�سان يف و�سط الغابات ،حيث تكرث احل�شرات والبعو�ض� ،إال �أن درا�سة
جديدة وجدت �أن احل�شرة الناقلة للمر�ض موجودة قرب ال�شواطئ كما لو
�أنها يف الغابات.
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علماء ي�ؤكدون يف ندوة ب�إك�سبو  2020دبي:

الذهاب �إىل املريخ �ضرورة حتمية ومهمة م�شرتكة خلدمة الأر�ض
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

حتت عنوان�" :أمل وعزمية ..درو�س من الكوكب الأحمر
لأج��ل حياة �أف�ضل على كوكب الأر�ض" �أجمع علماء يف
جمال الف�ضاء على �أن ا�ستك�شافات كوكب املريخ ت�صب يف
�صالح فهم �أف�ضل لكوكب الأر�ض وحتدياته البيئية ،حيث
نَّ
بي املتحدثون ،يف جناح اال�ستدامة ب�إك�سبو  2020دبي
�أم�س الأول على �أن الذهاب �إىل املريخ لي�س �أمرا ترفيهيا،
ولكنه �ضرورة حتمية ومهمة م�شرتكة.
وق��ال عمران �شرف ،مدير م�شروع الإم��ارات ال�ستك�شاف
املريخ (م�سبار الأمل) ،ومدير الربامج يف مركز حممد بن
را�شد للف�ضاء" :كوكب املريخ متنوع متاما ،وله حتديات
متنوعة ،وكل دول��ة لديها حتدٍ خمتلف لذا يجب العمل
�سويا ،ولذلك قررت الإمارات الدخول يف اقت�صاد الف�ضاء،
و�أرادت االندماج يف اجلهود الدولية ب�شكل خمتلف� ،أكرث
كفاءة ،و�أقل تكاليف ووقت ،وذلك بف�ضل التعاون".
وتابع" :مل ننظر للأمر على �أنه �سباق �إىل الف�ضاء ،و�إمنا
هو عمل جماعي يف م�شروع الإم��ارات ال�ستك�شاف املريخ
بجهود � 450شخ�صا اجتمعوا لتحقيق هذه الر�ؤية ،من

بينهم � 200شخ�ص م��ن خلفيات خمتلفة ،وا�ستطعنا
�إجن ��از املهمة يف �� 6س�ن��وات بتكلفة  200مليون دوالر،
وهذه لي�ست تكلفة كبرية".
وق��ال الدكتور دمي�ترا �أت ��ري ،ال�ع��امل والباحث يف مركز
علوم الف�ضاء بجامعة نيويورك �أبوظبي" :املريخ مثل
منجم ال��ذه��ب م�ل��ئ ب��ال�ف��ر���ص ،ون�ح��ن ب�ح��اج��ة لدرا�سة
التاريخ من �أجل حا�ضر �أف�ضل ،لأن احلا�ضر هو امتداد

ملا ح��دث ،لذلك عندما يت�ساءل البع�ض مل��اذا نذهب �إىل
املريخ ،جنيب ب�أننا نذهب ملا قبل  4مليارات �سنة ،وكان
لنظامنا ال�شم�سي كوكبان� ،أ�سمهما الكوكبان ال�شقيقان،
الأر���ض وامل��ري��خ ،وكالهما ك��ان يحتوي على مياه وفرية
على ال�سطح ،ونحن نعلم كيف ن�ش�أت احلياة على الأر�ض،
وك�ي��ف ت �ط��ورت ،لكننا ال ن�ع��رف م��اذا ح��دث على املريخ،
هو اللغز الأك�بر ،فاملريخ منجم ذهب من حيث البيانات

واملعلومات" .وق��ال ال��دك�ت��ور خو�سيه رودري �ج �ي��ز ،عامل
يف ق�سم الأج�ه��زة املتقدمة باملعهد الوطني لتكنولوجيا
الطريان يف �إ�سبانيا� ،إن "املريخ �سيكون وجهتنا امل�ستقبلية
للعي�ش ه �ن��اك ،ف�ن�ح��ن ال ن��ذه��ب ل�ل�م��ري��خ ،ون�ن�ف��ق تلك
الأموال من �أجل الرتفيه ،ولكن نحن يف حاجة �إىل ذلك،
لأن املريخ يقدم لنا فر�صة لإنقاذ الأر�ض عن طريق فهم
م�شكالت كوكبنا وحل التحديات التي تواجهه".

ويتــــوا�صــــل �أ�ســــــبوع الف�ضـــــاء ،وهـــــو الثـــــاين بني
الأ�سابيع الع�شرة يف �إك�سبو  2020دب��ي ،حتى ي��وم 23
�أك�ت��وب��ر اجل ��اري ،وي�ق��ام ب��ال�ت�ع��اون م��ع وكـــــالة الإم ��ارات
للف�ضــــاء ومركز حممــــــد بن را�شـــــد للف�ضـــــاء ،ليقدم
جمموعة غنية يف املحتــــوى واملناق�شــــات للبحـــــث عن
ال�ف��وائ��د واحللـــــول والتحـــديات لال�ســـتك�شافات خارج
مدار كوكبنا.

زوار �إك�سبو  2020دبي على موعد مع كوكبة من جنوم العامل

�إياد الرمياوي ميتع جمهوره مبو�سيقى �ساحرة يف �سهرات �إك�سبو الغنائية
•• دبي -الفجر

مع بداية عطلة نهاية الأ�سبوع احلافلة بالكثري من العرو�ض
املو�سيقية يف �إك�سبو  2020دبي� ،أمتع امللحن وكاتب الأغاين
ال�سوري املبدع �إياد رمياوي جمهوره مبجموعة منتقاة من

�أعماله الفنية ،قدمها على م�سرح اليوبيل �ضمن العر�ض وبعدما اختتم الرمياوي عر�ضه ،قدمت فرقة اجلاز ال�صربية
"�إيوت" عر�ضا مو�سيقيا رائعا �أدخ��ل البهجة يف نفو�س
االفتتاحي ل�سهرات �إك�سبو الغنائية.
وميثل احلفل �أح��دث ظهور للفنان ال�سوري �إي��اد رمياوي اجلمهور .وتو�صف �إيوت ب�أنها "ﻧــﻴــﺮﻓــﺎﻧــﺎ م��ـﻮ�ﺳـﻴـﻘـﻰ اجلاز
�أمام اجلمهور يف مدينة دبي بعد حفليه املو�سيقيني اللذين الأوروبية"� ،إذ ت�شتهر الفرقة الرباع َية مبو�سيقاها التي
جتمع بني الإيقاعات الكال�سيكية وال�شعبية والإلكرتونية.
�أحياهما يف دبي �أوبرا يف وقت �سابق من هذا العام.

ويف وقت �سابق فاج�أ املغني وكاتب الأغاين الباك�ستاين علي
ظفر حمبيه بحفل مو�سيقي ا�ستثنائي.
وكان زوار �إك�سبو  2020دبي على موعد مع برنامج فني
يحتفي بروائع الأعمال املو�سيقية ،حيث قدم �سامي يو�سف
عر�ضا مو�سيقيا يف �ساحة الو�صل بعنوان "ما وراء النجوم".

معر�ض يحاكي تطوير طرائق �أكرث ا�ستدامة يف �صنع املالب�س

اجلناح الربيطاين يف �إك�سبو  2020دبي يناق�ش م�ستقبل املن�سوجات
•• دبي -الفجر

اف �ت �ت ��ح اجل � �ن� ��اح ال�ب�ري� �ط ��اين يف �إك�سبو
 2020دب��ي  ،معر�ضاً يناق�ش "م�ستقبل
املن�سوجات" ،ويطرح طرائق �أكرث ا�ستدامة
يف ��ص�ن��ع امل�لاب ����س ،م��ع و� �ض��ع اجل �م �ه��ور يف
� �ص��ورة ت� �ط ��ورات امل��و� �ض��ة وال�ن���س�ي��ج الذي
يدخل يف �صناعة كل �أنواع الثياب يف العامل.
وي�شكل معر�ض "م�ستقبل املن�سوجات" جزءا
من فعالية "يف امل�ستقبل ..ماذا �سرنتدي؟"،
وت���ض��م �سل�سلة م��ن احل � ��وارات واملعار�ض
والعرو�ض الرقمية التفاعلية وور�ش العمل
يف جناح اململكة املتحدة ،ت�ستمر خالل الفرتة
املمتدة بني  22و� 27أكتوبر اجلاري.
وت� �ت� �ن ��اول ف �ع��ال �ي��ة "يف امل �� �س �ت �ق �ب��ل ..م ��اذا
�سرنتدي؟" كيفية تطوير �صناعة الأزياء
العاملية ملواجهة التحديات التي �أثريت خالل

الإ� �ص��دارات الأخ�ي�رة من �أ�سبوع املو�ضة يف
لندن ،مثل ت�أثري التكنولوجيا والتغريات
االج �ت �م��اع �ي��ة ،و�أزم� � ��ة امل �ن��اخ ع �ل��ى املو�ضة
يف امل���س�ت�ق�ب��ل .وي �ق��دم م�ع��ر���ض "م�ستقبل
املن�سوجات" للجمهور البحث ال��ذي طوره
ف��ري��ق م ��ن ج��ام �ع��ة دي م��ون �ت �ف��ورت ،وهو
ي �� �ش��رح ط��رق �اً �أك �ث�ر ا� �س �ت��دام��ة يف �صناعة
املالب�س من خالل جتنب ا�ستخدام الأ�صباغ
اال�صطناعية التقليدية التي ميكن �أن يكون
لها �آثار �ضارة على البيئة والب�شر.
وي�شري البحث العلمي �إىل �أهمية االعتماد
على تقنية الليزر لتلوين �أ�سطح املن�سوجات
ونق�شها ،وك��ذل��ك ا��س�ت�خ��دام م ��واد مبتكرة
مثل "�ألياف اللحاء" امل ��أخ��وذة م��ن �سيقان
النباتات (الكتان والقنب والقرا�ص) والتي
ميكنها ،م��ع ال���ص��وف ،ت��وف�ير م ��واد ل�صنع
�أقم�شة �أك�ثر ا�ستدامة و�أم�ن��ا على البيئة،

مقارنة بالبولي�سرت والقطن.
وح ��ول �إق��ام��ة اجل �ن��اح ال�بري�ط��اين ملعر�ض
"م�ستقبل املن�سوجات" يف �إك�سبو 2020
دبي ،قالت الدكتورة كلري لريبينيري ،كبرية
املحا�ضرين يف ت�صميم املن�سوجات بجامعة
دي مونتفورت" :عندما نفكر يف االنتقال
�إىل الأزي � ��اء امل �� �س ��ؤول��ة وامل �� �س �ت��دام��ة ،ال بد
من التعاون ،لأن��ه حني يكون هناك تعاون،
ت�صل الر�سالة ب�شكل �أق��وى .نحن بحاجة
�إىل م�صممني ون�شطاء و�أ�شخا�ص حرفيني
وم�ه�ن��د��س�ين ،ورج� ��ال �أع �م ��ال وحما�سبني
كذلك ،لديهم خربة يف الذكاء اال�صطناعي
لدعم �أفكارنا.كل ه�ؤالء الأ�شخا�ص لديهم
دور ليلعبوه ،وكلما زاد التعاون والعمل معا،
زاد ت�أثري عملنا ب�شكل جماعي ،وهو ما نرى
ت�صاميم الطالب واخلريجني من جامعة ت�ق�ن�ي��ات ع���ص��ر ال�ف���ض��اء� ،أو مب ��واد قدمية
�إك�سبو  2020جما ًال حيوياً له".
وي �� �ض��م م �ع��ر���ض "م�ستقبل املن�سوجات" دي م��ون�ت�ف��ورت� ،صنع بع�ضها با�ستخدام طورت ب�أ�سلوب جديد.

كما عادت �سهرات �إك�سبو الغنائية �أي�ضا �إىل من�صة اليوبيل
مع نخبة من النجوم بعرو�ض تقدمها فرقة الروك الأردنية
البيت الع�شوائي ،وف��رق��ة املو�سيقى الالتينية �أورك�سرتا
مندوزا  ،وفرقة الروك امل�صرية كما �أقام االحتاد الأوروبي
حفال مو�سيقيا على م�سرح دبي ميلينيوم .

خالل حما�ضرته يف �إك�سبو  2020دبي

نائب رئي�س املفو�ضية
الأوروبية :للثقافة دور حموري
يف حتقيق التوا�صل بني الب�شر

•• دبي -الفجر

ق��ال نائب رئي�س املفو�ضية الأوروب�ي��ة مارغاريتي�س �سكينا�س � ،إن �أوروبا
"ت�ؤمن بتحقيق التوا�صل" بني النا�س طريقاً حلل م�شاكل الب�شرية،
م ��ؤك��داً على �أهمية ال��دور ال��ذي تلعبه الثقافة يف �إن���ش��اء ج�سور توا�صل
بني الب�شر.
جاء ذلك خالل حما�ضرة نائب رئي�س املفو�ضية الأوروبية مارغاريتي�س
�سكينا�س ،يف �إك�سبو  2020دب��ي ،ح��ول "التناغم العاملي ودور املو�سيقى
والفنون والت�ضامن" ،والتي �شهدت اهتماماً وا�سعاً من احل�ضور.
وق��ال �سكينا�س ،وه��و امل���س��ؤول ع��ن ال�تروي��ج لأ��س�ل��وب احل�ي��اة الأوروب ��ي:
"للثقافة دور حم��وري يف �إن�شاء هذه ال�صالت وتعزيزها .الثقافة هي
الال�صق ال��ذي يبقينا معا ،خا�صة يف ه��ذه الأوق��ات ال�صعبة التي حتفها
الأزمات ويلفها عدم اليقني".
و�أ� �ض��اف" :لقد �أظ�ه��رت اجلائحة ال�صحية �أن التداخل بيننا كبري و�أن
اعتمادنا على بع�ضنا البع�ض �أي�ضا كبري ،و�أننا نرى ال�شراكات الدولية
كج�سر للم�ستقبل يف حقبة ما بعد اجلائحة".
ودعا �سكينا�س ملكافحة ظواهر عرفها العامل �أكرث من �أي وقت م�ضى خالل
الأ�شهر الثمانية ع�شرة املا�ضية ،وخ�ص منها النزعات القومية والعن�صرية
وك��راه�ي��ة الأج��ان��ب ،معترباً الثقافة "�سالحا مثاليا مل�ساعدتنا يف هذه
املعركة".
و�شدد �سكينا�س" :اجتمعنا هنا ،ونحن من ثقافات ودول وتقاليد خمتلفة،
لنحتفي باملو�سيقى وبالفنون بعد اجلائحة داللة �أمل قوية على م�ستقبل
�أف�ضل".
و�أ�شار امل�س�ؤول الأوروبي �إىل برنامج (�أفق �أوروبا) الذي ي�ضم حتته العديد
من املبادرات التي تتيح لرواد الثقافة ال�صغار الفر�ص للتوا�صل.
وقال" :ن�ؤمن ب�أن اجتماعنا �سي�ساعد على تعزيز الفهم الثقايف امل�شرتك،
وهو �أمر �ضروري يف عامل فيه الكثري من الغمو�ض".
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مر�ض الكبد غري الكحويل هو م�صطلح يطلق
على جمموعة م��ن احل���االت التي ي�سببها
تراكم الدهون يف الكبد.
وع���ادة م��ا تظهر عند الأ���ش��خ��ا���ص الذين
يعانون من زيادة الوزن �أو ال�سمنة .وميكن �أن
تكون احلالة مهددة للحياة �إذا و�صلت �إىل
املرحلة الأكرث خطورة .ول�سوء احلظ ،قد
تكون الأعرا�ض غائبة يف املراحل املبكرة.
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خم�س "عالمات حمراء" ت�شري �إىل �أن الكبد "متندب" ب�شكل دائم
ووفقا لهيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية الربيطانية
( ،)NHSف�إن تليف الكبد هو املرحلة الأكرث �شدة،
والتي حتدث بعد �سنوات من االلتهاب.
و�إذا كنت م�صابا بتليف الكبد ،ف�إن "الكبد ينكم�ش
وي�صبح متندبا ومتكتال" ،ك�م��ا �أو��ض�ح��ت الهيئة
ال�صحية.
وهناك عدد من "الأعرا�ض احلمراء" ،التي ت�شري
�إىل �أنك و�صلت �إىل هذه املرحلة احلادة من مر�ض
الكبد الدهني غري الكحويل ،كما تو�ضح م�ؤ�س�سة
.British Liver Trust
وت�شمل هذه الأعرا�ض:
 - 1حمى م�صحوبة بارتفاع يف درج��ات احلرارة
ورجفة ،وغالبا ما تكون ناجمة عن عدوى
� - 2ضيق يف التنف�س
 - 3تقي�ؤ الدم
 - 4براز داكن جدا �أو �أ�سود اللون
 - 5فرتات من االرتباك الذهني �أو النعا�س
و�إذا كان لديك �أي من الأعرا�ض التالية يجب زيارة
الطبيب على ال�ف��ور ،بح�سب م�ؤ�س�سة British

.Liver Trust
وقالت امل�ؤ�س�سة" :على الرغم من �أن هذه الأعرا�ض
قد تبدو خمتلفة جدا ،نظرا لأن الكبد م�س�ؤول عن
العديد من الوظائف املختلفة� ،إذا توقف عن العمل
ب�شكل �صحيح ،فقد ينتج ع��ن ذل��ك جمموعة من
امل�شاكل".
كيف يقوم الأطباء بت�شخي�ص مر�ض الكبد الدهني
غري الكحويل؟
وفقا للمعهد الوطني لل�سكري و�أم��را���ض اجلهاز
ال �ه �� �ض �م��ي وال �ك �ل ��ى ( ،)NIDDKي�ستخدم
الأطباء التاريخ الطبي للمري�ض والفح�ص البدين
واخ�ت�ب��ارات لت�شخي�ص مر�ض الكبد الدهني غري
الكحويل (.)NAFLD
ويبحث الطبيب عما �إذا ك��ان للمري�ض تاريخ من
احلاالت ال�صحية التي جتعله �أكرث عر�ضة للإ�صابة
مبر�ض الكبد الدهني غري الكحويل ،مثل :زيادة
الوزن �أو ال�سمنة ،مقاومة الأن�سولني �أو داء ال�سكري �أو م�ستويات غ�ير طبيعية م��ن ال�ك��ول�ي���س�ترول يف
من النوع الثاين ،ارتفاع م�ستويات الدهون الثالثية الدم ،ومتالزمة الأي�ض.

وي�ضيف املعهد الوطني لل�سكري و�أمرا�ض اجلهاز النظام الغذائي ومنط احلياة التي قد جتعلك �أكرث مثل قلة الن�شاط البدين� ،أو اتباع نظام غذائي غني
اله�ضمي والكلى�" :سي�س�ألك طبيبك ع��ن عوامل عر�ضة ل�ل�إ��ص��اب��ة بالكبد ال��ده�ن��ي غ�ير الكحويل ،بال�سكر� ،أو تناول امل�شروبات ال�سكرية".
وت �� �ش��رح م��ؤ��س���س��ة "مايو كلينك" �أن� ��ه �إذا كانت
االخ �ت �ب��ارات الأخ � ��رى غ�ي�ر ح��ا��س�م��ة" ،قد يو�صي
طبيبك ب�إجراء لإزالة عينة من ن�سيج الكبد (خزعة
ال�ك�ب��د) .وي�ق��ع فح�ص عينة الأن���س�ج��ة يف املخترب
للبحث عن عالمات االلتهاب والتندب".
كيفية منع مر�ض الكبد الدهني غري الكحويل
من التفاقم؟
�إذا كنت م�صابا مبر�ض الكبد الدهني غري الكحويل،
فيمكنك �إجراء تغيريات يف منط حياتك للم�ساعدة
يف منعه من �أن يزداد �سوءا.
وي �ع��د ف �ق��دان ال ��وزن ال��زائ��د �أم ��را �أ��س��ا��س�ي��ا لوقف
تقدمه .ويو�ضح م��وق��ع " :Bupaهذا ميكن �أن
يعك�س بع�ض تراكم الدهون وحتى بع�ض التليف يف
الكبد" .وم��ن املهم �أال تفقد ال��وزن ب�سرعة كبرية،
لأن ذلك قد ي�سبب م�شاكل يف الكبد.
و�ست�ساعدك ممار�سة الريا�ضة بانتظام على فقدان
ال��وزن ال��زائ��د ال��ذي ق��د يكون ل��دي��ك .وق��د ي�ساعد
�أي�ضا يف تقليل ال�ضرر الذي يلحق بالكبد حتى لو
مل تفقد �أي وزن بنجاح ،وفقا لـ .Bupa

هل تعاين من دهون البطن؟

 5ن�صائح ت�ساعدك على التخل�ص منها دون ريجيم �أو ريا�ضة
دهون البطن هي جمموعة من الدهون احل�شوية العنيدة التي لي�ست فقط غري جذابة ،بل
مقلقة للغاية عندما يتعلق الأمر ب�صحتنا ،وا�ستهدافها للتخل�ص منها يختلف عن التخل�ص
من الوزن الزائد ب�شكل عام.وح�سب �صحيفة "تاميز �أوف �إبنديا" ،فهناك خطوات ب�سيطة
ت�ساعدك على التخل�ص من هذه الدهون دون �أي جمهود.وعر�ضت ال�صحيفة بع�ض الطرق
التي ميكنك من خاللها حرق دهون البطن دون اتباع نظام غذائي وحتى ممار�سة الريا�ضة.
 - 1التحكم يف كمية الطعام هو
امل��ف��ت��اح وال��ل��ج��وء �إىل الأط���ب���اق
الأ�صغر حجما
يعني التحكم يف كمية الطعام على طبقك
و�إبقاء تناول الطعام حتت ال�سيطرة .يف
كثري من الأحيان ،منيل �إىل الإف��راط يف
ت�ن��اول ال�ط�ع��ام ،مم��ا ق��د ي ��ؤدي �إىل
زيادة ال�سعرات احلرارية وزيادة
الوزن ب�شكل غري �ضروري.
مب�ساعدة التحكم يف الكمية  3-حتكم يف ال��ت��وت��ر ومن ب�شكل
ال ميكنك فقط خ�سارة كاف
بع�ض الكيلوغرامات غال ًبا م��ا تعيق قلة ال�ن��وم عملية فقدان
واحل� � � � �ف � � � ��اظ ع �ل ��ى دهون البطن.
ال�سعرات احلرارية تو�صلت الأبحاث �إىل �أن قلة النوم لدى  5-ا�شرب الكثري من املاء
ال � ��زائ � ��دة ،ولكن الأ� �ش �خ��ا���ص مي�ك��ن �أن ت � ��ؤدي �إىل زي ��ادة املاء جزء مهم من رحلتنا لفقدان الوزن.
مي� �ك� �ن ��ك �أي� ��� �ض ��ا كبرية يف ال��وزن وق��د جتعل م��ن ال�صعب م��ن خ�ل�ال ب��دء ي��وم��ك ب���ش��رب ك��وب من
امل��اء �أو تناول ك��وب من امل��اء قبل الوجبة
ف � � �ق� � ��دان بع�ض عليهم تقليــــل دهون البطن.
ده� � � ��ون البطن ق�ل��ة ال �ن��وم مي�ك��ن �أن ت � ��ؤدي �إىل التوتر مبا�شرة ،ميكن �أن يرطب ج�سمك ،ويعزز
واحل � �ف� ��اظ على وت�سبب �أي�ضا ارتفاع م�ستوى الكورتيزول التمثيل الغذائي يف اجل�سم ،وهذا بدوره
وزن �� �ص� �ح ��ي (هرمون التوتر) لديك وتزيد �أي�ضا من ي�شبع ج��وع��ك ويبقيك ممتلئا لفرتات
ع �ل��ى امل ��دى الرغبة ال�شديدة يف تناول الأطعمة عالية �أطول من الوقت.
ميكنك �أي�ضا تناول �شاي الأع�شاب الدافئ
الطويل .ال�سعرات احلرارية.
لذلك ،من املهم الت�أكد من ح�صولك على �أو امل��اء ال�ع��ذب بالليمون ،مم��ا يقلل من
  2م��ا ال ي�ق��ل ع��ن �� 8-7س��اع��ات م��ن النوم جوعك.ك��ل ب��ب��طء وام�����ض��غ طعامك ب�شكل
جيد
ع�ن��دم��ا ت�ت�ن��اول وج�ب�ت��ك ،ت��ذك��ر �أن ت�أكل
ببطء و�أن مت�ضغ طعامك ب�شكل �صحيح.
ي�ساعدك هذا على تك�سري طعامك ب�شكل
�أكرث كفاءة ،مما ي�سهل ه�ضمه يف معدتك.
�إىل جانب ذلك ،ي�ضمن اله�ضم الأف�ضل
�شبعا �أف�ضل لفرتات �أطول من الوقت.

يوميا و�إدارة التوتر بكفاءة.
 4حتكم يف و�ضعيتك�سواء كنت تعمل �أو تقوم ب ��أي �شكل �آخر
من �أ�شكال العمل ،فمن املهم �أن تتحقق
من و�ضعيتك.
غالبا ما نتجاهل ال�ضرر الأكرث و�ضوحا
الذي نت�سبب فيه لأنف�سنا نتيجة و�ضعية
اجل�سم اخلاطئة.
مي �ك��ن �أن ت �ك��ون ده� ��ون ال �ب �ط��ن نتيجة
لذلك .ي�ساعدك التم�سك بو�ضعية جيدة
ع�ل��ى �إ�� �ش ��راك ع���ض�لات امل �ع��دة ومنطقة
البطن �أي�ضا.
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حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

فقدان �شهادة ا�سهم

حماكم دبي االبتدائية
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العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3561/2021/16جتاري جزئي

ا�شعار ت�صفية

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24

املنظورة يف  :الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم 156
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 184000درهم) ومبلغ التعوي�ض ( )13774درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع تعيني
خربة جت��اري رقم  - 366/2021املدعى  :فايز بن حمي�سن بن خامت احلارثي  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي
 بور�سعيد  -دي��رة  -دبي  /اخلبي�صي  /بناية ا�سيكو لالعمال /الطابق الثالث  /مكتب  / 306-305هاتف رقم /04-8819818متحرك  /0565595579بريد الكرتوين  info@alaamri.ae :مكاين رقم
املطلوب �إعالنه  :وان �أم كوميونيكي�شنز ليمتد (فرع) � -صفته  :مدعى عليه.
م��و��ض��وع الإع�ل�ان  :ق��د �أق ��ام عليكـــ ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وق ��دره (184000
درهم) ومبلغ التعوي�ض ( )13774درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة
وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع تعيني خربة جت��اري رقم  .366/2021وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق
 2021/10/24ال�ساعة � 8.30صباحا 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.

فقدت �شهادة ا�سهم �صادرة عن م�صرف
ابوظبي الإ�سالمي با�سم� /صاحلة عقيل
�سعيد الكعبي رقم ال�شهادة 10107260
وبعدد ا�سهم � 150سهم فمن يعرث عليها
ت�سليمها مل�صرف ابوظبي اال�سالمي او
الإت�صال على 0505639944

�شركة /الرامى ترايدينغ �ش م ح  -منطقة حرة (رخ�صة رقم  )4398والكائنة بــــ مدينة
دبي املنطقة احلرة ملطار دبي  ،دبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة  ،واملرخ�صة لدى �سلطة
املنطقة احلرة ملطار دبي ،ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة وال��ذى مت
اتخاذه بوا�سطة جمل�س الإدارة يف �إجتماعه الذي عقد بتاريخ  2021/10/15ب�ش�أن اغالق
وحل ال�شركة.
وفقا لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه
تقدمي هذه املطالبات خالل  15يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او
االت�صال ب  :ال�سادة  /ال�سيد  /ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
�ص ب  95463 :دبي  ،دبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم +971 45588206 :
الربيد االلكرتوين info@youssryauditing.com :
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب  15يوما.
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  / SHCFICIINJ2021 /0007273م�ستعجل
اىل � :شركة الت�أمني فيدلتي املتحدة  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة � :إمارة دبي � -شارع املطار  -بالقرب من قرية ال�شحن  -بناية مكني
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /حممد ح�سني ف�ضل العنوان  /حمل الإقامة  :ال�شارقة املجاز  3بناية عبدالعزيز املاجد بلوك B
الدور  M1رقم الهاتف  971506406990 :قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــــــ :
ت�سجيل الدعوى وحتديد �أقرب جل�سة لنظرها مع اعالن املدعي عليها بالئحة الدعوى واملرفقات وفقا للأ�صول.
 -2ندب الطبيب ال�شرعي مبحكمة ال�شارقة لتوقيع الك�شف الطبي على املدعي الثبات حالته وما به من �إ�صابات
وحتديد ن�سبة العجز ال�صحي الدائم الذي حلق به جراء اال�صابة.
 -3الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املوافق
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة الأمور امل�ستعجلة االوىل حمكمة ال�شارقة �صباح يوم
 2021/11/1ال�ساعة  8.00لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد
ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  2021/10/20م

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حامد عبد احلميد

املنذر  :مى للعقارات � -ش ذ م م
املنذر اليها � :شركة تزويد للتجارة ذ م م  -رقم الرخ�صة التجارية ()539056
جمهولة حمل االقامة
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل -:
�أوال  :ب���ض��رورة � �س��داد مبلغ  85.082خم�سة وث�م��ان��ون ال��ف واث �ن��ان وث�م��ان��ون دره ��م م�ستحق م��ن تاريخ
 2020/3/23حتى تاريخ  2021/1/20تاريخ االخالء الفعلي عن ايجار للمكتب رقم  1306وذلك خالل
�سبعة ايام تبد�أ من تاريخ �إعالنها بهذا الإنذار.
ثانيا � :سداد مبلغ وقدره  4254درهم وذلك عن �ضريبة القيمة امل�ضافة للفرتة من تاريخ 2020/3/23
التي تاريخ  2021/1/20تاريخ االخالء الفعلي وذلك طبقا للبند رقم ( )4.1.2من �شروط عقد االيجار.
وذلك خالل �سبعة �أيام تبد�أ من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة االجراءات
القانونية الالزمة ال�سرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف
الق�ضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليه.

رئي�س ال�شعبة

املنذر  :مى للعقارات � -ش ذ م م
املنذر اليها � :شركة داميوند ديزاين للعطور  -ذ م م  -رقم الرخ�صة التجارية ()562393
جمهولة حمل االقامة
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل -:
�أوال  :ب�ضرورة �سداد مبلغ  128.189مائة وثمان وع�شرون الف ومائة وت�سعة وثمانون درهم م�ستحق
من تاريخ  2020/3/23حتى تاريخ  2021/1/20تاريخ االخالء الفعلي للم�أجور.
ثانيا � :سداد مبلغ وقدره  6409درهم وذلك عن �ضريبة القيمة امل�ضافة للفرتة من تاريخ 2020/3/23
اىل تاريخ  2021/1/20تاريخ االخالء الفعلي وذلك طبقا للبند رقم ( )4.1.2من بنود عقد االيجار.
وذل��ك خ�لال �سبعة �أي��ام ت�ب��د�أ م��ن ت��اري��خ اعالنكم بهذا االن��ذار و�إال �سوف ت�ضطر امل�ن��ذرة الت�خ��اذ كافة
االجراءات القانونية الالزمة ال�سرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد مع حتميلكم كافة
الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليه.

املنذر  :مى للعقارات � -ش ذ م م
املنذر اليها � :شركة ج�س (فرع من باري�س غالريى) ذ م م رقم الرخ�صة التجارية ()570783
جمهولة حمل االقامة
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل -:
�أوال  :ب�ضرورة �سداد مبلغ  102,983مائة واثنان الف وت�سعمائة وثالثة وثمانون درهم م�ستحقات ايجارية
للفرتة من تاريخ  2020/3/23حتى تاريخ  2021/1/20تاريخ االخالء الفعلي.
ثانيا �� :س��داد مبلغ وق ��دره  5149دره��م وذل��ك ع��ن �ضريبة القيمة امل�ضافة للفرتة االي�ج��اري��ة م��ن تاريخ
 2020/3/23اىل تاريخ  2021/1/20تاريخ االخالء الفعلي وذلك طبقا للبند رقم ( )4.1.2من �شروط
عقد االيجار.
وذلك خالل �سبعة �أيام تبد�أ من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة االجراءات
القانونية الالزمة ال�سرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف
الق�ضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليه.

املنذر  :مى للعقارات � -ش ذ م م
املنذر اليها � :شركة لوك�شرى الند للعقارات  -ذ م م رقم الرخ�صة التجارية ()59159
جمهولة حمل االقامة
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل -:
�أوال  :ب�ضرورة �سداد مبلغ  85.771خم�سة وثمانون الف و�سبعمائة وواحد و�سبعون درهم م�ستحقات ايجارية
للفرتة من تاريخ  2020/3/23حتى تاريخ  2021/1/20تاريخ االخ�لاء الفعلي عن ايجار املكتب رقم
1303
ثانيا � :سداد مبلغ وقدره  7587درهم وذلك عن �ضريبة القيمة امل�ضافة للفرتة من تاريخ  2019/8/1اىل
تاريخ  2021/1/20تاريخ االخالء الفعلي وذلك طبقا للبند رقم ( )4.1.2من �شروط عقد االيجار.
وذلك خالل �سبعة �أيام تبد�أ من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة االجراءات
القانونية الالزمة ال�سرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف
الق�ضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليه.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8550

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8548

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8551

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8545

املنذر  :مى للعقارات � -ش ذ م م
املنذر اليها � :شركة كاريزما كوماتيك ذ م م  -رقم الرخ�صة التجارية ()596148
جمهولة حمل االقامة
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل � -:أوال  :ب�ضرورة �سداد مبلغ � 77292سبعة و�سبعون الف ومائتان واثنان
وت�سعون درهم م�ستحق عن الفرتة االيجارية من تاريخ  2020/3/23حتى تاريخ  2021/1/20تاريخ
االخالء الفعلي للم�أجور للمكتب رقم ( )1304وذلك خالل �سبعة ايام تبد�أ من تاريخ �إعالنها بهذا الإنذار.
ثانيا � :سداد مبلغ وقدره  3865درهم وذلك عن �ضريبة القيمة امل�ضافة وذلك عن الفرتة من تاريخ 2020/3/23
اىل تاريخ  2021/1/20تاريخ االخالء الفعلي وذلك طبقا للبند رقم ( )4.1.2من �شروط عقد االيجار
وذلك خالل �سبعة �أيام تبد�أ من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة االجراءات
القانونية الالزمة ال�سرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف
الق�ضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليها.

املنذر  :مى للعقارات � -ش ذ م م
املنذر اليها � :شركة عبدالرحيم الفهيم  -ذ م م  -رقم الرخ�صة التجارية ()604602
جمهولة حمل االقامة
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل -:
�أوال  :ب�ضرورة �سداد مبلغ � 76.214ستة و�سبعون الف ومائتان واربعة ع�ش درهم م�ستحق عن الفرتة االيجارية
من تاريخ  2020/3/23حتى تاريخ  2021/1/20تاريخ االخالء الفعلي للم�أجور.
ثانيا � :سداد مبلغ وقدره  3811درهم وذلك عن �ضريبة القيمة امل�ضافة للفرتة من تاريخ  2020/3/23اىل
تاريخ  2021/1/20تاريخ االخالء الفعلي للم�أجور.
وذلك خالل �سبعة �أيام تبد�أ من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة االجراءات
القانونية الالزمة ال�سرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف
الق�ضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليه.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

املنذر  :مى للعقارات � -ش ذ م م
املنذر اليها � :شركة م�شاريع الفهيم ذ م م  -رقم الرخ�صة التجارية ()237880
جمهولة حمل االقامة
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل -:
�أوال  :ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( )134.433مائة واربعة وثالثون الف واربعمائة وثالثة وثالثون درهم
م�ستحق عن الفرتة االيجارية من تاريخ  2020/3/23حتى تاريخ  2021/1/20تاريخ االخالء الفعلي
للم�أجور .ثانيا � :سداد مبلغ وق��دره ( )56437.5دره��م وذل��ك عن ر�سوم التربيد وذل��ك طبقا للبند رقم
( )8.1.2من بنود عقد االيجار .ثالثا � :سداد مبلغ وق��دره  6722درهم وذلك عن �ضريبة القيمة امل�ضافة
للفرتة االيجارية من  2020/3/23اىل تاريخ  2021/1/20تاريخ االخالء الفعلي وذلك طبقا للبند رقم
( )4.1.2من بنود عقد االيجار .وذلك خالل �سبعة �أيام تبد�أ من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار و�إال �سوف ت�ضطر
املنذرة التخاذ كافة االج��راءات القانونية الالزمة ال�سرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد مع
حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليها .كافة
الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليها.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8603

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8605

املنذر /م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي� -إمارة ال�شارقة.
املنذر �إليه /ا�صف حممود خان  -باك�ستاين اجلن�سية.
مبوجب الإن��ذار رقم � 2021/210417إن��ذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي ف�إنه
ومبوجب هذا الإنذار ف�إن املنذر ينذر املنذر �إليه بالوفاء باملبالغ املرت�صدة بذمته ل�صالح امل�صرف
املنذر والبالغة حتى تاريخ  2021/9/12مبلغ وقدره  1,570,717,53درهم باال�ضافة ملا
ي�ستجد من �أق�ساط االج��رة املتغرية وحتى تاريخ ال�سداد التام وذلك خالل مدة �أق�صاها 30
يوم من تاريخ تبلغكم بهذا الإن��ذار ويف حال تخلفكم عن ال�سداد ف�إن املنذر �سوف يقوم باتخاذ
الإج��راءات القانونية الالزمة والتنفيذ ب�سند الرهن املثبت على �صحيفة العقار املذكور �أعاله
ويف حدود املبلغ امل�ضمون بالرهن و�صو ًال لبيع العقار باملزاد العلني مع حتميلكم كافة الر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب وما ي�ستجد من ر�سوم وا�ستحقاقات وفقاً للعقود
الكاتب العدل

املنذرة /ا�س .كي .ام للتكييف ذ.م.م.
املنذر �إليهما� -1 /شركة /حم�سن ن�صري ملقاوالت البناء رخ�صة جتارية رقم 44228
�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ر�أ�س اخليمة.
 -2حم�سن ن�صري اكرب علي  -اجلن�سية  :باك�ستان (املدير امل�س�ؤول).
مبوجب الإنذار رقم � 2021/152031إنذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي ف�إنه
ومبوجب هذا الإن��ذار تكلف املنذرة املنذر �إليهما ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره 128,684
درهم (مائة وثمانية وع�شرون �ألفاً و�ستمائة و�أربعة وثمانون درهما) خالل خم�سة �أيام
من تاريخ ا�ستالمهم لهذا الإنذار و�إال �سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدهم
على التف�صيل الوارد بهذا الإنذار .مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى قبل املنذر �إليهم
حا ًال وم�ستقب ً
ال.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

�إجتماع خربة
العدد  13373بتاريخ 2021/10/24

الكاتب العدل

املنذر  :مى للعقارات � -ش ذ م م
املنذر اليها � :شركة الفهيم القاب�ضة ذ م م  -رقم الرخ�صة التجارية ()598551
جمهولة حمل االقامة
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل -:
�أوال  :ب�ضرورة �سداد مبلغ � 86054ستة وثمانون الف واربعة وخم�سون درهم م�ستحق عن الفرتة االيجارية
من تاريخ  2020/3/23حتى تاريخ  2021/1/20تاريخ االخالء الفعلي للمكتب رقم  1308وذلك خالل
�سبعة ايام تبد�أ من تاريخ �إعالنها بهذا الإنذار.
ثانيا � :سداد مبلغ وقدره  4303درهم وذلك عن �ضريبة القيمة امل�ضافة للفرتة من تاريخ  2020/3/23اىل
تاريخ  2021/1/20تاريخ االخالء الفعلي وذلك طبقا للبند رقم ( )4.1.2من بنود عقد االيجار.
وذلك خالل �سبعة �أيام تبد�أ من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة االجراءات
القانونية الالزمة ال�سرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف
الق�ضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليه.

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13373بتاريخ 2021/10/24

�إخطار عديل بالوفاء
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025805

�إعالن بالن�شر
التنفيذ رقم  151ل�سنة  2014ملف �إنابة
لدى حمكمة ر�أ�س اخليمة  -الدائرة التنفيذية
املنفذ  :طارق بدرالدین عثمان �سلیمان
املنفذ �ضده :ع�صام عبدالرحمن هالل
اىل املنفذ �ضده/ع�صام عبدالرحمن هالل ،انت مدعو للح�ضور �شخ�صياً �أو بوا�سطة وكيل معتمد الجتماع اخلربة
(الهند�سية) املقرر عقده ال�ساعة � 11:00صباحاً يوم الأربعاء املوافق  27اكتوبر 2021م ،وذلك حيث تواجد
املنقوالت املحجوز عليها مو�ضوع حم�ضر احلجز التحفظي امل�ؤرخ يف  21دي�سمرب 2021م.
ويرجى مراعاة الآتي  )1 :تقدمي �صور من كافة املذكرات و امل�ستندات بعدد اطراف الدعوى .
" )2ترجمة اية م�ستندات باللغة الأجنبية اىل اللغة العربية لدى مكتب ترجمة قانونية مرخ�ص و معرتف به بالدولة.
 )3يف حالة وجود �شهود لدى �أحد االطراف يجب تقدمي �أ�سمائهم و اثبات ح�ضورهم يف موعد اجلل�سة التي حددتها اخلربة.
 )4يف حالة وجود اطراف ال جتيد اللغة العربية يجب �أن ي�صحبها مرتجم معتمد قانونيا ليمثلها امام اخلربة.
ن�أمل احل�ضور يف املوعد و املكان املحددين �أع�لاه مع �ضرورة توكيل ر�سمي لل�سادة  /املحامني و الوكالء عن �أطراف
الدعوى و يف حال عدم ح�ضور �أي طرف ف�أن اخلربة �سوف ت�ستمر يف �أداء مهامها يف غيابه وفقا لل�صالحياتها املخوله
لها قانونيا.
اخلبري الهند�سي املنتدب
م .كتاب �سعيد احلبابي

اخطار عديل للوفاء مببلغ وقدره  2.600درهم
ال�شرح
مقدم من املخطر� /شركة الأوتار ملقاوالت تركيب وحدات التكييف ذ،م،م  -وميثلها ال�سيد  /علـي حممـد عمـر املازمـي ب�صفته وكيل عن ال�سيد /
رفيندرن بالي �ساجيف ب�صفته مدير ال�شركة وكالة م�صدقة لدي الكاتب العدل  -ال�شارقة برقم املحرر  SH20201104D52411بتاريخ
 ،2020/11/4العنوان  :ال�شارقة  -ال�صجعة ال�صناعية  -خلف �شارع الإمارات  -مكتب رقم ( - )3ملك عي�سي �إبراهيم غلوم املازمي  -عبداهلل
�أحمد الهرمودي  -هاتف رقم0564063333 :
�ضد  /املخطر اليه  /اظهر �سید �سید اكرب – هندي اجلن�سية /هوية رقم  / 78419815797474 :رقم جواز ال�سفر087363183 :
العنوان :دبي  /هاتف رقم  / 0547471048الرقم املوحد 18229789 :
الـوقائع  .1 -:املخطر طالب الأمر �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال تركيب وحدات التكييف
 .2املخطر اليه  /اظهر �سيد �سيد اكرب – هندي اجلن�سية  /هوية رقم 784198157974704 :
" .3نتيجة لتعامالت جتارية �سابقة بني املخطر واملخطر اليه قام املخطرة اليه ب�إ�صدار �شيك �صادر من بنك امل�شرق ( )MASHREQ NEO
رقم  000011بتاريخ  2020/03/05بقيمة �إجمالية “�“ ”2,600ألفني و �ستمائة درهم فقط” وعند تقدمي ال�شيك للبنك مت �إرجاع ال�شيك
ب�سبب عدم كفاية الر�صيد .4 ،طالب املخطر املخطرة �إليها مراراً وتكرازا ب�سداد املبالغ �إال ان كل املحاوالت مل تفلح ،ترتب على �ضوء احلقائق
املذكورة اعاله العديد من اخل�سائر والأ�ضرار ب�سبب رف�ضكم �سداد املبلغ مو�ضوع ال�شيكات ،الأمر الذي يحق معه للمخطر مطالبتكم ب�أداء قيمة
املبلغ املرت�صد يف ذمتكم وذلك عمال بن�ص املادة ( )338والتي توجب وفاء احلق متى ا�ستويف �شروط ا�ستحقاقه القانونية ف�أن تخلف املدين وجب
تنفيذه جربا عليه تنفيذا عينيا �أو تعوي�ضيا طبقا للن�صو�ص القانونية  ،كما �أن املادة ( )318قررت �أنه ال ي�سوغ لأحد �أن ي�أخذ مال غريه بال
�سبب �شرعي ف�إن �أخذه فعلية رده ،فبالتايل يكون املخطر اليها ملزمة قانونا ب�سداد تلك املبالغ للمنذر لثبوت احلق يف ذمتها ،لذلك  ،ف�إن املخطر
يخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم وقدره”� “ ”2,600ألفني و �ستمائة درهم فقط” وذلك خالل مدة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ
هذا الإخطار و�إال �سن�ضطر للجوء �إىل الق�ضاء و�إتخاذ ما يلزم من �إجراءات قانونية مع حتميلكم امل�سئولية ومطالبتكم بكافة التعوي�ضات املرتتبة
على ذلك وحتميلكم ما قد يرت�صد يف ذمتكم من مبالغ م�ستقبال،
وكيل املخطر

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8554

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8598

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8595

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8601

املنذر /م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي � -إمارة ال�شارقة.
املنذر �إليه /را�شد حمد �سعيد الزفنه العفاري � -إماراتي اجلن�سية.
مبوجب الإن��ذار رقم � 2021/197798إن��ذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي ف�إنه
ومبوجب هذا الإنذار ف�إن املنذر ينذر املنذر �إليه بالوفاء باملبالغ املرت�صدة بذمته ل�صالح امل�صرف
املنذر والبالغة حتى تاريخ  2021/9/5مبلغ وقدره  94,658,654,52درهم باال�ضافة ملا
ي�ستجد من �أق�ساط االج��رة املتغرية وحتى تاريخ ال�سداد التام وذلك خالل مدة �أق�صاها 30
يوم من تاريخ تبلغكم بهذا الإن��ذار ويف حال تخلفكم عن ال�سداد ف�إن املنذر �سوف يقوم باتخاذ
الإج��راءات القانونية الالزمة والتنفيذ ب�سند الرهن املثبت على �صحيفة العقار املذكور �أعاله
ويف حدود املبلغ امل�ضمون بالرهن و�صو ًال لبيع العقار باملزاد العلني مع حتميلكم كافة الر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب وما ي�ستجد من ر�سوم وا�ستحقاقات وفقاً للعقود.
الكاتب العدل

املنذر /م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي � -إمارة ال�شارقة.
املنذر �إليه /را�شد حمد �سعيد الزفنه العفاري � -إماراتي اجلن�سية.
مبوجب الإن��ذار رقم � 2021/197805إن��ذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي ف�إنه
ومبوجب هذا الإنذار ف�إن املنذر ينذر املنذر �إليه بالوفاء باملبالغ املرت�صدة بذمته ل�صالح امل�صرف
املنذر والبالغة حتى تاريخ  2021/9/5مبلغ وقدره  94,658,654,52درهم باال�ضافة ملا
ي�ستجد من �أق�ساط االج��رة املتغرية وحتى تاريخ ال�سداد التام وذلك خالل مدة �أق�صاها 30
يوم من تاريخ تبلغكم بهذا الإن��ذار ويف حال تخلفكم عن ال�سداد ف�إن املنذر �سوف يقوم باتخاذ
الإج��راءات القانونية الالزمة والتنفيذ ب�سند الرهن املثبت على �صحيفة العقار املذكور �أعاله
ويف حدود املبلغ امل�ضمون بالرهن و�صو ًال لبيع العقار باملزاد العلني مع حتميلكم كافة الر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب وما ي�ستجد من ر�سوم وا�ستحقاقات وفقاً للعقود.
الكاتب العدل

املنذر /م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي � -إمارة ال�شارقة.
املنذر �إليه /را�شد حمد �سعيد الزفنه العفاري � -إماراتي اجلن�سية.
مبوجب الإن��ذار رقم � 2021/197788إن��ذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي ف�إنه
ومبوجب هذا الإنذار ف�إن املنذر ينذر املنذر �إليه بالوفاء باملبالغ املرت�صدة بذمته ل�صالح امل�صرف
املنذر والبالغة حتى تاريخ  2021/9/5مبلغ وقدره  94,658,654,52درهم باال�ضافة ملا
ي�ستجد من �أق�ساط االج��رة املتغرية وحتى تاريخ ال�سداد التام وذلك خالل مدة �أق�صاها 30
يوم من تاريخ تبلغكم بهذا الإن��ذار ويف حال تخلفكم عن ال�سداد ف�إن املنذر �سوف يقوم باتخاذ
الإج��راءات القانونية الالزمة والتنفيذ ب�سند الرهن املثبت على �صحيفة العقار املذكور �أعاله
ويف حدود املبلغ امل�ضمون بالرهن و�صو ًال لبيع العقار باملزاد العلني مع حتميلكم كافة الر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب وما ي�ستجد من ر�سوم وا�ستحقاقات وفقاً للعقود.
الكاتب العدل

مـن  :املنــذر  :نبیل نزیه درغام  -لبناين اجلن�سية
�ضـد  -املنذر �إليهما  - 1 :توب الند للتجارة العامة �ش ذ م م
 - 2اندريو بيرت فاولكنري  -بريطاين اجلن�سية
املـو�ضـوع � :إعالن املنذر �إليهما بالتكليف بالوفاء بالن�شر
ينذر املنـذر املنـذر �إليهمـا ويكلفهمـا بالت�ضامن والت�ضـامم والتكافـل فيمـا بينـهمـا بـ�سـداد مبلغاً
وقدره  « 98,000ثمانيـة وت�سـعون �ألـف درهـم "  ،بالإ�ضـافة �إلـى الفائـدة القانونيـة عـن هـذا
املبلـغ بواقـع � %12سـنويـا مـن تـاريخ �إ�سـتحاق ال�شيك احلا�صـل فـي  ،2021/4/13وذلـك
خـالل ( )5خم�سـة �أيـام مـن تـاريـخ هـذا الإعـالن ب��الإن��ذار وفـى حـال تخلـف �أو �إمتنـاع املنـذر
�إليهمـا عـن دفـع املبلغ لأي �سبب كـان ف�سـوف ن�ضطر �إلـى �إتخـاذ كافـة الإج�ـ��راءات القانونيـة
الالزمـة لإلزامهمـا بـدفع املبلـغ �إلـى املنـذر مـع حتميلهما منذ الآن كافة الر�سوم وامل�صاريف
والأتعاب التي قد تن�ش�أ عن ذلك.
بالوكالة عن املنذر املحامي  /روكز حبيقه
الكاتب العدل

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 24/ 10/ 2021 Issue No : 13373
Dubai Courts of First Instance
Notification by Publication
In lawsuit No. 1175/2021/18 - Labour - Assistance Services- Partial
In the Third Labor Case Administration Department No. 418
Case Subject : Claim to obligate the defendant to pay an amount of 9500 with legal interest
12% from the date of payment until full payment + compensation amount of 1000 dirhams with
interest + fees and expenses and in return for attorney's fees
The Claimant: Ziad Zeby.
Address: Al Bahary & Al Mazroai No.535 Behind Hyundai exhibition - First floor -Office No.
10&11 Al Khabisi - Deira Dubai.
The Defendant: 1- DAISUKE BUILDING CLEANING SERVICES - Capacity as: Defendant
Notification Subject: He has filed a lawsuit against you the subject matter of the claim to
obligate the defendant to pay an amount of 9500 with legal interest 12% from the date of
payment until full payment + compensation amount of 1000 dirhams with interest + fees and
expenses and in return for attorney's fees.
A hearing is set on Monday corresponding 25/10/2021 at 08:30 am at the Remote Litigation
Hall BUILDING-DESC&. Therefore, you are required to attend or whoever represents you
legally, and you must submit what you have of notes or documents to the court at least three
days before the session.
Prepared by
Abdulla h Mohamed Al Baloshi

الكاتب العدل

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 24/ 10/ 2021 Issue No : 13373
Legal notice by Publishing
The Notifying Party: Sheejakumary Sadasivan - Indian national
Address: Emirates, Sharjah Emirate, Al-Majaz Area
Tel: 0526936195
advsheejas@gmail.com
The Notified Party: Sirpathi Das Champadi - Indian national
Tel: 0557479094-0507479094
)(Unknown Residency
The Subject: request form of notifying By Publishing in the Warning
)No (29917/1/2020
The Notifying Party warns The Notified Party to pay a sum of AED
126,800 within maximum period of seven days since the publishing date,
otherwise The Notifying Party will be forced to take all legal actions that
preserves his right and to claim for suitable compensation of any failure
or damage with charging The Notified Party all fees, litigation expenses,
and attorney fees.
The Notary Public

ا�شعار ت�صفية
العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
�صالون ذا وورك�س هي �شركة منطقة حرة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة لدى �سلطة دبي للمجمعات
الإبداعية مبوجب ترخي�ص رقم  92634وعنوانها امل�سجل هو  4متاجر :رقم �أ  ،الطابق :الطابق
الأر�ضي  ،املبنى :مبنى � ، GPSشركة دبي  ،الإمارات العربية املتحدة ( “ال�شركة”) وفقًا لقرار ال�شركاء
ال�صادر يف � 10أكتوبر  2021؛ �سيتم حل ال�شركة طواعية مبوجب الإج��راء املن�صو�ص عليه يف املادة
 101من اللوائح التي حتكم ال�شركات اخلا�صة يف جممعات دبي الإبداعية لعام .2016
يجب على �أي طرف معني لديه دعوى �ضد ال�شركة رفعها يف غ�ضون  45يومًا من تاريخ هذا الإ�شعار عن
طريق الربيد امل�سجل �أو عن طريق االت�صال بـ:
ال�سيد نادين غ�صوب
�صالون الأ�شغال
متجر  ، 4الطابق االر�ضي،
املبنى :مبنى ، GBS
دبي االمارات العربية املتحدة،
هاتف9715146130 :
بريد االلكرتوينpro@biddi.com :
لن يتم قبول املطالبات املقدمة بعد فرتة  45يوما.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة ال�شرعية  -حمكمة الأ�سرة

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
املو�ضوع � :إعالن حكم
يف الدعوى رقم121/2020 :م ( �أحوال �شخ�صية )

املرفوعة من املدعية يا�سمني يحي عبد احلميد حممد ح�سن م�صرية اجلن�سيه
�ضد املحكوم عليه /نادر�سید نادر ال�شناوي م�صري اجلن�سيه
باجلل�سة املنعقدة يف 03/06/2020م
حكمت املحكمة ح�ضوريا بحق املدعية ومبثابة احل�ضوري بحق املدعى عليه
 .1تطليق املدعية(يا�سمني يحي عبد احلميد حمـمـد ح�سـن مـن املـدعـى عليـه (نـادر �سـيـد نـادر ال�شناوي) بطلقة بائنة لل�ضرر وعليها العدة ال�شرعية
ح�سب حالها اعتبارا من �صريورة احلكم باتا.
� .2إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع للمدعية ( م�ؤخر �صداقها) وقدره �ألف جنيه م�صري .
� .3إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع للمدعية (�أجرة ح�ضانة) وقـدرهـا �ألـف ( 1000درهـم �شـهـريـا اعـتـبـارا مـن تـاريـخ املطالبة الق�ضائية الواقع بتاريخ
20/02/2020
� .4إل��زام املدعى عليه ب�أن يدفع للمدعية (نفـقـة لولديـه املـذكـوريـن) وقـدرها �أربعة �آالف درهـم �شـهـريـا لـكـل واحد منهما �ألفا درهم �شاملة جلميع
احتياجاتهم مـن مـ�أكـل وم�شـرب ومـلـبـ�س ومـوا�صـالت عـدا ال�سـكـن و�أن يدفع ر�سوم وم�صاريف درا�ستهما و�أن ي�ستخرج لهمـا بـطـاقتي ت�أمني �صحي وذلـك
اعـتـبـارا مـن تـاريـخ املطالبة الق�ضائية الواقع بتاريخ 20/02/2020
� .5إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع للمدعيـة (�أجـرة مـ�سـكـن) وقـدره ثالثـون �ألـف درهـم �سـنـويـا و�أن يـدفع قيمـة ا�ستهالك فواتريه من (ماء وكهرباء وغاز
وانرتنت ) و�أن يـدفع مبلغ وقدره ع�شـرون �ألـف درهـم لت�أثيثـه وذلـك اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية الواقع بتاريخ 20/02/2020
� .6أحقية املدعية بح�ضانة ابنها (�سيد) ومد �سن ح�ضانتها البنها (حمزة) حتى يبلغ .
 .7رف�ض باقي طلبات املدعية وهي (نفقة عدة ومتعة).
� .8إلزام املدعية واملدعى عليه بالر�سوم وامل�صروفات منا�صفة بينهما .

رئي�س الدائرة
مدير �إدارة اخلدمات امل�ساندة � /سهيل بطي حممد القايدي

25
حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

األحد  24أكتوبر  2021م  -العـدد 13373
24 October 2021 - Issue No 13373

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
اعالن بالن�شر
 18/2021/1263عقاري جزئي

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  2066/2021/16جتاري جزئي

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
اعالن بالن�شر
 1442/2019/20جتاري كلي

اعالن بالن�شر
 7251/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/جي ا�س  4خلدمات احلرا�سة �ش.ذ.م.م � -2أيوب بن مرهون
بن غريب ال�سعدي  -جمهويل حمل االقامة
مب��ا ان ال�ط��ال��ب التنفيذ/ماي ه��وم للمفرو�شات مل��ال�ك�ه��ا/دروي����ش حممد �سامل
املقبايل
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )247720.70درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :ني�شتابن بهافج فا�شناف  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمة خا�صة �شركة ال�شخ�ص
الواحد �ش.ذ.م.م  -وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها بف�سخ اتفاقية لت�أجري الآج��ل املوقعة ما بني املدعية واملدعي عليها امل�ؤرخة يف
 2016/6/30لعدم التزام املدعي عليها بالتزاماته التعاقدية ال��واردة باالتفاقية احلا�ضرة خماطبة دائ��رة االرا�ضي
واالمالك اللغاء ا�سم املدعي عليها كمالك للوحدة مو�ضوع الدعوى احلا�ضرة واعادة ت�سجيل الوحدة رقم  708مب�شروع
ابراج �سكاي كورت�س با�سم املدعية  Fبالبلوك  ,احلكم بعدم �أحقية املدعي عليها يف ا�سرتداد مبلغ ( )333.496.24درهم
املدفوع منه طبقا للمتفق عليه باالتفاقية املربمة وفقا للبند  6.3منها وكجزء من مقابل انتفاعه بالوحدة مو�ضوع
الدعوى منذ  2016/6/30الزام املدعي عليها بان ي�ؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره ( )150.000درهم كتعوي�ض عن فرق
�سعر الوحدة مابني فرتة البيع ال�سابقة والتي مت فيها التوقيع على اتفاقية التاجري االجل وما بني الفرتة احلا�ضرة
نظرا الن املدعية �ستخ�سر مبلغ كبري عن مبلغ البيع ال�سابق نظرا النخفا�ض القيمة ال�سوقية احلالية للعقار مو�ضوع
الدعوى احلا�ضرة الزام املدعي عليها بكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب.
وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/11/11ال�ساعة � 08:30صباحا 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

Sunday

مو�ضوع االعالن:الزام املدعي عليهم بالت�ضامن ب�سداد مبلغ وقدره ( )1.826.015دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم االماراتي
باال�ضافة اىل الفائدة القانونية املتفق عليها باتفاقية الت�سهيالت االئتمانية بواقع � %7.5سنويا باال�ضافة اىل ثالث (� )3أ�شهر
مقابل �سعر الدوالر االوروبي ال�سائد يف بنوك لندن (معدل الليبور) باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع � %9سنويا وذلك من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب االعالن:البنك التجاري الدويل �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية:مدعي
املطلوب اعالنهم -1:كوبيان اخلليج  -فرع �شركة اجنبية  -2كوبيان اخلا�صة املحدودة  -الكفيل التجاري  -3راجي�ش بوثرا الكفيل
ال�شخ�صي � -صفتهم بالق�ضية:مدعي عليهم
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1البنك التجاري الدويل �ش.م.ع  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :كوبيان اخلليج  -فرع �شركة اجنبية  -2كوبيان اخلا�صة املحدودة  -الكفيل التجاري  -3راجي�ش بوثرا الكفيل
ال�شخ�صي  -وميثله  :حممود ح�سني علي احمد
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/8/26يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /البنك التجاري الدويل
�ش.م.ع بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )1.776.063دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم
االماراتي والفائدة القانونية بواقع  %5من اليوم التايل لتاريخ غلق احل�ساب احلا�صل يف  2021/1/6وحتى متام ال�سداد والزمتهم
بامل�صروفات ومببلغ الفي 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.
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تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :مرمي جمعة خمي�س اخلييلي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:صالح بن جميل بن �صالح مالئكه
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام اخل�صم املدخل االول اخل�صم املدخل ال�سابع بتقدمي
امل�ستندات التي حتت يدهم واحلكم على املدعي عليها الثالثة واخل�صم املدخل الثاين ببطالن
وف�سخ وانحالل عقد بيع الأ�سهم امل�ؤرخ يف  2018/9/6واحلكم على املدعي عليها الثانية ببطالن
وف�سخ وانحالل عقد بيع اال�سهم امل�ؤرخ يف  2018/9/6والزام �شركات املدخليني من الثالثة وحتى
ال�ساد�سة بنقل ملكية جميع اال�سهم وعددها (� )29.700.000.00سهم ال�سم املدعي والزام املدعي
عليه االول بان ي�ؤدي له مبلغ وقدره ( )251.810.635.00درهم ومبلغ ( )16.315.604.60درهم
والزامهم بالت�ضامن والتكافل بكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/10/31ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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اعالن بالن�شر
 7011/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما� -1/شركة تقنية االبراج للمقاوالت ذ.م.م  -فرع دبي  -2بهارات
كومار موتى الل  -3فواز عماد الدين عبداحل�سني  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اك�سيد اليتكريت مملوكة الك�سيد ال�صناعية ذ.م.م � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )61286.36درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 7100/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما� -1/شركة تقنية االبراج للمقاوالت ذ.م.م  -فرع دبي  -2فواز
عماد الدين عبداحل�سني عبداهلل  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة اك�سيد برمييم للخلطات اجلافة اجلاهزة مملوكة
الك�سيد ال�صناعية ذ.م.م � ,شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )2363.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 4500/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/جي ا�س  4خلدمات احلرا�سة �ش.ذ.م.م � -2أيوب بن مرهون
بن غريب ال�سعدي  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/االجتاه االول للتجارة العامة م.م.ح
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )687702.30درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 7252/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/جي ا�س  4خلدمات احلرا�سة �ش.ذ.م.م � -2أيوب بن مرهون
بن غريب ال�سعدي  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/االجتاه االول للتجارة العامة م.م.ح
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )227285درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7400/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2533/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )80963الف درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل
يف  2020/12/29وحتى متام ال�سداد �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :سرمد �سامي احلويك
عنوانه:امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى اخليمة � -شقة  - M3وكالة
الني�سان  -تلفون رقم - 042945678:الفاك�س042945600:
املطلوب �إعالنه  -1 :ح�سام الدين م�صطفى عبداهلل احمد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )79375درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر
يف الدعوى رقم 39/2021/38:جتاري م�صارف جزئي
املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع ال��دع��وى  :ال��زام امل��دع��ي عليهم بالت�ضامن واالن �ف��راد بدفع مبلغ وق��دره ( )787.238.00درهم
�سبعمائة وثمانون الف ومائتني وثمانية وثالثون درهم  -للمدعي والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.
املدعي:م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي  -مبنى بناية �سيتي افنيو � -شقة ال�سابع 703
وميثله:خليفه عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
املطلوب �إعالنهما � -1 :سرام �أبوطاهر �صديقي  -2بينه �صديقي �سرام �صديقي � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهم بالت�ضامن واالنفراد بدفع مبلغ
وقدره ( )787.238.00درهم �سبعمائة وثمانون الف ومائتني وثمانية وثالثون درهم  -للمدعي والفائدة
القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني
املوافق  2021/11/1ال�ساعة � 08.30ص 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.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حمكمة التنفيذ
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اعالن بالن�شر
 4856/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما� -1/شركة العطار للمقاوالت ذ.م.م  -2كامران حممود �سعيد
العطار  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة اخللطة اجلافة (بلك�سيت) ذ.م.م (�سابقا)�/شركة
بلك�سيت للخلطة اجلافة ذ.م.م (حاليا)
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )46815درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 6920/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/كامران حممود �سعيد العطار  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة اخللطة اجلافة (بلك�سيت) ذ.م.م (�سابقا)�/شركة
بلك�سيت للخلطة اجلافة ذ.م.م (حاليا)
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )125895درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0007599عمايل (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0006378جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0002217عمايل (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية �-1 -سيف �سيز �شيب ماجنمينت م.م.ح
 -2اريهنت �شيبنغ انك
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0000406جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :لينا عبدالكرمي خالد عموره
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -البطينة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/10/31امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير
الدعوى رقم � )8شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/10/18م

�إىل املدعي عليه � :شركة الغيث للخدمة الفنية ذ.م.م ل�صاحبها �سامر �صابر احمد �صوان و�صالح
ف�ؤاد احمد
جمهول حمل الإقامة  :دبي بردبي املنخول مكتب رقم  16-3015ملك ابراهيم احمد عبدالنبي
هاتف0563356533:
بناء على طلب املدعي:خالد حممد ح�سن عبدالرحيم ال�شنا�صي
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم بــــ:الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي ( )166.105مائة
و�ستة و�ستون الف ومائة وخم�سة دراهم مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى
وحتى ال�سداد التام  -الزامهم بالر�سوم وامل�صاريف والتعوي�ض االدبي والقانوين ومقابل اتعاب
املحاماة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/10/27امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد
على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/10/19م

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
اعالن بالن�شر
8556/2021
املخطرة:ال�شركة الوطنية العقارية ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص
الواحد م�ساهمة خا�صة �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م
بوكالة املحامي/احمد ح�سن املازمي
�ضد املخطر اليه:انتوين بريندين روزاريو
جئنا مبوجب هذا الكتاب ننذركم بوجوب �سداد قيمة ال�شيكات اعاله البالغ جمموعها
اج �م��ايل وق ��دره ( )204.170دره ��م م��ائ�ت��ان وارب �ع��ة ال��ف وم��ائ��ة و��س�ب�ع��ون درهم
للمخطرة  ,وذلك خالل مدة اق�صاها خم�سة ايام من تاريخه واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني
التخاذ االجراءات القانونية بحقكم وعلى م�س�ؤوليتكم ونفقتكم م�ضاف اليها الفائدة
القانونية وحمتفظني بكافة احلقوق الية جهة كانت.

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/8103:
املنذر�:شيجاكوماري �سادا�سيفان  -هندية اجلن�سية
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -منطقة املجاز  -ت0526936195:
advsheejas@gmail.com
املنذر اليه�:سريباتي دا�س كمبادي  -هندي اجلن�سية
رقم الهاتف - 0507479094 - 0557479094:جمهول حمل االقامة
املو�ضوع�:صيغة طلب اعالن بالن�شر يف االنذار رقم2020/1/29917:
يخطر املنذر املنذر اليه باداء مبلغ وقدره ( )126800درهم وذلك خالل مدة اق�صاها
�سبعة ايام من تاريخ الن�شر واال �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية التي
حتفظ له حقه واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �ضرر مع حتميل املنذر
اليه بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

الكاتب العدل

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8555

املنذر  :اميان بنت عبد الكرمي الدخلي
املنذراليه  :يون�س قمرب علي مندي االمريي
جمهول حمل االقامه
حيث انه مبوجب تعامل جتاري بني الطرفني قام املنذر اليه بتحرير �شيك للمنذرة �صادر عن م�صرف ال�شارقة
اال�سالمي رق��م ال�شيك  00021تاريخه  2021/7/25مببلغ  48500دره��م بتقدمي ال�شيك ل�صرفه
تبني بان احل�ساب غري مفعل.
بناء عليه  ،ف�إنه مبوجب التكليف بالوفاء املاثل وا�ستناداً �إىل املواد  62وما بعدها من قرار جمل�س الوزراء رقم
( 57املعدل) ب�ش�أن الالئحة التنظيمية للقانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992ب�ش�أن قانون الإجراءات
املدنية ،فان املنذرة تنذر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ املديونية املرتتب بذمته البالغ  48500درهم �إماراتي
قيمة ال�شيك املرجتع وذلك خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإن��ذار و�إال �سن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة
الإجراءات الالزمة وحتميلكم امل�س�ؤولية القانونية وكافة النفقات والتعوي�ضات مع الفائدة القانونية يف حال
ف�شلكم يف ت�سوية مو�ضوع هذا الإنذار و�إ�صراركم على االمتناع عن �سداد املبلغ للمنذرة.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0001707مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICIPTO2021 /0007561أمر على عري�ضة

�إىل املدعي عليه � :شركة املناهج ملقاوالت البناء
نعلمكم بان املدعي ا�سماعيل ا�سحاق غالم ح�سني اجل�سمي االمارات
العربية املتحدة/اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله و�صدر بحقكم احلكم االتي:
قررت املحكمة الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغا قدره
(مائة وخم�سة وخم�سون الفا وثالثمائة و�ستون درهما) مع الزامها
مب�صروفات الدعوى ورف�ض ماعدا ذلك من طلبات.

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العمالية الثالثة رقم 418
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي مبلغ وقدره ( )9500ت�سعة االف وخم�سمائة درهم
مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء  +مبلغ تعوي�ض  1000درهم مع الفائدة +
الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:زياد ديبى
عنوانه:بناية البحري واملزروعي رقم  535خلف معر�ض هيونداي الطابق االول مكتب رقم  10و  11اخلبي�صي
ديرة
املطلوب �إعالنه  -1 :داي�سوكي خلدمات تنظيف املباين وامل�ساكن � -صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي مبلغ وقدره
( )9500ت�سعة االف وخم�سمائة درهم مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء  +مبلغ
تعوي�ض  1000درهم مع الفائدة  +الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني
املوافق  2021/10/25ال�ساعة � 08.30ص 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

�إىل  :املحكوم عليه  /الوادي الكيرب ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
العنوان9389239:
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد  ,قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /حممد روبان مياه حممد عبدالرحمن بالتايل :
ن�ص احلكم بعد االطالع على ملف العري�ضة رقم  7561ل�سنة  2021عرائ�ض
م�ستعجل ومرفقاتها لذلك نامر املقدم �ضدها ان ت�سلم الطالب جواز ال�سفر
اخلا�ص به  -حكما قابال للتظلم.
املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 119/2021/36:عمايل خدمة م�ساعدة جزئي

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

الكاتب العدل

حمكمة دبي االبتدائية

�إىل املحكوم عليه � - 1:سيف �سيز �شيب ماجنمينت م.م.ح  -2اريهنت �شيبنغ انك
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:ان�شكيب خلدمات ال�شحن (دبي) �ش.ذ.م.م
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  252557درهم مع الفائدة بواقع . %5
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

�إىل :الدرهمني للتجارة
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة الند القا�سمية خلف �شارع اال�ستقالل معر�ض رقم  1ملك
اوالد �سامل علي املحمود 0529998770 - 068637234
نعلمكم بان املدعي/منوجهر حممد عزيز من�صوري  -العنوان:حمل االقامة ال�شارقة
 - 0502436085رقم الهاتف 502436085:قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة
بـــ:جتديد الدعوى من ال�شطب  -مطالبة مالية
لذا يتوجب عليكم احل�ضور امام الدائرة دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرى الرابعة
حمكمة ال�شارقة االحتادية �صباح يوم االحد املوافق 2021/10/24:ال�ساعة  09:00لتقدمي
مالديكم من دفاع وم�ستندات ويف حالة عدم ح�ضوركم او ار�سال وكيل عنكم معتمد ينوب
عنكم فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات القانونية يف غيابكم.

العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2388/2021/11:مدين جزئي
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى االوىل رقم 400
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )29.981.38درهما ت�سعة وع�شرون الفا وت�سعمائة وواحد
وثمانون درهما وثمانية وثالثون فل�سا  -والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى
ال�سداد التام.
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -برج ات�صاالت ديره  -الطابق الرابع  -مقابل �شرياتون اخلور -
مكاين info@alowaislaw.com - 3024595127
وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�صر العوي�س ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  -1 :قا�سم ح�سني �صابر ح�سني � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )29.981.38درهما ت�سعة
وع�شرون الفا وت�سعمائة وواحد وثمانون درهما وثمانية وثالثون فل�سا  -والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  -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 االوىل على هاتف
رق ��م - 00971566037085:يوم  2021/10/24وذلك من ال�ساعة � 9:00ص ولغاية  12:30ظ او احل�ضور املرئي عن طريق
مركز تقدمي اخلدمة املعتمد (الع�ضيد) لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13373بتاريخ 2021/10/24
اعالن حكم بالن�شر
 2639/2021/16جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1ماركة هو�سبيتاليتي  1ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له � :شركة ظفار العاملية للتجارة ذ.م.م
وميثله  :هبة علي غلوم حممد باقر �أهلي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/8/8بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي
للمدعية مبلغ وقدره ( )188.177.59درهم مائة وثمانية وثمانون الف ومائة و�سبعة و�سبعون درهما
وت�سعة وخم�سون فل�سا  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اقامة الدعوى يف  2021/7/1وحتى
ال�سداد التام مع الزامها بالر�سوم وامل�صروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت مازاد
على ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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ثقافة وفنون
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•• دبي -د.حممود علياء

نظمت ندوة الثقافة والعلوم �ضمن برناجمها
الثقايف جل�سة نقا�شية بعنوان “املل�صق و�سبلة
للتوا�صل الثقايف واالجتماعي” ح�ضرها معايل
حممد املر رئي�س جمل�س �إدارة مكتبة حممد بن
را�شد وبالل البدور رئي�س جمل�س الإدارة ود.
�صالح القا�سم املدير الإداري ود .جناة مكي
ونخبة من املتخ�ص�صني واملعنيني.

26

املل�صق و�سيلة للتوا�صل الثقايف واالجتماعي يف ندوة الثقافة والعلوم

��ش��ارك يف اجلل�سة ه�شام امل�ظ�ل��وم �أول م�صمم
�إماراتي تخرج يف جامعة الإمارات عام 1985
و�أجن ��ز ع���ش��رات ال���ش�ع��ارات وال�ب��و��س�ترات منها
�شعار تلفزيون ال���ش��ارق��ة ،وك��ان رئي�ساً ملجمع
ال�شارقة للفنون .وخالد اجلالف رئي�س جمعية
الإم� ��ارات لفن اخل��ط وال��زخ��رف��ة الإ�سالمية،
ون��ائ��ب رئ �ي ����س حت��ري��ر جم �ل��ة ح� ��روف عربية
ال�صادرة من ندوة الثقافة والعلوم واملتخ�ص�صة
يف ف ��ن اخل� ��ط ال �ع��رب��ي .ود .ع ��رف ��ات النعيم
�أك ��ادمي ��ي وف �ن��ان ج��راف �ي��ك وم���ص�م��م ومن�سق
م�شاريع دولية يف الفنون الب�صرية ،وتاج ال�سر
ح�سن فنان ت�شكيلي وخطاط وم�صمم حروف
طباعية وباحث يف جمال اخلط العربي.
�أدار ال�ن�ق��ا���ش ال��روائ��ي ن��ا��ص��ر ع ��راق وذك ��ر �أن
ع��ام  1798قد يكون �أول معرفة للعرب بفن
البو�سرت عندما هبط نابليون �أر�ض م�صر ومعه
� 400أل ��ف ج �ن��دي ف��رن���س��ي وا��س�ت�ط��اع فر�ض
�شروطه و�أوام��ره يف م�صر من خالل البو�سرت
الذي ي�ضم قرارات نابليون بلغة عربية ب�سيطة
ومزودة ببع�ض الر�سومات ومعلق على مداخل
و�أب��واب احل��ارات امل�صرية ،وبعدها عرف النا�س
ال���ص�ح��اف��ة وف ��ن ال �ب��و� �س�تر م��ع وج� ��ود الفرق
امل�سرحية منذ بداية الربع الثاين من القرن
الـ .19
و�أك��د ه�شام املظلوم �أن م��دار���س ف��ن الت�صميم
ت�ضم خم�س ف ��روع منها الت�صميم املعماري
وال�صناعي وثالثي الأبعاد والأزياء واملجوهرات
واجل��راف �ي��ك (احل �ف��ر) ،وال�ع�ن��ا��ص��ر الأ�سا�سية
للت�صميم من الناحية الفنية تعتمد على الفكرة
املطروحة وب�ساطتها وقوة الت�صميم وامل�ضمون
ومدى ارتباطه باحلدث ،والقراءة ال�سريعة له.
�أما اجلانب التقني فيف�ضل �أال يتعد الت�صميم
�أك�ث�ر م��ن � 3أل� ��وان ،و�أن ي�ك��ون �سهل التحول
�إىل ال�ل��ون�ين الأ� �س��ود والأب �ي ����ض م��ع املحافظة
ع�ل��ى امل���ض�م��ون وال �ق��راءة وق ��وة ال��و� �ض��وح ،و�أن
يخ�ضع للت�صغري والتكبري دون �أن يفقد معامله
الرئي�سية.
و�أ�ضاف املظلوم �أن املل�صق البد �أن يجيب على
�أ�سئلة (م��اذا و�أي��ن ومتى؟) ويف اجلانب املقابل
البد �أن يكون هناك ابتكار وجودة يف الت�صميم
والإب � � ��داع ال �ف �ن��ي ،وامل �� �ص �ل��ف غ��ال �ب �اً م��ا يعالج
مو�ضوع معني جلمهور م�ستهدف يف خمتلف
امل �ج��االت ث�ق��ايف �أو اج�ت�م��اع��ي �أو اق�ت���ص��ادي �أو
ريا�ضي...
وللمل�صق قيا�سات ع��دة منها مل�صق ال�شارع
الذي البد �أن يكون مب�سط ووا�ضح� ،أما مل�صق
ال �ن��اف��ذة فيعتمد ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ة والتفا�صيل
للمعلن عنه.
و�أو��ض��ح املظلوم �أن �أول مل�صق عاملي �صمم يف
لندن يف القرن اخلام�س ،و�أقدم مل�صق مطبوع
يف ف��رن �� �س��ا م �ن��ذ ع ��ام  1477وي �ح �ت��وي على
ال���ض��رائ��ب وامل�ل�ك�ي��ات ،وت�ع�ت�بر ب��داي��ات املل�صق
احل��دي��ث يف ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��رة م��ع بداية
ظهور الطباعة التي روجت لهذا الفن.
وذك ��ر امل�ظ�ل��وم �أن ه�ن��اك دول ع��رب�ي��ة حمورية

ل�ه��ا دور م�ه��م يف ف��ن ت�صميم املل�صق وتعترب
م�صر لها الريادة يف هذا الفن ،ومع ا�ستخدام
اخل��ط يف ع�صر حممد علي تطور ف��ن املل�صق
وزاد ح�ضوره مع الوقت يف امل�سرح وال�صحافة
وازده��ار الطباعة ،كما كان للبنان والعراق دور
مهم يف فن املل�صق ،وك��ان يقام معر�ض �سنوي
لفن املل�صق العراقي وفن املل�صق العربي .وكان
للم�سرح دور مهم يف بروز فن املل�صق من خالل
الإعالنات امل�سرحية وال�سينمائية.
و�أك��د املظلوم �أن املل�صق ال�سيا�سي �أك�ثر ت�أثرياً
يف ه��ذا املجال وه��ذا ما ن��راه يف املل�صقات التي
تتطرق للق�ضية الفل�سطينية.
وك��ان لهجرة بع�ض الفنانني ال�ع��رب دور مهم
يف تطوير فن املل�صق من خالل االط�لاع على
جتارب جديدة ،وتعد �إيران من الدول الإقليمية
التي تعمل يف جمال فن ت�صميم املل�صق ب�شكل
ق��وي ومبتكر وت�ن�ظ��م ��س�ن��وي�اً م�ع��ر��ض�اً املل�صق
الإي ��راين ال��ذي ي�ستعر�ض بيئتهم وي�ط��ور فن
اخلط الذي ت�شتهر به.
وعن تاريخ املل�صق يف الإم��ارات ذكر املظلوم �أنه
قبل ت�أ�سي�س ال��دول��ة ك��ان ل�ل��وج��ود ال�ه�ن��دي يف
املنطقة دور يف التعريف بفن املل�صق من خالل
الإع�ل�ان ��ات اخل��ا� �ص��ة ب��ال�ع��رو���ض ال�سينمائية
�أو ا� �ش��رط��ة ال�ك��ا��س�ي��ت وم ��ع ازده � ��ار الطباعة
واال�ستقرار االقت�صادي والنمو يف دولة الإمارات
�أ�صبح للمل�صق ح�ضور قوي ومبهر من خالل
امل�ؤ�س�سات التعليمية والأكادمييات التي تدر�س
ف��ن املل�صق ومنه اجلامعة الأمريكية وكليات
التقنية وجامعة زايد ولكن امل�شكلة عدم درا�سة
فن اخلط العربي مع الت�صميم حتى يتم املزج
بينه اخل��ط وت�صميم البو�سرت ب�شكل مبتكر
و�أ�صيل .و�أكد على �أهمية تركيز امل�صممني على
�إيجاد خط عربي يتنا�سب مع هويتنا العربية.
وا��س�ت�ع��ر���ض امل�ظ�ل��وم ج �ه��ود جمعية الإم� ��ارات
ل�ل�ف�ن��ون الت�شكيلية يف تنظيم م �ع��ار���ض لفن
املل�صق وهناك معار�ض تخ�ص�صية للجامعات

وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة ،وع ��ر� ��ض ب �ع ����ض من
ت�صاميمه يف فن املل�صق وال�شعارات.
وعرف خالد اجلالف املل�صق ب�أنه �إعالن ورقي
مطبوع �أو �إعالن معرو�ض للجمهور ،وي�ستخدم
ك�ل�م��ة “بو�سرت” ك�ك�ل�م��ة م �ع��رب��ة ،وللمل�صق
ع��دة ا��س�ت�ع�م��االت � �س��واء ك��ان ال�تروي��ج ملنتج �أو
حدث معني كالأحداث الوطنية او املهرجانات
االقت�صادية وال�سيا�سية والفنية اي�ضاً .ويجب
�أن يكون املل�صق الفتاً النتباه املارة على الفور،
�إال انه ال توجد طريقة حم��ددة لتحقيق ذلك،
فهي تعتمد على خ�برة الفنان م�صمم املل�صق
�إ�ضافة ملوهبته.
و�أ�ضاف اجل�لاف عن خ�صائ�ص اخلط العربي
ب�أنه يقبل الت�شكيل ب�أي �شكل هند�سي ويتما�شى
ب�أي �صورة من ال�صور دون �أن يطر�أ على جوهره
�أي تغيري .ي�شابه الأ�شياء ويقاربها ن�سبيا وهي
ميزة ال توجد يف �أي خط �آخر فمثال مت ت�شبيه
احل��اج��ب ب�ح��رف ال�ن��ون وال�ع�ين ب�ح��رف العني
وال �ف��م ب �ح��رف امل �ي��م وه� �ك ��ذا ،وت �ن��وع مفردات
اخل�ط��وط العربية وت�ع��دد ��ص��ور ح��روف�ه��ا مما
منح للخط العربي جماال ،وبالن�سبة للمقايي�س
والن�سب مقننة حيث لكل ح��رف من احلروف
ح�ق��ه م��ن ال �ط��ول وال�ق���ص��ر وال���س�ع��ة وال�ضيق
والهيئة وهو مبثابة القانون الذي ينظم ا�شكاله
وي�ضبط �سلوك مفرداته ،وقد متت اال�ستعانة
به لإ�ضفاء جمال على ما ي�ضاف اليه كالعمارة
واحللي واملجوهرات والأ�سلحة والن�سيج وغريها
من اال�ستخدامات (جماله جمرب ومعتمد).
وذكر اجلالف ميزة ا�ستخدام اخلط العربي يف
فن املل�صق ب�أنه يربز جمالية احلرف العربي.
وم��رون��ة اخل �ط��وط ال�ع��رب�ي��ة للتطويع �ضمن
الت�صميم الكلي للمل�صق .و�إ�ضفاء �صفة الهوية
العربية للمل�صق العربي .وتعبري اخلط العربي
ع��ن م��وا��ض�ي��ع امل�ل���ص�ق��ات .وت��دري����س الت�صميم
باللغة العربية وا�ستخدام احل��رف العربي من
خ�لال��ه .وق��درة اخل��ط العربي �أن يكون مكونا

يومي  8و  9نوفمرب املقبل

«هيئة ال�شارقة للكتاب» ت�ست�ضيف ً 50
خبريا من
 20مكتبة وطنية يف «قمة املكتبات الوطنية»
•• ال�شارقة-الفجر:

بالتزامن مع فعاليات الدورة الأربعني ملعر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب،
ت�ست�ضيف هيئة ال�شارقة للكتاب يف مقرها ب��الإم��ارة“ ،قمة املكتبات
الوطنية” يومي  8و  9نوفمرب املقبل ،مب�شاركة  50خبرياً من 20
مكتبة وطنية يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�إفريقيا وال�شرق الأو�سط.
وت ��أت��ي القمة ال�ت��ي ت�ق��ام حت��ت �شعار “احل�ضور ،ال�ت�ف��اع��ل ،الت�أثري،
والتعاون” يف �إطار اجلهود التي تبذلها الهيئة للنهو�ض بواقع م�صادر
املعرفة ،حيث تفتح باب احل�ضور جما ًنا جلميع امل�شاركني بهدف �إتاحة
املجال لتبادل الأفكار واخل�برات ،والعمل على ا�ستك�شاف التحديات
التي تواجهها املكتبات الوطنية.
و�سيقوم امل�شاركون يف القمة بتحليل الو�ضع احلايل لتنظيم عمليات
املكتبات الوطنية ،ومناق�شة التحديات التي يواجهها املتخ�ص�صون
خ �ل�ال ع �م �ل �ي��ة ت���ش�ك�ي��ل جم �م��وع��ات ال �ك �ت��ب وت ��دوي ��ن ال�شروحات
وامل�لاح�ظ��ات ،والبحث ع��ن �أ�ساليب عملية ملعاجلة تلك التحديات،
والتعرف على مناهج جديدة يف �إدارة املكتبات� ،إىل جانب تعزيز فر�ص

التوا�صل والتعاون الدويل.
برنامج القمة
يت�ضمن برنامج القمة الذي ي�ستمر على مدار يومني� ،أرب��ع جل�سات
نقا�شية ،حيث ت�ستهل �أوىل �أيامها بجل�سة بعنوان “دور االت�صاالت يف
تعزيز املكتبات الوطنية” وتتمحور حول �سبل ت�شجيع امل�ستخدمني
على ال �ع��ودة �إىل املكتبات الوطنية بعد جائحة ك��ورون��ا ،فيما تقام
اجلل�سة الثانية بعنوان “تفعيل م�شاركة امل�ستخدمني الرقميني».
وت�ب��د�أ فعاليات اليوم الثاين بجل�سة بعنوان “الت�أثري على املجتمع
واال�سرتاتيجيات الوطنية” ،تليها جل�سة بعنوان “التعاون وال�شراكات
بني املكتبات الوطنية”؛ كما ت�ست�ضيف القمة �أرب��ع لقاءات تعريفية
لإت��اح��ة ال�ف��ر��ص��ة �أم ��ام امل���ش��ارك�ين للبحث يف �أوج ��ه ال �ت �ع��اون وبناء
ال�شراكات فيما بينهم.
وت�ع�ق��د “قمة امل�ك�ت�ب��ات الوطنية” ب��ال���ش��راك��ة م��ع جمعية املكتبات
الأمريكية ،وبرعاية كل من ق�سم املكتبات الوطنية التابع لالحتاد
ال ��دويل جل�م�ع�ي��ات وم��ؤ��س���س��ات امل�ك�ت�ب��ات (�إف �ل��ا) ،واالحت� ��اد العربي
للمكتبات واملعلومات.

م�ن�ف��ردا �ضمن املل�صق ال�ع��رب��ي ،و�أن امل��زج بني
احل��رف العربي والت�صميم الالتيني لإ�ضفاء
جمالية وقوة وعراقة على الت�صميم.
وت �ن��اول ال��دك�ت��ور ع��رف��ات النعيم يف مداخلته
دور امل�ل���ص��ق وع�لاق �ت��ه ب��ال��وع��ي وبالتحوالت
االج �ت �م��اع �ي��ة وو� �س��ائ��ل ا� �س �ت �خ��دام��ه يف تعزيز
الثقافة الب�صرية .فاملل�صق �شكلاً من �أ�شكال
التوا�صل الب�صري لتبادل املعلومات ،والأفكار،
واال�ستجابة للق�ضايا املحلية والعاملية وتعزيز
امل �ن �ت �ج��ات واخل ��دم ��ات .وي �ع �ت�بر �أك �ث�ر �أ�شكال
اجلرافيك املعا�صر قوة و�أكرثها ت�أثريا.
ون��اق ����ش جت��رب��ة امل�ل���ص��ق يف امل�ن�ط�ق��ة العربية
انطالقا من املل�صقات امل�سرحية وال�سينمائية
يف ب��داي��ة ال�ق��رن الع�شرين واملل�صق ال�سيا�سي
يف ال�ستينات وال�سبعينات والثمانينات و�أبرز
معار�ض املل�صق التي مت تنظيمها يف املنطقة
من املعر�ض الدويل ملل�صقات احلائط يف بغداد -
عام  ،1979ومعر�ض �أف�ضل مئة مل�صق عربي
ومهرجان الإمارات الدويل للمل�صق.
و�أ�شار اىل ان مهرجان الإمارات الدويل للمل�صق
يعد التجربة الأبرز يف هذا املجال ال�ستمراريته
وا�ستقطابه لأعالم فن املل�صق يف العامل اليوم
ول�ك��ون��ه �إط ��ار �إب��داع��ي �أط�ل�ق�ت��ه ن ��دوة الثقافة
والعلوم بدبي لتعزيز مكانة الت�صميم واالبتكار
يف دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة وال�شرق
الأو� �س��ط و�شمال �إف��ري�ق�ي��ا ،ولتعزيز التوا�صل
وال �ت �ب��ادل الإب ��داع ��ي م��ع ال �ث �ق��اف��ات الأخ� ��رى،
وتعميم ثقافة الت�صميم واالبتكار .وهو كذلك
وللتعريف باملنجز الثقايف والإبداعي الإماراتي
وال �ع��رب��ي حم�ل�ي�اً و�إق�ل�ي�م�ي��ا ودول� �ي� �اً ،ولتعزيز
و�سائل التعبري الب�صري وممار�سة الت�صميم
اجلرافيكي والتفكري الإبداعي.
منذ البداية ك��ان مهرجان الإم ��ارات للمل�صق
جزء من �أ�سبوع الت�صميم يف دبي فالدورة الأوىل
كانت حول “عام الت�سامح” وا�ستقطبت 365
م�صمما م��ن �أك�ث�ر م��ن  200دول ��ة ،وال ��دورة

الثانية كانت حول مو�ضوع الأم��ل وا�ستقطبت
 170م�صمما من  56دول��ة .وال��دورة الثالثة
للمهرجان تنظم هذا العام وتتزامن مع “دبي
�إك�سبو  “ 2020ومو�ضوعها “توا�صل العقول
و�صنع امل�ستقبل” و�أ��س�ب��وع الت�صميم يف دبي
 .2021وي�ضم املعر�ض  192مل�صقا لأعالم
فن املل�صق يف  52دولة وهو عدد الدول امل�شاركة
يف “دبي �إك�سبو .»2020
بعد ذلك تناول بالتحليل �أبرز التجارب العربية
وال �ع��امل �ي��ة يف جم ��ال امل�ل���ص��ق ون��اق ����ش و�سائل
النهو�ض بهذا الفن يف املنطقة العربية و�أ�شاد
ب��ال��دور ال��ذي ت�ق��وم ب��ه ن��دوة الثقافة والعلوم
يف دع��م ه��ذا ال�ف��ن ول�سعيها لت�أ�سي�س متحف
ل�ل�م�ل���ص��ق واق �ت �ن��اء �أف �� �ض��ل االع� �م ��ال العاملية
و�إت��اح�ت�ه��ا للجمهور ل�لاط�لاع عليها والإف ��ادة
منها.
وذك��ر ت��اج ال�سر ح�سن املل�صق �أو البو�سرت يف
وقتنا احل��ايل ه��و واح��د م��ن من��اذج الت�صميم
الغرافيكي (ال��رق�م��ي) ،ول��ه � �ض��رورة� /أهمية/
وف��اع�ل�ي��ة يف ج��ذب ان�ت�ب��اه اجل �م��وع ..اجلمهور
وي�ساعد يف مزيد من الفهم والذائقة ال�شعبية،
ل��ر� �س��ال��ة حم � ��ددة (� �س �ي��ا� �س �ي��ة /اجتماعية)،
(�إعالمية /توعوية)( ،جتارية ،ت�سويقية)� ،أو
(للإبهاج واملتعة .)entertaining
وللمل�صق ا�ستخدامات يف الو�سائل التعليمية
م��ن امل�ط�ب��وع��ات املعلقة واملل�صقة ،ول��ه ر�سالة
الن�صية /ال�صورية قد ت�أتي مركزة �أو خمتزلة
يف مكونها م��ن ال �� �ص��ورة /ال��ر��س��م /الغرافيك
ومن الإ�شارة الن�صية .TEXT
و�أ�� �ض ��اف ت ��اج ال���س��ر ع��ن ت��أ��س�ي����س (الر�سالة/
املل�صق) �أو بلورته (كر�سالة) توا�صلية لها تاريخ
يف احل�ضارة الإن�سانية منذ قوانني حمورابي
وال �ن �� �ص��و���ص ال �ب��اب �ل �ي��ة .وال �ن �ق��و���ش وكتابات
احل���ض��ارة امل���ص��ري��ة .وامل�ع�ل�ق��ات ال�شعرية على
�أ�ستار الكعبة ،وهناك �أمثلة كثرية عرب القرون..
انتجت كمخطوطات منها الفرمانات العثمانية

املعروفة .ويعزى تطور هذه الر�سالة وانت�شارها
�إىل ب�ع��د ت��أ��س����س تقنية ال�ط�ب��اع��ة وال �ت �ق��دم يف
�صناعة الورق بعد القرن اخلام�س ع�شر ،حيث
�صار ممكنا طباعة العديد من الن�سخ من ر�سالة
واحدة وتوزيعها �أو ل�صقها.
وذك ��ر ت��اج ال���س��ر ح��ول م��دى �إف� ��ادة التطورات
التقنية يف انت�شار املل�صق على م�ستوى اجلموع
م��ن خ�لال ال�ت�ط��ورات التقنية م��ن وتطبيقات
رقمية وا�ستخدام للفيديو (ال�صورة املتحركة)،
وط��رق البث عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي
ال �ع��دي��دة وامل �ت �ن��اف �� �س��ة م ��ن ال �ف �ي ����س ب ��وك �إىل
الإن�ستغرام التي فتحت �آف��اق كبرية للمل�صق
و�سـرعة من و�صول الر�سالة ،بالإ�ضافة
و�أك��د �أن املل�صق (كم�صطلح) مل يعد مل�صقاً
�إال يف دائ��رة حم ��دودة ،و�أ��ض�ح��ي �إع�لان��ا رقميا
ق��د ي �ج��يء م�ت�ب��وع��ا مب �ط �ب��وع��ات ،ومعلومات
مطبوعات الت�سوق ت�صلنا الآن على املوبايل.
وا��س�ت�ع��ر���ض امل �� �ش��ارك�ين من ��اذج م��ن املل�صقات
والبو�سرتات الفنية التي ت�برز م��راح��ل تطور
مفهوم املل�صق ،وكانت التو�صية اجلماعية لدى
امل�شاركني �أهمية �إبراز الهوية واخلط العربي يف
ت�صميم املل�صق.
و�أك��د معايل حممد امل��ر �أن فن املل�صق مل يلق
اهتماماً يليق به على امل�ستوى العربي ،فاملنتج
العربي �ضعيف مقارنة بنظريه عاملياً ،و�أ�شاد
ب �ج �ه��ود ن� ��دوة ال �ث �ق��اف��ة وال �ع �ل��وم يف التعريف
بفن املل�صق من خ�لال مهرجان املل�صق الذي
ن�ظ�م�ت��ه ال� �ن ��دوة يف دورات� � ��ه ال �� �س��اب �ق��ة� ،إال �أن
ت�ل��ك اجل �ه��ود ب�ح��اج��ة �إىل م��زي��د م��ن الإب� ��راز،
واحل�ضور اجلماهريي �سواء بالعر�ض احلي �أو
عرب التقنيات وو�سائل التوا�صل ،وهذا يفر�ض
حتديات على م�صممي املل�صق.
و�أكد معاليه �أن فن املل�صق من الفنون الهامة
وال �ت��ي حت�ت��اج �إىل متابعة وم��زي��د م��ن البحث
وال ��درا�� �س ��ة لأن� �ه ��ا ت �ع�بر ع ��ن ح � ��االت �أو�� �ض ��اع
اقت�صادية وثقافية و�سيا�سية واقت�صادية عدة.
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عاد املطرب �أحمد العطار ،بقوة �إيل الو�سط الغنائي يف �شكل جديد،
بعد فرتة غياب ،ليتفاعل معه اجلمهور عقب طرح �أغنية "مهما تبعد"،
ريا ،يف هذا احلوار يك�شف لنا العطار
والتى حققت
جناحا جماهر ًيا كب ً
ً
كوالي�س حت�ضريه للأغنيه ،و�سر غيابه عن الفن ،وغريها الكثري من
التفا�صيل..
االحتكار يدفن املواهب

Sunday

27

�أحمد العطار :مقيا�س جناح �أي عمل هو اجلمهور
عنا�صر النجاح وف�ضال عن ذلك �أنا وفريق العمل بذلنا جمهود كبري
• فى البداية ..حدثنا عن كوالي�س �أغنية "مهما تبعد"؟
�أغ�ن�ي��ة "مهما تبعد" ،م��ن كلمات ه��ان��ى ع�ب��دال�ك��رمي ،و�أحل ��ان وليد حتى تظهر ب�شكل خمتلف.
�سعد ،وتوزيع كرمي عبدالوهاب ،ومت ت�سجيلها منذ عام وهى �إنتاج • ما مقيا�س جناح �أى عمال فني تقدمه؟
�شركة مزيكا ،ولظروف �إنتاجيه مت ت�أجيل طرحها ،ومت �إعادة توزيعها  -فى الواقع مقيا�س جناح �أى عمل هو اجلمهور فى ال�شارع والأ�صدقاء
وطرحها من جديد وهي �ضمن مني �ألبوم �أح�ضر له و�سيتم طرحه املقربني.
• من وجهة نظرك هل الإحتكار يدفن املواهب؟
خالل الفرتة املقبلة.
 ب��ال�ت��أك�ي��د الإح �ت �ك��ار ي�ساهم ب�شكل ك�ب�ير ف��ى دف��ن م��واه��ب كثرية،• وماذا عن ردود الأفعال حول الأغنية؟
 �سعيد للغاية ب ��ردود الأف �ع��ال فجيمعها �إي�ج��اب�ي��ة والأغ �ن �ي��ة نالت وكان �سر غيابي هو م�شاكل �إنتاجيه ولكن مت ال�صلح و�إنهاء كل�إعجاب ع��دد كبري من اجلمهور ،وم��ن �أب��رز التعلقات التى ج��اءت يل اخلالفات وباذن اهلل الفرتة القادمة �سيكون هناك حالة من
"رجعتنا لأيام املزيكا اجلميلة" ،مهما تبع ..مزيكا نظيفه" ،وغريها الن�شاط الفني �سيالحظها اجلمهور.
من التعلقات التى �أ�سعدتني للغاية وفافت جميع توقعاتي ،و�أتوقع لها • وماذا عن تفا�صيل امليني �ألبوم الذي حت�ضر له؟
 امليني �ألبوم ي�ضم � 5أغاين مت طرح �أغنينت منهم الأوىلجناح �أكرث من ذلك خالل الفرتة املقبلة.
را ..م��ا �سر هذا ب�ع�ن��وان "قدرنى �أقدرك" وه��ي م��ن ك�ل�م��ات ه��اين ف� ��ؤاد،
• بعد طرحها ب��أي��ام حققت الأغنية جن� ً
�اح��ا ك�ب�ي ً
و�أحلان حممد جمدي وتوزيع طارق عبداجلابر ،والثانية
النجاح؟
 هناك عدة عوامل ت�ساهم فى جناح الأغنية وهى الكلمات والأحلان �أغنية "مهما تبعد".والتوزيع ،وهذه التوليفه من �أهم العوامل التى تعطى م�ؤ�شرات جناح �أما الأغنية الثالثة حتمل عنوان "قد التحدي" ،وهى من
�أى �أغنية ،وعند حت�ضريي لـ"مهما تبعد" حر�صت على توفري كل كلمات ه��اين ف� ��ؤاد ،و�أحل ��ان حممد جم��دي ،وت��وزي��ع طارق
عبداجلابر ،والأغنية
ال ��راب� �ع ��ه حت �م��ل ا�سم
"اح�سا�س" ،وه ��ى من
ك �ل �م��ات م � ��ؤم� ��ن راج � ��ح،
وحل� � ��ن وت � ��وزي � ��ع حممد
راج ��ح ،والأغ �ن �ي��ة اخلام�سة
حت� �م ��ل ع� � �ن � ��وان "كل اللي
قولتيه" ك �ل �م ��ات
حم� � � � � � �م � � � � � ��د

حم�م��ود ،و�أحل ��ان حممد يحيي ،وت��وزي��ع ط��ارق عبداجلابر وه��م من
�إنتاج �شركة مزيكا ،و�سيتم طرحهما واحدة تلو الأخرى خالل الأيام
القادمة.
• ه ��ل مِ � ��ن امل �م �ك��ن �أن ي �ق��دم �أح� �م ��د ال �ع �ط��ار ل� ��ون ج��دي��د مثل
املهرجانات؟
 الفرتة القادمة �سيكون هناك تغريات كثري فى �شكل ولون املزيكا التى�أق��دم�ه��ا و�سيكون ه�ن��اك �أع �م��ال خارج
ال�صندوق ،و�أما عن املهرجانات
فمن املمكن �أن �أقدم �أغنية
على طريقة املهرجانات
ولكن ب�شكل خمتلف.
• مَن مِ ن مطربى
امل �ه��رج��ان��ات حتب
�أن ت�ستمع �إليه؟
 م ��ن الأ�� �ص ��واتال �ت ��ى �أح �ب �ه��ا فى
ه��ذا ال �ل��ون �أحمد
ع ��زت وع �م��ر كمال
وح�سن �شاكو�ش ،فهم
من الأ�صوات املميزة فى
امل �ه��رج��ان��ات ويغنون
ب�شكل جيد.

يا�سمني �صربي تبد أ�
ت�صوير (حلم ليال)
بعد غياب  25عا ًما

تفا�صيل عودة �سيمون �إىل
ال�ساحة الغنائية جمددً ا
�أعلنت النجمة �سيمون ،عودتها لل�ساحة الغنائية جمددا،
وحت�ضرياتها اخلا�صة لطرح �أغنية جديدة على طريقة
ال�سينجل ،خ�لال ال�ف�ترة القليلة ال�ق��ادم��ة ،وذل��ك بعد
غياب دام نحو  25عامًا منذ طرح �أخر �أعمالها الغنائية
ال�شهرية (م�ش نظرة وابت�سامة).
ون�شرت (�سيمون) �صورة لها �أثناء ت�سجيلها للأغنية
اجلديدة ،داخل �أحد اال�ستديوهات ،وذلك عرب ح�ساباتها
الر�سمية على مواقع التوا�صل االجتماعي (في�سبوك)
و(تويرت) ،وعلقت عليها قائلة �" :أغنية جديدة قريبا
يا رب تعجبكم" ،ومل يك�شف عن �أي تفا�صيل �أخرى حول
الأغنية؛ �سرعان ما انهالت التعليقات من جمهورها
وحمبيها معربني عن �سعادتهم البالغة بعودتها داعيني
لها بالتوفيق يف كل خطواتها امل�ستقبلية.
�سيمون عرب ح�ساباتها الر�سمية
وكانت الفنانة �سيمون غابت عن ال�ساحة الفنية منذ
ت�سعينيات القرن املا�ضي وحتديدا عام  1996عندما
طرحت �آخر �أغنية لها بعنوان "م�ش نظرة وابت�سامة"
وتعد هذه الأغنية من �أ�شهر �أغنيات �سيمون ،وهي من
ك�ل�م��ات حم�م��د ن��ا��ص��ر ع�ل��ي ،و�أحل ��ان وج�ي��ه ع��زي��ز ،ومت
ت�صويرها بطريقة الفيديو كليب ،وتقول �سيمون عن
ه��ذه الأغنية يف �أح��د اللقاءات التليفزيونية�" :أتذكر
�أن موافقتي على �أغنية (م�ش نظرة وابت�سامة) جاءت
ب�سبب كلمة واح��دة وهى (ال هاخاف وال �أنحنى) ،ف�أنا
ه��ذا ال�شخ�ص ال��ذي يفكر بتلك الطريقة ف��ى اختيار
الأعمال".

وعندما قدمت �سيمون �أغنية "م�ش نظرة
وابت�سامة" ح�صلت على �إعجاب الكثريين،
وك � ��ان ع �ل��ى ر�أ� �س �ه ��م ال �ف �ن��ان حممد
�صبحي ،ال ��ذي ر�أى فيها كارمن
ال �ت��ي ط��امل��ا ب �ح��ث ع �ن �ه��ا ،حيث
ك ��ان ي�ج�ه��ز ح�ي�ن�ه��ا مل�سرحية
"كارمن" ،وق ��ال ف��ى نف�سه
"هذه كارمن" ،و�سرعان
م��ا ت��وا� �ص��ل م�ع�ه��ا ،وعر�ض
ع �ل �ي �ه��ا ال� �ع� �م ��ل م� �ع ��ه فى
امل���س��رح ،وواف �ق��ت �سيمون
ع �ل��ى ال �ف ��ور ل �ي �ك��ون �أول
عرو�ضها معه.
يذكر �أن الفنانة �سيمون،
�� � �ش � ��ارك � ��ت يف ال � � ��درام � � ��ا
التليفزيونية مب�سل�سل "قيد
عائلى" الذي عر�ض يف 2019
وي �ن �ت �م��ي �إىل ن ��وع �ي ��ة ال� ��درام� ��ا
ال �ط��وي �ل��ة  45ح �ل �ق��ة و� � �ش ��ارك يف
بطولته ع��دد كبري م��ن الفنانني
بو�سى ،ع��زت العاليلى ،حممد
ري ��ا� ��ض ،ن �� �ض��ال ال�شافعى،
�صربى فواز ،منة ف�ضاىل،
�صالح عبد اهلل ،دينا ف�ؤاد،
دن �ي��ا ع �ب��د ال �ع ��زي ��ز ،رمي
البارودى ،حممد جناتى،

ا�ستقرت الفنانة يا�سمني �صربي على م�سل�سل "حلم ليال" لتعود من
خالله ل�سباق رم�ضان بعد غيابها العام املا�ضي ،وكانت تعاقدت عليه مع
�شركة "�سيرنجي" ،ومن املقرر انطالق ت�صويره منت�صف �شهر نوفمرب
املقبل ،بعد اال�ستقرار على �أبطاله والتعاقد معهم.
ويوا�صل حال ًيا امل��ؤل��ف حممد عبداملعطي كتابة ال�سيناريو واحلوار
اخلا�صني بامل�سل�سل� ،أما فكرة العمل نف�سها فهي لبطلة العمل يا�سمني
�صربي ،وجتري حال ًيا ال�شركة املنتجة مفاو�ضات مع �أكرث من خمرج
ليتويل مهمة العمل ،وي�ب��د�أ تر�شيح باقي الأب �ط��ال بجانب يا�سمني
�صربي وحتديد �أماكن الت�صويراخلا�صة بامل�سل�سل لالنتهاء منه قبل
انطالق مو�سم رم�ضان.
وي�سجل م�سل�سل "حلم ليال" التعاون الثانى ال��ذي يجمع يا�سمني
�صربى بال�سيناري�ست حممد عبداملعطى بعدما قدما �سو ًيا "حكايتى"
يف �شهر رم�ضان  ،2019وال��ذى خا�ضت به يا�سمني �أوىل بطوالتها
ريا وقت عر�ضه.
املطلقة يف الدراما التليفزيونية وحقق ً
جناحا كب ً
�آخر �أعمال يا�سمني �صربي
يا�سمني �صربي �شاركت يف املو�سم الرم�ضاين قبل املا�ضي ،مب�سل�سل
"فر�صة تانية" ،و�شارك يف العمل نخبة كبرية من جنوم الفن منهم
�أحمد جمدي ،دياب� ،أينت عامر ،هبة جمدى� ،إدوارد ،حممود البزاوى،
ه�ب��ة ع�ب��دال�غ�ن��ي� � ،س��ارة ال���ش��ام��ي� ،أح �م��د ال���ش��ام��ي ،ن �ه��ال ع �ن�بر ،عمر
ال�شناوي ،حممد جمعة وقدمت خالل امل�سل�سل دورا خمتلفا من خالل
فتاة تتعر�ض للخيانة وتقرر االبتعاد عن الطرف الآخر ومن ثم حتدث
م�شكالت كبرية للطرفني وخ�لال احللقات الأخ�ي�رة تتك�شف الأمور
وتعود العالقة �إىل طبيعتها بعد معرفة كل طرف للحقيقة.
ي�شار �إىل �أن يا�سمني �صربي �أث��ارت اجل��دل م��ؤخ� ًرا بعد ت�صريحاتها
الأخرية يف حوارها مع �أحد املجالت العاملية ،حيث قالت يف ت�صريحها
للمجلة "مل تكن لدي خربة جيدة يف العمل ،وبد�أت بالفعل �أ�ؤمن بكالم
النا�س ب�أين جمرد وجه جميل ،و�أنني �شخ�صية حمظوظة ،وقلت لنف�سي
هذا �صحيح قدمت م�سل�سل يف رم�ضان منذ عامني ومل �أكن �أهتم وكنت
�أقول النا�س �سي�شاهدونني على �أي حال ،فلم �أكن �أركز حقا فيما �أقدم،
�أود البحث عن ق�صة جيدة ،لأن بداخلي موهبة ،ولهذا بحثت عن عمل
جيد فلم �أجد ولهذا فقد ابتعدت العام املا�ضي ،وهناك حقا م�شكلة يف
�إيجاد ن�ص جيد ،وهذا دفعني لأن �أقوم بكتابة ق�صة مع جمموعة من
الكتاب منذ مايو املا�ضي ،وميكنني القول �إنني م�ؤلفة الق�صة".
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كيف ت�ؤثر درجة احلرارة يف الأج�سام امل�ضادة بعد التطعيم؟
�أع�ل��ن ال��دك�ت��ور نيقوالي كروت�شكوف� ،أخ�صائي امل�ن��اع��ة� ،أن
البع�ض يعتقدون �أن ارتفاع درجة حرارة اجل�سم بعد التطعيم
ت�شري �إىل فعالية اال�ستجابة املناعية .فما م��دى �صحة هذا
الر�أي؟
وي�شري اخلبري يف حديث لراديو "�سبوتنيك"� ،إىل �أن ارتفاع
درجة احلرارة بعد التطعيم لي�ست الظاهرة الوحيدة املحتملة
بعد التطعيم.
ويقول" ،ميكن �أن ي�شعر ال�شخ�ص ب�أمل وتورم مكان التلقيح،
وكذلك ارتفاع درجة حرارة اجل�سم ،و�ضعف عام وتوعك� .أي
الأعرا�ض التقليدية لأمرا�ض الربد .وجميع هذه الأعرا�ض
مرتبطة بفعالية املناعة غري النوعية وقدرة منظومة املناعة
الرد على املحفزات اخلارجية غري النوعية".

ووفقا له ،هذه الظواهر ال ت�شري ب�صورة مبا�شرة �إىل ن�شوء
اال�ستجابة امل�ن��اع�ي��ة .لأن��ه بعد تلقي ج��رع��ة ال�ل�ق��اح امل�سجل
ر�سميا ين�ش�أ م�ستوى ثابت للأج�سام امل�ضادة بغ�ض النظر عن
الظواهر بعد التطعيم مبا�شرة.
ويقول�" ،إذا مل ي�شعر ال�شخ�ص بعد التلقيح ب�أي م�شكلة� ،أي مل
ترتفع درجة حرارته وما �إىل ذلك ،فهذا ال يعني �أنه لن يتمتع
مبناعة �ضد املر�ض .كما ال يجوز القول� ،إن ال�شخ�ص الذي
ترتفع درجة حرارة ج�سمه ويرقد ثالثة �أيام بعد التطعيم،
�ستكون له ا�ستجابة مناعية عالية".
وي�ضيف اخلبري ،ال ينبغي �أن ي�صبح اخل��وف من خطر هذه
ال �ظ��واه��ر م��ان�ع��ا للتطعيم ،لأن ع ��دوى ال �ف�يرو���س التاجي
امل�ستجد �أخطر بكثري.

م�ضاعفات ال�سكري لدى ال�شباب
حاليا �أخطر مما كانت لدى �أ�سالفهم

الألياف الغذائية

الأل � � � � � � �ي� � � � � � ��اف
ن � � � � � � � � � � ��وع م� � ��ن
الكربوهيدرات
ال ت�ستطيع
�إن � � � � � ��زمي � � � � � ��ات
امل �ع��دة تفكيكه
ل�ي�ت��م ه�ضمه،
وه ��ي العن�صر
الأ� � � �س� � ��ا� � � �س� � ��ي
ل � �ل� � ��إخ� � � � ��راج.
وه �ن��اك فوائد
ع��دي��دة لأك ��ل الكمية ال�صحية م��ن الأل �ي��اف م�ث��ل التخل�ص م��ن ال�سكر
والكول�سرتول الزائد يف الطعام.
وتوجد الألياف يف املك�سرات واحلبوب الكاملة والبقوليات واخل�ضراوات
والفاكهة ،ومن �أهم فوائدها ما يلي:
 ت�ساعد الألياف على خف�ض الوزن �إذا تناولت الكمية ال�صحية منها ،وهي 30غراماً للرجل و 25غراماً للمر�أة.
 �أك��ل الأل�ي��اف من ط��رق الوقاية من ال�سكري ،وم��ن �أدوات �ضبط ن�سبةال�سكر بالدم بالن�سبة للم�صابني.
 الألياف الغذائية �أحد �أدوات الوقاية من ح�صى الكلى. �أظهرت درا�سات �أن �أكل احل�صة الكاملة من الألياف ي�ساعد على تقويةالعظام وزيادة كثافتها.

• ماذا يعني ا�سم زينب يف اللغة؟
� -شجرة ح�سنة املنظر طيبة الرائحة.

• من هو م�ؤ�س�س البالغة؟
 -عبد القاهر اجلرجاين

• من رائد �إحياء ال�شعر العربي يف الع�صر احلديث؟
 -حممود �سامي البارودي

• ما هو الفن الذي مت ا�ستحداثه يف الأندل�س؟
 -املو�شحات.

• من �صاحب الكتب التالية � :سقط الزند  ،لزوم ما
ال يلزم  ،ر�سالة الغفران؟

� -أبو العالء املعري.

املخرجة اللبنانية منية عقل واملمثلة اللبنانية مينى مروان يف �صورة مع املمثلتني جينا و�شينا ري�ستوم خالل
اختتام الدورة اخلام�سة ملهرجان اجلونة ال�سينمائي .ا ف ب

�أظهرت نتائج درا�سة طويلة الأمد �أجراها علماء �أمريكيون� ،أن م�ضاعفات
النوع الثاين من مر�ض ال�سكري لدى �شباب هذا اجليل� ،أخطر من تلك
التي كانت لدى �أجدادهم.
وت�شري جملة � ،New England Journal of Medicineإىل
�أن هذا �أ�صبح وا�ضحا خ�صو�صا على خلفية جائحة "كوفيد ."-19لأن
مر�ض ال�سكري يعترب من امل�ضاعفات اخلطرية يف عالج هذا املر�ض ،عالوة
على �أن "كوفيد "-19نف�سه يحفز ال�سكري.
وقد تو�صل الباحثون �إىل هذه اال�ستنتاجات يف �إطار درا�سة "خيارات عالج
النوع الثاين ملر�ض ال�سكري لدى املراهقني وال�شباب" التي ا�ستمرت 15
عاما.
وات�ضح من هذه الدرا�سة� ،أنه بعد ت�شخي�ص املر�ض ،ظهرت لدى  60باملئة
من امل�شرتكني فيها م�ضاعفات ال�سكري ،ولدى ثلثهم م�ضاعفات �أكرث.
وتقول ماريا ريا�س ،من مركز ال�صحة بجامعة تك�سا�س يف �سان �أنطونيو،
"ادركنا خالل هذه الدرا�سة� ،أن النوع الثاين من مر�ض ال�سكري لدى
ال�شباب ،هو �أكرث عدوانية ،مما كان عند �أجدادهم".
وكان عمر امل�شرتكني يف هذه الدرا�سة عند بدايتها  17-15عاما ،وخالل
ال�سنتني املا�ضيتني �شخ�صت �إ�صابتهم بالنوع الثاين من ال�سكري ،وجميعهم
يعانون من الوزن الزائد �أو ال�سمنة .وخالل � 15سنة كان ه�ؤالء يح�صلون
على ع�لاج جم��اين مل��ر���ض ال�سكري ،وم��ع ذل��ك �أظ�ه��رت نتائج الفحو�ص
مايلي :ارتفاع م�ستوى �ضغط الدم لدى  67باملئة منهم؛ ارتفاع م�ستوى
الدهون (الكولي�سرتول والدهون الثالثية) لدى  52باملئة؛ امرا�ض الكلى
لدى  55باملئة؛ �أمرا�ض ع�صبية لدى  32باملئة� ،أمرا�ض العيون لدى 51
باملئة منهم.
�شخ�صا يف الع�شرينات
وتقول راي�س" ،هذه نتائج م�ؤملة فعال عندما ترى
ً
من العمر يعاين من �أمرا�ض الكلى والعني �أو غريها من م�ضاعفات مر�ض
ال�سكري".
وي�شري الباحثون ا�ستنادا �إىل هذه النتائج� ،إىل �أن خيارات عالج من هم
دون  18من العمر ،لي�ست فعالة يف ال�سيطرة على املر�ض .و�أن النوع الثاين
من مر�ض ال�سكري يرتبط ب�صورة مبا�شرة بنمط احلياة والعادات الغذائية
للم�صاب.
وجتدر الإ�شارة� ،إىل �أن العلماء اختاروا املراهقني وال�شباب امل�شرتكني يف
ه��ذه الدرا�سة من خمتلف فئات ال�سكان ،ال��ذمي لديهم ا�ستعداد لتطور
�إ�صابتهم بالنوع الثاين من ال�سكري .لذلك ف��إن نتائج الدرا�سة تعك�س
الو�ضع احلقيقي النت�شار املر�ض يف املنطقة.
وي�شري الباحثون� ،إىل �أنه خالل فرتة اجلائحة ارتفع عدد الإ�صابات بالنوع
الثاين من ال�سكري.

هل تعلم �أن الطفل حديث الوالدة يبكي يف املتو�سط مدة  113دقيقة يومياً  ..و الدموع التي يفرزها ت�ساعدكثرياً على رعاية �صحته العامة.
هل تعلم �أن ياقوت احلموي هو عامل عربي قدمي من علماء اللغة و الأدب. هل تعلم �أن الإ�صبع الداح�س يعالج ب�أن يو�ضع ر�أ�س الإ�صبع يف حبة ليمون مفتوحة.هل تعلم �أن عدد �ساعات النوم ترتاوح عند الإن�سان البالغ ما بني � 8 : 7ساعات يومياً �أي �أننا نق�ضي �أكرثمن ثلث العمر يف النوم فالإن�سان الذي عا�ش �ستني عام  ..نام منها حوايل ع�شرين عام.
هل تعلم �أن �سمك جلد الإن�سان ال يزيد عن 2ملم  ،و �سمك جلد الفيل يبلغ  25ملم  ،و جلد الإن�سانيحتوي على عدة �آالف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء جفون
العينني.
ً
هل تعلم �أن الرجل العادي مي�شي مبعدل � 20ألف خطوة يوميا � ..أي يف خالل � 80سنة يكون قد طافحول العامل �ستة مرات.
ه��ل تعلم �أن نب�ضات القلب تت�أثر بحجم اجل�سم  ،فعدد �ضربات قلب الإن�سان العادي ثمانني �ضربة يفالدقيقة ويف الفيل � 25ضربة يف الدقيقة ويف ال�ف��أر � 700ضربة يف الدقيقة� ،أم��ا قلب الع�صفور فعدد
�ضرباته � 1000ضربة يف الدقيقة.

ن�صيحة اجلدة
كان احمد دائما على خالف مع جدته الطيبة احلنون والتي كثريا ما غ�ضبت منه لعدم �سماعه لن�صيحتها
الب�سيطة الغالية وهي :يا احمد ال تلعب بدون حذائك � ..إلب�س حذاءك قبل اخلروج يا احمد ..ال تخلع حذاءك
اثناء اللعب بالدراجة يا احمد ..كالم كان يرتدد على اذنه كثريا لكنه ال يبايل به ويقذف به من اذن لأذن
ومي�ضي م�سرعا للعب بدون حذائه.
ج��اء ي��وم ح�ضر فيه �أ�صدقا�ؤه طالبني منه اخل��روج للعب بالدراجة فنادت عليه جدته للب�س احل��ذاء فقال
(حا�ضر جدتي حا�ضر) ودخلت اجلدة حجرتها وذهب هو ..ب��دون حذاء راكبا دراجته م�سرعا و�أ�صدقائه يف
الطريق يقفزون ويتنقلون من مكان اىل مكان حتى حدث ما عكر على احمد بهجته ..ثقب االطار ثقبا كبريا
فنزل احمد من على الدراجة لريى لهذه امل�شكلة حال وهنا جاءت امل�شكلة الثانية ا�شد ايالما فقد كانت االر�ض
مليئة بالزجاج املك�سور والذي ب�سببه جرحت قدمه جرحا عميقا ومل ي�ستطع اخراج قطعة الزجاج بيده من
الأمل وجتمع ا�صحابه عليه وحملوه على دراجة احدهم وهو ينزف دما من قدمه املجروحة ويت�أمل لي�س منها
فح�سب بل من الكالم والت�أنيب الذي �سي�سمعه من جدته و�ستكون حمقة يف ذلك �.أمره الطبيب �أن يرقد يف
الفرا�ش ا�سبوعا بعد �أن خاط قدمه بغرز عديدة وا�سبوعا اخر �سيق�ضيه يف البيت ال يرى ا�صدقاءه ودراجته
وال�شارع واحلديقة عقابا على عدم �سماعه لكالم جدته مع حرمانه من احللوى وامل�صروف ..كل هذه اخل�سائر
منيت بها يا احمد ..كل هذه اخل�سائر ..ونظر حلذائه وهو حزين.

