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علماء يزرعون جينات ب�شرية يف اأخماخ القرود
ب�شرية  جينات  زرع  �إل��ي��ه:  ي�شبون  ك��ان  فيما  �لعلماء  جتربة  جنحت 
�أد�ء مهامها  �أجل تكبريها وجعلها قادرة على  �أخماخ �لقرود، من  يف 
�لدر��شة  نتائج  ون�شرت  مذهلة.  �لنتائج  كانت  فيما  �أف�شل،  ب�شورة 
�لعلمية  �ملجلة  تن�شرها  �لتي  �ملحكمة،  �لعلمية  "�شاين�س"  جملة  يف 
�إدخال  �إنهم متكنو� من  �لعلماء  قال  �لعلوم، حيث  لتقدم  �لأمريكية 
جينات �إىل �أخماخ عدد من �لقرود لتكبري حجمها وزي��ادة تالفيفها 
��شم  �ل��ذي يحمل  �جل��ن  �أن  �لباحثون  �ل��ذك��اء. ووج��د  �مل�شوؤولة عن 
"ARHGAP11B"، �أدى �إىل ظهور ق�شر ة د�خلية يف ر�أ�س جنن 
قرد من ف�شيلة "�لق�شة �ملاألوفة" �أو "قردة �خل�شلتن �لبي�شاوين" 
�لتفكري  يف  �لق�شرة  هذه  وت�شارك  �جلنوبية.  �أمريكا  يف  تعي�س  �لتي 
و�لتو��شل و�لعديد من �ملهام �حليوية �لأخرى. ويت�شبب هذ� �جلن 
يف حتفيز �خلاليا �جلذعية �لدماغية للقرود �إىل درجة �إنتاج �ملزيد 
�لتجارب  وت�شتح�شر  �مل��خ.  حجم  تكبري  وبالتايل  �خلاليا،  ه��ذه  من 
�لعلمية �حلديثة �شل�شلة �أفالم "كوكب �لقردة" �ل�شهرية، حيث ت�شن 
 7 �لباحثون  وط��ور  �لب�شرية.  على  حربا  ور�ثيا  �ملعدلة  �لرئي�شيات 
 102 ��شتمر  بعد حمل  �لنور  �إىل  �لرحم، خرجت  د�خل  �أجنة قرود 
�لدر��شة  �لرئي�شي يف  �ملوؤلف  يوما عن طريق عملية قي�شرية. وقال 
ت�شخمت  �حلديثة  �ملخية  �لق�شرة  �أن  بالفعل  "وجدنا  هايد:  مايكل 
"ماك�س  يعمل يف معهد  �ل��ذي  و�أ���ش��اف هايد،  �لقردة".  �أدمغة  د�خ��ل 
فريقه  �أن  �أملانيا،  ومقره  �ل��ور�ث��ة  وعلم  �جلزيئية  للخاليا  بالنك" 
�أعد�د متز�يدة من �خلاليا �لع�شبية يف �لطبقة �لعليا  لحظ وجود 

من �ملخ، �لتي يزد�د حجمها لدى �لرئي�شيات مبا فيها �لثدييات.
ي�شار �إىل �أن �لق�شرة �ملخية �حلديثة لالإن�شان �أكرب بثالث مر�ت من 

تلك �ملوجودة يف �أقرب حيو�ن بالن�شبة لنا، وهو �ل�شمبانزي.

ن�شائح لغ�شيل الوجه بح�شب نوع الب�شرة
يعترب غ�شيل �لوجه �أمر�ً �شرورياً �أثناء عملية �لعناية بالب�شرة، لذ� ل بد 
من معرفة �لطرق �ملثلى لغ�شيل �لوجه بح�شب نوعية �لب�شرة للح�شول 

على �لنتائج �ملثلى، وجتنب �إحلاق �ل�شرر بالب�شرة.
ما  وف��ق  �لب�شرة،  ن��وع  بح�شب  �لوجه  لغ�شيل  �لن�شائح  بع�س  يلي  فيما 

�أوردت �شحيفة تاميز �أوف �إنديا:
�لب�شرة �لدهنية: يجب �أن تبحثي عن غ�شول للوجه يحتوي على رغوة �أو 
جل منظف. �ختاري �ملنتجات �لقائمة على �لرغوة �لتي تنظف بعمق دون 
�ل�شباب،  ب�شرتك معر�شة حلب  �إذ� كانت  �لزيت.  جتريد �جللد من كل 
�لب�شرة دون  ر�ئعة لتطبيق مكون ن�شط على  �ملنظفات هي طريقة  فاإن 
مبنظف  متبوًعا  ب��زي��ت  �مل���زدوج  �لتنظيف  يعترب  طويلة.  ل��ف��رة  ت��رك��ه 
�لب�شرة  �لدهون و�لأو�شاخ. ين�شح بتجفيف  مائي، مثالًيا للتخل�س من 
بالربيت عليها وتطبيق �لتونر بعد �لتنظيف. �لب�شرة �جلافة: حتتاج 
�لب�شرة �جلافة �إىل عناية خا�شة لأن غ�شلها باملنتجات �خلاطئة لن يوؤدي 
من  �خلالية  �ملنتجات  باختيار  ُين�شح  و�جلفاف.  �لتق�شر  تفاقم  �إىل  �إل 
ا من  �لكحول وترطيب �لب�شرة. تاأكدي من �أن هذه �ملنتجات خالية �أي�شً
�لبار�بن و�لعطور. �أثناء �ل�شفر، ميكنك و�شع �لقليل من زيت �لوجه ثم 
م�شحه مبنظف خال من �لكحول. �غ�شلي منظفات �جلل �أو �لبل�شم عن 

طريق ر�س �ملاء على وجهك وجتفيف ب�شرتك مبن�شفة نظيفة.

طبق الـ فوندو يف زمن تباعد...ال�شوك 
يت�شاءل �ل�شوي�شريون عّما �إذ� كان باإمكانهم يف زمن جائحة كوفيد-
�ل�"فوندو" �لتقليدي  طبق  تناول  حلقات  �إقامة  يف  �ل�شتمر�ر   19
منهم  ك��ّل  وتغمي�س  �مل�شركة  �لِقدر  ح��ول  �جتماعهم  ي�شّكل  �أن  دون 
لعدوى  �نتقال  عامل  ب�شوكته،  د�خلَها  �مل��ذ�ب  �جل��ن  يف  �خلبز  قطع 
ف���ريو����س ك���ورون���ا �مل�����ش��ت��ج��ّد. و���ش��غ��ل �جل����دل يف ����ش���اأن ه���ذ� �ملو�شوع 
�أحدهم مثال على  م�شتخدمي �شبكات �لتو��شل �لجتماعي، و�قرح 
�شبيل �لنكتة، ومن باب �حلر�س على �لتباعد �لجتماعي، �أن ي�شتخدم 
قطع  منها  لينت�شلو�  �شيد  �شّنار�ت  �مل�شركة  �لِقدر  حول  �ملتحلقون 

�خلبز �ملغّم�شة يف �جلن �ل�شائل.
بدلوه يف  كّل  بل يديل  �لنكتة،  �ملبتكرة عند هذه  �لأفكار  تتوقف  ول 
هذ� �ملجال. فقد وجد �آخر �أن �حلّل يكمن يف �أن "تكون لكّل �شخ�س 
من �ملجتمعن حول �لوعاء �ملو�شوع على نار خفيفة �شوكتان و�شكن، 
في�شتخدم �إحدى �ل�شوكتن لتغمي�س قطعة �خلبز، وي�شتعن بال�شكن 

لت�شهيل �شحب �لقطعة من �ملقالة، �أما �ل�شوكة �لثانية فلياأكل بها".
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ما �شر الكاجو ال�شام؟ 
وملاذا ال ي�شيبنا �شمه؟

م��ن فو�ئد  ل��ه  مل��ا  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  �ل�شهرية يف  �ملك�شر�ت  م��ن  �لكاجو  يعترب 
�شحية على �لقلب و�جلهازين �له�شمي و�لع�شبي.

ووفقا ملوقع "هيلث لين" �ملتخ�ش�س يف �أخبار �ل�شحة �لعامة، فاإن �لكاجو 
يعد م�شدر� جيد� للدهون �لأحادية �ل�شحية غري �مل�شبعة، كما �أنه م�شدر 

غني بالطاقة و�لفيتامينات و�ملعادن وم�شاد�ت �لأك�شدة �لقوية.
�ل��دم بن  �ل�شكر يف  ن�شبة  �ل�شيطرة على  �لكاجو حت�شن  ومن بن فو�ئد 
وتعزيز  �لكولي�شرول  وتقليل  �لثاين،  �لنوع  من  �ل�شكري  ب��د�ء  �مل�شابن 

�شحة �لقلب ومنو �خلاليا.
�شما  �لكاجو يحتوي  نبات  �أن  �لنا�س  �لكثري من  ي��درك  �ملقابل، ل  لكن يف 

خطري�، �إل �أن هذ� �ل�شم لي�س يف �لبذور �لتي ناأكلها.
خطرية  �شامة  م��ادة  على  يحتوي  �لكاجو  نبات  لين" �أن  "هيلث  و�أو���ش��ح 

ت�شمى �ليورو�شيول، �شاأنه �شاأن �ملانغو و�لبلوط و�لف�شتق.
�أور�ق  توجد يف  �لتي  �ليورو�شيول،  م��ادة  ي��وؤدي مالم�شة  ما  "عادة  وتابع: 
�لكاجو و�لطبقة �لزيتية بن �لق�شرة و�لبذور، �إىل �لتهاب �جللد �لتما�شي 

�لتح�ش�شي، وهو طفح جلدي عند �لب�شر".
تكون  �جللد  على  بقع  �أو  ن��ت��وء�ت  �شكل  على  �جللدي  �لطفح  ه��ذ�  ويظهر 

مثرية للحكة و�للتهاب.
لكن �مل�شدر ك�شف �أن هذه �ملادة �ل�شامة ل تكون موجودة بعد تق�شري �لكاجو 
�ملك�شر�ت  �لنوع من  �شبب تو�جد هذ�  ب�شكل دقيق وبعناية، وهو ما يف�شر 

مق�شر� د�ئما يف �لأ�شو�ق.

لقاح يف الطفولة يقلل 
خماطر االإ�شابة بكورونا

ي�����ش��اع��د �ل��ت��ط��ع��ي��م خ����الل �ل��ط��ف��ول��ة يف 
�إذ  �لوقاية من �لإ�شابة �حلادة بكورونا، 
�لأ�شخا�س  �أن  �إىل  بيانات جديدة  ت�شري 
�لذين ��شتجابت �أجهزتهم �ملناعية بقوة 
و�لنكاف  �حل�شبة  �شد  �لثالثي  للقاح 
و�حل�����ش��ب��ة �لأمل���ان���ي���ة ق���د ي��ك��ون��ون �أقل 
�أ�شيبو�  �إذ�  حاد  ب�شكل  لالإ�شابة  عر�شة 

بفريو�س كورونا �مل�شتجد.
"�إم.�إم.�آر  �لأملانية  �حل�شبة  لقاح  ويعمل 
ومت  م���ريك  ���ش��رك��ة  �شنعته  �ل���ذي   ،"2
ترخي�شه عام 1979، على حتفيز جهاز 

�ملناعة لإنتاج �لأج�شام �مل�شادة.
و�أفاد �لباحثون يف دورية "�إم بي �آي �أو" 
�أنه وجد �أنه من بن 50 م�شاباً بكورونا 
تقل �أعمارهم عن 42 عاماً، و�لذين مت 
وهم  �لأملانية  �حل�شبة  بلقاح  تطعيمهم 
�أطفال، كلما �رتفعت م�شتويات �لأج�شام 
�لتي  جيه  ج��ي  �إي  ت�شمى  �لتي  �مل�شادة 
فريو�س  �شد  و�مل��وج��ه��ة  �ل��ل��ق��اح  ينتجها 
�لنكاف على وجه �خل�شو�س كلما كانت 

�أعر��شه �أقل حدة.
وكان كورونا بال �أعر��س لدى �لأ�شخا�س 
ن�شبة  �أعلى  لديهم  كانت  لديهم  �لذين 

من �لأج�شام �مل�شادة للنكاف.

تغيري الذات.. خطوة 
نحو بلوغ مرحلة ال�شكينة �ص 23

التدخني االإلكرتوين 
يهدد اجلهاز التنف�شي

باأمر��س  �ل�شجائر �لإلكرونية من خماطر عالية  لالإ�شابة  يعاين م�شتخدمو 
�جلهاز �لتنف�شي، و�لتي قد تكون مهددة للحياة، وفقا لدر��شة جديدة.

يو�جهون  �حل��ال��ي��ن  �لإل��ك��رون��ي��ة  �ل�شجائر  م�شتخدمي  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
�رتفاعا بن�شبة %43 يف خماطر �لإ�شابة باأمر��س �جلهاز �لتنف�شي، بينما و�جه 

م�شتخدمو �ل�شجائر �لإلكرونية �ل�شابقة زيادة بن�شبة 21%.
بو�شطن  بجامعة  �لعامة  �ل�شحة  كلية  من  باحثون  �أجر�ها  �لتي  �لدر��شة  وتعد 
�ل�شجائر  يف  بحثت  �لتي  �ل��در����ش��ات  �أوىل  من  و�ح��دة  بو�شطن،  يف  �لطب  وكلية 
��شتعمال  عن  م�شتقل  ب�شكل  �ل�شكان،  من  و�شحية  كبرية  عينة  يف  �لإلكرونية 

منتجات �لتبغ �لأخرى.
ويقول �لدكتور �أندرو �شتوك�س، �لأ�شتاذ �مل�شاعد لل�شحة �لعاملية يف كلية �ل�شحة 
�لعامة بجامعة بو�شطن: "يقدم هذ� بع�شا من �أوىل �لأدلة �ملطولة على �لأ�شر�ر 

�ملرتبطة مبنتجات �ل�شجائر �لإلكرونية".
�ل�شجائر  ����ش��ت��خ��د�م  ه��ائ��ل��ة يف  زي����ادة  �شهدنا  �لأخ�����رية،  �ل�����ش��ن��و�ت  "يف  و�أ����ش���اف: 
�لإلكرونية بن �ل�شباب، �لأمر �لذي يهدد بعك�س عقود من �ملكا�شب �لتي حتققت 
ب�شق �لأنف�س ب�شاأن مكافحة �لتبغ. وت�شري هذه �لأدلة �جلديدة �أي�شا �إىل �أننا قد 
ن�شهد زيادة يف �أمر��س �جلهاز �لتنف�شي مع تقدم �ل�شباب و�لبالغن يف منت�شف 
�لعمر، مب��ا يف ذل��ك �ل��رب��و وم��ر���س �لن�����ش��د�د �ل��رئ��وي �مل��زم��ن و�أم��ر����س �جلهاز 

�لتنف�شي �لأخرى".

منو جهاز املناعة
كما �أن �لعملية �لقي�شرية هي �إجر�ء جر�حي لتوليد طفل 
من خالل �شق �لبطن و�لرحم وبالتايل فاإن هذ� �لإجر�ء 
�حلية  �لكائنات  تلقي  من  ق�شد  غري  عن  �لأطفال  يحرم 
من  طبيعيا  �ملو�ليد  عليها  يح�شل  �لتي  �ملفيدة  �لدقيقة 

خالل قناة �لولدة لدى �أمهاتهم.
�ملو�ليد  �لقي�شرية  �جل���ر�ح���ة  حت���رم  �ل��ب��اح��ث��ون  وي��ق��ول 
�أو  �ل�"بروبيوتيك"  م���ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  ع��ل��ى  �ل���ق���درة  م���ن 
�ل�"ميكروبيوم" �ملفيد، مما يعيق بدوره منو جهاز �ملناعة 
�لإ�شابة  م���ن خ��ط��ر  ي�����ش��اع��ف  �أن  �ل��ط��ف��ل ومي��ك��ن  ل���دى 
�مليكروبيوم  م�شطلح  ي�شمل  �لتنف�شي.  �جلهاز  باأمر��س 
معينة،  بيئة  يف  �لدقيقة  للكائنات  �جلماعية  �جلينومات 

وكذلك �لكائنات �حلية �لدقيقة نف�شها.
طريق  عن  �ملولودين  �لأط��ف��ال  عند  يتطور  و�مليكروبيوم 
�أط���ول من  وق��ًت��ا  ي�شتغرق  رمب��ا  لكنه  �لقي�شرية،  �ل���ولدة 

�أولئك �لذين ولدو� ب�شكل طبيعي.

جراثيم مفيدة
من جانبه، قال �لباحث بروفي�شور مارتن بلي�شر يف جامعة 
�لأمهات  م��ن  ك��ل جيل  "يقوم  ج��ري���ش��ي:  نيو  روجت���رز يف 
حيث  �لتايل،  �جليل  �إىل  به  �خلا�س  �مليكروبيوم  بت�شليم 
يتم تغطية �لطفل باجلر�ثيم �ملفيدة �أثناء �ل�شغط عليه 
ع��رب ق��ن��اة �ل����ولدة، لكن ه��ذ� ل ي��ح��دث ل��الأط��ف��ال �لذين 

يولدون من خالل �جلر�حة �لقي�شرية".
ل��ل��ع��الق��ة �ملعروفة  �آل���ي���ة  �ل���در�����ش���ة  ن��ت��ائ��ج ه����ذه  وت���وف���ر 
بالربو  �لإ���ش��اب��ة  خ��ط��ر  وزي����ادة  �لقي�شرية  �ل����ولدة  ب��ن 
تغيري�ت  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�����ش��اد���ش��ة،  �شن  يف  و�حل�شا�شية 

مهمة يف تكوين ميكروبيوتا �لأمعاء.

حاالت �ضرورية
�أن��ه يف عمر عام و�ح��د، �نخف�س خطر  �أي�شا  لكن لوحظ 
ع��رب جر�حات  �مل��ول��ودي��ن  �لأط��ف��ال  بالربو عند  �لإ���ش��اب��ة 
ق��ي�����ش��ري��ة يف ح�����الت ت���ع���ايف م��ي��ك��روب��ي��وت��ا �لأم����ع����اء من 
وبالتايل  طبيعي،  ب�شكل  �لن�شج  وب��دء  �لأويل  ��شطر�بها 
�مليكروبيوم  ��شتعادة  على  �لعمل  يتم  �أن  �لباحثون  يقرح 
تطور  منع  بهدف  �لقي�شرية،  �ل���ولدة  ب�شبب  �مل�شطرب 

مر�س �لربو بن �لأطفال.
�لولدة  عمليات  تقت�شر  �أن  يجب  باأنه  �لباحثون  وين�شح 
�إنقاذ  ت�شمل  و�لتي  �ل�شرورية  �حل��الت  على  �لقي�شرية 

ويف  كليهما،  �أو  �مل���ول���ود  �أو  �لأم  ح��ي��اة 
على  فيها  �لطفل  يكون  �لتي  �حل��الت 

و�شعية �ملقعد )مع قدميه �أوًل(.

بكترييا م�ضببة للأمرا�ض
�أف�شل �شعور بالن�شبة للمر�أة �أن تكون حامل. 
لكن مع �ق��ر�ب وقت �ل��ولدة وبد�ية �لعد 

�لعك�شي، يزد�د �شغط �لتفكري يف طريقة 
ل�شحة  �أف�شل  �لطريقتن  �أي  �ل��ولدة. 
�ل���ولدة  �أم  �لطبيعية  �ل����ولدة  �ل��ط��ف��ل، 

�لقي�شرية؟
تعد �لولدة �لطبيعية قا�شية بالن�شبة لالأم 

م�شار  للطفل،  فبالن�شبة  ���ش��و�ء،  ح��د  على  و�لطفل 
�لولدة جمهد  نادر ووقت  �لولدة �شيق و�لأك�شجن 

�لنهاية ينزلق عرب قناة مليئة بالبكترييا. ورغم  ويف 
يعانون  طبيعة  بطريقة  ي��ول��دون  �ل��ذي��ن  �لأط��ف��ال  �أن 

�لبكترييا  �أن ه��ذه  �إّل  �لأم��ّري��ن،  �ل���ولدة  خ��الل مرحلة 
�لطبيعية  �ل����ولدة  خ���الل  يلتقطونها  �ل��ت��ي  و�جل��ر�ث��ي��م 
تقوية  على  وت�شاعدهم  �ل�شحية  حلياتهم  ج���د�ً  مهمة 
�أونالين"  "�شبيغل  موقع  ما جاء يف  �ملناعة، ح�شب  جهاز 

�لأملاين.
ي��ع��ي�����ش��ون يف �لأرح������ام م��ع��ق��م��ن، فاإن  �أن �لأط���ف���ال  ومب���ا 
يتعر�س فيها جهاز مناعتهم  �لتي يولدون فيها  �للحظة 
لعدد كبري من �لبكترييا. فقد �أظهرت در��شات �شابقة �أن 
�لقي�شرية  �لعملية  طريق  عن  ي��ول��دون  �لذين  �لأط��ف��ال 
معر�شون ب�شكل �أكرب خلطر �لإ�شابة بالأمر��س �ملرتبطة 
باملناعة، مثل �لربو و�لتهابات �لأمعاء و�أمر��س �حل�شا�شية 
كلية  �أجرتها  �لتي  �حلديثة  �لأبحاث  وتو�شلت  �لأخ��رى. 
 ،"Nature" لندن �جلامعية، ون�شرت نتائجها يف جملة
ب�شكل  يولد  �ل��ذي  �لطفل  على  �مليكروبيوم  تاأثري  �أن  �إىل 
طبيعي يختلف متاماً عن تاأثريه على طفل يولد بعملية 
قي�شرية، ح�شب ما جاء يف �ملوقع �لأملاين �ملعني بال�شحة 
هو  �مليكروبيوم  �أن  �لعلم  م��ع  نيت"،  بر�ك�شي�س  "هايل 
جمموع �مليكروبات �ملتعاي�شة مع �لإن�شان �أو �أي من �لأحياء 

على  وتعي�س  قو�قع(  �أو  دي��د�ن  �أو  )حيو�نات  �لأخ��رى 
ج�شمه �أو يف د�خل �أمعائه.

ومل��ع��رف��ة �مل��زي��د ع��ن ت��ط��ور �مل��ي��ك��روب��ي��وم وتاأثري 
ط��ري��ق��ة �ل������ولدة ع��ل��ي��ه، ق���ام �ل��ب��اح��ث��ون بتحليل 

600 طفل  �لأم��ع��اء حل��و�يل  من بكترييا  عينة   1679

�أم.  و175  ج����ي����دة  ����ش���ح���ت���ه 
بر�ك�شي�س  "هايل  م��وق��ع  وذك���ر 
عينات  �أخ��ذو�  �لباحثن  نيت" �أن 
م���ن ب����ر�ز �لأط���ف���ال �ل���ذي���ن ول���دو� 
عن  �إم����ا  ب��ري��ط��ان��ي��ة  م�شت�شفيات  يف 
�أو �ل����ولدة  �ل������ولدة �مل��ه��ب��ل��ي��ة  ط��ري��ق 
و�شبعة  �أي��ام  �أرب��ع��ة  وبعد  �لقي�شرية، 
�أيام و21 يوماً من ولدتهم وقامو� 
�لأطفال  ه��وؤلء  بع�س  بتحليلها. 
�ل�شحية  حالتهم  متابعة  مت��ت 
�لعام  ع��م��ره��م  جت�����اوز  �أن  �إىل 
تقريباً. وخل�شت �لدر��شة �إىل �أن 
�لأطفال �لذين ولدو� عن طريق 
يحملون  �ل��ق��ي�����ش��ري��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�لبكترييا،  م����ن  �أك�������رب  ق��������در�ً 
�ملتو�جدة  �لبكترييا  وخ�شو�شاً 
يجعلهم  م��ا  �مل�شت�شفيات،  يف 
�أك���������ر ع����ر�����ش����ة مل���ق���اوم���ة 
و�جلر�ثيم.  �مليكروبات 
�لباحثون  قام  وعندما 
ب���ت���ح���ل���ي���ل �مل����ح����ت����وى 
ل�800  �ل���������ور�ث���������ي 
�لبكترييا،  ه����ذه  م���ن 
�أنها نف�س  �إىل  تو�شلو� 
�لبكترييا �لتي تت�شبب 

يف �لتهابات جمرى �لدم يف �مل�شت�شفيات.

مهمة  املــنــاخ..  حار�س 
خطر  ــــدرء  ل ــة  ــق ــي دق
الغرق عن مئات املاليني

يف خطوة تهدف �إىل تتبع م�شتوى 
�شطح �لبحار، �أعلن م�شوؤول كبري 
يف وكالة �لف�شاء �لأوروبية �أم�س 
�لقمر  �إطالق  �لأول �جلمعة عن 
نهاية  �ملناخ"  "حار�س  �ل�شناعي 

�لأ�شبوع �جلاري.
وقال �مل�شوؤول �إن �لقمر �شي�شاعد 
تتبع  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�شكل  �ل��ع��ل��م��اء 
�لبحار،  �شطح  م�����ش��ت��وى  �رت���ف���اع 
�ملخيفة  �لآث������������ار  �أك���������ر  �أح���������د 

لالحتبا�س �حلر�ري.
با�شم  �ملعروف  �ل�شناعي،  �لقمر 
فر�يليت�س"  مايكل   6 "�شينتينل 
و�لوليات  �أوروب����ا  �ل���ذي ط��ورت��ه 
يحتوي  م�شرك،  ب�شكل  �ملتحدة 
على  ق���ادرة  متطورة  �أدو�ت  على 
�لبحار  ���ش��ط��ح  �رت���ف���اع  �ل��ت��ق��اط 
بدقة غري م�شبوقة، مما ي�شيف 
ر�شد� �أف�شل للقيا�شات �لف�شائية 
�لتي تعود �إىل ما يقرب من 30 

عاما.
وي���ت���ع���ر����س م���ئ���ات �مل����الي����ن من 
�لأ���ش��خ��ا���س �ل��ذي��ن ي��ع��ي�����ش��ون يف 
�لكوكب  حول  �ل�شاحلية  �ملناطق 
حيث  �ملقبلة،  �لعقود  يف  للخطر 
�لقطبي  �جل��ل��ي��د  ذوب�����ان  ي�����وؤدي 
وتو�شع �ملحيط �لناجم عن �رتفاع 
�رتفاع من�شوب  �إىل  درجة ح��ر�رة 

مياه �لبحار و�ملحيطات.
�أن  �ل�����در�������ش�����ات  ب���ع�������س  وت����ق����در 
حم��ي��ط��ات �ل��ع��امل ���ش��رت��ف��ع مبا 
�شم(  ق��دم��ن )61  ع��ن  ي��ق��ل  ل 
لت�شل  �ل����ق����رن،  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول 
من  �ملنخف�شة  �ملناطق  �إىل  �ملياه 

بنغالد�س �إىل فلوريد�.
ويقول باحثون �إن �لقيا�شات �لتي 
تعود �إىل ت�شعينيات �لقرن �ملا�شي 
م�شتويات  م��ت��و���ش��ط  �أن  ت��ظ��ه��ر 
�شطح �لبحر يرتفع �أول بحو�يل 
يف  ل��ك��ن  ���ش��ن��وي��ا،  ملليمر�ت   3
�ملعدل  ك����ان  �مل��ا���ش��ي��ن  �ل��ع��ام��ن 

�ل�شنوي يقارب 5 ملليمر�ت.
�ل���ب���ارز يف وكالة  �مل�����ش��وؤول  وق���ال 
�أخذ  �إن��ه رغم  �لف�شاء �لأوروب��ي��ة 
ع��ل��ى م�شتوى  �أي�����ش��ا  �ل��ق��ي��ا���ش��ات 
و�ملناطق  �مل����و�ن����ئ  ويف  �لأر��������س 
�ل�شاحلية �لأخ���رى، ف��اإن ذل��ك ل 
يوفر نف�س �ملعيار �ملوحد �لدقيق 
يجوب  و�ح���د  �شناعي  قمر  مثل 

�أيام. �لعامل باأكمله كل 10 

حتذير طبي.. مواليد القي�شرية قد 
يواجهون االإ�شابة بالربو واحل�شا�شية !

خلل  من  يولدون  الذين  االأطفال  اأن  جديدة  علمية  درا�ضة  نتائج  اأف��ادت 
العمليات القي�ضرية يواجهون اأكرث من �ضعف خطر االإ�ضابة بالربو واحل�ضا�ضية 
يف مرحلة الطفولة املبكرة، وفقا ملا ن�ضرته "ديلي ميل" الربيطانية نقلاً عن 

.Science Translational Medicine دورية
ويف درا�ضة اأجريت على 700 طفل، اكت�ضف باحثون اأمريكيون وجود �ضلة 

بني االأطفال املولودين بعملية قي�ضرية واالإ�ضابة بالربو واحل�ضا�ضية 
يف �ضن �ضت �ضنوات.
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�ش�ؤون حملية
طب جامعة االإمارات يف ندوة علمية

ال �شيء �شحيح وكل �شيء ممكن ...ال�شحة العامة يف عامل االأخبار املزيفة
ال يوجد لدى العديد من الدول ت�ضريعات ملعاجلة ق�ضايا االأخبار الكاذبة التي تلحق ال�ضرر ب�ضحة النا�ض

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

بح�ضور موؤ�ض�ضات حكومية و�ضبه حكومية و�ضركات خا�ضة

فر�س وظيفية متنوعة لـ 840 من خريجي وطلبة جامعة زايد خالل املعر�س املهني االفرتا�شي

•• العني - الفجر

�لطب  بكلية  �لعامة  �ل�شحة  معهد  نظم 
�لإم����ار�ت  ج��ام��ع��ة  يف  �ل�شحية  و�ل��ع��ل��وم 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ن�����دوة ع��ل��م��ي��ة مثرية 
لالهتمام عرب �لإنرنت بعنو�ن: ل �شيء 
�شحيح وكل �شيء ممكن: �ل�شحة �لعامة 
يف عامل �لأخبار �ملزيفة و�لتي تاأتي �شمن 
�لعلمية  �لعامة  �ل�شحة  ن���دو�ت  �شل�شلة 
ث��ق��اف��ة �ملجتمع  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ���ش��ه��ري��اً 
باأهمية �ل�شحة �لعامة و�لوعي �ل�شحي. 
ق��دم��ت �ل��ن��دوة ع��دة حم���اور منها: فهم 
ن�شرها،  و�آليات   ، �ملزيفة  �لأخبار  طبيعة 
وما  �مل���زي���ف���ة،  �لأخ����ب����ار  ب���ث  ور�ء  وم����ن 
�لذي  وم��ا  حتقيقها،  يتم  �ل��ت��ي  �ل��ف��و�ئ��د 
ميكن فعله لوقف �أو تقليل �ل�شرر �لناجت 
عن هذه �لر�شائل خا�شة يف ظل جائحة 

كوفيد 19-.    و�أو�شح �لربوفي�شور مارتن 
ماكي من كلية لندن لل�شحة و�لأمر��س 
�أ�شبحت  �ملزيفة  �لأخبار  باأن  �ل�شتو�ئية 
�شائعة وقد متت م�شاركتها ب�شكل متز�يد 

خالل  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  عرب 
�إىل  م��ن��وه��اً  �مل��ا���ش��ي��ة.  �لقليلة  �ل�����ش��ن��و�ت 
�أه��م��ي��ة خا�شة  ذ�ت  �ل��ك��اذب��ة  �لأخ��ب��ار  �أن 

عن  �لبحث  و�شلوك  �ل�شحية  للق�شايا 
بال�شحة  ي�شر  �أن  ميكن  �ل��ذي  �ل�شحة 
وعر�شت  ل��ل��خ��ط��ر..  �حل���ي���اة  وي���ع���ر����س 

ق��دمي��ة وحديثة  ���ش��و�ه��د ح��ي��ة  �ل���ن���دوة 
م��ع��ا���ش��رة ع���ن ت�����ش��ل��ي��ل �حل���ق���ائ���ق عرب 
ق�شايا  عن  �أمثلة  وقدمت  �لو�شائل  هذه 

�ملعدية �حلديثة مثل فريو�س  �لأمر��س 
و�للقاحات  �ل��ب�����ش��ري  �حل��ل��ي��م��ي  �ل�����ورم 
�لكاذبة  �لأخبار  �لتي تو�شح كيف خلقت 
ج����و�ً م���ن �خل����وف و�ن���ع���د�م �ل��ث��ق��ة جتاه 
وكيف  �للقاحات  لهذه  �ل�شحية  �لفو�ئد 
�خلطاأ  �ل�شحية  �مل��ع��ت��ق��د�ت  ت�شجيع  مت 
و�ل���روي���ج ل��ه��ا. وع�����ادًة م��ا ت��ك��ون فو�ئد 
�لتو��شل  �مل��زي��ف��ة ع��رب و���ش��ائ��ل  �لأخ���ب���ار 
�لج��ت��م��اع��ي م��ال��ي��ة ل��ل��روي��ج و�لإع����الن 
وبح�شب  �ل���������ش����رك����ات..  م���ن���ت���ج���ات  ع����ن 
من  �لعديد  ل��دى  يوجد  ل  �لربوفي�شور 
�لأخبار  ق�شايا  ملعاجلة  ت�شريعات  �لدول 
�لكاذبة �لتي تلحق �ل�شرر ب�شحة �لنا�س 
�إىل تطوير  م��ل��ح��ة  �لأه��م��ي��ة  ب��ات��ت  ل���ذ� 
�لآليات للحد من �لأخبار �ملفربكة وغري 
قوية  ح��اج��ة  �أي�����ش��اً  وه��ن��اك  �ل�شحيحة. 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  و���ش��ائ��ل  لتنظيم 
خا�شة  �ملزيفة  �ل�شحية  �لأخبار  ن�شر  يف 
م�شاد�ت  جمموعة  تنتجها  �ل��ت��ي  �مل���و�د 
جائحة  خ������الل  �مل���خ���ت���ل���ف���ة  �ل���ل���ق���اح���ات 

.COVID-19

•• العني-الفجر

���ش��م��ا حم��م��د للفكر  ����ش��ت�����ش��اف جم��ل�����س 
و�ل�شاعر  و�ل�����ش��ح��ف��ي  �ل��ك��ات��ب  و�مل���ع���رف���ة 
�مل�����ش��ري ول��ي��د ع���الء �ل��دي��ن ع��رب من�شط  
 ) كيميا   ( رو�ي���ت���ه  ملناق�شة  �ل��ك��ت��اب  ن���دوة 
و�ل�شادرة عن د�ر �ل�شروق �مل�شرية  و�لتي 
ي�شمها  ك��ت��ب  ع�����ش��رة  �أه����م  ���ش��م��ن  �شنفت 
م��ع��ر���س �ل���ق���اه���رة �ل������دويل ل��ل��ك��ت��اب عام 

2019
 وبد�أت �لندوة بكلمة �ل�شيخة د. �شما بنت 
فيها   �لتي جاء  نهيان  �آل  بن خالد  حممد 
ط��امل��ا ك��ان��ت ���ش��رية ج���الل �ل��دي��ن �لرومي 
ملا  و�مل��ب��دع��ن  �ل��ك��ت��اب  م��ن  للكثري  ملهمة 
حت��م��ل��ه ت��ل��ك �ل�����ش��رية م���ن ع���و�م���ل جذب 

تتالم�س  و  جو�نبها  ك��ل  تغلف  �أ�شطورية 
ك���ل �حلكايات  ك��ان��ت  ل��ك��ن  و   ، �ل�����روح  م���ع 
�ل���ت���ي ت�����ش��ت��ل��ه��م ج�����الل �ل����دي����ن �ل���روم���ي 
�شوفية  بقد�شية  �ل�شرية  تلك  مع  تتعامل 
�ل��ي��وم نحن  ، لكن  كامنة وده�����ش��ة روح��ي��ة 
يبحث  و  �لقد�شية  تلك  يتجاوز  ن�س  �أم��ام 
ع��ن ز�وي���ة �أخ���رى ل��ريى بها ع��امل جالل 
و�قعية،  �إن�شانية  ب�شورة  �ل��روم��ي  �ل��دي��ن 
�لقارئ  عند  �لوعي  ت�شكيل  �ل��رو�ي��ة  تعيد 
وك��اأن �لكاتب ميد ي��ده يف رك��ن مظلم من 
تلك  "كيميا"  لنا  ليلتقط  �ل��روم��ي  ق�شة 
�لفتاة �ل�شغرية �لتي كانت �شحية ظروف 
من  ج��زء�  لت�شبح  �ل��روم��ي  لبيت  �شاقتها 
مفاتيح  ب��ال  �ل��رم��ادي��ة  بالغ  لغز�  و  ق�شته 

للو�شول �إىل حل. 

ث���م ط���رح���ت ت�������ش���اوؤلت ع��ل��ى �ل���ك���ات���ب  ما 
�لذي دفعك ناحية �ختيار "كيميا" لتكون 
وهل  �ل���رو�ي���ة؟  يف  �مل��ح��وري��ة  �شخ�شيتك 
خ�شيت هذ� �لختالف بن روؤيتك للرومي 
وروؤية �آليف �شافاق يف رو�ية قو�عد �لع�شق 
"بنت" م���ولن���ا؟ وهل  رو�ي����ة  و  �لأرب���ع���ون 
��شتباق  ه��و  رو�ي��ت��ك  يف  للرو�يتن  ذك���رك 
لهذه �جلدل؟ وهل �لربط ما بن �لبطل و 
بن �شخ�شيتك �حلقيقية هو ربط �شادف 
�شعور� خا�شا ؟ �أم هو لهدف �شردي؟ و هل 
حالة �حللم �لتي بنيت عليها �لعمل حدثت 
يف  :و  قائلة  ��شتطردت  ثم  ؟  قبل  من  لك 
�لنهاية حن يكتب �لرو�ئي بعقلية �لباحث 
و ل��غ��ة �ل�����ش��اع��ر و ب��ر�ع��ة �ل���رو�ئ���ي �شنجد 

رو�ية "كيميا" مثال

كما  �شارك �حل�شور بطرح �أ�شئلة متعمقة 
حول جمريات �لرو�ية و�لتي �أجاب �لكاتب 
بالعمق  �إعجابه  ع��ن  معرب�  جميعا  عليها 
�لنقدي و�لتحليلي عرب ��شتماعه ملا جاء ، 
م�شري� �إىل �أن "كيميا" ما هي �إل جت�شيد 
ل��ل��ن��ظ��رة �إىل �مل�������ر�أة م��ن��ذ ث��م��ان��ي��ة ق���رون 
وظلمها وحرمانها ممن حتب  كما حدث 
مع "كيميا" فقد حرمت بعد موتها من �أن 
يكون لها قرب�، م�شري� �إىل �أنه �كت�شف ذلك 
خالل زيارته ملدينة "قونية" وو�شوله �إىل 
مكان قرب جالل �لدين �لرومي، حيث وجد 
و�أبنائه  حول قربه قبور� عديدة لأزو�ج��ه 

وجري�نه ، لكنه مل يجد قرب "كيميا" ، ثم 
لهو�ج�س  تعر�شت  "قونية"  يف  و�أن���ا  ق��ال 
��شمه  �ل��روم��ي  �ب��ن  �أن  و�كت�شفت  خميفة 

"وليد" وبد�أت �لكتابة عن "كيميا" .
�شخ�شية  ع��ن  "كيميا" رو�ي���ة  �إن  و�أ���ش��اف 
نريد  وعندما  ن��ادرة،  وم�شادرها  حقيقية، 
�ل��ت��ح��دث ع��ن��ه��ا، ف��ي��ج��ب �أن ن��ت��ح��دث مبا 
ين�شفها.  وعرب �شوؤ�ل حول �لغالف وعتبات 
�لرو�ية فقد �أ�شاد �لكاتب  بغالف �لرو�ية 
للفنان عمرو �لكفر�وي قائال : حن ر�أيته 
�أعجبت به ومل �أر�جع يف ت�شميمه و قلت �إن 

هذه هي "كيميا".

•• اأبوظبي- الفجر

بجامعة  و�خلريجن  �ملهنية  �ل�شوؤون  �إد�رة  نظمت 
ز�يد �ملعر�س �ملهني �لأول للعام �لأكادميي �حلايل 
بارزة، فر�س  "مهار�ت  بعنو�ن:   2021-2020
و�عدة"، وذلك بهدف دعم �لتوطن وتوفري فر�س 
وخريجي  ط��ل��ب��ة  م���ن   840 حل����و�يل  ل��ل��ت��وظ��ي��ف 
�جلامعة وم�شاعدتهم على �تخاذ �لقر�ر�ت �ملهنية 

على �أ�ش�س عَملية.
وج����اء �مل��ع��ر���س �مل��ه��ن��ي ه���ذ� �ل���ع���ام ب��ح��ل��ة جديدة 
كونه  �ملا�شية،  �لأع��و�م  �شابقاتها من  خمتلفة عن 
معروفة  �فر��شية  من�شة  ع��رب  �فر��شيا  ل��ق��اًء 
بدعمها للطلبة و�خلريجن لإيجاد �لوظائف �لتي 
قدر�تهم  وتالئم  ومتطلباتهم  تطلعاتهم  تنا�شب 
مبا�شر  �ت�شال  فر�س  �ملن�شة  لهم  وتوفر  �ملهنية، 
م��ع �ل�����ش��رك��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ب��اح��ث��ة ع��ن �ملو�هب 
�ل�����ش��اب��ة و�ل���ك���ف���اء�ت �جل���دي���دة. وج��م��ع��ت جامعة 
فر�شا  لتعر�س  عمل  جهة   35 �ملن�شة  ز�ي��د عرب 
وظ��ي��ف��ي��ة م��ت��ن��وع��ة د�ئ���م���ة وم��وؤق��ت��ة ت��غ��ط��ي كافة 
حلو�ر�ت  �ملجال  وفتحت  �لدر��شية،  �لتخ�ش�شات 
�ل�شركات و�لباحثن عن عمل، حيث  مبا�شرة بن 
�أحد �لوظائف �ملعرو�شة  ي�شتطيع �خلريج �ختيار 
ويتقدم �إليها مبا�شرة ويحظى مبقابلة فورية عرب 

�ملن�شة.  
– م�شاعدة  �ل��ر���ش��ت��م��اين  �ل��دك��ت��ورة ه��ن��د  وق��ال��ت 
ن��ائ��ب م��دي��ر �جل��ام��ع��ة - ع��م��ادة ����ش���وؤون �لطلبة: 
تف�شي  فر�شها  �لتي  �ل��ظ��روف  من  وبالرغم  "�أنه 
�لنوع  ه��ذ�  �إق��ام��ات مثل  �أعاقة  و�لتي  وب��اء كورونا 
ت�شم عدد� كبري� من  �لتي  �ل�شنوية  �ملعار�س  من 
�حل�شور يف مكان و�حد، �إل �أن فريق �لعمل �رتاأى 
يجمع  ف�شل جديد  و�ل�شروع يف  �لفر�شة  لغتنام 
�فر��شي  ف�شاء  يف  و�خلريجن  �لعمل  �أ�شحاب 
ويقرب  و�شل�س  �شهل  تو��شل  على  يجعلهم  و�ح��د، 
�ل��ف��ر���س ل��ل��ب��اح��ث��ن ع��ن��ه��ا، وي���ق���دم ل��ه��م خيار�ت 

متنوعة."
و�أ�شافت: "ح�شر �ملعر�س �فر��شيا ما يزيد عن 
ز�يد،  جامعة  وخريجي  طلبة  من  م�شاركا   840
�شعادتهم  و�أب����دو�  �إي��ج��اب��ي  ب�شكل  ع��ربه  وتفاعلو� 

�هتمام  ع��ن  ف�شاًل  ل��ه��م،  �أت��ي��ح��ت  �ل��ت��ي  بالفر�شة 
�آخ����ر ل��ط��ل��ب��ة �ل�شنة  �جل��ام��ع��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م م��ع��ر���س 
�لأخرية باجلامعة مع نهاية �لف�شل �جلاري يقدم 

فر�شا للتدريب �لوظيفي." 
ومن جهته �أعرب فهد �لعريقي، خريج جامعة ز�يد 
�حلدث  على  للجامعة  �متنانه  عن   2014 دفعة 
جمموعة  �ملعر�س  لنا  "قدم  قائال:  �لفر��شي، 
متنوعة من �ملوؤ�ش�شات و�لوظائف �ل�شاغرة يف وقت 
و�حد، وكان من �ل�شهل ت�شفحها و�لبحث خاللها 

لإيجاد �لوظائف �لتي تنا�شبنا".
�لفر��شي  �لتوظيف  معر�س  ل  "�أَف�شِ و�أ���ش��اف: 
كونه �شهل يف �ل�شتخد�م، كما �أن له تاأثري�ً �إيجابياً 
ورقية  ن�شخ  لطباعة  نحتاج  ل  كوننا  �لبيئة  على 

لل�شرية �لذ�تية و��شتمارة �لطلبات".
بكلية  �ل��ر�ب��ع��ة  �شنة  �ل��ط��ال��ب��ة )ر.�����س( يف  وق��ال��ت 
�إيجاد ما  �ل�شهل جد�ً  " كان من  �لتقني:  �لبتكار 
�ل�شركات  يف  تنوعا  وج��دت  حيث  عنه،  �أبحث  كنت 
�لتي �أرغب يف �لتدرب و�لتوظف فيها." و�أ�شافت:" 
يت�شمن معر�س �لتوظيف �لعتيادي ميز�ت عدة 
�لفر��شي  �ل��ت��وظ��ي��ف  م��ع��ر���س  ��ل  �أُف�����شّ ولكنني 
لإم��ك��ان��ي��ة �ل��ت��و����ش��ل م��ع �أك����ر م��ن ���ش��رك��ة يف �آن 

و�حد." 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة  �مل��ع��ر���س  ���ش��م 
�خلا�شة  و�ل�شركات  �حلكومية  و�شبه  �حلكومية 
�ملعلومات  وتقنية  ك���الإد�رة،  من جم��الت خمتلفة 
وقطاع  �ل�شحي  و�ل��ق��ط��اع  و�ل��ت��اأم��ن،  و�ل��ب��ن��وك، 
�لتي  �لتخ�ش�شات  م��ن  وغ��ريه��ا  بالتجزئة  �لبيع 
تقدمها  �لتي  �لدر��شية  �لتخ�ش�شات  كافة  �شملت 

�جلامعة. 
بحرميها  مهنين  معر�شن  ز�ي���د  جامعة  تنظم 
�شنوي،  ب�شكل  ودب��ي  �أبوظبي  ب��اإم��ارة  �ملتو�جدين 
�ملعر�س �لأول يكون خالل �لف�شل �لدر��شي �لأول 
و�لثاين مع نهاية �لف�شل �لدر��شي �لثاين، وي�شم 
�ملعر�شان عدد� من �ل�شركات �حلكومية و�خلا�شة 
من خمتلف �لقطاعات �لتي ت�شمل وظائف جلميع 
�لتخ�ش�شات �ملتوفرة يف �جلامعة. كما �أن �ملعر�س 
ي�شمح للطلبة باإجر�ء مقابالت فورية مع �شركات 

�لتوظيف �شو�ء لفر�س عمل د�ئمة، �أو موؤقتة. 

حتت �ضعار دور االأخ�ضائي االجتماعي خلل جائحة كوفيد- 19
زايد للثقافة االإ�شالمية ت�شتعد لعقد 

ملتقى االأخ�شائيني االجتماعيني الرابع
•• اأبوظبي- الفجر

ت�شتعد د�ر ز�يد للثقافة �لإ�شالمية لعقد ملتقى �لأخ�شائين �لجتماعين 
كوفيد- جائحة  خ��الل  �لجتماعي  �لأخ�شائي  "دور  �شعار  حت��ت  �ل��ر�ب��ع 
بالتعاون مع د�ئرة تنمية �ملجتمع ومب�شاركة  يوم غد �لثنن  19"وذلك 

نخبة من �لباحثن و�لأكادميين �ملخت�شن يف هذ� �ملجال.
وياأتي �مللتقى لهذ� �لعام بهدف ت�شليط �ل�شوء على دور �خلدمة �لجتماعية 
تدخالت مهنية يف �جلهات  بناء  �لجتماعين يف  �لأخ�شائين  من خالل 
يهدف  كما  �جلائحة،  مو�جهة  �أج��ل  م��ن  �ملختلفة  �ملجتمعية  و�ملوؤ�ش�شات 

ه���ذ� �ل��ل��ق��اء �إىل م�����ش��ارك��ة �خل���رب�ت 
�لتي  �لتحديات  �أه��م  عند  و�ل��وق��وف 
�لجتماعين  �لأخ�شائين  يو�جهها 
جانب  �إىل  �جل���ائ���ح���ة،  م��و�ج��ه��ة  يف 
�مل�شتفادة  �ل�����درو������س  ����ش��ت��خ��ال���س 
ت�شهم  �ل���ت���ي  �ل��ع��م��ل��ي��ة  و�خل��������رب�ت 
�لإبد�عية  �ل��ت��دخ��الت  ����ش��ت��م��ر�ر  يف 
�أجل  من  م�شرك  ب�شكل  وتطويرها 

�شمان حماية و�شالمة �ملجتمع.
و�أ�����ش����ارت �ل���دك���ت���ورة ن�����ش��ال حممد 
�ل��ط��ن��ي��ج��ي �مل���دي���ر �ل���ع���ام ل����د�ر ز�يد 
ل��ل��ث��ق��اف��ة �لإ���ش��الم��ي��ة: ع��م��ل��ت دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة منذ بد�ية جائحة كوفيد19- يف تعزيز �ل�شحة 
تكاتف  �أهمية  على  تاأكيد�  �ملجتمع،  �لجتماعيةلأفر�د  و�لرعاية  �لنف�شية 
وت��ر�ب��ط �جلميع، ع��رب ح��زم��ة م��ن �مل��ب��ادر�ت يف ظ��ل �ل��ظ��روف و�ملتغري�ت 
ملقولة  جت�شيد�ً  وذل��ك  �جلميع،  على   19 كوفيد-  جائحة  فر�شتها  �لتي 
نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة عندما قال " �أو�شيكم على �أهلكم" موؤكد� 

�أن �لنظرة �لإيجابية هي �حلل �لأمثل لكل �لتحديات.
كما قدمت د�ئرة تنمية �ملجتمع مع �شركائها بالقطاع �لجتماعي يف �إمارة 
�أبوظبي، جهود حثيثة لرفع م�شتوى �ل�شحة �لنف�شية و�لجتماعية لدى 
�لتحديات  لتجاوز  �ملجتمع  ودع��م  م�شتد�م  وب�شكل  �ملجتمع  فئات  خمتلف 
كوفيد19-،  جلائحة  �مل�شاحبة  �لعاملية  و�ملتغري�ت  �لجتماعية  و�لآث���ار 
و�لتي �أثرت وب�شكل مبا�شر على �جلميع و�شاهمت يف خلق بع�س �ل�شغوطات 

�لنف�شية.
و�شي�شم �مللتقى جل�شتن،تاأتي �جلل�شة �لوىل بعنو�ن "�خلطط �لعالجية 
ثالث  ع��ن  �حل��دي��ث  خاللها  �مل�شكالت" ليتم  ح��ل  يف  �مل�شاندة  و�ل��و���ش��ائ��ل 
و�جلهود  �جلائحة  �أفرزتها  �لتي  �لجتماعية  �لتحديات  يف  تتمثل  حماور 
و�لأ�شاليب  �لنرنت  خماطر  من  �لطفل  ورعاية  ملو�جهتها،  بذلت  �لتي 
مركز  يف  �لجتماعي  �لأخ�شائي  دور  �إىل  بالإ�شافة  حلمايته،  �ل��د�ع��م��ة 

�أبوظبي لالإيو�ء و�لرعاية �لإن�شانية ) �إيو�ء ( خالل �جلائحة.
حتليل  يف  �لج��ت��م��اع��ي  �لأخ�����ش��ائ��ي  "دور  ب��ع��ن��و�ن  �لثانية  �جلل�شة  وت��اأت��ي 
لتناق�س  �جلائحة"  خ��الل  �مل�شتهدفة  �ملجتمع  لفئات  �مل�شتجدة  �لق�شايا 
خالل  �جلدد  �ملهتدين  ق�شايا  مع  �لتعامل  يف  �لجتماعي  �لأخ�شائي  دور 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �مل�شاند  و�لدعم  �لجتماعية  و�لرعاية  �جلائحة، 
�لنفع  �لجتماعي يف جمعيات  �لأخ�شائي  دور  �إىل جانب  خالل �جلائحة، 
�لجتماعين  �لأخ�����ش��ائ��ي��ن  ملتقى  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر  �جل��ائ��ح��ة.  خ��الل 
و�لإج��ر�ء�ت �لحر�زية  للو�شع �حلايل  نظر�ً  �لعام،  هذ�  �فر��شياً  ياأتي 
وتنفيذ�َ للقر�ر�ت �حلكومية �ملتعلقة بالتباعد �لجتماعي، ويعترب مكماًل 
نظمت  فقد   ،2017 ع��ام  منذ  �ل���د�ر  تنظمها  �لتي  �ل�شنوية  للملتقيات 
" نرتقي معاً"،  �لد�ر ملتقى �لأخ�شائين �لجتماعين �لأول حتت �شعار 
�أما �لثاين يف عام 2018 فقد جاء حتت �شعار"من �أجل خدمة جمتمعية 
م�شتد�مة"، ويف �لعام �ملا�شي جاء �مللتقى بعنو�ن »ملتقى �لتالحم �ملجتمعي 

لالأخ�شائين �لجتماعين«.

اأول فعالية متخ�ض�ضة بالت�ضميم واالبتكار على م�ضتوى العامل منذ تف�ضي وباء كورونا
حّي دبي للت�شميم ا�شتقطب اآالف الزائرين 
خالل فعاليات اأ�شبوع دبي للت�شميم 2020

•• دبي- الفجر

�أ�شبوع  فعاليات  وبعد  خالل  موؤخر�ً  ن�شطة  حركة  للت�شميم  دبي  حّي  �شهد 
دبي للت�شميم 2020، �أكرب فعالية تقام على م�شتوى �لعامل منذ بدء تف�شي 
وباء كورونا، و��شتقبل �آلف �ملتخ�ش�شن و�مل�شممن من �لإمار�ت و�ملنطقة 
�ل�شروط و�لتد�بري  �لتام مبختلف  �أج��و�ء ر�ئعة مع �للتز�م  و�لعامل �شمن 

و�لإجر�ء�ت �لحر�زية �ملعمول بها يف �لإمارة.
وع��ل��ى م���دى ���ش��ت��ة �أي����ام وب��اع��ت��ب��اره �ل�����ش��ري��ك �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي لأ���ش��ب��وع دبي 
�لفعاليات  من  متنوعة  ملجموعة  �أبو�به  للت�شميم  دبي  حّي  فتح  للت�شميم، 
للهند�شة  �لإقليمي  "�مللتقى  منها  و�لرقمية  �حلية  و�حل���و�ر�ت  و�لعرو�س 
�ملعمارين  للمهند�شن  �مللكي  �ملعهد  مع  بال�شر�كة  �أقيم  �ل��ذي  �ملعمارية" 
للت�شميم  دب��ي  معهد  ق��ام  كما  �خلليج.  منطقة  ف��رع  "ريبا"  �لربيطانين 
و�لبتكار DIDI، �ملركز �ملعريف �ملتميز يف حّي دبي للت�شميم، بال�شر�كة مع 
�لز�ئرين مبجموعة من  in5 للت�شميم، بتزويد  �لنا�شئة  �مل�شاريع  حا�شنة 
معايل  قامت  �حلدث،  �أهمية  على  وتاأكيد�ً  �لإبد�عية.  و�لأعمال  �لت�شاميم 
نورة بنت حممد �لكعبي، وزيرة �لثقافة و �ل�شباب �لإمار�تية، بزيارة حّي دبي 
للت�شميم، يف جولة على �ملن�شاآت و�ملعار�س �خلارجية، و�شملت �جلولة معر�س 
يف  �مل�شتخدمة  �خلارجية  للمقاعد  " �ملخ�ش�س   Please Sit Hear "
ثالثة  معرو�شاته  و�بتكر  �لجتماعي،  �لتباعد  تر�عي  و�لتي  �لطلق  �لهو�ء 
م�شممن �إمار�تين، يعملون �شمن حّي دبي للت�شميم، وهم: �جلود لوتاه، 
وخالد �شعفار وحمد خوري. وبهذه �ملنا�شبة، قالت خديجة �لب�شتكي، �ملدير 
�لتنفيذي حلّي دبي للت�شميم: "�ختتمت دبي بنجاح كبري، �إحدى �لفعاليات 
�لكربى على م�شتوى �لعامل، و�لتي تقام على �أر�س �لو�قع للمرة �لأوىل منذ 
ن�شهدها،  �لتي  �ل�شتثنائية  �لظروف  �إىل  وبالنظر  وباء كورونا.  �نت�شار  بدء 
فاإن هذ� ُي�شّكل �إجناز�ً كبري�ً، وينبغي �أن ُت�شهم جاهزية �إمارة دبي ومرونتها 
�أر�س  �إىل  �حلقيقية  �لفعاليات  بعودة  �لعامل  لبقية  و�لثقة  �لأم��ل  منح  يف 
للت�شميم منو�ً  دبي  �أ�شبوع  "�شهد  �لب�شتكي:  و�أ�شافت  �أخرى".  �لو�قع مرة 
ة هامة تعر�س  كبري�ً على مدى �ل�شنو�ت �ل�شت �ملا�شية، ور�ّشخ مكانته كمن�شّ
�ملو�هب و�لبتكار�ت يف جمالت �لفن و�لعمارة و�لت�شميم. ونحن نفخر من 
على  �ل�شاد�س  للعام  ��شر�تيجي  ك�شريك  �لنجاح  هذ�  يف  بامل�شاهمة  جانبنا 
�لتو�يل، كما نتطلع �إىل �لبناء م�شتقباًل على ما حققناه من �شمعة متنامية 

للقطاعات �لإبد�عية يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة".
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ما االأطعمة التي حتافظ على رطوبة اجل�ضم ون�ضاطه و�ضلمة وظائفه؟ وكيف 
ميكن تزويده بكميات كافية من املاء من خلل امل�ضروبات واالأغذية؟ وهل 

القهوة ت�ضحب املاء من اجل�ضم؟ هذه االأ�ضئلة وغريها جنيب عليها هنا.
 )santeplus( "يف مقالها الذي ن�ضرته جملة "�ضانتي بلو�ض

يحتاج  اجل�ضم  اإن  اإيه  روز  الكاتبة  قالت  الفرن�ضية، 
لذلك  الوقت،  طوال  بالرطوبة  االحتفاظ  اإىل 
من ال�ضروري اأن ننتبه با�ضتمرار اإىل كمية املاء 

التي ن�ضتهلكها.

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

كيف ميكنك احلفاظ على رطوبة ج�شمك طوال اليوم؟

وتتمثل �لأعر��س �لرئي�شية يف �رتفاع درجة �حلر�رة و�شعال 
�أو  �ل�شم  حا�شة  يف  تغري  �أو  فقد�ن  مع  وم�شتمر،  جديد 
�لربيطانية  �لوطنية  �ل�شحة  لإد�رة  وفقا  �ل��ت��ذوق، 

.)NHS(
"كوفيد- ل�  �ملحتملة  �لآث��ار  �أن  �إىل  �لأبحاث  وت�شري 

�لأعر��س. هذه  من  �أبعد  هو  ما  �إىل  متتد   ،"19
 Diabetes & جم��ل��ة  يف  ُن�����ش��ر  م���ق���ال  و���ش��ع��ى 
 Metabolic Syndrome: Clinical
Research & Reviews، �إىل حتديد بع�س 

�لأعر��س �لأقل �نت�شار� ل� "كوفيد19-".
ومن خالل غربلة �لأدبيات �حلديثة، وجد �لباحثون 
"كوفيد19-"  �أعر��س  �أك��ر  خام�س  هو  �ل�شد�ع  �أن 
و�شيق  �لع�شلي  و�لأمل  و�ل�شعال  �حلمى  بعد  �شيوعا، 

�لتنف�س.
بفريو�س  �لإ�شابة  حالة  يف  �ل�شد�ع  �أن  �لباحثون  ولح��ظ 
يف  �مل��ر���ش��ى  م���ن   53% �إىل   6.5% ل����دى  ظ��ه��ر  ك���ورون���ا 

�لدر��شات �حلديثة.
"�مليز�ت" �لتي ميكن �أن  كما �أو�شحو� �أن هناك عدد� من 
"كوفيد- عن  �لناجم  �ل�شد�ع  حتديد  يف  ت�شاعد 

."19
�ت�شم  �ل�شد�ع  �أن  �لبحث  فريق  وك�شف 
ببد�ية مفاجئة �إىل تدريجية و�شعف 
�ل�شائعة  ل��ل��م�����ش��ك��ن��ات  �ل���ش��ت��ج��اب��ة 
�رتفاع  �أو  �لأمل(،  )م�����ش��ك��ن��ات 
معدل �لنتكا�س، وكان يقت�شر 
ع��ل��ى �مل��رح��ل��ة �ل��ن�����ش��ط��ة من 

"كوفيد19-".
وخل�شو� �إىل �أن "�نت�شار 
ع������دوى  يف  �ل�����������ش�����د�ع 
يبدو  فريو�س كورونا، 
�أنه ل ي�شتهان به من 

حيث �لتنوع و�لو�شف �ل�شريري، لأن �لركيز �حلايل من �ملحتمل �أن يكون 
موجها نحو مر�شى �جلهاز �لتنف�شي �حلاد".

و�أبرز �لتحقيق �أي�شا �نت�شار �أعر��س �جلهاز �له�شمي، مبا يف ذلك �لإ�شهال.
و�أ�شار �لباحثون �إىل مر�جعة منهجية وحتليل ل� 6064 مري�شا ب�"كوفيد-
�ملجمع  �لنت�شار  معدل  وكان  �له�شمي،  �جلهاز  �أعر��س  عن  �أبلغو�   ،"19
�لقيء  �أو  �لغثيان  �شيوعا:  و�أك��ره��ا   ،15% �له�شمي  �جل��ه��از  لأع��ر����س 

و�لإ�شهال وفقد�ن �ل�شهية.
و�أفاد �ملعدون �أن نحو %10 من �ملر�شى لي�س لديهم �شمات تنف�شية، لكنهم 
SARS- ���ب �لإ���ش��اب��ة  �له�شمي عند  �جل��ه��از  �أع��ر����س  م��ع  يظهرون فقط 

.CoV-2

- كيف ميكن اال�ضتجابة الأعرا�ض "كوفيد19-"؟
�لرئي�شية  �لأع��ر����س  من  �أي  لديك  ك��ان  �إذ�  �لعامة،  �ل�شحة  لن�شائح  وفقا 

لفريو�س كورونا،
 فعليك �إجر�ء �ختبار يف �أ�شرع وقت ممكن.

وينبغي �أن تبقى �أنت و�أي �شخ�س تعي�س معه يف �ملنزل، و�أل يكون لديك زو�ر 
حتى حت�شل على نتيجة �لختبار.

على  كنت  �إذ�  �ملنزل،  يف  �لدعم  فقاعة  يف  �شخ�س  �أي  يظل  �أن  �أي�شا  ويجب 
�ت�شال وثيق به منذ بدء �لأعر��س �أو خالل 48 �شاعة قبل �أن تبد�أ. وتعد 
فقاعة �لدعم �ملكان �لذي ميكن فيه ل�شخ�س يعي�س مبفرده )�أو مع �أطفاله 

فقط( مقابلة �أ�شخا�س من منزل �آخر.

كيفية اكت�شاف ال�شداع الناجم عن "كوفيد- 19"
تعك�ض اأعرا�ض فريو�ض كورونا مدى �ضدة هجوم املر�ض الفريو�ضي على اجل�ضم، ويعد ال�ضداع العار�ض االأقل �ضيوعا 

- هل يختلف عن ال�ضداع العادي؟.

�لذي يعترب بال �شك م�شدر�  �ملاء  و�إىل جانب 
�إننا  �لكاتبة  تقول  �جل�شم،  لرطيب  رئي�شيا 
نحتاج �إىل تناول �لأطعمة �لغنية باملاء للحفاظ 
و�لوقاية  �ملناعة  جهاز  وتقوية  �ل�شحة،  على 

من �لأمر��س.

ما االأطعمة الغنية باملياه؟
�لتي  �إدم���اج �لأطعمة  �ل�����ش��روري  م��ن 
ك��ب��رية من  كميات  على  حت��ت��وي 
�لفو�كه و�خل�شار-  �ملاء -مثل 
يف نظامنا �لغذ�ئي، �إذ ت�شاعد 
على مد �جل�شم مبا يحتاجه 
من �ملاء، وت�شاهم يف �حلفاظ 

على �ل�شحة ب�شكل عام.
وه����ن����ا جم���م���وع���ة م�����ن �أب������رز 
�لأط����ع����م����ة �ل����ت����ي حت����ت����وي يف 
تركيبتها على ن�شبة عالية من 

�ملاء:
�خل�س: 96 %

�خليار: 95 %
�لكرف�س: 95 %
�لكو�شة: 94 %

�لبطيخ �لأحمر: 92 %
�لقرنبيط: 92 %
�مللفوف: 92 %

�لفر�ولة: 91 %
�ل�شمام: 90 %
�خلوخ: 89 %
�ل��ربت��ق��ال: 88 

%
�لكاتبة  و�أ��������ش�������ارت 
�لأن���������و�ع  ه������ذه  �أن  �إىل 

�ل��ف��اك��ه��ة و�خل�������ش���ار توفر  م���ن 
�لكمية �لالزمة من �لفيتامينات و�ملعادن 

�ل�شرورية للج�شم، بالإ�شافة �إىل كونها غنية 
�خل�شار  ه��ذه  وت�شتهلك  ب��امل��ي��اه. 

يف  خمتلفة،  بطرق  و�لفاكهة 
�أو  �حل�شاء  �أو  �لع�شري 

وهي  �ل�شلطة، 
م�����ف�����ي�����دة 

للج�شم 

�لأك�شدة  وم�شاد�ت  �لفيتامينات  خ��الل  من  ومناعته 
�لتي حتتويها.

كيف ميكنك احلفاظ على رطوبة ج�ضمك طوال 
اليوم؟

وفقا للكاتبة، من �ل�شروري �تباع عاد�ت �شحية يومية 
ل�شمان ح�شول �جل�شم على كمية كافية من �ملاء:

�ل�����ش��ب��اح عند  �مل���اء يف  م��ن  ك���وب  ���ش��رب  -ينبغي عليك 
�ل�شتيقاظ.

ل  حتى  منك  بالقرب  م��ي��اه  بزجاجة  د�ئ��م��ا  -�حتفظ 
تن�شى �شرب �ملاء.

-��شتبدل �شرب �ل�شود� باملياه.
مذ�قا  ملنحه  �مل��اء  �إىل  �لنعناع  �أور�ق  �أو  فاكهة  -�أ���ش��ف 

�أف�شل.
-قم بتنزيل تطبيق يذكرك ب�شرب كمية كافية من �ملاء 

وي�شاعدك على تتبع كمية �ملياه �لتي تتناولها.

ماذا عن القهوة؟
يعتقد �لبع�س �أن �لقهوة لها تاأثري مدر للبول بفعل 
�لكافين �ملوجود بها، وهو ما يلزم من ي�شربها بتناول 
كوب من �ملاء بعدها للتعوي�س، فما مدى �شحة هذ� 

�لعتقاد؟
�أو�شحت �جلمعية �لأملانية للتغذية �أنه ل ي�شر �شرب 
ه��ذ� لي�س  �مل���اء بعد فنجان �ل��ق��ه��وة، لكن  ك��وب م��ن 
�شروريا، فبالن�شبة للعديد 
ت�شاهم  �لأ�شخا�س  من 
ب�شكل  �ل�����ق�����ه�����وة 
�إج����م����ايل  يف  ك����ب����ري 
�ليومي  ��شتهالكهم 

م�����ن �مل����ي����اه، 

متاما  �ل�����ش��و�ئ��ل  ت����و�زن  �شمن  �حت�شابها  يتم  حيث 
مثل �أي م�شروب �آخر، على �شبيل �ملثال كوب ع�شري �أو 

كوب �شاي.
�شحيح �أن �لكافين �ملوجود يف �لقهوة له تاأثري 

م���در ل��ل��ب��ول، وت���وؤث���ر ك��ل م��ن ك��م��ي��ة �لكافين 
�أن هذ�  �إل  �ل��ق��ه��وة ع��ل��ى ذل���ك،  ت��ن��اول  وت���ك���ر�ر 

�لتاأثري وقتي و�أقل و�شوحا مع �ل�شتهالك 
�ملنتظم للقهوة.

و�لدورة  للقلب  �ملحفز  لتاأثريها  ون��ظ��ر� 
�لقهوة  ����ش��ت��خ��د�م  ينبغي  ل  �ل��دم��وي��ة، 

�أن حتل يف ذلك حمل  �أو  �لعط�س  لإرو�ء 
�ل�شرب  وم����ي����اه  �مل���ع���دن���ي���ة  �مل����ي����اه 

�مل�شروبات  م��ن  وغ���ريه���ا 
م���ن���خ���ف�������ش���ة �ل�������ش���ع���ر�ت 
وم�����ع ذلك  �حل�����ر�ري�����ة، 
مينع  ما  هناك  لي�س 
م���������ن �ل������ش�����ت�����ه�����الك 
�إىل  ي�شل  مبا  �ملعتدل 
�لقهوة  م��ن  �أك���و�ب   4

يوميا.

ف�����وائ�����د ت��رط��ي��ب 
اجل�ضم:

-حت�شن �ملز�ج.
-تعزيز وظائف �لكلى.

-تخفيف �ل���وزن، وم��ع �أن��ه ل 
�إنقا�س  �إىل  �مل���اء  ���ش��رب  ي���وؤدي 

�لوزن ب�شكل مبا�شر، فاإنه ي�شاعد 
يف تعزيز �ل�شعور بال�شبع ويجعلك 

�أقل نهما. يف �لو�قع، ي�شاعد 
�شرب �ملاء قبل �لوجبات 

م���ب���ا����ش���رة ع���ل���ى ت���ن���اول 
كميات �أقل من �لطعام.

 -ترطيب �لب�شرة.
�مل�شالك  �لتهابات  خماطر  -تقليل 

�لبولية.
-جت����ن����ب �ل�������ش���د�ع 
وت�������خ�������ف�������ي�������ف 
�إن  �إذ  �آلم������ه، 
قد  �جل������ف������اف 
يف  دور�  ي���ل���ع���ب 

�ل�شد�ع.
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العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2121  والتي مت  –القطاع ال�ضرقي - رقم االر�ض   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  اأو�ضاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 280.001  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 150،000.00 ) مائه  وخم�ضون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                  يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية
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احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2120  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 280.001  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 160،000.00 ) مائه و �ضتون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                  يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر  )املنفذ �ضده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2121  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 280.001  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 150،000.00 ) مائه  وخم�ضون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2013  والتي مت  –القطاع ال�ضرقي - رقم االر�ض   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  اأو�ضاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 280  مرت مربع - القيمه 

التقديرية : 220،000.00 ) مائتان وع�ضرون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2087  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 280.001  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 150،000.00 ) مائه وخم�ضون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2106  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 394.494  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 225،000.00 ) مائتان  وخم�ضة وع�ضرون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر  يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2111  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 279.999  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 150،000.00 ) مائه و خم�ضون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر  )املنفذ �ضده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2013  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 280  مرت مربع - القيمه 

التقديرية : 220،000.00 ) مائتان وع�ضرون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2017  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 280  مرت مربع - القيمه 

التقديرية : 220،000.00 ) مائتان وع�ضرون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2032  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 280  مرت مربع - القيمه 

التقديرية : 150،000.00 ) مائه وخم�ضون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر  يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2056  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 309.255  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 175،000.00 ) مائه وخم�ضة و�ضبعون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر  يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2073  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 330.08  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 188،000.00 ) مائه وثمانيه و ثمانون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2120  والتي مت  –القطاع ال�ضرقي - رقم االر�ض   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  اأو�ضاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 280.001  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 160،000.00 ) مائه و �ضتون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر  )املنفذ �ضده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2017  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 280  مرت مربع - القيمه 

التقديرية : 220،000.00 ) مائتان وع�ضرون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر  )املنفذ �ضده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2032  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 280  مرت مربع - القيمه 

التقديرية : 150،000.00 ) مائه وخم�ضون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر  )املنفذ �ضده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2056  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 309.255  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 175،000.00 ) مائه وخم�ضة و�ضبعون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر  )املنفذ �ضده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2073  والتي مت  –القطاع ال�ضرقي - رقم االر�ض   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  اأو�ضاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 330.08  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 188،000.00 ) مائه وثمانيه و ثمانون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر )املنفذ �ضده(  يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2087  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 280.001  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 150،000.00 ) مائه وخم�ضون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر )املنفذ �ضده(  يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2106  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 394.494  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 225،000.00 ) مائتان  وخم�ضة وع�ضرون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

اإعلن بيع العقار بالن�ضر )املنفذ �ضده(  يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�ضد ورا�ضد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املل وطارق ال�ضام�ضي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�ضا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة  املنفذ �ضده : �ضركة ت�ضابال وورلد ذ.م.م
اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  االيام  ويف  ظهرااً   12:00 ال�ضاعة   2020-11-26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  فى  اأنه 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات 
راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE االلكرتوين  موقعها  وعلى 
20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
اأيام  الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة  301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خلل الع�ضرة التالية لر�ضو  التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ُع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
2111  والتي مت  ال�ضرقي - رقم االر�ض  –القطاع   2 – اأر�ض - املنطقة : احلليو  العقار  العقار:نوع  اأو�ضاف 
فرزها من القطعة امل�ضماة �ضابقااً احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ض 2 -  امل�ضاحه : 279.999  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 150،000.00 ) مائه و خم�ضون األف درهم( .ملحظه: يدفع املبلغ فورااً
                                                                                                 يو�ضف حممد بن خر�ضم /مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   
اعالن مدعي عليه بالن�شر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة البتدائية املدنية الحتادية 
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2019 /0003950:يف الدعوى رقم 

�ىل �ملدعي عليه:خاجه حمي �لدين حممد بريوفيتيل ��شماعيل
 4j-05 جمهول حمل �لقامة:�مارة �ل�شارقة - �ملنطقة �حلرة باحلمرية - قطعة �ر�س رقم 
فاك�س   - رقم:065269233  هاتف   -  0504598722 متحرك:  هاتف   - بريد:42880  �شندوق   -

info@bluesteellindustry.com:رقم:065269243 - �لربيد �للكروين
بناء على طلب �ملدعية:�يه جي ئي �شتيل ملتد

�ملحكمة  �ل�شارقة  �لدعوى حمكمة  �د�رة  �مام مكتب  �نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2020/12/7 
�ملدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 3( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة 
�يام من تاريخ �لن�شر باللغتن �لعربية و�لجنبية وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور  رقمها �عاله 

بو�شفك مدعي عليه  -  حرر بتاريخ:2020/11/18
مدير اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2018/437 تنفيذ عقاري            
طالب �لتنفيذ:�شمري حممد عودة �لقدومي ب�شفته مدير �مار �شيتي

عنو�نه : �لم��ار�ت - �مارة دبي - دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى برج �ل�شقر لالعمال - �شقة �لر�بع 402 - بجو�ر حمطة مرو �بر�ج 
�لمار�ت - بوكالة �ملحامي �بر�هيم �لبناء

�ملنفذ �شده :موؤ�ش�شة �ر بي �ي لال�شتثمار - منطقة حرة - موؤ�ش�شة فردية ميكلها �ل�شيد/�يجوز�يز�ف - و�خرون 
602 - جممع ��شيكو  عنو�نه :�لم��ار�ت - �مارة دبي - دبي - بور�شعيد - ديره - �شارع بور�شعيد - مبنى جممع ��شيكو لالعمال - �شقة �ل�شاد�س 

لالعمال   -بوكالة مكتب �حمد �بر�هيم للمحاماه و�ل�شت�شار�ت �لقانونيه
�ملنفذ �شده:�شركة ذ�هيلز ريل ��شتيت ديفيلومبنت �س.ذ.م.م

5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة  2020/11/25 �ل�شاعة  �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 
.  ) www.emiratesauction.ae  و�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�

وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��شه 
معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�شر 
�لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ن ل تقل �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة ، وفيما 
يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  :نوع �لعقار �ر�س ف�شاء - �ملنطقة ند �ل�شبا �لوىل - رقم �لر�س 118 - �مل�شاحة 1393.52 مر مربع - �لتقييم 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   6299878
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   للمنفذ �شدها
فى الدعوى رقم  2018/437 تنفيذ عقاري            

طالب �لتنفيذ:�شمري حممد عودة �لقدومي ب�شفته مدير �مار �شيتي
عنو�نه : �لم��ار�ت - �مارة دبي - دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى برج �ل�شقر لالعمال - �شقة �لر�بع 402 - بجو�ر حمطة مرو �بر�ج 

�لمار�ت - بوكالة �ملحامي �بر�هيم �لبناء
�ملنفذ �شده :موؤ�ش�شة �ر بي �ي لال�شتثمار - منطقة حرة - موؤ�ش�شة فردية ميكلها �ل�شيد/�يجوز�يز�ف - و�خرون 

602 - جممع ��شيكو  عنو�نه :�لم��ار�ت - �مارة دبي - دبي - بور�شعيد - ديره - �شارع بور�شعيد - مبنى جممع ��شيكو لالعمال - �شقة �ل�شاد�س 
لالعمال   -بوكالة مكتب �حمد �بر�هيم للمحاماه و�ل�شت�شار�ت �لقانونيه

�ملنفذ �شده:�شركة ذ�هيلز ريل ��شتيت ديفيلومبنت �س.ذ.م.م
5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة  2020/11/25 �ل�شاعة  �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 

.  ) www.emiratesauction.ae  و�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��شه 
معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�شر 
�لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ن ل تقل �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة ، وفيما 
يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  :نوع �لعقار �ر�س ف�شاء - �ملنطقة ند �ل�شبا �لوىل - رقم �لر�س 118 - �مل�شاحة 1393.52 مر مربع - �لتقييم 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   6299878
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

مذكرة اعالن حكم بالن�شر 
 �شادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة , املحكمة البتدائية املدنيه 

اأداء اأمر   SHCFICICPL2020 /0006394:يف الدعوى رقم 
و�ملوقع  �حل�شاب  باد�رة  �ملخول  ب�شفته  خان  عمر  م�شعود  م.م.ح  �شابا  عليه/�شركة  �ملحكوم  �ىل 

على �ل�شيكات
تريدجن  يونيتك  ل�شالح/  �عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد 

م.م.ح  - بالتايل:
ناأمر بالز�م �ملدعي عليهما �ن يوؤديا للمدعية بالت�شامن فيما بينهما �ملبلغ �ملبن يف �شحيفة �مر 
تاريخ  �عتبار� من  �شنويا  بو�قع %5  �لقانونية  بالفائدة  �ملاثل و�لزمتهما  �لقر�ر  �لد�ء مو�شوع 
قيد �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهما بامل�شروفات ، حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة 

�لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره
القا�شي/د.حممد �شليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2355/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : حل وت�شفية �شركة/�جمال لتجارة م�شتح�شر�ت �لتجميل �س.ذ.م.م وتعين م�شفي للقيام 

باجر�ء�ت �حلل و�لت�شفية طبقا لحكام �لقانون مع �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعالن :  حممد �بر�هيم �شعيد �حمد زكي �ملدبويل  - �شفته بالق�شية : مدعي

وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�شن -  �شفته بالق�شية : وكيل
��شماعيل  �شامي  مديرها/��شماعيل  وميثلها  ���س.ذ.م.م  �لتجميل  م�شتح�شر�ت  لتجارة  �جمال   -1  : �إعالنهم  �ملطلوب 

خليفه 2- ميثاء �شالح �حمد بن طوق �ملري 3- نهى حممد �بر�هيم �لتهامي �شفتهم بالق�شية : مدعي عليهم
جمهويل حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/9/21 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�شالح/
حممد �بر�هيم �شعيد �حمد زكي �ملدبويل بحل وت�شفية �شركة/ �جمال لتجارة م�شتح�شر�ت �لتجميل �س.ذ.م.م وتعين 
�خلبري �حل�شابي �شاحب �لدور م�شفيا لها وحددت �جرة مببلغ ع�شرون �لف درهم على عاتق �لت�شفية على �ن يبا�شر 
�عمال �لت�شفية وفقا للو�رد تف�شيال يف �أ�شباب ذلك �حلكم و�لزمت �ملدعي عليهم مب�شاريف �لدعوى وخم�شمائة درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 

�لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 332/2020/551 ا�شتئناف عقاري 
مو�شوع �لدعوى: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 382/2019 عقاري كلي و�لر�شوم 

و�مل�شاريف و�لتعاب  
طالب �لإعالن : تري� كاز� للو�شاطة �لعقارية وميثلها �ملدير/حممد يا�شر خان حممد �ف�شل  - 

�شفته بالق�شية : م�شتاأنف
�ملطلوب �إعالنهما : 1- فهد ز�هيد �شيد 2- �حمد �عجاز �حمد ف�شل  - �شفتهما بالق�شية : 

 م�شتاأنف �شدهما.
جمهويل حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : 
وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2020/11/26  �ل�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة �لتقا�شي عن 
بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 4680/2020/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ملو�شوع/�لز�م �ملطلوب �شده �لمر بان يوؤدي لطالب �لمر مبلغ وقدره 

)260.000( درهم و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم 
و�مل�شاريف  

طالب �لإعالن : زياد �حمد طارق قدورة - �شفته بالق�شية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد حممد ر��شد �ل�شعدي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

 جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإع��الن :  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/10/31 بالز�م �ملدعي عليه بان 
�ملطالبة  تاريخ  �شنويا من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم  للمدعي مبلغ )260.000(  يوؤدي 
�لق�شائية يف:2020/10/21 حتى تاريخ �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة،  ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 4679/2020/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ملو�شوع/طلب ��شد�ر �مر �د�ء لز�م �ملطلوب ��شد�ر �لمر �شدهما ب�شد�د 
مبلغ وقدره )1.418.001.69( درهم بال�شافة �ىل �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% �شنويا من 

تاريخ ��شتحقاق �ل�شيكات وحتى تاريخ �ل�شد�د �لفعلي  
طالب �لإعالن : �شيمك�س توب مك�س �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي 

 - ماهي�شو  �شونيل   -2 ذ.م.م  للمقاولت  بريدج  جرين  جلوبال  �شركة   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 
�شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما  -  جمهويل حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن :  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/10/31 بالز�م �ملدعي عليهما بان 
يوؤديا بالت�شامن للمدعية مبلغ )1.418.001.69( درهم و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من 
تاريخ ��شتحقاق كل �شيك وحتى تاريخ �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 

�ملحاماة،  ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
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 1797/2020/208 تنفيذ مدين 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شدهما/1-  �شتاماتينا كري�شتو�س مي�شايليدو 2- دمييريو�س مي�شريي�س  

جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�شمري وهيب غيث 
وميثله / �شيخه حممد �شيف علي �ملحرزي 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)254720( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   

اعالن بالن�شر 
 5008/2020/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  �شركة �دم�س ل�شالح �ل�شفن - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�مل�شاريع �لملانية �خلليجية �ملحدودة 

وميثله / عائ�شة حممد ح�شن طاهر 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)9089.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

 879/2020/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  �حمد حممد �حمد خمي�س �ملحرزي - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( 
وميثله / جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)790612.61( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22    حمكمة   التنفيذ
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

 1268/2020/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  عمر فرج ربيع �شامل مقر�ف �لفال�شي - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( 
وميثله / جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي 

نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة يف �شوق دبي �ملايل وهي عبارة عن �أ�شهم 
لدى �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة عدد �لأ�شهم 562 �شهم ، وفاء للمبلغ �ملطالب 

به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر        

 1910/2020/11 مدين جزئي 
تفا�ضيل االإعلن بالن�ضر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- هينج وو  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :نوير مايرد�ن 

وميثله : مرمي علي �شالح حميد حياز �لعليلي 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان ترد وتوؤدي للمدعي مبلغ )17.000.00( 
�لتام مع  �ل�شد�د  �مل�شتحقة عليه بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية حتى  درهم مع �لفائدة �لقانونية 

�لز�مها �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
نود �عالمكم �نه قد مت ت�شجيل �لدعوى �ملذكور بياناتها �عاله �شدكم لذ� يرجى �لتكرم بالعلم و�حل�شور 
عرب برنامج �لت�شال �ملرئي تطبيق BOTIM  �مام �د�رة �لدعوى �لبتد�ئية �حلادية ع�شر على هاتف 
�ل�شاعة  ولغاية  �س   08:00 �ل�شاعة  من  وذل��ك   2020/11/25 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  رق�����م:00971543086937 
على  جو�بكم  لتقدمي  )�لع�شيد(  �ملعتمد  �خلدمة  تقدمي  مركز  طريق  عن  �ملرئي  �حل�شور  �و  ظ   12:30
�شحيفة �لدعوى ومرفقاتها �شورة من لئحة �لدعوى + حافظة م�شتند�ت ميكنكم �لطالع على م�شتند�ت 

�لدعوى من خالل �ملوقع �للكروين ملحاكم دبي للتو��شل يرجى �لت�شال على 043347777. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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                      يف التنفيذ رقم  213/2014/211 تنفيذ عقاري 
�ملبلغ  ب�شد�د  رق���م:2013/508 عقاري كلي،  �لدعوى  �ل�شادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�شوع 

�ملنفذ به وقدره )1915776( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة
طالب �لإعالن : دي�شموند ترين�س هني�س -  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه: 1- رويف جاردنز ليمتد- �شفته بالق�شية : منفذ �شده  
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن وحدة �لعقارية 
�لكائنة مببنى رويف جاردنز على قطعة   G-03 �لوحدة  �لكائنة يف منطقة ور�شان �لوىل رقم 
�لر�س رقم )35( وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عاله وقدره )1915776( درهم وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا وفقا للقر�ر �ل�شادر بتاريخ:2020/11/11.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5268/2020/209 تنفيذ عمايل 
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى �لعمالية رقم:2019/11597 عمايل جزئي، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )111808( درهم ل�شالح �لعامل ومبلغ )2257( درهم ر�شوم ل�شالح �ملحكمة
طالب �لإعالن : ب�شري �شمري ملام -  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:جو�شلن �شبلي خري �هلل - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه: 1- تي �ت�س �و �ي للتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م- �شفته بالق�شية : منفذ �شده  

جمهول حمل �لإقامة 
�ملنفذ به  �ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليكم �لدعوى  مو�شوع �لإع��الن : قد 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  ل�شالح  ر�شوم   )2257( ومبلغ  �لعامل  ل�شالح  دره��م   )111808( وق��دره 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3692/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : قيد �لدعوى �ملاثلة و�عالن �ملدعي عليهم بها و�لز�م �ملدعي عليهم جميعا بالتكافل بان 
يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )195.964.58( درهم بال�شافة للفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام �شند� لحكام �ملو�د �لقانونية �مل�شار �ليها �لز�م �ملدعي عليهم بالر�شوم 

و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة
طالب �لإعالن :  بنك دبي �لتجاري �س.م.ع  - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنهم : 1- �لفق لعمال �لملنيويوم و�لزجاج ذ.م.م 2- ع�شام ذوقان زين �لدين 3- مكتوم عبيد 
�شلطان عبيد غدير - �شفتهم بالق�شية : �ملدعي عليهم  - جمهويل حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها قيد �لدعوى �ملاثلة و�عالن �ملدعي عليهم بها و�لز�م 
�ملدعي عليهم جميعا بالتكافل بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )195.964.58( درهم بال�شافة للفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام �شند� لحكام �ملو�د �لقانونية �مل�شار �ليها 
�ملو�فق   �لثنن   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م 
2020/11/30  �ل�شاعة 8.30 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 646/2020/18 عقاري جزئي 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�إىل حمكوم عليه 1- فوؤ�د عبا�س متيز  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له :م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي م�شاهمة عامة 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2020/10/14  يف �لدعوى �ملذكورة 
مقد�ره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
�تعاب  مقابل  دره��م  و�ل��ف  و�مل�شروفات  بالر�شوم  �ملدعي  و�ل��زم��ت  دره��م   )747.362.68(
�ملحاماة ورف�س ما عد� ذلك.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 440/2020/336 طعن مدين  
مو�شوع �لدعوى :  قبول �لطعن �شكال ومو�شوعا ونق�س �حلكم �ملطعون فيه ووقف تنفيذه 

و�حالة �لدعوى �ىل حمكمة �ل�شتنئاف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة و�لز�م �ملطعون �شده 
�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب  

بن  �شعيد بن خليفه  �ل�شيخ  - موؤ�ش�شة فردية - ميلكها  لل�شر�فة  1-  ليرب�   / �لإع��الن  طالب 
�شلطان �ل نهيان  - �شفته بالق�شية : طاعن 

�إعالنهم :1- هو�شنك �شاهعلي ح�شن بور 2- هو�شنك ح�شن فر�شوده 3- بوريا علي  �ملطلوب 
��شغر نايبي - �شفتهم بالق�شية : مطعون �شدهم - جمهويل حمل �لقامة

مو�شوع �لإعالن : 
�خلمي�س  ي�����وم  م����ن  ���ش��ب��اح��ا   09:00 �ل�������ش���اع���ة  �ل��ت��م��ي��ي��ز  حم��ك��م��ة  �ىل  ح�������ش���ورك���م  ي��ق��ت�����ش��ي 

�ملو�فق:2020/11/26 وذلك لنظر �لطعن �ملذكور �عاله. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية    

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 324/2020/20 جتاري كلي 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�إىل حمكوم عليه 1- �ميوزمنت و�يتووتر �س.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له :بيت �لبتكار لل�شقالت �س.ذ.م.م 

وميثله : عبد�هلل نا�شر من�شور حمد �لكعبي 
ل�شالح/بيت  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2020/8/30 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�لبتكار لل�شقالت �س.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )مليوين و�شبعمائة وثالثة ع�شر �لف 
وثالثمائة و�ثني ع�شر درهم و�ربعة وخم�شن فل�شا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 

�حلا�شل يف 2020/2/25 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 4282/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )40661.25( درهم و�لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام
طالب �لإعالن :  كلمات جروب �نرنا�شونال - منطقة حرة ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ت�س 2 فا�شن �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : �ملدعي عليه  
 جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
�لدعوى  رفع  تاريخ  و�لفائدة 9% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )40661.25(
وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2020/11/24  �ل�شاعة 8.30 �س يف 
قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   
انذار عديل بالن�شر 
  الرقم:6546/2020 

�ملنذر/�ملطرو�شي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية وميثله �ل�شيد/عبد�لعزيز عي�شى 
�لعظب �ملطرو�شي ، �مار�تي �جلن�شية

�ملنذر �ليه:�ور�نغزيب خان ��شغر حممد ، باك�شتاين �جلن�شية -
جمهول حمل �لقامة

ينذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )42.000( درهم �ثنان و�ربعون �لف درهم 
�مار�تي فقط لغري - قيمة �ل�شيك رق��م:178683 �ملح�شوب على بنك دبي �ل�شالمي 
ب��ت��اري��خ:2020/3/20 وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ��شتالمكم لهذ� �لن��ذ�ر و�ل 
�لر�شوم  حتميلكم  م��ع  �شدكم  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  لت��خ��اذ  ��شفن  �شن�شطر 

و�مل�شاريف و�ي تعوي�شات �خرى يكون لها مقت�شى قانوين
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   
اعالن بالن�شر 

  الرقم:2020/6709 
�ملنذر/�ل�شياء �لغريبة للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

�ملنذر �ليها:طارق حممد ه�شام فهمي �ل�شريف - �ردين �جلن�شية
�ملو�شوع طلب �عالن بالن�شر يف �نذ�ر عديل رقم:2020/1/151863

�لف  ثمانية وخم�شون  درهم   )58.256( وق��دره  بالوفاء مببلغ  �ليه  �ملنذر/�ملنذر  ينذر 
ومائتن و�شته وخم�شون درهم - و�لفائدة �لقانونية من تاريخ ��شتحقاق �ل�شيك وحتى 
�لن��ذ�ر و�ل  ن�شر هذ�  تاريخ  �ي��ام من  �أق�شاها خم�شة  �لتام وذل��ك خالل مدة  �ل�شد�د 
و��شت�شد�ر  حقها  لها  حتفظ  �لتي  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  لتخاذ  �ملنذرة  �شتلجاأ 
�مر �لد�ء و�ملطالبة بالتعوي�س �ملنا�شب �جلابر للعطل و�ل�شرر عما فاتها من ك�شب 

وحلقها من �شرر مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

�ل�شركة : برامي انرجي خلدمات حقول ومن�ضاآت النفط والغاز الربية والبحرية  ��شم 
�ض.ذ.م.م  

�لقانون:ذ�ت  �ل�شكل  خليفه.  ب��رج   - غاندي  �شومنتالل  دليب  ملك   -  509 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
م�شئولية حمدودة رقم �لرخ�شة: 812035  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1437925 مبوجب هذ� 
باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  �لتاأ�شري يف  قد مت  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن 
�ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2020/10/26  و�ملوثق لدى كاتب 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/2 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
�ملعن اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة �لعنو�ن :  مكتب رقم 204 ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة - 
هور �لعنز - �لهاتف:042389721 - �لفاك�س:042389722،م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة
 �لعنو�ن :  مكتب رقم 204 ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة - هور �لعنز - �ل��ه��ات��ف:042389721 - 
�لفاك�س:042389722، مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد 
مت تعين �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  برامي انرجي خلدمات حقول ومن�ضاآت 
دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  ����ض.ذ.م.م   والبحرية  الربية  والغاز  النفط 
 2020/11/2 بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق   2020/10/26 بتاريخ 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   ، �أع��اله  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  22  نوفمرب  2020 العدد 13094 

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم املحرر:2020/3/6642 
�ملنذرة:�شومر�شت ل�شناعة �لبو�ب و�لنو�فذ �خل�شبية �س.ذ.م.م

�ملنذر �ليها:بلو ��س �ل�شرق �لأو�شط للت�شميم �لد�خلي �س.ذ.م.م - دبي - رخ�شة 
�قت�شادية رقم:669220 �شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي

مبوجب �لن��ذ�ر رق���م:2020/148323 �ن��ذ�ر عديل و�مل�شجل لدى كاتب �لعدل 
قيمة  ب�شد�د  �ليها  �ملنذر  على  �مل��ن��ذرة  تنبه  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ومبوجب  فانه  بدبي 
�لفو�تري �مل�شتحقة لها و�لبالغ �ملر�شدة بذمتها و�ل��و�ردة ب�شدر هذ� �لنذ�ر 
�لف  وع�شرون  و�ح��د  مائتان  دره��م   )221.648.55( وق��دره��ا  �جمالية  بقيمة 
و�شتمائة ثمانية و�ربعون درهم وخم�شة وخم�شون فل�س �مار�تي - وذلك خالل 
�شبعة �يام من تاريخ �لعالن بالن�شر بهذ� �لنذ�ر و�ل �شن�شطر �ىل �تخاذ كافة 
�لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة للز�مكم ب�شد�د �ملبلغ �ملذكور ف�شال عن �حلجز 
على كافة �مو�لكم �ملنقولة و�لغري �ملنقولة وبيعها باملز�د �لعلني بال�شافة �ىل 
�لتي حلقت  و�لدبية  �ملادية  �ل�شر�ر  كافة  �لتعوي�س عن  م�شوؤولية  حتميلكم 

باملنذرة و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13094 بتاريخ 2020/11/22   
اإنذار  عديل رقم الت�شديق 2020/18364

 ���� ج��او    �ل�شيد/نياندونغ  عن  وكيال  ب�شفته  �لعظيم  عبد  �لد�شوقى  �إبر�هيم  مم��دوح  �بر�هيم  �ملنذر  من:  مُقدم 
�شيني �جلن�شية مبوجب وكاله رقم 2019/23822  ت�شديقات  ر�أ�س �خليمة    هاتف رقم 0501950141 �لربيد 

mr_ebrahimmamdouh@hotmail.com : لإلكروين�
�لرخ�شة  يف  �مل�شوؤول  �ملدير  وب�شفته  �ل�شخ�شية  – ب�شفته  �جلن�شية  – �شيني  �شى  هايبو   / �إليه  �ض������د:�ملنذر 

�لتجارية �مل�شماة مركز باب �ل�شفاء �لطبي �ل�شيني �لتقليدي   ترخي�س رقم  783335
�لعنو�ن / حمل �ملختار : باإمارة دبى  - منطقة جبل على  – جممع دبى لال�شتثمار �لأول – حمل رقم  G33  حمل 

مركز باب �ل�شفاء �لطبي �ل�شيني �لتقليدي. هاتف رقم / 0525071413 رقم مكاين /1547662939
املو�ض���وع /اإنذار عديل تكليف بالوفاء

 )1(  مبوجب عقد �لإتفاق �ملوقع و �ملوؤرخ يف  2018/3/28 يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مت �لإتفاق بن موكلنا 
و �ملنذر �إليه و �مل�شدق على �شحه �لتوقيعات مبوجب �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى 2977 ل�شنة 2020 جتارى جزئي.

)2( حيث �نه ووفقا ملا قررته �مل��ادة 1/1  من �لعقد �ملربم بن �ملنذر و�ملنذر �إليه  حتت بند حقوق �لطرف �لإول 
)�ملنذر( و �إلتز�ماته : ي�شاهم �لطرف �لأول ) �ملنذر ( بن�شبة 100% من �إجمايل �لأمو�ل �لالزمة لإن�شاء �ملحل و 
يتمتع بن�شبه 100% من ر�أ�س مال �مل�شروع قبل �إ�شرد�د تكلفه �ملحل . �أما بعد �إ�شرد�د �لطرف �لأول )�ملنذر( 
60% من �لإي��ر�د�ت و�لأ�شول لهذ� �ملحل .وميثل �لطرف  )نياندونغ جاو( للتكلفة  ميثل �لطرف �لأول)�مل��ن��ذر( 
�لثانى هايبو �شى 40% من �لإير�د�ت و�لأ�شول لهذ� �ملحل بعد �إ�شرد�د �لطرف �لأول )�ملنذر( للتكلفة  حيث �إتفقا 

على مبد�أ �إ�شرد�د �لتكلفة �أول  ثم توزع �لأمو�ل .
�لإرباح  توزيع  �أو حتى  �لتكلفة  ب�شد�د م�شاريف  تقومو�  يومنا هذ� مل  �ل�شركة حتى  تاأ�شي�س  �أنه منذ  )3( وحيث 
�لتاأ�شي�س و  �لأرب��اح  وح�ش�س �ملنذر ومل  �إ�شتوليتم  على �ل�شركة  وم�شاريف  و �خل�شائر  وفقا لبنود �لعقد  . و 
تقومو� برد م�شاريف �لتاأ�شي�س �ملقدره �أ�شول فى �لعقد 1200000 درهم فقط مليون ومائتى درهم وفقا ملا هو 

متفق عليه  ببنود �لعقد .
 ل�ذل��ك :�� فاإننا نتوجه بهذ� �لإنذ�ر لكم لتكليفكم و�أخطاركم :

1-  برد  م�شاريف �لتاأ�شي�س  �ملقدرة �أ�شول بالعقد مببلغ 1200000 درهم �لتى مل يتم �شد�دها حتى تاريخه .
2- و تقدمي دفاتر �ل�شركة و�لأرباح و�خل�شائر .

لئال يكون لكم حجة من بعده ، وذلك يف موعد غايته خم�شة �أيام من تاريخ ت�شلمكم هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �شن�شطر �إىل 
�تخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية �شدكم نحو عزلكم من �لإد�رة و  �ملطالبة برد مبلغ 1200000 درهم  و�لأرباح 

و�خل�شائر  و�لتعوي�س عن �لإ�شر�ر �ملادية و�لأدبية .

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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نظمت هيئة �ل�شارقة لالآثار جولة تعريفية لوفد من هيئة 
�أثرية  ز�ر خاللها عدة مو�قع  و�ل�شياحي  �لتجاري  �لإمن��اء 

�لتي  �لتنقيب و�حلفريات  �أعمال  نتائج  تعرف خاللها على 
�ملادية  و�للقى  �لآث��ار  �ملزيد من  للك�شف عن  �لهيئة  تنفذها 

�ل�شنن  �آلف  منذ  ب�شري  ��شتيطان  وج��ود  �إىل  توؤ�شر  �لتي 
�إ�شافياً  م�شجعاً  ع��ام��اًل  �ملكت�شفات  ه��ذه  مثل  تعترب  حيث 
هيئة  وخطط  �أج��ن��دة  ترجمة  يف  ي�شهم  �ل�شياحي  للرويج 
�لإمناء �لتجاري و�ل�شياحي وبر�جمها �ل�شياحية خا�شة �أن 
�لكثري من �لتنقيبات يف �ل�شارقة حتمل ق�ش�شاً مهمة و�آثار�ً 

تعود �إىل �لع�شور �حلجرية.
�لتجاري  �لإمن���اء  م��ن هيئة  وف��د  وج���اءت �جل��ول��ة بح�شور 
وعي�شى  ل��الآث��ار  �ل�شارقة  هيئة  وم��ن  بال�شارقة  و�ل�شياحي 

يو�شف مدير �إد�رة �لآثار وعدد من موظفن �لهيئة.
وذك����ر ع��ي�����ش��ى ي��و���ش��ف �ن���ه مت ����ش��ط��ح��اب �ل���وف���د يف جولة 
فلي  �لبحي�س  جبل  �شملت  �أث��ري��ة  م��و�ق��ع  ل��ع��دة  تعريفية 
»�حل�����ش��ن �ل��غ��رب��ي« وو�دي �حل��ل��و وخ��ط��م �مل��الح��ة حيث مت 
�لتعرف على �ملو�قع وما ت�شمه من �آثار وخملفات مادية و 
مت تقدمي �لكثري من �ملعلومات للوفد و �لتي ميكن لها �أن 
�ل�شياحية خ�شو�شاً  للهيئة وبر�جمها  ت�شكل قيمة م�شافة 

فيما يتعلق بال�شياحة �لآثارية.
من جانبه قال ماجد �ل�شويدي مدير �إد�رة �لرويج �ملحلي 
هذه  تعترب  بال�شارقة  و�ل�شياحي  �لتجاري  �لإمن��اء  هيئة  يف 
�لآثار جزء�ً هاماً من �لتجربة �ل�شياحية �لتي نقوم بالرويج 
�إ�شافًة �إىل �أننا ن�شعى يف �شياحة �ل�شارقة  لها حملياً ودولياً 

�ملعرفة  نقل  خ��الل  م��ن  و�ل�شائح  �ل��ز�ئ��ر  جتربة  �إث���ر�ء  �إىل 
حول �إرث �ملنطقة �لتاريخي و�لثقايف وتقدمي منتج �شياحّي 

��شتثنائي لتعزيز حركة �لقطاع �ل�شياحي يف �إمارة �ل�شارقة 
ل�شمان ��شتد�مته وعملية �لتطوير فيه.

يف  �لرئي�س  ب��ال��دور  �لن�شاء  ت�شطلع  ع���امٍّ  وب��وج��ٍه 
ا �لرجال فهم �خللفيَّة �لتي  �أمَّ “�لدروب �لظليلة”، 
تر�ءى فيها �شخ�شيَّات و�أفعال �لبطالت فقط، ول 
ة م�شاعر ومعاناٌة  توجد �شخ�شياٌت رجاليَّة، بل ثمَّ
ز بونن  بالغًة و�متناعاً، وُيركَّ ًة  �كت�شبت حدَّ فقط، 
د�ئماً على �شعيه )هو( �إليها )هي( و�شعيه �ل�شديد 
�بة،  �إىل بلوغ �شّر و�شحر “�لطبيعة” �لأنثويَّة �جلذَّ
غو�شتاف  �لفرن�شيِّ  �ل��ك��ات��ب  �أق����و�ل  ب��ون��ن  وي���ورد 
�أي�شاً:  لنف�شه  ين�شبها  �أن  بو�شعه  �ل��ت��ي  ف��ل��وب��ري 
يف  �أوغ��ل��ت  وكلَّما  غام�س،  ك�شرٍّ  �لن�شاء  يل  “تبدو 

.» در��شتهنَّ قلَّ �إدر�كي لهنَّ
�لكثرية  �لن�شائيَّة  �ل�شخ�شيَّات  من  و�ح��دٍة  ك��لَّ  �إنَّ 

حيويَّة،  �شخ�شيٌَّة  �لظليلة”  “�لدروب  ك��ت��اب:  يف 
�لأ���ش��ال��ة، وتدور  غ��اي��ٍة يف  ��ٍة  رو���ش��يَّ وذ�ت خ�����ش��اٍل 
�لأح��د�ث دوماً -على �لأرج��ح- يف رو�شيا �لقدمية، 
باري�س”  “يف  تي:  ق�شَّ يف  كما  خارجها،  د�رت  و�إن 
و”ثاأر” مثاًل، فاإنَّ �لوطن يبقى مع ذلك يف قلوب 

�لأبطال.
ن�شاأ �لكاتب و�ل�شاعر �لرو�شي �إيفان بونن 1954(، 
يف كنف عائلة من �لنبالء - 1870(�لرو�س ولهذ� 
�لبالد  ف��غ��ادر  �لبل�شفية  �أك��ت��وب��ر  ث���ورة  يتقبل  مل 
باري�س  �شنو�ت حياته يف  �أكر  بعد قيامها. وعا�س 
يف  �ل�شهرة  على  ب��ون��ن  يح�شل  مل  ه��ن��اك.  وت���ويف 
تيار  ب��اأي  ��شمه  يرتبط  ومل  �لأدب��ي��ة  حياته  بد�ية 

�نتباه  جذبت  �أ�شعاره  ولكن  �لأدب��ي��ة،  �لتيار�ت  من 
�لنقاد و�لأدباء فور �شدورها يف عام 1888، وعلى 
�إث���ر ذل��ك �رت��ب��ط ب��ع��الق��ات وط��ي��دة م��ع تول�شتوي 
وت�شيخوف وجوركي. وكتب فيما بعد �شوًر� قلمية 
بعنو�ن  تول�شتوي  تول�شتوي«  »حت��ري��ر  وع��ن،  ع��ن 
ت�شيخوف �لذي �رتبط به بعالقات خا�شة بعنو�ن 

“ ت�شيخوف«. 
ح�����ش��ل ب���ون���ن ع��ل��ى �ل��ت��ع��ل��ي��م �لب���ت���د�ئ���ي فقط، 
ومنها  �لجنبية  �للغات  �أبيه  �شيعة  يف  تعلم  لكنه 
�أخيه  مب�شاعدة  و�لأمل��ان��ي��ة  و�لفرن�شية  �لالتينية 
�لأكرب�لذي در�س يف �جلامعة، و�أكب على �ملطالعة 
و�لأجانب.  �ل��رو���س  �ل��ك��ت��اب  ك��ب��ار  لأع��م��ال  �ملّكثفة 

وج��ذب��ت �أع��م��ال��ه �ل��ن��ري��ة �لن��ت��ب��اه ح���ن. يف عام 
1910 »�لقرية « ن�شر �لرو�ية �لق�شرية ت�شيخوف 
وعندئذ و�شعه �لنقاد يف م�شتوى جوركي وكوبرين. 
�لبلد�ن  من  �لعديد  ف��ز�ر  بالرحالت  مولعاً  وك��ان 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  ز�ر  كما  و�لإف��ري��ق��ي��ة،  �لآ���ش��ي��وي��ة 
فل�شطن  يف  �أح��د�ث��ه��ا  ج���رت  ق�ش�س  ع���دة  وك��ت��ب 
جائزة  ح��از  رو���ش��ي  كاتب  �أول  بونن  يعد  وم�شر. 
�لأدبية،  بو�شكن  ج��ائ��زة  ح��از  كما  �لأدب،  يف  نوبل 

وُمنح ع�شوية �أكادميية علوم بطر�شبورج.
�مل���رج���م ع���ب���د�هلل ح��ب��ه م���ن م��و�ل��ي��د ب���غ���د�د عام 
بغد�د  بجامعة  �لآد�ب  كلية  م��ن  ت��خ��رج   .1936
معهد  يف  �لعليا  �لدر��شات  و�أنهى   ،1960 ع��ام  يف 

باخت�شا�س   1965 ع��ام  يف  مبو�شكو  )غيتي�س( 
تاريخ و�أدب �مل�شرح.  عمل مرجماً ف�ي وكالة »تا�س« 
مو�شكو«،  »�أن���ب���اء  و�شحيفة  »ن��وف��و���ش��ت��ي«  ووك��ال��ة 
�لن�شر  دور  �لأدب��ي��ة وغ��ريه��ا يف  وم��ار���س �لرجمة 
»�لتقدم« و”ر�دوغا” و”مري”.   ن�شر مقالت كثرية 
عن �لثقافة و�لأدب و�مل�شرح يف �ل�شحافة �لعربية، 

كتاباً   40 م��ن  و�أك����ر  ق�ش�شية  جم��م��وع��ة  ون�����ش��ر 
مرجماً من �لرو�شية بينها �أعمال بو�شكن وليف 
وبونن  تول�شتوي  و�ألك�شي  وت�شيخوف  تول�شتوي 
وفالنتن  ب��وجل��اك��وف  وم��ي��خ��ائ��ي��ل  و���ش��ول��وخ��وف 
برمياكوف.  ويفجيني  و�أليك�شييفت�س  ر��شبوتن 

عمل م�شت�شار معهد �لرجمة مبو�شكو. 

•• ال�شارقة-الفجر:

و�شط �إجر�ء�ت �حر�زية للحد من �نت�شار فريو�س كورونا، 
ولك�شر عزلة �مل�شرح �لتي فر�شها �لأخري عليه، تنظم جمعية 

�مل�شرحين م�شاء �ل�شبت �ملقبل 28 نوفمرب، بقاعة جمعية 
عنو�ن  حت��ت  �ملحلي  �مل�شرح  ملتقى  بال�شارقة،  �مل�شرحين 
و�شت�شارك يف �مللتقى  “�مل�شرح و�ملجتمع.. �لتاأثري و�لتاأثر”، 
3 ورقات عمل، يقدمها �لفنان ح�شن رجب، و�لفنان �إبر�هيم 

�شامل، و�لفنان حممد �لعامري. 
حيث �شتناق�س ورقة رجب ق�شية �مل�شرح �جلماهريي مبا له 
وما عليه، و�شتناق�س ورقة �لعامري م�شاألة �مل�شرح �جلاد بن 
�لنت�شار و�لنكفاء، �أما �إبر�هيم �شامل ف�شيفتح ملف م�شرح 
�ملحتوى  بن  �لطفل  “م�شرح  عنو�ن  حملت  بورقة  �لطفل 

و�لفرجة«. 
�لظروف  ظ��ل  يف  �حللي  �مل�شرح  ملتقى  وج��ود  �أهمية  وع��ن 
�لآن���ي���ة �ل��ت��ي مي���ر ب��ه��ا �مل�����ش��رح يف �لإم�������ار�ت ويف ك���ل بقاع 
�إد�رة جمعية  رئي�س جمل�س  �إ�شماعيل عبد�هلل  �لعامل �شرح 
�مل�شرحين  جمعية  يف  “�رتاأينا  بقوله:  ذلك  يف  �مل�شرحين 
�أن نحرك �ل�شاكن يف �مل�شهد �مل�شرحي �ملحلي، خ�شو�شا بعد 
�مل�شرحية  و�ملهرجانات  و�لأح���د�ث  �لفعاليات  جميع  توقف 

ب�شبب �جلائحة،
�إىل مناق�شة  م��ن خ��الل��ه  ن��ه��دف  �ل��ع��ام ل  ه��ذ�  و�مللتقى يف   
�إىل �لتو�جد من  ق�شايا م�شرحية هامة فح�شب، بل ن�شعى 
جديد على خارطة �حلياة �لجتماعية �ملحلية، ولو كان ذلك 
يف �أب�شط �ل�شور �ملمكنة يف �نتظار زو�ل هذه �لغمة �لتي كان 

�أثرها عظيما على �مل�شرح و�مل�شتغلن فيه ». 
وعن �أهمية هذه �ملبادرة، �شرح رئي�س �للجنة �لثقافية وع�شو 
�حلليان  م��رع��ي  �ل��ف��ن��ان  �مل�شرحين  جمعية  �إد�رة  جمل�س 
بقوله: “نطبق معايري �لإجر�ء�ت �لحر�زية �ملتبعة للحد 

لهذ�  نريد  نف�شه،  �لوقت  ويف  ك��ورون��ا،  فريو�س  �نت�شار  من 
�لتي  �لأخ���رى  و�لفنية  �لثقافية  �ل��رب�م��ج  وجميع  �حل��دث 
�مل�شرحي  �إعادة �لوهج للم�شهد  �مل�شرحين،  تنظمها جمعية 
�ملحلي، و�لتاأ�شي�س حلر�ك م�شرحي متميز يف �لعام 2021 

ننتظره وينتظره كل م�شتغل يف �ملجال �مل�شرحي، بذ�ت �لقدر 
�لذي ينتظره �جلمهور و�ملهتمن بهذ� �ل�شاأن، �مللتقى يف هذ� 
�لعام هو خطوة للرجوع �إىل م�شارنا �لإبد�عي، و�لتعايف من 

�آثار �جلائحة«.

يقام و�ضط اإجراءات احرتازية عالية

امل�شرح واملجتمع على طاولة ملتقى امل�شرح املحلي االأ�شبوع املقبل

)اآثار ال�شارقة( تنظم جولة تعريفية يف مواقع اأثرية

•• ال�شارقة-الفجر:

�لدكتور  �لإم��ار�ت��ي  و�لباحث  �لكاتب  �أ���ش��در 
حممد حمد�ن بن جر�س كتابه �جلديد �لذي 
�لفكري(  و�لأم�����ن  )�ل�����ش��ب��اب  ع��ن��و�ن  يحمل 
ف�شول  �شتة  على  وزع��ه��ا  ج��دي��دة  در����ش��ة  يف 

تناولها يف  216 �شفحة.
ويعد �لكتاب هو �لإ�شد�ر �لثامن لبن جر�س 
يف ظل حر�شه على تقدم عدد من �لدر��شات 
�شتى  يف  و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ن  �ل��ع��رب��ي��ة  للمكتبة 

�ملجالت .ويتناول �لكاتب �بن جر�س مفهموم 
�لعالجية  �لو�شائل  وبع�س  �لفكري  �لأم���ن 
و�لربط بن �لأمن �لوطني و�لأمن �لفكري 
�لتطّرف  ���ش��د  �ل�����ش��ب��اب  حت�����ش��ن  و�آل����ي����ات 
و�لنحر�ف �لفكري ودور �لإمار�ت يف تعزيز 
�ل��ف��ك��ري وب��رن��ام��ج م��ق��رح لتنمية  �لأم�����ن 
�ملوؤ�ش�شات  ودور  �ل�شباب  عند  �لفكري  �لأم��ن 

�لتعليمية يف مو�جهة �لفكر �ملتطرف.
�ل��دك��ت��ور حممد  ي��ق��ول  �لإ���ش��د�ر  ومبنا�شبة 
حمد�ن بن جر�س :” يف ظل �ملتغري�ت �لكثرية 

�أ�شبحت  �لإم������ار�ت  جم��ت��م��ع  يعي�شها  �ل��ت��ي 
�حلاجة ما�شة �إىل �حل�شانة �لفكرية لعقول 
لتحديات  م��وؤ���ش��دة  �أب����و�ب  �ل�شباب،وجعلها 
وتكوين  وتهيئة  �مل��ع��ا���ش��رة  �ل��ف��ك��ري  �لأم����ن 

�ل�شاب ليكون ع�شو�ً فاعاًل يف جمتمعه.
وي�شيف حر�شت من خالل هذ� �لكتاب وما 
يحمله من عنو�ن ) �ل�شباب و�لأمن �لفكري 
�ل�شباب  ل��وق��اي��ة  ج���دي���دة  روؤي�����ة  �أق�����دم  �أن   )
و�لأجيال من �لأخطار �لتي تت�شل بالعقول 

وحت�شينها ملو�جهة تلك �لتحديات.

الدكتور حممد حمدان بن جر�س ي�شدر كتابه 
) ال�شباب واالأمن الفكري(

)كلمة( يف دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي 
ي�شدر ترجمة الدروب الظليلة ملوؤلفها اإيفان بونني

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأ�ضدر م�ضروع “كلمة” للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي 
ترجمة املجموعة الق�ض�ضية “الدروب الظليلة” ملوؤلفها الكاتب الرو�ضي 
اإيفان بونني، وقد نقلها اإىل اللغة العربية عبداهلل حبه.وميكن و�ضف 
ى  ، فيثري اهتمام الكاتب �ضَتّ ااً باأَنّه مو�ضوعة احلِبّ هذا الكتاب و�ضفااً حَقّ
�ض  يتفَرّ وهو  وامل��راأة،  الرجل  عند  تن�ضاأ  التي  امل�ضاعر  ع  وتنُوّ حلظاِت 
ل كّل “األوان” العلقات بني االثنني..  وي�ضغي ويحد�ض ويحاول تخُيّ
واالأحلم  الرفيعة،  املعاناة  من  الع�ضق  نطاقات  كّل  اإَنّ  القول:  �ضفوة 
جميعااً،  الكاتب  يبحثها  احل�ّضية  وامليول  االأهواء  اإىل  ة،  الرومانتيكَيّ

يحدوه ال�ضعي اإىل ك�ضف األغاز طبيعة االإن�ضان.
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اإي�شاف يطرح »كارثة« 
طرح �ملطرب �إي�شاف، �أحدث �أغنياته �لتى حتمل ��شم "كارثة" عرب موقع 
�لفيديوهات �ل�شهري "يوتيوب"، و�لتي �شورها على طريقة �لفيديو كليب، 
وتنتمى �لأغنية �إىل نوعية �لأغانى �لدر�مية، وهى من كلمات حممد �شعد، 

و�أحلان حممد جمدى، وتوزيع �أحمد عبد �ل�شالم.
وطرح �إي�شاف موؤخًر� �أحدث فيديو كليب بعنو�ن "كل �شنة و�أنت طيب" على 
�لنوبى  طاطا  كلمات  من  و�لأغنية  �لإلكرونية،  �ملتاجر  وجميع  يوتيوب 

و�أحلان وتوزيع حممد حريقة ومن �إخر�ج حممد �أني�س.

اأعرف حدودي جيدا واأحب االأ�ضخا�ض الذين يتعاملون معي باملثل

جنوى كرم: االأغاين املنفردة تاأخذ حقها 
اأكرث واجلمهور يف�شلها على االألبوم

�جلديد؟ �لبومك  عن  حديثنا  �لبد�ية..  • فى 
- ف���ى �ل���وق���ت �حل����اىل �ت��ف��ق��ت م���ع ���ش��رك��ة روتانا 
جديدة  ��شر�تيجية  على  و�مل��رئ��ي��ات  لل�شوتيات 
�أغنية  �ألبوم خالل �ل�شنة مبعدل  وهى طرح مينى 

كل �شهرين.
فى  �شتقدمينها  �ل��ت��ى  �ل��غ��ن��ائ��ي��ة  �لأل������و�ن  م��ا   •

�لألبوم؟
�أخ��ت��اره��ا ت�شبهني،  �ل��ت��ى  �ل��غ��ن��ائ��ي��ة  - ك��ل �لأل�����و�ن 
و�جلبلي  �لإي��ق��اع��ي  لونى  ع��ن  �أب��ع��د  مل  وبالتاأكيد 
�ل��ت��وزي��ع و�للحن  يف �لأغ����اين �جل��دي��دة م��ن حيث 

و�لكالم.
�لفرة  ل���ه���ا  حت�������ش���ري  �ل���ت���ى  �حل����ف����الت  م����ا   •

�ملقبلة؟
ب���الد خمتلفة عربية  ف��ى  ك��ث��رية  ل���دي ح��ف��الت   -

وغربية منهم �أملانيا وطابا و�ل�شعودية وغريهم.
كامل  �ألبوم  �أ�شد�ر  لِك  بالن�شبة  �أهمية  �أكر  • ما 

�أم �أغنيات �ملنفردة؟
�ملعتمدة يف  "�ل�شينجل" وهي  �شيا�شة  �رى  - حالًيا 
�ل�شوق �لغنائي �أكر من �لألبوم، لأنها تاخذ حقها 

�أكر و�جلمهور يف�شلها عن �لألبوم.
�شينيور  ف��وي�����س  ذ�  ب��ن  �ملناف�شة  ت��ري��ن  ك��ي��ف   •

و�لرب�مج �لأخرى؟
معينة  �أعمار  ويتناول  �أح��د  يناف�س  ل  �لربنامج   -

و�أ����ش���ل���وب م��ع��ن وي���ق���دم �أم�����ل وف�����رح ل��ك��ل من 
�ملوهوبن �أو �ملدربن.

فوزهم  بعد  �ملت�شابقون  ينجح  ل  مل��اذ�   •
فى بر�مج �ملو�هب �لغنائية؟

�أع��رف �ل�شبب �حلقيقى، ولكن  - ل 
�ل�شهل جناح  �لع�شر �حلايل من 

يف  �أننا  حيث  �ل�شابة،  �ملو�هب 
ع�شر �لتكنولوجيا.

�لتى  �ل�شعوبات  م��ا   •
�ختيار  عند  تو�جهك 

�ملو�هب؟
�مل��و�ه��ب لأنها  �أخ��ت��ي��ار  ك��ب��رية يف  ه��ن��اك �شعوبة   -
�لفنى،  �مل�شتوى  حيث  م��ن  بع�س  م��ن  ج��ًد�  قريبة 
ولكن �لد�ء �لأف�شل هو �لفي�شل، ويف �لنهاية �لأد�ء 

هو �حلاكم. 
حياتك؟ فى  �حلمر�ء  �خلطو�ط  • ما 

بالن�شبة يل هى عدم جتاوز  - �خلطو�ط �حلمر�ء 
�شو�ء  �لأ���ش��ع��دة  ع��ل��ى  م��ع��ي  حل����دوده  �شخ�س  �أي 
�لجتماعى �أو �لعملي، فاأنا �شخ�شية تعرف حدودها 

ج��ي��ًد� و�أح���ب �لأ���ش��خ��ا���س �ل��ذي��ن يتعاملون 
معي باملثل.

فى  �ل��ت��ق��دم  م��ن  ت��خ��اف��ن  • ه��ل 
�لعمر؟

�لعمر  يف  فالتقدم  نعم..   -
�لتي  �لأ�شياء  �أك��ر  من 

جتعلني متخوفة.
ك����������ي����������ف   •

حت�����اف�����ظ�����ن 
ع�����������ل�����������ى 

ر�شاقتك؟
�لريا�شة  لن  م�شتمر،  ب�شكل  �لريا�شة  �أم��ار���س   -
و�ل��ت��م��ري��ن و�مل��ح��ب��ة ه��ة �ل��ت��ى ت��ع��ط��ي �ل����روح نور� 

للج�شد.
�لفن؟ عن  بعيًد�  حياتك  عن  • حدثينا 

- حياتى بعيدة عن �لفن هي �لطالع �لد�ئم على 
كل ما يطور �لإن�شان.

كرم؟ جنوى  حياة  فى  �حلب  عن  • ماذ� 
�أ�شا�شي،  - �حلب فى حياتى هو جوهر 

ول��ي�����س ح���ب حل��ب��ي��ب ف��ق��ط، ولكن 
�حلب �ملطلق.

واحدة من العلمات البارزة فى عامل الغناء العربى واملعروفة ب�ضوتها اجلبلى ونربتها 
احلما�ض  متلوؤهم  حلالة  �ضاعات  طوال  حفلتها  يف  جمهورها  تاأخذ  حيث  املميزة، 

واحلب، اأنها الفنانة جنوى كرم، التي حتدثت يف  هذا احلوار، عن تفا�ضيل األبومها 
اجلديد وعن اخلطوط احلمراء يف حياتها، وغريها الكثري من التفا�ضيل..

�ل��ف��ن��ان��ة ع��ب��ري منري،  ت�����ش��ع��د 
لت�شوير م�شاهدها فى م�شل�شل 
"لل�شيد�ت فقط"، �لذي يعتمد 
على �لبطولة �لن�شائية بالكامل 
ممثلة   50 فيه  ي�����ش��ارك  حيث 

على مد�ر �ل� 30 حلقة.
وقالت" عبري"، فى ت�شريح لها، 
م�شاهدها  ت�شوير  �شتبد�أ  �إنها 
نهاية نوفمرب �جلاري، م�شرية 

للم�شاركة  حتم�شت  �إن��ه��ا  �إىل 
�ل��ع��م��ل لأن�����ه يعتمد  ف���ى ه����ذ� 
ع��ل��ى ف��ك��رة ج���دي���دة، ك��م��ا �أنها 
عن  خمتلفة  �شخ�شية  �شتقدم 

ما ظهرت به من قبل،
وزي�����رة  دور  ���ش��ت��ق��دم  �أن����ه����ا  و   
تت�شم باجلدية لكن حتدث لها 

مو�قف تغري من �شخ�شيتها. 
بطولة:  فقط"،  "لل�شيد�ت 

وف���اء ع��ام��ر، م��ي ك�����ش��اب، �شهر 
�إجني  �أمينة،  �ملطربة  �ل�شايغ، 

�شرف، 
�شيحة،  �إينا�س  ���ش��الح،  نان�شي 
خطاب،  �إجن�����ي  �مل������الح،  ر�ن���ي���ا 
منري،  عبري  عبد�ملنعم،  م��روة 
�ل�شيد،  �إمي�������ان  رج������ب،  دع������اء 
و�إخر�ج  �جلندي  فتحي  تاأليف 

�أحمد �شالح.

عبري منري "وزيرة" 
فى "لل�شيدات فقط"

���ش��الم��ة لأبطال  ���ش��ري��ف  �ل��ف��ن��ان  �ن�����ش��م 
غادة  ل��ي�����ش��ارك  غز�ل"،  "حلم  م�شل�شل 
�أن  �ملقرر  ومن  �لعمل،  بطولة  عبد�لر�زق 
تبد�أ �ل�شركة �ملنتجة يف �لتعاقد مع باقي 
�لقادمة، من  �لأي���ام  �لعمل خ��الل  �أب��ط��ال 
بد�ية  ع��ن  ر���ش��م��ي  ب�شكل  �لإع�����الن  �أج����ل 
�لت�شوير، ��شتعد�ًد� لعر�شه خالل �ل�شباق 

�لرم�شاين �لقادم.
�إبر�هيم حاليا  �إياد  �ل�شيناري�شت  ويو��شل 
ينتمي  �ل��ذي  �مل�شل�شل  حلقات  باقي  كتابة 
�ل�شعبية،  �ل��در�م��ي��ة  �لأع��م��ال  نوعية  �إىل 
كما يجري �ملخرج حممد �أ�شامة يف معاينة 

�أماكن �لت�شوير.
�لفرة  خ���الل  ���ش��الم��ة  ���ش��ري��ف  ينتظر  و 
�ل��ذي يجمعه  فيلم عمار،  �حلالية عر�س 
نوعية  �إىل  وينتمي  �ل��ع��ا���ش��ي،  �إمي���ان  م��ع 
�لفرة  له يف  �أي�شا عر�س  �لرعب،  �أف��الم 
�ل��ذي حقق  ف��احت،  �أ�شود  م�شل�شل  �ل�شابقة 
ببطولته  وق��ام  كبري�،  جناحا  خالله  من 

هيفاء وهبي و�أحمد فهمي.

�شريف �شالمة يجتمع مع 
غادة عبد الرازق فى "حلم غزال" 
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حم�س الفوليك مهم 
جل�شم االإن�شان 

ينتمي حم�س �لفوليك �إىل جمموعة فيتامن B . لوجود حم�س �لفوليك 
يف �جل�شم �أهمية كبرية فهو م�شوؤول عن:

.DNA لأد�ء �ل�شليم للحم�س �لنووي� •
�لربوتينات. • �نتاج 

ومنوها. تطورها  �جل�شم،  خلاليا  �لطبيعي  �لتوزيع  عن  • م�شوؤول 
�حلمر�ء. �لدم  كريات  • �إنتاج 

يف �ل�شنو�ت �لأخرية تو�شل �لعلماء �إىل �أن نق�س حم�س �لفوليك من �ملمكن 
�أن يوؤدي �إىل �زدياد ن�شبة �لإ�شابة باأمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية.

عو�ر�س نق�شان حم�س �لفوليك:
م��ن ع��الم��ات ن��ق�����ش��ان حم�س �ل��ف��ول��ي��ك �لإ���ش��اب��ة ب��الأن��ي��م��ي��ا و�ل��ت��ي من 
وت�شاقط  �لإ�شهال  �ل�شهية،  فقد�ن  �لغثيان،  بالتعب،  �ل�شعور  عو�ر�شها: 

�ل�شعر، م�شحوبة ببع�س �لأحيان بالتهاب وجروح بالفم.

م�شادر حم�س �لفوليك:
�خل�شر�ء،  �لأور�ق  ذو�ت  �خل�شار  ه��و:  �لفوليك  حلم�س  م�شدر  �أف�شل 

�لفطر، �لربتقال، �ملوز، �جلوز، �للوز، �لبقول و�شفار �لبي�س.

حت�شري �لطعام:
مع  �لفوليك،  حم�س  على  حتتوي  طعام  وج��ب��ات  حت�شري  ج��ًد�  �ملهم  م��ن 
�حلمو�شة  ل��ل�����ش��وء،  ح�شا�س  �ل��ف��ول��ي��ك  حم�س  �أن  �لع��ت��ب��ار  ب��ع��ن  �لخ���ذ 
و�لرطوبة لهذ� فان �إ�شافة فيتامن C مينع ب�شكل كبري نق�شان حم�س 
�لذي  باإ�شافة ع�شري �حلام�س  ُين�شح جًد�  لهذ�  �لطهو،  �لفوليك خالل 

يحتوي على فيتامن C �إىل �ل�َشلطات.

��شتهالك يومي:
ُين�شح با�شتهالك 200 ميكروغر�م من حم�س �لفوليك �أما خالل فرة 
�حلمل وما قبل �حلمل من �ملف�شل زيادة �لكمية �إىل 400 ميكروغر�م يف 
�أقر��س حم�س  ُين�شح فيها تناول  �ليوم، �حلمل هو �حدى �حل��الت �لتي 

�لفوليك، ب�شبب �أهمية فيتامن C للجنن.
ب�شكل عام، حتتوي �أقر��س �لفيتامينات، �لتي ُتعطى للن�شاء �حلو�مل، على 
هذه  على  �حل�شول  �ملمكن  من  �لفوليك.  حم�س  من  ميكروغر�م   400

�لأقر��س من �ل�شيدليات.
�لفوليك  حم�س  من  ميكروغر�م   400-800 بن  باإ�شافة  �أي�شاً  ين�شح 
�ملعر�شن  �أو  �لقلب،  �أمر��س  من  يعانون  �لذين  لالأ�شخا�س  �لطعام  �إىل 

لالإ�شابة باإمر��س �لقلب.

الفنلندية؟ توروكو  ت�ضتهر  •  مباذا 
�شناعة �ل�شفن

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

ت�شارلز ديكنز
؟ اجلوالن  معنى  ما  �ضوريا  يف  اجلوالن  ه�ضبة  • تقع 

�لر�ب و�حل�شى
رئا�ضة  تتوىل  االأمريكي  التاريخ  يف  امراأة  اأول  من   •

جمل�ض النواب وذلك اإثر انتخابات نوفمرب 2006م؟
نان�شي بيلو�شي.

؟ واحدااً  عنقودااً  له  اأقدم  ومل  كرمااً  اأبي  اأعطاين  املثل  هذا  ا�ضل  •  ما 
�رميني

�أن  قبل  ولكن  بال�شلل  لإ�شابتها  ب�شرعة ومييل  �لأع�شاب  يدخل خاليا  �لكحول هو خمدر،  �أن  تعلم  • هل 
يقوم �ملخدر بال�شلل فاإنه ينبه خاليا �لأع�شاب وي�شعها يف حالة من �لإث��ارة و�لتهيج. كيف يوؤثر �لكحول 
على �لدماغ؟ �لتاأثري �لأول هو �ل�شعور بالتنبه فيت�شارع �لعمل و�لكالم وتزد�د �لب�شرة �حمر�ر�ً ويرتفع �شغط 
بالأمزجة  �لتحكم  فقوة  بال�شلل  للدماغ  �لعليا  �لوظائف  ت�شاب  ثم  و�لتنف�س.  �لقلب  دق��ات  وتت�شارع  �ل��دم 

ت�شيع. 
�أربعة.  �لإن�شان  ج�شم  يف  �لقلب  �شمامات  عدد  �أن  تعلم  • هل 

حتى  لالأعلى  رجاله  ترفع  ثم  ظهره  على  باإ�شجاعه  يكون  عليه  للمغمى  �لأويل  �ل�شعاف  �أن  تعلم  • هل 
ينزل �لدم �إىل �لر�أ�س وتعود �لدورة �لدموية للعمل من جديد، وين�شق حملول �لن�شاء �إن وجد �أو �أي عطور 
�أخرى. ويحدد �شبب �لإغماء بو��شطة �لنظرة �ملتفح�شة للم�شاب وما حوله ومن لون وجه �مل�شاب. وبعد �أن 
�ملغمى عليه  و�إذ� بد� على وجه  �أفاق  �إذ�  �مل�شاب يفح�س بدقة، ثم يدفاأ قلياًل ويعطي �شو�ئل �شاخنة  ميدد 

�لإرهاق فهذ� يعني �أنه م�شاب بالختناق فيقت�شي ذلك نقله �إىل مركز �شحي. 
�لأبي�س. هو  �أمانا  �لأكر  �ل�شيارة  • لون 

�أ�شنانهم. فر�شاة  هو  �مل�شافرون  ين�شاها  ما  �أكر  �أن  تعلم  • هل 
1961م. عام  يف  �إطالقه  مت  كول  كوكا  من  �شرب�يت  منتج  �أن  تعلم  • هل 

�لقهوة. من  �لنوم  بعد  �شباحا  للن�شاط  فعالية  �أكر  • �لتفاح 
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الطماطم
جديدة  در�����ش���ة  ك�����ش��ف��ت 
�ل�شحية  �ل��ف��و�ئ��د  ع���ن 
�مل���ن���ت���ظ���رة م�����ن ت���ن���اول 
يومي،  ب�شكل  �لطماطم 
�لتقليل  مقدمتها  ويف 
م�����ن خ����ط����ر �لإ�����ش����اب����ة 

ب�شرطان �جللد.
و�أج���������������رى �ل�����در�������ش�����ة 
جامعة  م����ن  ب����اح����ث����ون 

خطر  من  يقلل  �لطماطم  تناول  �أن  و�كت�شفو�  �لأمريكية،  �أوه��اي��و  ولي��ة 
�لتجارب.  در��شتهم على فئر�ن  �إج��ر�ء  بعد   ،50% بن�شبة  �شرطان �جللد 

بح�شب ما ن�شر موقع "ميديكال نيوز تود�ي".
ل�شرطان  �لأك��رب  ب��دون حماية، هو عامل �خلطر  لل�شم�س  �لتعر�س  ويعد 

�جللد، و�لذي يعد �أحد �أكر �أنو�ع �ل�شرطانات �شيوًعا يف �لعامل.
و�أثبتت در��شات �شابقة، �أن معجون �لطماطم له تاأثري فعال يف عالج حروق 
تناول ثمرة �لطماطم نف�شها  �أن  �لدر��شة �حلديثة  �أ�شارت  بينما  �ل�شم�س، 

�أكر فعالية يف �لوقاية من حروق �ل�شم�س.
مت  �لتجارب  فئر�ن  من  جمموعة  على  در��شتهم  بتطبيق  �لباحثون  وق��ام 
لالأ�شعة  تعري�شها  ثم  �أ�شبوًعا،   35 ملدة  �لطماطم  تغذيتها على م�شحوق 
فوق �لبنف�شجية، ووجدو� �أن �لأور�م �ل�شرطانية يف �جللد �نخف�شت لديها 

بن�شبة %50 مقارنة بالفئر�ن �لتي مل يتم تغذيتها على �لطماطم.

يف �حدى �ملدن �ل�شينية حدث قدميا �ن جاءهم حاكما ظاملا �ر�د �ن ميتلك �هل �ملدينة مثلما ميتلك �خليول 
و�جلو�هر و�لمو�ل فاأعلن �حكاما قا�شية عليهم و��شتعبدهم، ولنهم �شعفاء وفقر�ء مل ي�شتطع �ن يقف �مامه 

�حد .
وجاء يوم �شمع �جلميع عن فار�س خرج يف �لليل على قافلة �حلاكم ونهب كل مافيها وعندما �نتهى هذ� �لنهار 
ي�شفي  دو�ء  ماي�شد جوعهم ومينحهم  بها  لي�شرو�  نقود�  �لفقر�ء  ليعطي  ليال  �لب��و�ب  يدق  كان هناك من 
باية  ينطقو�  لكنهم مل  �مل�شاكن  �لفقر�ء  ي�شرق �حلاكم ويعطي  و��شتمر �حلال هكذ�.. هناك من  �مر��شهم، 
كلمة فقد �خفى كل منهم �ل�شر ظنا �نه ياأتي �ليه وحده فقط، بعد ذلك ��شبح ذلك �لغريب يدفع �ليهم باور�ق 
كتب فيها من يف ��شتطاعته �ن يقف معه وي�شانده للق�شاء على �لظلم و�لظامل فلياأتي �إىل ��شفل �جلبل وينتظر 

هناك فجر�.
قبيل �لفجر كان �لفار�س يختباأ هناك فهو يعرف مبدى �خلوف �لذي يتلب�س قلوب �هل �ملدينة ولذلك فهو 
�ي�شا يعرف متاما �نه لن ياأتي �ليه �حد و�ن �أتي �شيكون �حلاكم نف�شه، وبالفعل هناك خائن �خرب �مللك عن كل 
�شيء فخرج �مللك �ملغرور �لقا�شي لي�شتمتع -كما قال- بذبح ذلك �لفار�س �ل�شجاع، بل �ق�شم �نه �شيقطعه ��شالء 
�لفار�س، وجاء �حلاكم مبجموعة من رجاله �لقوياء فوقف  �ملدينة كال منهم قطعة من ج�شد  و�شمنح �هل 
يلتفت ميينا وي�شار� بحثا عن �لفار�س لكن �حد رجاله قال: �لوقت مبكر يامولي لنختباأ ونفاجاأهم جميعهم، 
�ل��ذي يعرف عمله جيد�، وعندما مر  �لفار�س  وتفرق �جلميع ليختباأ كل منهم يف مكان وه��ذ� ماكان يريده 
�لوقت وبد�أ نور �لنهار يظهر، كان هناك رجال يجرجر جثثا ويرمي بها فوق بع�شها �لبع�س، لكنه كان قد قيد 
�حدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�شانه حتى و�شط �ملدينة و�علن لهم موت �مللك، وقال: �ما هذ� فانتم �حر�ر 
�لي��دي ت�شرب وته�شم عظام ذلك �خلائن وعدت  فاأنهالت  �إىل �حلاكم  ��شر�ركم  ينقل  �لذي  �نه �خلائن  فيه 
�رجل كثرية �إىل ��شفل �جلبل لينظرو� �حلاكم م�شرجا يف دمائه فهللو� وفرحو� وخرجو� جميعهم �إىل ق�شره 

لينظفوه من باقي �خلونة و�ق�شمو� وتعاهدو� على عدم �خلوف و�نه لن يحكمهم ظامل منذ ذلك �لوقت .

فو�ئد بذور �ل�شم�شم للمر�أة على درجة من �لأهمية؛ فهي قادرة على كبح �لأور�م 
�ل�شرطانية، وخف�س �لوزن، وحتقيق حلم �لن�شاء ب�شعر �شحي وب�شرة ر�ئعة.

فوائد بذور ال�ضم�ضم يف حماربة ال�ضرطان
تعترب بذور �ل�شم�شم غنية جد�ً بالزيوت �لطبيعية �مل�شادة لالأك�شدة، و��شتناد�ً 
�إىل �أبحاث علمية عديدة، فقد ُذكرت �أهمية بذور �ل�شم�شم يف مكافحة �لأمر��س 
�شرطان  �ل��رئ��ة،  �شرطان  �ل��ث��دي،  �شرطان  �للوكيميا،  و�أب���رزه���ا:  �ل�شرطانية، 

�لبنكريا�س، و�شرطان �لقولون.

فوائد بذور ال�ضم�ضم يف تعزيز �ضحة ال�ضعر
َمْن ِمن �لن�شاء ل يطمح باحل�شول على �شعر جميل وجذ�ب ولمع؟ لتحقيق 
مرّكبات  على  حتتوي  �لتي  �ل�شم�شم  ب��ذور  فو�ئد  عن  �لنظر  ي  تغ�شّ ل  ذل��ك؛ 

نباتية مهّمة لتعزيز �شحة �ل�شعر وحيويته.
فو�ئد بذور �ل�شم�شم للب�شرة

تكوين  عمليات  يف  باأهمية  يحظى  �ل��ذي  بالزنك؛  غنية  �ل�شم�شم  ب��ذور  تعترب 
�أن�شجة �جللد، مما  زي��ادة قوة  ب��دوره يف  و�ل��ذي ي�شاهم  �لب�شرة،  �لكولجن يف 

مينحِك ب�شرة �شحية وخالية من �ل�شو�ئب.

فوائد بذور ال�ضم�ضم يف حت�ضني عملية اله�ضم
بف�شل �حتو�ء بذور �ل�شم�شم على ن�شب عالية من �لألياف �لغذ�ئية، فاإنَّ هذ� 
يجعل لها دور�ً مهماً يف ت�شهيل عملية �له�شم، وتقليل فر�س �لإ�شابة بالإ�شهال 

و�لإم�شاك على حد �شو�ء.

فوائد بذور ال�ضم�ضم يف خف�ض الوزن
��شتناد�ً �إىل �أبحاث علمية متعددة، تبّن �أنَّ بذور �ل�شم�شم حتتوي على مرّكبات 
خا�شة، قد يكون لها دور مهم ج��د�ً يف تعزيز عملية حرق �لدهون يف �جل�شم، 
غذ�ئية  حمية  �شمن  �إدخ��ال��ه��ا  متَّ  م��ا  �إذ�  �ل���وزن،  خف�س  يف  �مل�شاهمة  وبالتايل 

�شحية ومدرو�شة.

فوائد بذور ال�شم�شم للمراأة ال تقاوم!

الزوار ي�ضتمتعون بالعر�ض االفتتاحي لقلعة االأحلم ال�ضحرية يف منتجع ديزين الند هونغ كونغ.   رويرتز


