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قال املركز االحتادي للتغذية �إن جمموعة فيتامينات ( )Bتلعب دوراً
حمورياً يف متتع الأع�صاب بال�صحة ،حيث �إنها تقي من الع�صبية
واخلوف والن�سيان واالرتباك والتوتر النف�سي واالكتئاب.
و�أو�ضح املركز الأمل��اين �أن جمموعة فيتامينات ( )Bت�شمل فيتامني
 ،B1الذي يحمي من االرتباك وفقدان الذاكرة و�أي�ضاً من التقلبات
املزاجية ،وتتمثل م�صادره الغذائية يف احلبوب الكاملة وفول ال�صويا
والبقوليات.
وي�ساعد فيتامني  B6يف ال��وق��اي��ة م��ن الأرق والع�صبية والتهيج
والقلق ،كما �أن��ه مينع االكتئاب ،وتتمثل م�صادره الغذائية يف الأرز
واملوز والأفوكادو.
ً
ويحمي فيتامني  B9امل �ع��روف �أي���ض�ا با�سم حم�ض الفوليك من
التوتر النف�سي ،وتتمثل م�صادره الغذائية يف اخل�ضروات الورقية
اخل�ضراء .ويعمل فيتامني  B12على الوقاية من التعب املزمن
والقلق الداخلي ،وتتمثل م�صادره الغذائية يف منتجات الألبان مثل
الزبادي واجلنب.

كيف من ّيز بني �أعرا�ض �أوميكرون ونزالت الربد؟

تختلف �أعرا�ض املتحور اجلديد لفريو�س كورونا "�أوميكرون" عن
بقية ��س�لاالت ال�ف�يرو���س ،لكنها تت�شابه م��ع �أع��را���ض ن��زالت الربد
املعتادة يف ال�شتاء ،فكيف ميكن التمييز بينهما؟
وتقول اخت�صا�صية الأم��را���ض املعدية يف جامعة دالهوزي الكندية،
ليزا ب��اري��ت �إن��ه لي�س م��ن ال�سهل متييز �أع��را���ض "�أوميكرون" عن
نزالت الربد ،لكن �إذا كانت لديك �أعرا�ض نزلة برد خفيفة �أو �شديدة،
فمن املحتمل جدا �أنك م�صاب بالفريو�س".
و�أ�ضافت �أن العار�ض الوحيد ملر�ض "كوفيد "-19الذي ال يظهر يف
نزالت الربد هو فقدان حا�سة ال�شم ،لكنها لي�ست �أداة مفيدة للتمييز
بني الأمرين .لذلك ،تعترب اخلبرية الكندية �أن الت�شخي�ص الذاتي
لي�س خيار �صائبا ملعرفة �إذا كنت م�صابا بفريو�س كورونا ،فالأف�ضل
ه��و معرفة ذل��ك ع��ن ط��ري��ق الفح�ص لتحديد م��ا �إذا كنت م�صابا
مبتغري "�أوميكرون".
ويبدو متحور "�أوميكرون" �أقرب �إىل نزالت الربد ب�سبب الطفرات
التي طر�أت عليه ،بح�سب وكالة "رويرتز".
والأعرا�ض هي �سيالن الأنف وال�صداع والإعياء� ،سواء �أكان خفيفا �أو
�شديدا ،بالإ�ضافة �إىل العط�س والتهاب احللق.

ن�صائح لعالج �آالم كعب القدمني

تعد �آالم الكعب من املتاعب ال�صحية املزعجة للغاية ،حيث ي�شعر
املري�ض ب��آالم مربحة كلما تط�أ �أقدامه الأر���ض .ويتنوع العالج بني
ال�ك�م��ادات ال �ب��اردة وو� �س��ادات الأح��ذي��ة الطبية و�أدوي ��ة الكورتيزون
واملوجات ال�صدمية واجلراحة.
و�أو�ضح �أخ�صائي الطب البديل الأملاين رينيه جريرب �أن �آالم الكعب
قد ترجع �إىل ما يعرف بنتوء الكعب ،وهو عبارة عن نتوء على �شكل
�شوكة يظهر يف منطقة الكعب م�سبباً ال�ت�ه��اب�اً م ��ؤمل �اً يف الأن�سجة
املحيطة .ويظهر هذا النتوء ب�سبب ارتداء حذاء غري منا�سب �أو زيادة
الوزن.
ومن جانبه� ،أو�ضح جراح العظام وجراح القدم الأملاين توما�س �شنايدر
�أن �آالم الكعب قد تكمن �أي�ضاً يف التهاب وتر �أخيل املوجود يف م�ؤخرة
الكاحل ،وال��ذي يحدث ب�سبب الإف��راط يف اجل��ري وال�صدمات وقلة
احلركة والأحذية ذات الكعب العايل والتهاب املفا�صل الروماتويدي.
وم ��ن الأ� �س �ب��اب امل�ح�ت�م�ل��ة الأخ � ��رى لآالم ال�ك�ع��ب ال �ق��دم امل�سطحة
و"متالزمة ن� �ف ��ق ع� �ظ ��م الكعب" (Tarsal tunnel
 ،)syndromeوالتي حتدث ب�سبب ت�ضيق الع�صب الظنبوبي
املار عرب القدم .وتتمثل عوامل اخلطورة امل�ؤدية �إىل هذا الت�ضيق يف
التهاب املفا�صل الروماتويدي وداء ال�سكري و�أمرا�ض الغدة الدرقية،
بالإ�ضافة �إىل ارتداء حذاء غري منا�سب.

ت�سريبات تتحدث عن
�سيارة �أبل املنتظرة

يف ع��ام  ،2014ظ�ه��رت ت�سريبات للمرة
الأوىل ع��ن ن�ي��ة ��ش��رك��ة �أب ��ل الأمريكية
ال �ع �م�ل�اق��ة اق� �ت� �ح ��ام �� �س ��وق ال�سيارات
الكهربائية ،لكن القليل ج��رى الك�شف
ع �ن��ه ر� �س �م �ي��ا يف ه� ��ذا الإط� � � ��ار .وذك� ��رت
� �ص �ح �ي �ف��ة "ديلي ميل" الربيطانية
�أن ه �ن��اك ع�لام��ات ت�ظ�ه��ر ت �ق��دم �أب ��ل يف
م���ش��روع ال���س�ي��ارات الكهربائية ،م�شرية
�إىل االخ �ت �ب��ارات امل���س�ت�م��رة ال�ت��ي جتري
على برنامج ال�ق�ي��ادة ال��ذات�ي��ة يف مدينة
كوبريتينو ب��والي��ة كاليفورنيا .وجتري
ه��ذه التجارب على �أ�سطول من �سيارات
"لكز�س" الريا�ضية ،حيث جرى �إ�ضافة
�أدوات متطورة لها مثل �أجهزة اال�ست�شعار.
وبناء على هذه املعلومات ،يتوقع اخلرباء
ال�شكل ال��ذي �ستبدو عليه �سيارات �أبل،
وامل �ي ��زات ال �ث��وري��ة ال �ت��ي ق��د تت�ضمنها.
وي �ق��ول �إن �أب ��رز ه��ذه امل��زاي��ا ه��ي �شا�شة
حتكم تعمل باللم�س� ،إىل جانب م�ساعد
�آيل ذكي ي�شبه نظام "�سريي" املوجود يف
هواتف �آيفون .وعملت �شركة بريطانية
لت�أجري ال�سيارات ا�سمها Vanarama
بالتعاون مع فنانني لر�سم منوذج تقريبي
لل�شكل الذي �ستظهر عليه �سيارة �أبل.
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هل لديك «�سكري خفي»؟
عالمات يجب االنتباه �إليها

� 8 أ�سباب جتعل الن�ساء �أكرث
عر�ضة لل�صداع الن�صفي

تطوير طريقة لتذوق
الطعام عرب �شا�شة التلفاز

يتعر�ض معظم النا�س لأ�شكال ودرجات متفاوتة من ال�صداع� ،إال �أن
ال�سيدات �أكرث عر�ضة من الرجال لكل �أنواع ال�صداع،ح�سب درا�سة
�إح�صائية حديث ة.
ووفق جمعية ال�صداع الن�صفي اخلريية ،ف�إن ال�سيدات �أكرث 3
م��رات من الرجال عر�ضة للإ�صابة بال�صداع الن�صفي ،والذي
ي�سبب �أمل ًا �شديد ًا وخفقان ًا �سريع ًا للقلب ف� ً
ضال عن �أعرا�ض �أخرى
كالغثيان واال�ضطرابات الب�صري ة  .كما بينت الدرا�سة التي نقلتها
�صحيفة "ديلي ميل"� ،أن الن�ساء �أكرث عر�ضة من الرجال لل�صداع
املزمن مبا ال يقل عن 15يوما يف ال�شه ر.
و�أفادت مراجعة لـ 24درا�سة عاملية ن�شرت يف دورية ال�صداع
يف عام � 2011أنه يف حني �أن �أكرث من ن�صف الن�ساء 52%
يف ا�ستطالع ال��ر�أي ع�برن عن وج��ود م�شكلة مع ال�صداع يف
وقت البحث ،وخا�صة مع ال�صداع الن�صفي الذي قد ي�صاحبه
خماطر �صحية ك�ب�يرة ع�ل��ى امل ��دى ال�ط��وي��ل ،ا�شتكي فقط
 37%من ال��رج��ال من ذل��ك الأمر .فيما وج��دت درا�سة
ك�ب�يرة �شملت �أك�ث�ر م��ن � 100أل��ف ام ��ر�أة ن�شرت يف املجلة
الطبية الربيطانية يف يونيو املا�ضي� ،أن �أولئكالذين ذكروا
وجود �صداع ن�صفي يرتفع لديهم خطر الوفاة بنوبات قلبية
�أو �سكتات دماغية بن�سبة 50 %.ول��ذا ب��ات من ال�ضروري
م�ع��رف��ة مل ��اذا ال�ن���س��اء ه��ن �أك�ث�ر ع��ر��ض��ة ل�ل���ص��داع الن�صفي
وال�صداع عموماً؟ و�إليكم فيما يلي � 8أ�سباب حددها العلماء
جتعل من ال�سيدات هدفاً لل�صداع:
�-1أدمغة ال�سيدات
ك�شفت درا��س��ات �أن م��خ ال�سيدات �أك�ثر انفعاال م��ن الرجال
ورمبا يكون �سلوك �أدمغتهم هو �أحد الأ�سباب التي جتعلهن
�أكرثعر�ضة لل�صداع الن�صفي على وجه اخل�صو�ص.
ويعتقد �أن ال�صداع الن�صفي يبد�أ بدفعة من اال�ستثارة التي
ت�ؤدي �إىل ن�شر االكتئاب الق�شري ،(CSD)وهو موجة من
ن�شاطاخلاليا ال�شاذة التي متر عرب الدماغ ،على حد و�صف
الدكتور �أن��درو داو�سن .وق��د يكون �سبب ال�صداع الن�صفي
�أي�ضاً ح�سا�سية ال��دم��اغ الأن�ث��وي للتغريات ال�صغرية ،مثل
درجة احلرارة� ،أو التغري يف روتنيالنوم.
 -2ع�ضالت الفك
ت�صاب ع�ضالت فك املر�أة بالإجهاد ب�سهولة كبرية �أكرث من
الرجل ،الأم��ر ال��ذي يجعلهن �أك�ثر عر�ضة لآالم الع�ضالت
حولالفك نتيجة لطحن الطعام �أو جز الأ�سنان ،الأمر الذي
يتطور �إىل �آالم الر�أ�س وال�صداع ب�أنواعه ،وفق طبيبة الأ�سنان
كيت �ستوك�س ،املتخ�ص�صة يف م�شاكل الفك ،والتي تعتقد �أن
هذا ينبع من االختالفات بني ع�ضالت الفكني لدى الذكور
والإناث.
-3الدورة ال�شهرية
يعاين ن�صف الن�ساء من ال�صداع الن�صفي امل�صاحب للدورة
ال�شهرية ،وال ��ذي ي�سمى ��ص��داع الطمث الن�صفي ،ويكون
مرتبطاًبتقلبات الهرمونات الأنثوية يف هذه الفرتة.
و�أ�� �ش ��ارت �آن م��اك �غ��ري �غ��ور ،وه ��ي �أ� �س �ت��اذة يف م��رك��ز العلوم
الع�صبية وال�صدمات النف�سية يف باري�س� ،إىل �أن ال�صداع
عموما وال�صداع الن�صفي ب�شكل خا�ص هما الأك�ثر �شيوعا

الأي� � ��ام الثالثة
ل � ��دى ال �� �س �ي ��دات يف
ال�شهرية وبعدها
ال �ت��ي ت���س�ب��ق ال� ��دورة
�إىل ان� �خ� �ف ��ا� ��ض
بيومني ،ويرجع ذلك
��س��ري��ع يف ه��رم��ون الأ� �س�تروج�ين الأن �ث��وي ال ��ذي ي�ح��دث يف
الأيام التي ت�سبق الدورة ،وهو يف الرحمي�ؤدي �إىل التخل�ص
من البطانة ،مما ي�ؤدي �إىل نزول ال��دورة ال�شهرية ،و�صعود
الربو�ستاغالندين ،وه��ي الأحما�ض الدهنية التي تطالب
الرحم ب�أن ينقب�ض ،ويعتقد �أن هذين العاملني ي�ؤديان �إىل
انخفا�ض م�ستويات ال�سريوتونني ،وه��ي م��ادة كيميائية يف
املخ ،ويعتقد �أن انخفا�ض م�ستويات ال�سريوتونني جلعل
الأوعية الدموية يف املخ تنكم�ش فج�أة ثم تتمدد ،مما يثري
ال�صداع،وي�ؤثر ال�سريوتونني �أي�ضا على �آليات الأمل.

و ا لطلل ،
منطقة من الدماغ مرتبطة
بال�صداع الن�صفي.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن امل�شاركني من الذكور� ،سواء
�أولئك الذين لديهم �صداع ن�صفي �أو �أولئك الذين مل يكونوا
كذلك ،مل يكن لديهم هذا ال�سمك يف امل��ادة الرمادية ،وتعد
هذه واحدة من العديد من الدرا�سات التي وجدت اختالفات
هيكلية يف �أدمغة �أولئك الذين لديهم �صداع ن�صفي ،بينما
-4طبيعة املر�أة
جتري نظرية جديدة �أخرى حتقيقا حول ما �إذا كانت الن�ساء
يعتقد اخل�براء �أن قابلية امل��ر�أة للتعر�ض لل�صداع الن�صفي (وكذلك الرجال الذينمييلون �إىل تكوين ال�صداع) لديهن
مي�ك��ن �أن ت�ك��ون وراث �ي��ة ،ح�ي��ث �إن ه��ذا اجل�ي�ن م��ن ال�صداع �أع���ص��اب خمتلفة يف رق��اب�ه��ن ،لأن �آالم ال��رق�ب��ة ه��ي العامل
الن�صفي لهت�أثري على ال�سيدات �أكرث من الرجا ل.
امل�شرتك يف ال�صداع الن�صفي،وفق الربوفي�سور ت�شارلز.
وي�ق��ول الربوفي�سور ت�شارلز �إن �أول�ئ��ك امل�صابني بال�صداع
الن�صفي يكونون �أكرث ح�سا�سية جتاه ما يجري من حولهم -7 ،زيادة الوزن
وهناكالكثري من التوقعات �أن ال�صداع الن�صفي لدى الن�ساء ترفع زيادة الوزن من خطر الإ�صابة بال�صداع لكال اجلن�سني،
يجعلهن تاريخيا �أكرث تفاعال مع �أي تغيري يف حميطهن.
ولكن اخلطر يكون �أكرب بالن�سبة لل�سيدات البدينات ،حيث
وج��دت درا�سة �أجريت على �أك�ثر من � 3700سيدة ون�شرت
-5الإفراط يف ا�ستخدام امل�سكنات
نتائجها ع��ام  2011يف جملة ال���ص��داع� ،أن خطر ال�صداع
قد يكون الإفراط يف ا�ستخدام امل�سكنات ال�سبب الذي يجعل الن�صفي يزيد معوزن املر�أة ،حيث �إن الن�ساء البدينات يعانني
ال�سيدات �أكرث عر�ضة لل�صداع ب�أربع مرات من الرجال.
م��ن وج ��ود م��ا ي�ق��رب م��ن ث�لاث��ة �أ��ض�ع��اف خم��اط��ر ال�صداع
كما �أن هناك نظرية تقول �إن اال�ستخدام املنتظم للم�سكنات الن�صفي م��ن الإن ��اث ذوات ال ��وزن ال�صحي ،بينما مل جتد
يقمع �أجهزة الإح�سا�س بالأمل يف الدماغ وح�سا�سية الأع�صاب الدرا�سات مثل هذا اخلطر الكبري يف الرجال.
هناك،حتى عندما يتم االنقطاع عن الأدوية ،يتطور ال�صداع
مم��ا ق��د ي� ��ؤدي �إىل ال���ص��داع ال�ي��وم��ي امل��زم��ن ،وه��و �أي نوع  -8حبوب منع احلمل
ي�ستمر لأكرث من �أرب��ع �ساعات يوميا ملدة  15يوما �أو �أكرث تعد و�سائل منع احلمل على �أ�سا�س ه��رم��وين ،مب��ا يف ذلك
يف ال�شهر.
ح�ب��وب م�ن��ع احل�م��ل وب�ع����ض ال��و��س��ائ��ل الأخ� ��رى ،ه��ي نقطة
ان�ط�لاق لل�صداع على غ��رار ال�ت��وت��ر وال���ص��داع الن�صفي يف
� -6شكل الدماغ
ما ي�صل �إىل  % 10من ال�سيدات .و�أو�ضح ماكغريغور �أن
يتحكم �شكل دماغ املر�أة يف كونها �أكرث عر�ضة للإ�صابة بال�صداع ،تناول حبوب منع احلمل دون انقطاع لفرتة ال تقل عن ثالث
حيث �أجرى الباحثون يف م�ست�شفى الأطفال يف بو�سطنوكلية دورات� ،إن مل يكن ب�شكل م�ستمر ،ميكن�أن ي�ساعد يف حدوث
هارفارد الطبية م�سحا للدماغ لـ� 44شخ�صا ،ن�صفهم كانوا ال�صداع ،كما حذر الدكتور هاردمان الن�ساء اللواتي يعانني
ي�شكون من ال�صداع الن�صفي ،ووجد الباحثون يف الدرا�سة �أن من ال�صداع الن�صفي ،الذي ميكن �أن ي�سببالدوخة ،وطنيناً
املادة الرمادية لدى الن�ساء الالتي لديهن �صداع ن�صفي كانت يف الأذنني وت�شو�ش الر�ؤية ،من تناول حبوب منع احلمل.
�أك�ثر �سمكا (املنطقة التي حتمل خاليا الدماغ ،على عك�س و�أظهرت الأبحاث �أن الن�ساء امل�صابات بهذا النوع من ال�صداع
املادةالبي�ضاء الناقلة للمو�صالت ،التي حتمل املعلومات بني الن�صفي لديهن خماطر �أعلى للإ�صابة بال�سكتة الدماغية،
اخلاليا) يف كل من العزل اخللفي (املرتبط مبعاجلة الأمل) عندا�ستخدام هذا النوع من و�سائل منع احلمل.

ال�سجائر الإلكرتونية
تقلل املدخنني

�أف��ادت درا��س��ات �أن ال�سجائر الإلكرتونية رمب��ا �ساعدت نحو � 18000شخ�ص يف
�إجنلرتا على التوقف عن التدخني العام املا�ضي و�أنه ال توجد �أدلة على �أي �أعرا�ض
جانبية خطرية ال�ستخدامها لفرتة ت�صل �إىل عامني.
وحلل باحثون يف جامعة يونفر�ستي كولدج لندن �آخ��ر البيانات املتعلقة بالتدخني
والإقالع عنه يف اجنلرتا. 
ورغم �أن فريق الباحثني مل يجد دليال مبا�شرا على �أن ال�سجائر الإلكرتونية �شجعت
مزيدا من املدخنني على �إتخاذ ق��رار حماولة التوقف �إال �أنهم تو�صلوا �إىل �أن��ه مع
زيادة ا�ستخدام ال�سجائر الإلكرتونية زاد عدد املدخنني الذين جنحوا يف الإقالععن
هذه العادة.
و�أفاد حتليل علمي �آخر قام به باحثون يف كوكرن ريفيو ون�شر الثالثاء املا�ضي �أن حجم
الأدلة املتوفرة ب�شكل عام ب�ش�أنال�سجائر الإلكرتونية ت�شري �إىل قدرتها على م�ساعدة
النا�س على التوقف عن التدخني دون التعر�ض لآثار جانبية خطرية.
وانت�شرت ال�سجائر الإلكرتونية ب�سرعة يف ال�سوق العاملية لهذا النوع من املنتجات
والتي قدر حجمها بحوايل �سبعة ملياراتدوالر يف 2015. 
وتعمل ال�سجائر الإلكرتونية بت�سخني �سائل م�شبع بالنيكوتني ليتحول �إىل بخار. 
ومتنح ال�سجائر الإلكرتونية للمدخن �شعورا �شبيها بتدخني ال�سجائر لأنه مي�سكها
بيده وتنتج ب�خ��ارا �شبيها ب��ال��دخ��ان وذل��ك عك�س العلكة والل�صقات التي ت�ستخدم
للم�ساعدة يف التوقف عن التدخني.

طور خمرتع ياباين منوذجا �أوليا
ل�شا�شة تلفزيون قابلة لـ"اللعق"
ميكنها عك�س نكهات الطعام ،وهي
خطوة �أخ��رى نحو �إن���ش��اء جتربة
م�شاهدة متعددة احلوا�س.
واجل �ه��از امل���س�م��ى Taste the
 ،)TV (TTTVي�ستخدم 10
علب نكهات يتم ر�شها معا لتكوين
م� ��ذاق ط �ع��ام م �ع�ين .ث��م ي�ت��م لف
عينة النكهة وو�ضعها فوق �شا�شة
تلفزيون م�سطحة ليقوم امل�شاهد
بتجربتها.
وق ��ال ه��وم��ي م�ي��ا��ش�ي�ت��ا ،الأ�ستاذ
بجامعة ميجي يف طوكيو� ،إن��ه يف
ع�صر ك��وف�ي��د  ،-19مي�ك��ن لهذا
ال�ن��وع م��ن التكنولوجيا �أن يعزز
طريقة توا�صل النا�س وتفاعلهم
م��ع ال�ع��امل اخل��ارج��ي ،م�شريا �إىل
�أن "الهدف هو متكني النا�س من
جت��رب��ة ��ش��يء مثل ت�ن��اول الطعام
يف م �ط �ع��م ع �ل��ى اجل ��ان ��ب الآخ� ��ر
م��ن ال�ع��امل ،حتى �أث�ن��اء البقاء يف
املنزل" .ويعمل ميا�شيتا مع فريق
م ��ن ح� ��وايل  30ط��ال �ب��ا �أنتجوا
جم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن الأجهزة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ن �ك �ه��ة ،مب ��ا يف ذلك
ال�شوكة التي جتعل مذاق الطعام
�أكرث ث��راء .وقال �إنه بنى منوذجا
�أول� �ي ��ا لـ TTTVخ�ل�ال العام
امل��ا� �ض��ي و�أن ال�ن���س�خ��ة التجارية
�ستكلف ح��وايل " 100000ين
"حوايل  875دوالر �أمريكي".

حذاء ريا�ضي م�ستوحى
من �سيارات تي�سال
اب�ت�ك��ر امل���ص�م��م ال���س��اب��ق يف نايكي
و�أدي��دا���س ،ح�سني املو�سوي حذاء
ري ��ا�� �ض� �ي� �اً ل�ل�اع� �ب ��ي ك � ��رة ال� �ق ��دم
م�ستوحى م��ن ت�صاميم �سيارات
تي�سال الكهربائية.
وف�ك��ر امل��و��س��وي باجلمع ب�ين حبه
ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم وع�ل��ام� ��ة تي�سال
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،ل �ت �� �ص �م �ي��م زوج من
الأحذية يزيد من ت�ألق الريا�ضيني
يف امللعب.
وي ��أت��ي احل ��ذاء ب�ل��ون �أب�ي����ض نقي،
مع ن�سيج م�ضيء كهربائ ًيا من�سوج
على اجلانبني والظهر ،مما يخلق
خ �ط� ً
�وط��ا ��س��اط�ع��ة ع �ل��ى اجلانب،
و��ص��و ًال �إىل �شعار تي�سال املتوهج
والناب�ض يف اخللف.
وت �ت��وه��ج الأزرار امل ��وج ��ودة على
قاعدة احل��ذاء � ً
أي�ضا ،مما يجعلها
ت� �ب ��دو ا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة يف ال� �ظ�ل�ام،
ولكن �أك�ثر من ذل��ك عندما تقوم
ب ��امل ��راوغ ��ة ب ��ال� �ك ��رة ،مم ��ا يخلق
واح��دة من �أجمل خطوط ال�ضوء
�أثناء اجلري ،بح�سب موقع يانكو
ديزاين.

ن�صائح للعناية ببطارية
ال�سيارة يف ال�شتاء
ع��ادة ما تعاين ال�سيارات من �ضعف البطارية خالل ف�صل ال�شتاء ،حيث
ت � ��ؤدي درج� ��ات احل� ��رارة املنخف�ضة م��ع ال��رح�ل�ات ال�ق���ص�يرة والأحمال
الكهربائية الإ�ضافية �إىل �إجهاد البطارية ،وهو ما يظهر يف م�شاكل عند
بدء ت�شغيل املحرك.
ولتجنب ه��ذه امل�شاكل� ،أو��ص��ت الهيئة الأمل��ان�ي��ة للفح�ص الفني بفح�ص
حالة البطارية من �آن لآخ��ر وتنظيفها م��رة واح��دة يف ال�سنة على الأقل
من الروا�سب وطبقات الأك�سدة .ويجب حماية �أعمدة التو�صيل وم�شابك
ال�ك��اب�لات م��ن ال�ت��آك��ل ،م��ع العلم ب ��أن ال�شحم يعمل على حماية العمود
والأطراف من الت�آكل.
و�أ�شار اخلرباء �إىل �أن �سلوك القيادة ي�ؤثر هو الآخر على حالة البطارية،
فالرحالت الق�صرية وفرتات التوقف الطويلة تت�سبب يف تفريغ البطارية
م��ن ال�شحن .ويف�ضل ع��دم ا�ستنفاذ ط��اق��ة ال�ب�ط��اري��ة يف جت�ه�ي��زات غري
�ضرورية مثل تدفئة النافذة اخللفية �أو الراديو �أو تدفئة املقاعد ،حيث
ي�ساعد هذا املولد على �إعادة �شحن البطارية ب�سرعة �أكرب.
وعند الرغبة يف �إع��ادة �شحن البطارية ،يجب مراعاة التعليمات اخلا�صة
بال�سيارة وعملية ال�شحن بوجه ع��ام ،كما يجب �أن يتطابق ال�شاحن مع
البطارية ،حيث ميكن �أن ي�ؤدي التعامل غري ال�صحيح �إىل تلفيات مكلفة
للنظام الكهربائي لل�سيارة.
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جناح الربازيل يقدم عرو�ض ال�سامبا وال�سرييا ومو�سيقى الكرنفال يف عطالت نهاية الأ�سبوع
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

مب���ص��اح�ب��ة الإي �ق ��اع ��ات ال�برازي �ل �ي��ة ال�صاخبة،
والأنغام ال�شعبية التي تدعو زوار �إك�سبو 2020
دب��ي ل�لاح�ت�ف��ال ،ي�ق��دم ج�ن��اح ال�ب�رازي��ل عرو�ضاً
منوعة للرق�ص ال�شعبي والفلكلوري الربازيلي،

كل يوم �سبت لزاور احلدث الدويل الذين يرغبون
بالتمتع ب�أجواء الربازيل ال�صاخبة ومو�سيقاها
وعرو�ضها الناب�ضة ب��احل�ي��اة .تتميز املو�سيقى
الربازيلية بجمعها بني �ألوان مو�سيقية خمتلفة
نتيجة لت�أثرها باملو�سيقى الأفريقية والأمريكية
والأوروب�ي��ة ،كما تتميز بجمعها ما بني املو�سيقى
والرق�ص واال�ستعرا�ض والأزياء الزاهية الألوان،
مثل تلك امل�ستخدمة يف العرو�ض التي يقدمها

اجلناح والتي مت ت�صميمها وتنفيذها يف الربازيل
خ�صي�صا ل�ه��ذه ال�ع��رو���ض .ت�ضم ه��ذه الفعالية
جمموعة منوعة من العرو�ض التي تقدم للزوار
الإي �ق��اع��ات الأ��ش�ه��ر يف ال�ب�رازي��ل م�ث��ل ال�سامبا،
ومو�سيقى الكرنفال ،و�سرييا ،و�سرييري ،وباجي،
وك��ارمي �ب��و ،وف ��ان �ي�راو ،وم ��اراك ��ات ��و وك ��وادري�ل�ا،
وتقدمها جمموعة من �أ�شهر الفرق اال�ستعرا�ضية
الربازيلية ،على من�صة مت ن�صبها فوق �ساحة املاء

بالطابق الأر��ض��ي من جناح ال�برازي��ل .عن هذه
العرو�ض قال ال�سيد لو�سيانو ليما ،مدير العرو�ض
والفعاليات والربتوكول بجناح الربازيل" :لدينا
ع��رو� �ض��ا م��و��س�ي�ق�ي��ة م ��ن م �ن��اط��ق خم�ت�ل�ف��ة من
الربازيل ،وخا�صة منطقة اجلنوب ال�شرقي ،كما
نقدم كرنفا ًال رائعاً من ريو دي جانريو ،و�أ�صواتا
�شهرية م��ن �شمال �شرق ال�برازي��ل ،ون�ق��دم �أي�ضا
عر�ضا داخل املاء ملحاكاة نهر الأمازون ،وهو العر�ض

الذي يالقي ا�ستح�سان كبريا من اجلمهور .كما
تتنوع الرق�صات واال�ستعرا�ضات املقدمة والتي
قمنا بجلبها من مناطقها الأ�صلية يف الربازيل،
وج�م�ي��ع ت�ل��ك ال�ع��رو���ض واال��س�ت�ع��را��ض��ات ،ت�شكل
ج��زءا ال يتجز�أ م��ن تقاليدنا وثقافتنا و�أ�سلوب
حياتنا" .و�أ��ض��اف" :كما حر�صنا على �أن تظهر
العرو�ض املقدمة خالل فرتة الأعياد ،الطريقة
ال�ت��ي نحتفل بها بعيد امل�ي�لاد املجيد يف بالدنا،

ونخطط �أي�ضا لتنظيم عر�ضا خا�صا ،احتفاال
باليوم الوطني للربزايل يف �إك�سبو  2020دبي،
وذلك يف �شهر فربابر القادم ،هذا بالإ�ضافة لباقة
ال �ع��رو���ض ال �ت��ي ن�ق��دم�ه��ا خ�ل�ال ع �ط�لات نهاية
الأ�سبوع ،من ال�ساعة الثانية ظهرا حتى التا�سعة
م�ساء .وندعو جميع ال��زوار للح�ضور والتفاعل
م��ع ه��ذه ال�ع��رو���ض و�أي���ض��ا م��ع ك��ل م��ا نقدمه يف
اجلناح".

مظاهر االحتفال والبهجة الغامرة تعم �أرجاء �إك�سبو  2020دبي يف يوم عيد امليالد
•• دبي  -الفجر

ع �م��ت ال�ب�ه�ج��ة ال �غ��ام��رة وم �ظ��اه��ر االحتفال
ال�صاخبة بيوم عيد امليالد �أرجاء موقع �إك�سبو
 2020دبي ،الذي ازادنت �أنحا�ؤه ب�أبهى حلة
اح �ت �ف��ا ًال ب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة امل �م �ي��زة ،وحت ��ول �إىل
م�ساحة مبهرة مفعمة ب��الأج��واء االحتفالية
و�أ�شكال الزينة املختلفة ،موفرا فر�صة نادرة
الل �ت �ق ��اط ال �� �ص ��ور واال� �س �ت �م �ت��اع بالعرو�ض
ال�ترف�ي�ه�ي��ة ال��رائ �ع��ة ال �ت��ي ج��ذب��ت ال� ��زوار من
جميع الفئات والأعمار ،والتي تقدمها ت�شكيلة
منوعة من فناين الأداء يف �ساحة الو�صل ،القلب
الناب�ض لإك�سبو  2020دبي ،بالإ�ضافة ملواكب
عيد امليالد املرحة التي ن�شرت البهجة يف �أرجاء
موقع احلدث الدويل.
وجت �م��ع زوار �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،يف �ساحة
الو�صل ،مل�شاهدة العرو�ض الرتفيهية املميزة
ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا الأق� � ��زام الأ� �ش �ق �ي��اء م�ساعدي
ب��اب��ا ن��وي��ل ،بزيهم امل��زرك����ش باللونني الأحمر

�شجرة عيد امليالد ،وارتدى امل�ؤدون ذوو الركائز
اخل�شبية مالب�س على �شكل �أج��را���س ف�ضية،
حتى �شخ�صيتَي �إك�سبو ،را�شد ولطيفة ،ظهرتا
مبالب�س عيد امليالد املميزة ،فيما �أدى راق�صو
"ذا رودُلف �أون ذا غو" ،تقلبات و�شقلبات و�ألعاب
بهلوانية ماهرة ،مرتدين مالب�س مليئة باملرح
على هيئة حيوان الرنة.
ي��ذك��ر �أن ��ه ال ي ��زال ب��إم�ك��ان ال� ��زوار اال�ستمتاع
بو�صول غري حمدود ل�شهر كامل من الفعاليات
اال�ستثنائية املمتعة يف �إك�سبو  2020دبي
��ش�ه��د �إك �� �س �ب��و  2020يف �آخ� ��ر � �ش �ه��ور العام
جم�م��وع��ة م�ت�م�ي��زة م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات الثقافية
والرتفيهية للكبار والأط�ف��ال على حد �سواء،
� �ض �م��ن اح �ت �ف ��االت ال �ي��وب �ي��ل ال��ذه �ب��ي لدولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،واح �ت �ف��االت عيد
امليالد املجيد.
لت�ضيف مزيداً من البهجة واملتعة على �أجواء بالإ�ضافة �إىل جمموعة منوعة من احلفالت
والأخ�ضر ،وقبعاتهم املدببة ،وا�ستعرا�ضاتهم و�أ��ص��دق��ائ�ه��م وه��م ي��رت��دون �أزي ��اء عيد امليالد املنت�شرة يف �أرجاء موقع �إك�سبو .2020
ال�ب�ه�ل��وان�ي��ة وال �ه��داي��ا ال �ت��ي ي �ق��دم��ون �ه��ا ،كما �أمام �شجرة عيد امليالد العمالقة يف قلب �ساحة كما ا�ستمتع احل�ضور مبواكب عيد امليالد التي االحتفاالت ،حيث ارتدى فنانو ال�شارع وم�ؤدو املو�سيقية التي حتييها كوكبة م��ن �أمل��ع جنوم
ق ��ام ال �ك �ث�يرون ب��ال�ت�ق��اط ال �� �ص��ور لعائالتهم الو�صل ،وق��رب �أ�شكال زينة الأعياد التقليدية انطلقت يف �شارع الغاف يف �إك�سبو  2020دبي ،اال�ستعرا�ضات الرتفيهية مالب�س على �شكل الفن.

�أ�سطورة البلوز «جاي �أبو» يبهر جمهور �إك�سبو  2020دبي ب�صوته اجلميل و�أحلانه العذبة
•• دبي -الفجر

�أب �ه��ر امل��و� �س �ي �ق��ي ال �ف �ن��ان ج ��اي �أب � ��و ،املعروف
ب�أ�سطورة مو�سيقى البلوز يف امل�شهد املو�سيقي
بدولة الإمارات العربية املتحدة ،جماهري �إك�سبو
 2020دبي ،ب�أدائه الرائع ملجموعة من �أ�شهر
الأغ ��اين العاملية وبع�ضا م��ن �أغ��ان�ي��ه الأ�صلية
التي يقدمها للمرة الأوىل ،وذلك خالل احلفل
الذي قدمه على م�سرح دبي ملينيوم يف موقع
احلدث الدويل.
ق��دم املو�سيقي ال���ش��اب ال�ب��ال��غ م��ن العمر 30

عاماً �أغنية "انتظرين" ""Wait For Me
 ،وهي �أغنيته الأوىل التي �صدرت منذ حوايل
� 10سنوات ،كما قدم �أدا ًء خا�صاً لأغنية ليونيل
ريت�شي با�سم " ،"All Night Longوالتي
حققت جناحاً كبرياً عام  ،1998م�ضفياً عليها
�أ�سلوبه الفريد يف عزف مو�سيقى البلوز.
وا�ستمتع اجل�م�ه��ور ب��أغ�ن�ي��ات م�ن��وع��ة للمغني
وم�ؤلف الأغ��اين جاي �أب��و ،وهي يعزف بعذوبة
ع�ل��ى غ �ي �ت��اره ،وم�ن�ه��ا �أغ�ن�ي�ت��ي " "Moveو
"."Buckle Up
وق��ال املو�سيقي املقيم يف الإم� ��ارات� ،إن��ه يريد

�أداء �أغ�ن�ي��ة ع�ي��د امل �ي�لاد للجمهور م��ع فرقته
لالحتفال بالعيد ،و�شجع اجلمهور على الغناء
ب�صحبته ،وق��ال" :عيد ميالد جميد للجميع.
�أع�ل��م �أن الكثري م��ن ال�ن��ا���س ق��د انف�صلوا عن
ع��ائ�لات �ه��م ،ومل ي�ت���س��ن للجميع �أن ي�سعدوا
بالتواجد م��ع �أ�سرهم ال�ي��وم .ل��ذا� ،إذا كنت مل
تكن كذلك� ،آمل �أنك تقدر حقيقة �أنك قريب
من �أحبائك".
و�أع� ��رب ج��اي �أب ��و يف ن�ه��اي��ة احل�ف��ل ع��ن �شكره
لإك�سبو  2020دبي ،ولدولة الإمارات العربية
ال" :ح�ضوركم اليوم حقاً
املتحدة ،وللح�ضور قائ ً

يعني لنا الكثري ،نحن نعمل بجد لال�ستعداد
لهذه العرو�ض وعندما نرى �أن هناك �أ�شخا�صاً
ي�شاهدوننا بالفعل ونحن نقوم بهذا العر�ض
من �أجلهم ،ف�إن هذا يحدث فرقاً كبرياً".
جاي �أبو هو مو�سيقي موهوب للغاية ي�سافر �إىل
الكثري من الأم��اك��ن لتقدمي موهبته ،ويتميز
بالطريقة التي يعزف بها على الغيتار بعذوبة
وبلم�سة �ساحرة مفعمة باحليوية ،ولقد و�صل
م�ؤخراً �إىل املراكز الثالثة الأوىل يف م�سابقة
"يا�سالم" للمواهب النا�شئة ،ومنذ ذلك احلني،
ازدادت �شعبيته ب�شكل كبري.

القرية الرتاثية حتاكي املطبخ الإماراتي والب ّناء قدمي ًا يف �إك�سبو 2020
•• �إك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

ت �ع �ت�بر م�ن�ط�ق��ة "�صميم" يف �إك �� �س �ب��و 2020
ال�ن�ق�ط��ة ال�ف��ا��ص�ل��ة ب�ين احل��داث��ة وال �ت��راث ،بني
التقدم واال�ستعانة بالتكنولوجيا وبني الأ�صالة
والتاريخ واملعاناة التي عا�شها الأول��ون يف ع�صور
ما قبل احل��داث��ة والتطور ،وم��ع ذل��ك تعد نقطة
االن� �ط�ل�اق ��ة وال �ب �ح��ث ع ��ن ال �ت �ن �م �ي��ة والتطور
واال�ستفادة من التجارب والثقافات املمتزجة مع
الإم� ��ارات واملن�صهرة فيها ،فتحت ع�ن��وان ر�ؤية
ت��راث �ن��ا �صممت منطقة ال �ت�راث جل ��ذب ال ��زوار
وتو�ضيح ما كانت الدولة عليه يف ال�سابق.
ج �ن��اح ال �ق��ري��ة ال�ت�راث �ي��ة ��ص�م�ي��م ي �ق��ع مبنطقة

اال�ستدامة يف �إك�سبو ،بهدف بناء ج�سر متني بني
الزائر الذي يحر�ص على ر�ؤية الرتاث الإماراتي
وثقافته و�أ�سلوب احلياة اليومية وما و�صلت �إليه
الدولة يف عقود قليلة م�ضت ،متكنت من خاللها
من �شق الطرق وتطوير البنية التحتية واالنفتاح
ع �ل��ى ال �ع ��امل وب �ن ��اء الإن �� �س ��ان ال� ��ذي مت �ك��ن من
جتاوز ال�صعاب وت�شييد �أعلى املن�ش�أت ال�صناعية
وال �ت �ج��اري��ة وامل �ع �م��اري��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ،ف���ض�لا عن
جذب ر�ؤو�س الأموال خلارجية ل�ضخها يف ال�سوق
التجاري وجم��االت االقت�صاد املختلف ،وذل��ك يف
جماالت ال�سياحة والنفط والت�صدير وال�صناعة
والتجارة ،وكل هذه الإجن��ازات حتققت يف �سنوات
قليلة ،وذل��ك م��ن خ�لال �سن ال�ق��وان�ين الداعمة

لال�ستثمار وتعزيزاً لبناء ج�سر مع دول العامل.
ت�ضم القرية الرتاثية يف منطقة �صميم العديد
م��ن �أمن � ��اط احل �ي��اة الأوىل ال �ت��ى ك ��ان يعي�شها
الأولني ،من بني هذه الأمناط تلك التى و�ضعت
يف اجلهة اليمنى من املدخل وهى عبارة عن مكان
خ�ص�ص للمطبخ الإماراتي القدمي ،ت�ستقبل الزوار
ال�سيدة مهلة يف مكان عد ليكون منوذجا تعر�ض
ف�ي��ه خ �ط��وات �إع� ��داد اخل�ب��ز م��ن م��رح�ل��ة و�صول
احلبوب وطحنها بو�سيلة الرحاية امل�صنوعة من
مواد البناء وهى عبارة عن �أ�سطوانتني ثقيلتني
بهما ثقب يف املنت�صف وو�ضعا يف ع�م��ود خ�شبي
والدائرة العلوية بها يد خ�شبية وطريقة العمل
هو االم�ساك باليد ولفها يف اجت��اه واح��د بعد �أن

يتم و�ضع احلبوب بني ال��دائ��رت�ين ،وم��ن ثم يتم
�صحن احلبوب وحتويلها �إىل دقيق �صالح للعجني
ث��م تتم بعد ذل��ك مرحلة العجني بوا�سطة املاء
وتركه فرتة زمنية ثم يتم خبزه وتناوله ،كل هذه
املراحل تقوم ب�شرحها للزوار مما ينال ا�ستح�سان
اجلمهور.
وعلى م�سافة قريبة يجل�س حممد �أحمد �سعيد
ال�شحي لي�شرح ل�ل��زوار كيفية ا�ستخدام اجلريد
�سعف النخيل لت�سقيف ��س�ط��وح ال�ب�ي��وت قدمياً
وحمايتها من الربد واملطر وحرارة ال�شم�س ،يقول
يف البداية يتم و�ضع الأخ�شاب مب�سافات معلومة
ث��م ي�ت��م و��ض��ع اجل��ري��د وج��دل��ه ب��احل�ب��ال ليكون
مي�ث��اب��ة ح���س�يرة حم�ك�م��ة ال ي��دخ��ل م��ن خاللها

� �ض��وء ،ث��م ي�ت��م ب�ع��د ذل��ك و��ض��ع ال��رم��اد والطني
والبال�ستيك �إن وجد واحلجارة لتثبيت ال�سقف
ومنع املياه من الت�سلل للداخل ،وه��ذا العمل ال
يت�أثر مع مرور الوقت حتى بعد  50عاماً .و�سبق
و�أن زرنا القرية الرتاثية وجتولنا فيها ونقلنا عن
احلرف اليدوية وامل�شغوالت املبتكرة واملنت�شرة يف
ذاك الوقت ،وعر�ضنا يف حوارات مع امل�س�ؤولني عن
كل موقع مثل البيت القدمي واخلطاط و�صناعة
ال�سفن واجلراجري وغريها من النماذج الكثرية
التى ك��ان الإم��ارات��ي يف ال�سابق ميار�سها وت�شكل
ج��زء كبري من حياته اليومية .و�أ��ش��ادت ال�سيدة
مهلة ب��إك���س�ب��و  2020م���ش�يرة �إىل �أن الدولة
حتر�ص على �إح�ي��اء ال�ت�راث واحل�ف��اظ عليه من

خالل ا�ستدعاء كل املهتمني بهذا الرتاث ومنحهم
الفر�صة لعر�ض تاريخ ال�صنعة وعر�ضها كما لو
ك��ان��ت يف ال�سابق ،فمن ي�شاهد املطبخ الإم ��ارات
القدمي ي�شعر وك�أنه بالفعل يحاكي نف�س الفرتة
الزمنية التى كنا ن�سخدمه فيها با�ستمرار وب�شكل
يومي ،فاملطبخ الإماراتي مل تنطف�أ له نار يومياً،
فاخلبز ي�صنع ك��ل ي��وم وال ي�خ��زن ط��وي�ل ً
ا ،وقد
�أبدعت الأمهات واجل��دات يف ذلك وكن يجتهدن
ويتعنب م��ن �أج��ل الأ� �س��رة ،وثمنت دور القائمني
على القرية الرتاثية على �أنهم منحوها الفر�صة
لأن تكون جزء من كيان كبري يحافظ على الرتاث
والعادات والتقاليد وت�صبح واحدة ممن ي�شاركون
يف ر�ؤية تراثنا.
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ليا �سالونغا وجوي �ستيلجو ي�سحرون اجلماهري ب�أدائهم املذهل يف يوم عيد امليالد

•• دبي  -الفجر

� �س �ح��رت امل �م �ث �ل��ة وامل �غ �ن �ي��ة احل ��ائ ��زة على
جوائز ليا �سالونغا ،واملغني وعازف البيانو
ال���ش�ه�ير ع��امل �ي �اً ج��و ��س�ت�ي�ل�ج��و ،املعجبني
ب�أدائهم املذهل؛ احتفا ًال بيوم عيد امليالد
خ�ل�ال احل�ف��ل ال�غ��ام��ر ال ��ذي ا�ست�ضافته
من�صة اليوبيل يف �إك�سبو  2020دبي.
وجتمع مئات ال��زوار حول من�صة اليوبيل
حل�ضور الأم�سية املو�سيقية ،التي بد�أت
ب ��أداء ا�ستثنائي للمغني وم��ؤل��ف الأغاين
�ستيلجو  ،لعر�ضه الذي يجمع بني الذكاء
والأناقة ،وتبعته املغنية الفلبينية �سالونغا،
التي جعلت اجلمهور يرق�ص ويغني مع
الأغاين الأكرث �شعبية يف امل�سرح املو�سيقي،
امل�ن��ا��س�ب��ة ل �ف�ترة االح �ت �ف��ال ب�ع�ي��د امليالد
املجيد ،بالإ�ضافة �إىل �أدائ�ه��ا لبع�ض من
�أجنح الأغاين على م�ستوى العامل.
و�أرادت املغنية �سالونغا خالل عر�ضها �أن
ت�شارك اجلمهور ف��رح��ة عيد امل�ي�لاد من
خ�ل�ال �أغ�ن�ي��ات "�أيتها الليلة املقد�سة"،

و"ها ه��و ع�ي��د امليالد" و"امنح نف�سك
م �ي�ل�ادا جم �ي��دا �صغريا" ،وغ�ي�ره��ا من
الأغنيات املميزة.
مي� �ث ��ل ال� �ع ��ر� ��ض �أول ح� �ف ��ل مو�سيقي
ل�سالونغا �أم ��ام ج�م�ه��ور ح��ي م�ن��ذ مار�س
 ،2020عندما غنت يف دبي �أوبرا ،قبل
�أن ت��وق��ف جائحة كوفيد -19احلفالت

املو�سيقية ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل .وقالت
�سالونغا�" :آخر م��رة قدمت فيها عر�ضاً
�أمام اجلمهور كانت هنا يف دبي! هل ذهب
بع�ضكم �إىل دبي �أوبرا يف مار�س 2020؟
لقد كان وقت عدم اليقني ،ح�سناً ،ال يزال
الأم� ��ر ك��ذل��ك ،لكنني �أع�ت�ق��د �أن �ن��ا متكنا
جميعاً م��ن معرفة كيفية امل�ضي قدماً،

ف�أنا �أنظر �إىل ه��ذا احل�شد و�أن�ت��م جميعاً
ترتدون �أقنعة الوجه الطبية� ،أنا فخورة
ج��داً بكم" .و�أ��ض��اف��ت يف نهاية عر�ضها:
"�شكراً للجميع يف �إك�سبو  2020دبي� ،إنها
معجزة عيد امليالد التي قمنا بها بالفعل،
�إنه �أمر مذهل� ،شكراً لكم جميعاً لوجودكم
هنا وق�ضاء يوم عيد امليالد معنا".
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لدى �سالونغا م�سرية فنية طويلة تت�ضمن
ال�ق�ي��ام ب�شخ�صية كيم يف مِ ����س �سايغون،
وتقدمي الأداء ال�صوتي ل�شخ�صيتني من
�شخ�صيات �أم�يرات دي��زين ال�شهرية وهن
الأم �ي�رة ي��ا��س�م�ين ،وم ��والن ،ك�م��ا ح�صلت
� �س��ال��ون �غ��ا ع �ل��ى ج ��ائ ��زة ت��وم��ي املرموقة
واملعروفة على م�ستوى العامل.

فنانون التينيون ي�ضفون احليوية على �أجواء �إك�سبو  2020دبي قبل نهاية العام

•• دبي– الفجر

ي�ق��دم ث�لاث��ة فنانني م��وه��وب�ين� ،إيقاعات
�أمريكا اجلنوبية و�أنغامها الراق�صة �إىل
ال �ع��امل ع�بر من�صة �إك���س�ب��و  2020دبي
اجلاري ،ليبثوا احلما�س واحليوية يف هواة
املو�سيقى من زوار احل��دث ال��دويل و�سط
االحتفاالت الكربى التي ينظمها مبنا�سبة
الأعياد وال�سنة اجلديدة
ح �ي��ث ��س�ت�ن�ق��ل امل �غ �ن �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة حنني
�أب��و �شقرا ،التي مت��زج املو�سيقى العربية
ال�ك�لا��س�ي�ك�ي��ة ب��ال �ت ��أث�يرات ال�ك��وب�ي��ة ،روح
م��و��س�ي�ق��ى ال���س��ال���س��ا �إىل م��وق��ع �إك�سبو
 .2020تقدم (حنني وذا التينو باند)
�أداء ح�ي��وي��ا ع�ل��ى م���س��رح دب ��ي ميلينيوم
ي�ضم مو�سيقى اجل��از وال�سال�سا والتانغو
الأرج� �ن� �ت� �ي� �ن ��ي وه� � ��اي الي � ��ف م� ��ن غ ��ان ��ا،
و�أف ��روب� �ي ��ت غ� ��رب �أف ��ري �ق �ي ��ا ،والنويفو
فالمنكو الإ�سباين .كانت حنني ،املعروفة
ب�صوتها الرنان الدافئ ،قد �أطلقت �ألبومها
الأول� ،آرابو كوباين ،يف عام  .2001غنت
ال �ف �ن��ان��ة اجل ��ذاب ��ة يف ال �� �س��اب��ق ل �ع��دد من
عمالقة ال�ط��رب العربي الراحلني منهم
حم�م��د ع�ب��د ال��وه��اب ،و�أ� �س �م �ه��ان ،وفريد
الأطر�ش و�سيد دروي�ش.
�أم ��ا امل�غ�ن�ي��ة وال��راق �� �ص��ة ال�ك��وب�ي��ة �أوم� ��ارا
ب� ��ورت� ��وون� ��دو ب� �ي�ل�اي ��ث ،وه � ��ي م ��ن �أك�ب�ر
امل� �ط ��رب�ي�ن يف ك ��وب ��ا ،ف �ت �ق��دم تركيبتها
اخلا�صة من لون البولريو الغنائي الكوبي
ومو�سيقى اجل��از الأمريكية على م�سرح

حطب عيد امليالد �أحد �أقدم العادات
دبي ميلينيوم .حتظى بورتووندو بتقدير
كبري يف بالدها منذ عقود ،وانطلقت �إىل
م��رات��ب �أع�ل��ى بو�صفها الع�ضو الن�سائي
ال��وح �ي��د يف ال �ف��رق��ة ال �ك��وب �ي��ة العامرة
بالنجوم واحلا�صلة على جائزة غرامي،
"بوينا في�ستا �سو�شال كلوب".
بياليث �أي���ض��ا ع�ضو م�ؤ�س�س يف الفرقة
ال �غ �ن��ائ �ي��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة "كوارتيتو دايدا"
وت �ع��اون��ت م ��ع ال �ع��دي��د م ��ن املو�سيقيني
ال �ك��وب �ي�ي�ن امل �ه �م�ي�ن يف ح �ي��ات �ه��ا املهنية
الطويلة ،مب��ا يف ذل��ك خوليو هوترييث،
وخ��وان �ي �ت��و م��ارك �ي��ث وت���ش��وت���ش��و فالدي.
تعتزم النجمة تقدمي �أغنيات م�ستوحاة
من احلب واحلياة والأ�شخا�ص والطبيعة،
وال ي���س�ع�ه��ا االن �ت �ظ��ار ل�ل�غ�ن��اء يف �إك�سبو
 2020دبي لأنه بب�ساطة يجمع "العامل

كله حتت نف�س ال�سقف!"
وقالت �أومارا بورتووندو بياليث" :يحتاج
الب�شر �إىل العمل يف �سالم لتحقيق �أهداف
كبرية يف امل�ستقبل"
�أما امللحن وكاتب الأغاين الت�شيلي �سريهيو
كاتاالن فيقدم على م�سرح دبي ميلينيوم
جمموعة ممتعة ت�ضم مو�سيقى البوب،
والأغنيات الرومان�سية ال�شعبية ،والفانك
والفالمنكو� .إذ جتمع فرقته مو�سيقيني
م��ن خم�ت�ل��ف �أن �ح ��اء ال �ع��امل مب��ا يف ذلك
�شيلي وكوبا واململكة املتحدة وكازاخ�ستان
ومولدوفا ،و َتعد اجلمهور بالتايل مبزيج
م��ن �إي�ق��اع��ات �أم��ري�ك��ا اجلنوبية و�أوروب ��ا.
وو�صف كاتاالن م�شاعره عند اكت�شافه �أنه
�سيقدم حفال يف �إك�سبو  2020بالقول �أنه
ي�شكل "مفاج�أة �سعيدة".

جناح �أندورا يف �إك�سبو  2020دبي..
تقليد خا�ص لالحتفال بالكري�سما�س

•• دبي– الفجر

وق��ال �سريهيو ك��ات��االن�" :أنظار اجلميع
يف العامل متجهة الآن �إىل �إك�سبو 2020
ودب� ��ي� .إن ه ��ذه ف��ر��ص��ة ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة �أم ��ام
الفنانني مل�شاركة �إبداعاتهم".
ي �ق��ام ح �ف��ل ح �ن�ين �أب � ��و � �ش �ق��را ،و�أوم � � ��ارا

بورتووندو بياليز ،و�سريهيو كاتاالن على
م�سرح دب��ي ميلينيوم ب��داي��ة م��ن ال�ساعة
ال�ت��ا��س�ع��ة وال�ن���ص��ف م��ن م���س��اء ي ��وم 30
دي�سمرب بتوقيت دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة.

يكت�شف الأطفال والكبار على حد �سواء الطريقة اخلا�صة لالحتفال بعيد
امليالد (الكري�سما�س) يف جناح دولة �أندورا يف �إك�سبو  2020دبي ،والذي
عر�ض لزواره تقليدا غري عادي لالحتفال ،هو "تيو دي نادال"� ،أو "حطب
عيد امليالد".
يُعد تقليد "تيو دي نادال" �أحد �أقدم العادات يف �أندورا وكاتالونيا؛ ويتميز
ب�أن تكون قطعة جموفة من اخل�شب مليئة باحللوى �أو الهدايا ال�صغرية
ومزينة بوجه ي�شبه وج��ه رج��ل الثلج له �أربعة �أرج��ل من اخل�شب �أي�ضا.
وتن�ص التقاليد على �أن يعتني الأط�ف��ال جيدا باخل�شب يف الأي ��ام التي
ت�سبق عيد امليالد ،واحلفاظ عليه دافئا و�إطعامه ،حتى ينتج احللوى �أو
الهدايا ع�شية عيد امليالد .زوار جناح �أن��دورا �أمكنهم امل�شاركة يف تقليد
�ضرب "حطب عيد امليالد" بالع�صا ،على �أنغام �أن�شودة خا�صة قبل ا�ستعادة
احللوى اللذيذة من حطب عيد امليالد.

ت�س ّلق بنجاح  30قمة جبلية

مت�س ّلق اجلبال الكازاخ�ستاين امل�شهور ً
عامليا ي�شارك يف �إك�سبو  2020دبي للرتويج ملعامل اجلذب ال�سياحي يف بالده
•• دبي -الفجر

�شارك مت�س ّلق اجلبال الكازاخ�ستاين امل�شهور عاملياً
و�سفري ال�ن��واي��ا احل�سنة "ماك�سوت زهومايف"
يف اح �ت �ف��االت ب�ل�اده ب��ال�ي��وم ال��وط�ن��ي يف �إك�سبو
 2020دب��ي ،م�ستفيداً من ه��ذه املنا�سبة من
خ�لال ت�سليط ال�ضوء على املقومات ال�سياحية
التي ت�شتهر بها كازاخ�ستان باعتبارها من �أف�ضل
الوجهات العاملية لت�س ّلق اجلبال.
وك��ان "زهومايف" ق��د ق��اد فريقاً م��ن مت�سلقي
اجل �ب��ال ه ��ذا ال �ع��ام ليت�س ّلقوا ب�ن�ج��اح  30قمة
جبلية اح�ت�ف��ا ًء ب��ال��ذك��رى ال�سنوية ال �ـ  30على
ا�ستقالل البالد.
وبهذه املنا�سبة ،قال "زهومايف"" :يوفر �إك�سبو
 2020دبي �أف�ضل من�صة للرتويج لبالدنا على
ال�ساحة العاملية ،وت�سليط ال�ضوء على املجموعة
امل �ت �ن��وع��ة م ��ن ن �ق��اط اجل � ��ذب ال �� �س �ي��اح �ي��ة عرب
�أرا�ضينا .ويتمثل التحدي الأكرث �إثارة لالهتمام
ال��ذي تقدمه كازاخ�ستان يف جبالها ،ال�ت��ي تعِد
الزوار بتجربة مذهلة مفعمة باحليوية ال تن�سى.
وعلى الرغم من �أن ه��ذه القمم ال ت�شكل �سوى
 % 10من مناظر البالد الطبيعية ال�ساحرة،

فقد �أ�صبحت تتمتع ب�شهرة عاملية كبرية وباتت
م�ق���ص��داً ل�ل�ح�م�لات اال�ستك�شافية م��ن خمتلف
�أن� �ح ��اء العامل" .و�أ� � �ض ��اف" :كل ع ��ام جتتذب
القمم الكازاخ�ستانية ع ��دداً ك�ب�يراً م��ن ال�سياح
من جميع �أنحاء العامل .حيث ت�ستقطب قممنا

ك�ل ً
ا م��ن املت�سلقني ال�ه��واة واملحرتفني على حد
�سواء ،وجتعلهم ي�شعرون برغبة ال تقاوم لتحدي
واختبار قدراتهم يف جبال تيان �شان �أو دزجنر
�أالتاو� ،أو حتى على حواف جبال كاركارالين�سكي".
وجنح "زهومايف" ،قائد الفريق الوطني الذي

ينحدر من مدينة "�أملاتي" ،يف ت�س ّلق القمم الـ 14
الأعلى يف العامل خ�لال ف�ترة � 10سنوات و10
�أيام ،مبا يف ذلك ت�س ّلق قمة جبل ايفر�ست مرتني،
وذل��ك ب��دون احلاجة ال�ستخدام �أك�سجني �إ�ضايف
�أو حتى دعم من مر�شدين ،لريفع العلم الوطني

لكازاخ�ستان فوق �أعلى قمة يف العامل.
ول �ط��امل��ا ارت �ب��ط "زهومايف" ب �ع�لاق��ات وثيقة
م��ع الأخ��وي��ة العاملية ملت�سلقي اجل�ب��ال يف بلدان
خمتلفة ،وب�صفة خا�صة الأمريكيتني .وتعترب
بع�ض امل��واق��ع الكازاخ�ستانية ،ك ��أخ��دود �شارين

ك��ان�ي��ون ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،وه�ضبة ا�ستجورت
الأك�ثر قدماً ،املدرجة �ضمن �أف�ضل  10وجهات
�سياحية يف كازاخ�ستان ،من املناطق التي ت�ستقبل
�أعدادا هائلة من ال�سياح �سنوياً.
وتابع" :تتنوع معامل كازاخ�ستان ما بني املتنزهات
الوطنية واملحميات واملالذات الآمنة ،التي حتظى
بحماية اليون�سكو ك�ج��زء م��ن ال�ت�راث الثقايف
وال�ط�ب�ي�ع��ي ال �ع��امل��ي .وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل اجلبال،
ت�شتمل ال�ث��روات الطبيعية ل ��دى كازاخ�ستان
على ال�سهول ال�لا متناهية وال��ودي��ان ال�ساحرة
واملمرات والبحريات الزمردية البديعة والغابات
ال�صنوبرية وح �ق��ول اخل��زام��ى وامل���س��اج��د حتت
الأر�ض".
و�أ� � �ض� ��اف" :ي�ستمر ه ��ذا ال �ت �ب��اي��ن يف امل�شاهد
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة اخل�ل�اب ��ة ل��دي �ن��ا ب ��اج �ت ��ذاب ال � ��زوار
الدوليني �إىل كازاخ�ستان ،التي تزيد م�ساحتها
ع��ن م�ساحة �أملانيا وال�نروي��ج وال�سويد وفنلندا
وفرن�سا و�إ�سبانيا".
ولدى كازاخ�ستان تاريخ حافل يف ت�س ّلق اجلبال،
حيث ك��ان ف��ري��ق ال�ب�لاد �أول ف��ري��ق ي�ه��زم جميع
القمم ال�ـ  14التي يزيد ارتفاعها عن 8000
مرت.

يتعاون مع جناح اململكة ال�ست�ضافة فعاليات خمتلف ال�شركات

مكتب تايالند للمعار�ض وامل�ؤمترات ي�أمل يف اال�ستعانة ب�أك�سبو دبي  2020لتعزيز القطاع
•• دبي – الفجر

ي�سعد جناح تايالند ،كواحد من �أ�شهر الأجنحة
يف �إك�سبو  2020دبي ،بتلقي الدعم الرتحيبي
م ��ن م �ك �ت��ب ت��اي�ل�ان��د ل �ل �م �ع��ار���ض وامل � ��ؤمت� ��رات
(.)TCEB
ب�صفته الوكالة احلكومية امل�س�ؤولة عن تطوير
وتعزيز ودع��م الأح ��داث وا�سعة النطاق وقطاع
تنظيم امل�ؤمترات واللقاءات واملعار�ض يف تايالند،
ف� � ��إن م �ك �ت��ب ت��اي�ل�ان��د ل �ل �م �ع��ار���ض وامل � ��ؤمت� ��رات
( )TCEBي�أمل يف اال�ستعانة بـ�إك�سبو 2020
دبي لتعزيز القطاع وحت�سني االت�صال الب�شري
والتنقل والتنمية االجتماعية واالقت�صادية يف
جميع �أنحاء العامل .و�إن الهيئة متفائلة � ً
أي�ضا
بكونها �ستكون قادرة على ا�ست�ضافة �أعداد قيا�سية
من فعاليات ال�شركات وا�سعة النطاق يف امل�ستقبل
القريب ،من خ�لال ت�سليط ال�ضوء على املوارد
وامل��راف��ق وامل �ع��امل ال�سياحية وامل�ح��اف��ل العديدة
واملذهلة املوجودة يف تايالند.

ويف حديثها �أث �ن��اء االح�ت�ف��االت بالعيد الوطني
التايلندي يف جناحها باملعر�ض ،ك�شفت الدكتورة
�أت�شاكا �سيبونروانغ ،رئي�س جمل�س �إدارة مكتب
تايالند للمعار�ض وامل��ؤمت��رات (� )TCEBأنه
مت بالفعل �إع �ط��اء �أك�ث�ر م��ن  96مليون جرعة
م��ن اللقاح يف جميع �أن�ح��اء ال�ب�لاد و�أن تايالند
م�ستعدة لتوفري بيئة �آمنة للتجمعات التجارية
املثمرة والقائمة على التكنولوجيا.
��س��واء كانت ال�شركات ترغب يف �إق��ام��ة فعاليات
خ��ا��ص��ة ب�ه��م ب �ج��وار ال��رم��ال امل�شم�سة �أو َ
و�سط
ال�ع�ج��ائ��ب ال�ث�ق��اف�ي��ة يف م��دن ت��اي�لان��د الناب�ضة
باحلياة ،ف�إن العرو�ض الغامرة يف جناح تايالند
تو�ضح ب�صراحة �سبب ق��درة الدولة على تقدمي
العديد من الفر�ص املذهلة لل�شركات.
بالإ�ضافة �إىل الإمكانات الرقمية التي مت �إبرازها
ب��و��ض��وح داخ��ل اجل �ن��اح ،ف ��إن ت��اي�لان��د تعد � ً
أي�ضا
موط ًنا لبع�ض حمافل ال�شركات املذهلة.
على �سبيل املثال ،يقع مركز رويال بوكيت مارينا
ال��دويل للمعار�ض وامل�ؤمترات ()RPMIEC

ع�ل��ى ب�ع��د  25دق�ي�ق��ة ف�ق��ط م��ن م �ط��ار بوكيت
الدويل ،ولأنه يجاور املحيط املتلألئ ف�إنه يعترب
املكان املثايل لإقامة الفعاليات التي تخ�ص منط
احلياة .ومع م�ساحة �أر�ضية داخلية تبلغ 2500
م�ت�ر م��رب��ع ،وم �� �س��اح��ة خ��ارج �ي��ة ت�ب�ل��غ 1000

مرت مربع� ،إ�ضافة �إىل م�ساحة تكفي ال�ستيعاب
 5000ق��ارب ،ف��إن املركز هو الوجهة املثالية
فخم ال يُن�سى.
الجتماع عقول ٍ
ويف ال��وق��ت ذات ��ه ،ف ��إن ق��اع��ة  True Iconيف
بانكوك ،والتي بُنيت كمركز م�ؤمترات على �أحدث

طراز ،تقدم �أعلى م�ستويات الفخامة والرفاهية.
وه��ي م�ت�ع��ددة اال��س�ت�خ��دام��ات وح��دي�ث��ة وميكنها
ا��س�ت�ي�ع��اب  2700م �ق �ع �دًا ع�ل��ى م ��دى م�ساحة
�أر� �ض �ي��ة ت��زي��د ع��ن � 12أل� ��ف م�ت�ر م��رب��ع .هذه
القاعة مثالية لالجتماعات وامل�ؤمترات الدولية
وال�ف�ع��ال�ي��ات الرتفيهية وامل �ع��ار���ض والبطوالت
الريا�ضية لذلك هي واح��دة من �أروع املرافق يف
قطاع تنظيم امل��ؤمت��رات واللقاءات واملعار�ض يف
جنوب �شرق �آ�سيا.
عملت تايالند ،ومنذ بدء اجلائحة ،بجدٍ � ً
أي�ضا
لتطوير وجهاتها الأق��ل �شهرة واف�ت�ت��اح حمطة
ق �ط��ار م��رك��زي��ة ج��دي��دة ه��ي الأك �ب�ر يف منطقة
�آ�سيان (رابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا).
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة �أت���ش��اك��ا ��س�ي�ب��ون��روان��غ ،رئي�س
جمل�س �إدارة مكتب تايالند للمعار�ض وامل�ؤمترات
(" :)TCEBمتا�شياً مع �شعار اجلناح املتمثل
يف" تايالند الرقمية " ،نريد �أن ن�شارك �سبب كون
تايالند هي الوجهة املثالية ل�سياحة الأعمال .لقد
تعاملت تايالند مع اجلائحة بكفاءة عالية ،متامًا

مثل ما فعلت الإم ��ارات العربية املتحدة ،وقمنا
بتطوير وثيقة �إر�شادية خا�صة بنا حتت عنوان
"�إر�شادات نظافة حمافل امل��ؤمت��رات واللقاءات
واملعار�ض" .وق� ��ام م�ك�ت��ب ت��اي�لان��د للمعار�ض
وامل�ؤمترات (ً � )TCEB
أي�ضا ،جن ًبا �إىل جنب مع
رواد الأعمال التايلنديني يف جمال التكنولوجيا،
ب �ت �ح��دي��ث ب�ن�ي�ت�ن��ا ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا من
�أج ��ل ت�ق��دمي امل��زي��د م��ن التنظيم يف الفعاليات
احل �� �ض��وري��ة وع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت وامل �خ �ت �ل �ط��ة .ويف
الواقع وافقت احلكومة التايلندية على تقدمي
مناق�صة ال�ست�ضافة املعر�ض الدويل املتخ�ص�ص
الأول يف ب��وك �ي��ت يف ع� ��ام  ،2028ومعر�ض
الب�ستنة يف ك��ل م��ن ودون ت��اين يف ع��ام 2026
وناخورن رات�شا�سيما يف عام  .2029ومن املتوقع
�أن ت��ول��د ه��ذه الفعاليات ال�ث�لاث �إي� ��رادات تزيد
عن  100مليار باهت ،الأمر الذي يو�ضح مدى
تفاين تايالند لتطوير قطاع تنظيم امل�ؤمترات
واللقاءات واملعار�ض ( )MICEاخلا�ص بها �إىل
�أق�صى �إمكاناته".
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
بارديب كومار جيان �شاند �شركة الإمارات للت�أمني �شركة الوثبة الوطنية للت�أمني
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2018/ M0002850مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :بارديب كومار جيان �شاند
�شركة الإمارات للت�أمني � -شركة الوثبة الوطنية للت�أمني
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ مرمي عبداهلل علي هوي�شل النعيمي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 213611 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.
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وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  178ل�سنة 2017
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)
املنفذ �ضده  -1 /عبداهلل جمعه ال�سري  -2حممد عبداهلل جمعة ال�سري
ل�صالح طالب التنفيذ  /بنك بريوت �ش.م.ل
تعلن حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع االمارات للمزادات
 http://www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق
 ،05/1/2022وذلك لبيع العقارين العائد ملكيتهما للمنفذ �ضدهم (لأعلى عطاء) و�أو�صاف العقارين على النحو
التايل  :العقار قطعة رقم  158ملك مبنطقة الند/حي القا�سمية ب�إمارة ال�شارقة� ،سعر التثمني 33,570,000 :
درهم (ثالثة وثالثون مليون وخم�سمائة و�سبعون �ألف درهم) �سعر العر�ض بعد التخفي�ض  16,785,000 :درهم،
وهو عبارة عن بناية �سكنية جتارية ار�ضي  15 +يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او
مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة
ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae
وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع
املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

عن  /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حمكمة التنفيذ املدنية

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للخربة
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وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  178ل�سنة 2017
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
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يف الدعوى رقم � 2020/585إ�ستئناف جتاري  -دبي

املنفذ �ضده � -1 /شركة ميدل اي�ست ليميتد  -ال�شرق الو�سط للطاقة املحدودة  -2 ،املجموعة اال�ستثمارية اخل�صو�صية املحدودة ذ.م.م،
 -3عبداهلل جمعه ال�سري  -4ماجد عبداهلل جمعه ال�سري  -5حممد عبداهلل جمعة ال�سري  -العنوان  :ال�شارقة  -اللية  -بالقرب من
ميناء خالد � -شارع �سلطان الأول  -بداية فال �أويل – مكتب رقم  - 1هاتف رقم 065289814
ل�صالح طالب التنفيذ  /بنك بريوت �ش.م.ل
تعلن حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع االمارات للمزادات
 http://www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  ،05/1/2022وذلك
لبيع العقارين العائد ملكيتهما للمنفذ �ضدهم (لأعلى عطاء) و�أو�صاف العقارين على النحو التايل :العقار قطعة رقم  158ملك
مبنطقة الند/حي القا�سمية ب�إمارة ال�شارقة� ،سعر التثمني  33,570,000 :درهم (ثالثة وثالثون مليون وخم�سمائة و�سبعون �ألف
درهم) �سعر العر�ض بعد التخفي�ض  16,785,000 :درهم ،وهو عبارة عن بناية �سكنية جتارية ار�ضي 15 +
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات للمزادات
 www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من
م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

امل�ست�أنف  - 1 /تك�سا�س الند جروب (�ش ذ م م)  -2بهروز �ساري خان كوركاين
بوكالة املحامي  /الأهلي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
املعلن �إليها  /امل�ست�أنف �ضدهم  -2 /ام ا�س ان للتجارة  -م م ح (مكتب متثيل) � -3 ،شب دو�ست تيمور ماالمريى
 -4فاينايل بيزن�س للتجارة العامة (م م ح) � -5سليكتور للتجارة  -م م ح  -6جنم الهدى جيرنال
يف الدعوى رقم (� )2020/585إ�ستئناف جتاري  -دبي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اخلمي�س
املوافق  2021/12/30يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم
التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية expert@alsharid.com
تليفون 042555155 :
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى
 ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ امل�أمورية وا�ستالم
امل�ستندات والتعقيب عليها.

اخلبري � /سارة را�شد املن�صوري
رقم القيد مبحاكم دبي 564
رقم القيد بوزارة العدل 157

عن  /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007984مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :املدعي عليها رقم  - 2ويليام �سنز للدعاية وكيلى ادري ترافل خلدمات ال�سياحة
الرتفيهية  -جمهول حمل الإقامة  :را�س اخليمة
نعلمكم ان املدعية خولة ماجد �سعيد ابراهيم ال�شام�سي � -إماراتية اجلن�سية
قد اقامت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب فيها باالتي :
 )1الزام املدعي عليهما با�سرتجاع مبلغ ( )8,000درهم
 )2الزام املدعي عليهما بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة.
� )3إعالن املدعي عليهما باجلل�سة والئحة االدعاء
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/29أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/22م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007984مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :لوليت جري�س كالون�سالج
جمهول حمل الإقامة  :ابوظبي (ح�سب ورقة التحري)
نعلمكم ان املدعية خولة ماجد �سعيد ابراهيم ال�شام�سي � -إماراتية اجلن�سية
قد اقامت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب فيها باالتي :
 )1الزام املدعي عليهما با�سرتجاع مبلغ ( )8,000درهم
 )2الزام املدعي عليهما بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة.
� )3إعالن املدعي عليهما باجلل�سة والئحة االدعاء
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/29أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/22م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل
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70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة ال�شارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  / SHCFICIPOR2020 /0002619جتاري (جزئي)

�إىل � :شركة هيلينك �سيز �أ�س �إيه  -جمهول حمل الإقامة  :جمهورية ليربيا  -مونروفيا � -شارع برود 80
الربيد االلكرتوين pete@hellenicpetroleumllc.com.:
نعلمكم ب�أن املدعي (ة) � /إنرتنا�شيونال مارين & �إنريجي م.د.م�.س International Marine& Energy DMCC -
العنوان  /حمل الإقامة � :إمارة دبي  -منطقة �أبراج بحرية جمريا  -القطاع �إي  -برج �صبا  - 1هاتف  - 044228981فاك�س 044229068
 الربيد االلكرتوين bunkers@ime-uae.comقد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بـــ  )1( -:حتديد �أقرب جل�سة لنظر الدعوي و�إعالن املدعي عليهما بها� )2( .ضم ملف االمر علي
عري�ضة رقم “ 2020/2431حجز حتفظي جتاري” ال�صادر بتاريخ  2020/6/2مللف الدعوي املاثلة ومن ثم احلكم ب�صحته وتثبيته.
( )3احلكم ب�إلزام املدعي عليهما ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره  4,771,013.23درهم �إماراتي (�أربعة ماليني و�سبعمائة واحد و�سبعون
�ألف وثالثة ع�شر درهم وثالثة وع�شرون فل�سا) ،بالإ�ضافة �إىل الفوائد الت�أخريية وقدرها � %12شهريا من وقت تقاع�س املدعي عليهما عن
ال�سداد وحتى متام ال�سداد مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة )4( .احلكم بتثبيت احلجز التحفظي ال�صادر يف االمر على عري�ضة رقم
“ 2020/2431حجز حتفظي جتاري” واالمر ببيع ال�سفينة “ماريو�س” “ “ Mariosرقم �أي�.أم�.أو 9121314 .والأمر ب�شروط البيع
واليوم املعني لإجرائه والثمن اال�سا�سي وذلك وفقا ملا هو من�صو�ص عليه يف املادة ( )121من القانون التجاري البحري )5( .احلكم ب�إلزام املدعي
عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الثانية حمكمة ال�شارقه الإحتادية �صباح يوم الثالثاء املوافق
 2022/01/04ال�ساعة  08:30لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن
املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

70535

وزارة العدل
العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -م�صبغة احمد الأن�صاري
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0002166عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :م�صبغة احمد الأن�صاري
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد ب�شري ح�سني علي احمد  -اجلن�سية بنجالدي�شي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 24578.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة ال�شارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  / SHCFICIPOR2020 /0002559جتاري (جزئي)

�إىل  :الزيت الأول لتزويد ال�سفن بالوقود  -جمهول حمل الإقامة  :خورفكان ال�شرق خلف �شارع الكورني�ش مكتب رقم 216
الطابق الثاين ملك دائرة املوانئ البحرية واجلمارك هاتف رقم 0504333683
نعلمكم ب�أن املدعي (ة) � /إنرتنا�شيونال مارين & �إنريجي م.د.م�.س International Marine& Energy DMCC
العنوان  /حمل الإقامة � :إمارة دبي  -منطقة �أبراج بحرية جمريا  -القطاع �إي  -برج �صبا  - 1هاتف - 044228981
فاك�س  - 044229068الربيد االلكرتوين bunkers@ime-uae.com
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــــ :
�أوال  :حتديد �أقرب جل�سة لنظر الدعوى و�إعالن املدعي عليها بها.
ثانيا  :احلكم ب�إلزام املدعى عليهما ب�أن ي�ؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره  2,930,330.27درهم �إماراتي (مليونني وت�سعمائة
وثالثون �ألف وثالثمائة وثالثني درهما و�سبعة وع�شرون فل�سا) بالإ�ضافة اىل الفائدة الت�أخريية بواقع  %12من تاريخ
رفع الدعوي حتى متام ال�سداد مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة .ثالثا � :إلزام املدعى عليهما بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة .لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية االويل حمكمة ال�شارقه
الإحتادية �صباح يوم الأثنني املوافق  2022/01/10ال�ساعة  08:30لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات  ،ويف حالة
عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
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70392

�إخطار عديل بالوفاء

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032721

اخطار عديل للوفاء مببلغ  32000درهم
املخطر  :يو�سف حممد ابرهيم املازمي  -اماراتي اجلن�سية  ،ب�صفته وكيال عن ال�سيد � /أ�سامه فهمي عبد املجيد نا�صر  -اردين اجلن�سية  ،مبوجب وكالة
عامة م�صدقة �أمام ال�سيد الكاتب العدل بدبي رقم حمرر  - 41925/2021 :العنوان  :ال�شارقة  ،املجاز  ، 3بناية زهرة املدائن  ،ال�شقة رقم ، 1801
هاتف رقم ، 0507762808
املخطر اليهما  -1 :بيور ووتر لرتكيب �أحوا�ض ال�سباحة �ش ذ،م،م PURE WATER SWIMMING POOLS INSTALLATION LLC ،
 -2 .1هيثم نبيه عبدالفتاح لباده � -أردين اجلن�سية
العنوان  :دبي  ،جبل علي ال�صناعية الأوىل  ،م�ستودع رقم  16ملك علي نا�صر �صالح لوتاه  ،قطعة �أر�ض رقم � ، 599-1112صندوق بريد رقم ، 94203
فاك�س رقم  ، 042941313 :هاتف رقم  ، 042941313 :هاتف متحرك 0506644732 :
املو�ضوع � :إنذار قانوين
ملا كان املخطر يداين املخطر �إليه مببلغ وقدره  32،000درهم (�إثنان وثالثون �ألف درهم) قيمة عدد �أربع �شيكات على النحو التايل :
 .1مبلغ  4000درهم مبوجب ال�شيك رقم 100109بتاريخ  2021/6/1وامل�سحوب على نور بنك ،
 .2مبلغ  10،000درهم مبوجب ال�شيك رقم 100110بتاريخ  2021/7/1وامل�سحوب على نور بنك
 .3مبلغ  10،000درهم مبوجب ال�شيك رقم 100081بتاريخ  2021/8/1وامل�سحوب على نور بنك ،
 .4مبلغ  8000درهم مبوجب ال�شيك رقم 100123بتاريخ  2021/9/1وامل�سحوب على نور بنك ،
والذي ارتد جميعهم دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد  ،بيد �أن املخطر اليهما ابا وامتنعا عن الوفاء بالتزاماتهما املتفق عليها  ،مما يعد معه اخالال منها مبا
هو متفق عليه  ،بناء عليه  -ف�إننا نيابة عن املخطر نخطركم ب�ضرورة �سداد املديونية املذكورة بعالية مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق
خالل خم�سة �أيام من تاريخه ،واال ف�إننا �سن�ضطر �إىل �إتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتح�صيل حقوق موكلنا مع حتميكلم الر�سوم وامل�صاريف وبدل �أتعاب
املحاماة  ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اخطار منا بذلك...

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  584/2020/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/110عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 584,160/34درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :م�صرف الإمارات الإ�سالمي (م�ساهمة عامة)  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبية  -مبنى رقم  16الطابق الثالث -
هاتف رقم  04/2227008موبايل رقم  - 0557016552 :مكاين ( - )3135291835وميثله  :حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  :عمر م�صطفى حممد �أحمد  -عنوانه � :إم��ارة دب��ي  -منطقة وادي ال�صفا  - 5م�شروع �سكاي كورت�س ت��اور بي  -املبنى رقم
( )2ال���ش�ق��ة رق ��م ( )2006ال �ط��اب��ق رق ��م ( )20ق�ط�ع��ة االر�� ��ض رق ��م ( )272رق ��م ال�ب�ل��دي��ة (- 0502452702 - )648 - 8684
omarbadran2000@yahoo.com
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أن�ي��ط بها البيع (�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض  - 272رقم البلدية - 9265 - 648 :
امل�ساحة  98.73 :مرت مربع رقم املبنى  - 2 :ا�سم املبنى � :سكاي كورت�س  - Bرقم الوحدة  - 2006القيمة الكلية  516,216.73 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0039861
تنازل /بيع

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  584/2020/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/110عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 584,160/34درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :م�صرف الإمارات الإ�سالمي (م�ساهمة عامة)  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبية  -مبنى رقم  16الطابق الثالث -
هاتف رقم  04/2227008موبايل رقم  - 0557016552 :مكاين ( - )3135291835وميثله  :حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  :عمر م�صطفى حممد �أحمد  -عنوانه � :إم��ارة دب��ي  -منطقة وادي ال�صفا  - 5م�شروع �سكاي كورت�س ت��اور بي  -املبنى رقم
( )2ال���ش�ق��ة رق ��م ( )2006ال �ط��اب��ق رق ��م ( )20ق�ط�ع��ة االر�� ��ض رق ��م ( )272رق ��م ال�ب�ل��دي��ة (- 0502452702 - )648 - 8684
omarbadran2000@yahoo.com
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أن�ي��ط بها البيع (�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض  - 272رقم البلدية - 9265 - 648 :
امل�ساحة  98.73 :مرت مربع رقم املبنى  - 2 :ا�سم املبنى � :سكاي كورت�س  - Bرقم الوحدة  - 2006القيمة الكلية  516,216.73 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

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

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد�/سراج بن ها�شم – اجلن�سية :بنغالدي�ش  -يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد/معظم مال فورمان موال -
اجلن�سية:بنغالدي�ش - ،يف الرخ�صة امل�سماه (معظم و�سراج ل�صيانة ال�سيارات) ال�صادرة من
دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)786298تعديالت �أخرى :اليوجد،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1/10185

70608

املنذر  :كا�سبيان للكيماويات �ش م ح
بوكاله املحامي  :خليفه يو�سف بن عمري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
املنذر اليه  :را�شد بن فهد بن نا�صر اليمني
املو�ضوع /انذار عدىل بالن�شر
نخــــاطبكم وننــــذركم ب�ضرورة �ســــــداد كامـل املبـالغ املرت�صـدة بـذمتكم للمنـذرة والبـالغ وقـــــــدره
 107,739,67درهـــم (مائـة و �سبعة �ألـف و�ســـــــبعمائة وت�سـعة وثالثـــون درهـــم و�سـبعة و �ســتون فل�سـا)
وذلـك خـالل خم�سـة ايــام مـن تــاریخ اعالمكـم مب�ضمون هذا االنذار.
لذلك  ،فان املنذرة ومبوجب هذا الإنذار ينبه على املنذر �إليه املبادرة �إىل �سداد املبالغ امل�ستحقة بذمتكم فوراً
مببلغ وقدره  107,739,67درهم (مائة و �سبعة �ألف و �سبعمائة و ت�سعة و ثالثون درهم و �سبعة و �ستون
فل�ساً) خالل � 5أيام من تاريخ االنذار حتى ال ن�ضطر �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتح�صيل كامل
حقوق موكلنا ،وحتميلكم جميع ما قد ين�ش�أ عن ذلك من م�صاريف ور�سوم و�أتعاب حماماة وفوائد ت�أخريية
 ،ف� ً
ضال عن املطالبة بالتعوي�ض عما �أ�صابه من �أ�ضرار نتيجة ت�أخركم يف ال�سداد مع احتفاظ موكلنا بكافة
حقوقه القانونية الأخرى وذلك يف خالل � 5أيام من تاريخ اعالمكم بهذا الإنذار.

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0039859
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد�/سامل ح�سن �سامل عبيد ال علي  -اجلن�سية :الإمارات – يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد/ارفاد كاليلتريوفاليل
حممد على  -اجلن�سية:الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (عنرب مدينة القا�سمية) ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)611028تعديالت �أخرى :تغيري ال�شكل
القانوين للرخ�صة من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ،م،م) ،تغيري اال�سم
التجاري للرخ�صة من (عنرب مدينة القا�سمية) �إىل (عنرب مدينة القا�سمية ذ،م،م �شركة ال�شخ�ص
الواحد) ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

اىل  :ظفر اقبال خلدمات تنظيف املباين  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -م�ضفوت  - 3امل�ؤجر �صالح الكعبي حمل رقم 2
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /حممد ح�سن غونو مياه مياه  -العنوان  /حمل الإقامة  :عجمان اجلرف امام حمكمة
عجمان رقم الهاتف 971581758545 :
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــــــ :
�أوال  :حتديد اقرب جل�سة لنظر الدعوى وال�سماح باعالن املدعي عليها
ثانيا  :الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ  1800درهم والفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام
ثالثا  :الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية الثانية حمكمة عجمان الإحتادية �صباح
يوم  ......املوافق  2022/1/11ال�ساعة  9.00لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال
وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  2021/12/23م.
مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1/10183

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

70533

70608

املنذر  :زی�شان حممد �شيخ ،هندي اجلن�سية ،احمل بطاقة هوية رقم ( )784-1979-7185020-7وميثلـه
ال�سـيد� /شـمـ�س الـدين اميـري عثمـان تـوتـادامويل ،هنـدي اجلن�سية ،يحمـل بطـاقـة هـويـة رقـم (-5972460-0
 )784-1983مبوجـب الوكالـة امل�صـدقة رقــم ( ،)2016/1/165904بتـاريخ 2016/8/4
العنوان  :االمارات العربية املتحدة  -هاتف رقم 0557774022 :
املنذر �إليه  :ال�سادة /احتاد التميز للتجارة العامة (�ش ذ م م) رقم الرخ�صة � 581368 :صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية  -دبي العنوان ( :دبي  -ا�سم املبنى  :بالزو فري�سات�ش�شي  -رقم االر�ض - 460 :املنطقة :اجلداف  -رقم
مكاين  - 3297591112 :رقم البلدية  - 326-865 :نوع العقار � :شقه �سكنية  -رقم العقار )2716 :
 االمارات العربية املتحدة  -هاتف متحرك 052837773 :ومبوجـب هـذا الإنذار العـدلـي فـان املنـذر ينـذر املنـذر �إليـه ب�ضرورة �إخـالء العقـار بعـد انق�ضـاء املهلـه القانونيـة
املقدرة بـ (� )12شـهرا ،وذلـك ابتـداء مـن تـاريخ ا�ستالم املنـذر اليـه هـذا االنـذار العـديل .ويحتفظ املنـذر بحقـه كـامال
مبطالبـة املنـذر �إليـه بـالتعوي�ض والعطـل وال�ضـرر عنـد �أي تـ�أخري فـي �إخـالء العقـار ،واال �سـوف ي�ضـطر املنـذر التخـاذ
كافـة االجـراءات القانونيـة �ضـده مبـا فيهـا اقامـة الـدعوى الق�ضـائية وا�ست�صـدار امـر االداء ،مـع حتميـل املنـذر �إليـه
بكـافـة ر�سـوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

االمارات العربية املتحدة
العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

70533

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة الفجرية الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  FUCFICIPOR2021 /0000508جتاري (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة الفجرية الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  FUCFICIPOR2020 /0000739جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه حمدان عبداهلل حممد را�شد املر�شدي
العنوان  :جمهول حمل االقامة
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/11/21قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي �.ش.م.ع  ,بالتايل  :حكمت املحكمة
مبثابة احل�ضوري  -:ب�إلزام املدعى عليه بان ي�ؤدى للمدعى مببلغ وقدره 3.902.927.63
درهم (ثالثة ماليني وت�سعمائة و�ألفني وت�سعمائة و�سبع وع�شرين درهما وثالثة و�ستني
فل�سا) والتعوي�ض مبلغ  10 ,000درهم (ع�شرة الف درهم) مع امل�صروفات واتعاب املحاماة.
مبلغ مئتان درهم .ن�ص احلكم  -حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه �سيف ربیع �سيف عبيد ال�صريدي
العنوان  :جمهول حمل االقامة
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/04/20قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح م�صرف ال�شارقه الإ�سالمي ,بالتايل  :حكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري  -:ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره  335 ,280 .22درهم
(فقط ثالثمائة وخم�سة وثالثون �ألف ومائتان وثمانون درهما واثنان وع�شرون فل�سا)
والفائدة القانونية بواقع �%6سنويا من تاريخ املطالبة يف  28/9/2020وحتى ال�سداد
التام والزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ( )200مائتی درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ضت
ما عدا ذلك من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شره.

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  560/2021/211تنفيذ عقاري

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/230عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 1,622,985.37درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك الإمارات دبي الوطني � -ش م ع
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رقم  04/3874225موبايل رقم 055/7016552
رقم مكاين ( - Email/maliklaw@Emirates.net.ae )3113783794وميثله  :حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  :علي �أحمد �شودهري غالم ح�سني  -عنوانه �:إمارة دبي  -منطقة احلبية االوىل  -ال�شقة رقم ( )301الطابق رقم ( )3مبنى رقم
( )23فوك�س هيل ( )7قطعة االر�ض رقم ( )11رقم البلدية (0526458900 - )674-299
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أن�ي��ط بها البيع (�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية االوىل  -رقم االر�ض  - 11رقم البلدية  - 674- 299 :رقم
املبنى  - 23 :ا�سم املبنى  :فوك�س هيل  - 7رقم العقار  - 301 :رقم الطابق  - 3امل�ساحة  272.30 :مرت مربع 1,461,079.24
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

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

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0003826عمايل (جزئي)

الكاتب العدل

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

70608

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009051مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :موناليزا ل�صناعة االثاث ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة ال�صناعية رقم � - 4شارع امللك عبدالعزيز � -شربة رقم  - 6ملك علي عقيل
ابوبكر  -هاتف رقم 0522293533 - 0506462618
نعلمكم ان املدعي حممد احمد حممد ال�شريف  -اردين اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله ويطالب فيها باالتي :
 )1الزام املدعي عليه با�سرتجاع مبلغ ( )3,500درهم
 )2الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة.
� )3إعالن املدعي عليه باجلل�سة والئحة االدعاء
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/29أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/22م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70535

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

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

االمارات العربية املتحدة

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

70197

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
رقم املعاملة MOJAU_2021- 00039857
تنازل /بيع

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  560/2021/211تنفيذ عقاري

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/230عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 1,622,985.37درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك الإمارات دبي الوطني � -ش م ع
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رقم  04/3874225موبايل رقم 055/7016552
رقم مكاين ( - Email/maliklaw@Emirates.net.ae )3113783794وميثله  :حممد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  :علي �أحمد �شودهري غالم ح�سني  -عنوانه �:إمارة دبي  -منطقة احلبية االوىل  -ال�شقة رقم ( )301الطابق رقم ( )3مبنى رقم
( )23فوك�س هيل ( )7قطعة االر�ض رقم ( )11رقم البلدية (0526458900 - )674-299
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أن�ي��ط بها البيع (�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية االوىل  -رقم االر�ض  - 11رقم البلدية  - 674- 299 :رقم
املبنى  - 23 :ا�سم املبنى  :فوك�س هيل  - 7رقم العقار  - 301 :رقم الطابق  - 3امل�ساحة  272.30 :مرت مربع 1,461,079.24
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70555

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :عبدالرحمن حممد بوخاطر  -اجلن�سية :الإمارات  ،يرغب يف البيع والتنازل عن ()%99
من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سادة  :مرا�س لال�ستثمار ذ م م وال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة برقم ()733843
• ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :عبدالرحمن حممد بوخاطر  -اجلن�سية :الإمارات  ،يرغب يف البيع والتنازل عن ()%1
من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد� :صالح عبدالرحمن حممد خلفان بوخاطر  -اجلن�سية  :االمارات
يف الرخ�صة امل�سماه (نادي ال�شارقة للريا�ضة واجلمال) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )22332ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى • :تغيري ال�شكل القاوين من (م�ؤ�س�سة فردية ) اىل (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدوده)
• تغيري اال�سم التجاري من (نادي ال�شارقة للريا�ضة واجلمال ) اىل (نادي ال�شارقة للريا�ضة واجلمال ذ م م )
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى
ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0037552

70533

املخطر  :عـائ�شه ابراهيـم حممـد اروميـه  -اجلن�سـية :الإمـارات و�أحمـل هويـة �إماراتيـة رقم ( )784197365850698وكيال عنها
ال�سيد  /ابراهيم يو�سف حممد ن�صري الها�شمي  -اجلن�سية  :الإمارات ويحمل هوية رقم ( )784197924876812مبوجب
الوكالة امل�صدقة من ال�سيد الكاتب العدل امل�صدق برقم ( )SH20210324A09938بتاريخ 2021/03/24
العنوان  :ال�شارقة  -اخلان � -شارع  - 46فيال رقم  13هاتف رقم 0501658888 :
املخطر �إليه :اح�سان للخدمات الكهربائية وميثلها حممد في�صل احمد �صبيح  -اجلن�سية  :الأردن
العنوان  :ال�شارقة  -املنطقة الو�سطى – املليحة � -صناعية مليحة اجلديدة  -هاتف رقم 0556989366 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )40000درهم مع الفائدة القانونية
الوقـائـع  :حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ ( )40000درهم مقابل معاملة �شخ�صية وقام املخطر اليه بتحرير �شيك وعند
تقدمي ال�شيك للبنك اعيدت لإغالق احل�ساب وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وبيانات ال�شيك كاالتي � -1 :شـيك رقـم ()000003
بقيمـة ( )40000درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2021/09/20وامل�سحوب على بنك الإمارات اال�سالمي
• طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى،
• وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املرت�صد بذمته دون مربر بالرغم من املطالية الودية املتكررة مما ا�ضر باملخطر
�أن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صـد بذمته مع الفائدة القانونية وامل�سـتحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه
( )5ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع
الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق .لذلك  ،فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة
االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم

الكاتب العدل
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االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

70533

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0008633أمر اداء

اىل املدعي عليه  :البيت االبي�ض للعقارات وميثلها رجيب عبدالرحمن هندي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي �سالم مو�سى عبداهلل لبناين  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله بحقكم احلكم االتي 2021/11/4
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي اىل املدعي مبلغ خم�سة وخم�سون الف درهم
والزمتها بالفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام
والزمتها بالر�سوم وامل�صروفات.
حرر بتاريخ 2021/12/8
حرر بوا�سطة املوظف

املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة اال�ستئنافية ال�شرعية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCAPSHPAF2021 /0001164الأحوال ال�شخ�صية

�إىل املدعي عليه  :علي خليفة علي �سعيد عبيد ال�سويدي
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان  -منطقة الرقايب � -شارع عبيد احلليو  -رقم مكاين
( )5372610105هاتف متحرك رقم ()0505495854
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/1/5أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية
املحكمة الإ�ستئنافية ال�شرعية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى الإ�ستئناف � )1شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/20م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

70392

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7279/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  13/2020جلنة ليميتل�س العاملية  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )49068406.40درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف مع تنفيذ احلكم وفق ماورد يف منطوقه.
طالب التنفيذ  :غياث حممد غياث
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -اخلليج التجاري � -شارع ب��رج خليفة  -ب��رامي ت��اور  -الطابق العا�شر  -هاتف رق � ��م- 043352200:
فاك�س - 043342200:رقم مكاين2583686879:
وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�ضي
املطلوب �إعالنه  -1 :ليمتل�س �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن عقار رقم -1:امارة دبي  -منطقة جبل علي
ال�صناعية  -رقم االر�ض  - 11رقم املبنى  - 3ا�سم املبنى اجلالرييا  - 3الوحدات - 701 - 601 - 401 - 301 - 201 - 101 - 8.7
 -2 , 1401 - 1301 - 1201 - 1101 - 1001 - 901 - 801 - 702امارة دبي  -منطقة جبل علي ال�صناعية الثانية  -رقم االر�ض
 - 12رقم املبنى  - 2ا�سم املبنى اجلالرييا  - 2الوحدات 305 - 1001 - 901 - 801 - 701 - 601 - 501 - 401 - 304 - 303 - 302
 -3 ,امارة دبي  -منطقة جبل علي ال�صناعية الثانية  -رقم االر�ض  - 1رقم املبنى  - 1ا�سم املبنى اجلالرييا  - 1الوحدات
 -4 - 2.1امارة دبي  -منطقة جبل علي ال�صناعية الثانية  -رقم االر�ض  - 13رقم املبنى  - 4ا�سم املبنى اجلالرييا  - 4الوحدة
رقم  - 1401وفاء ملبلغ املطالب به وقدره ( )49068406.40درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

اعالن �أمر �أداء بالن�شر

يف الدعوى رقم  5136/2021/60امر اداء
املنظورة يف  :اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�ست�صدار امر اداء نظري مبلغ وقدره  100000درهم (مائة الف درهم)
والفائدة القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعى � :سامديب موهان فارجي�س
عنوانه � :إمارة ال�شارقة كورني�ش البحرية الفردان �سنرت 104
املطلوب �إعالنه  - 1 :ممتاز �شرف الدين توروتيل كوجنو حممد حممد �شرف الدين � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��ررت حمكمة دب��ي الإبتدائية بتاريخ  2021/9/9ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي�ؤدي
للمدعية مبلغ وق��دره  100000دره��م (مائة الف دره��م ) والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة,
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

70197

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/10182

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/10179
املنذر � :شركة االجدان للتجارة العامة ذ م م
وميثلها مديرها ابراهیم فرهود عبداهلل البوري�شه  -عراقي اجلن�سية
املنذر اليه  :ل�ؤي احمد مزاز � -سوري اجلن�سية
ب�صفته مدير �شركة ل�ؤي احمد لتجارة املواد الغذائية �ش ذ م م
املو�ضوع
ينذر املنذر  -املنذر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد وقدره ( )597000درهم خالل
مدة اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة
االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�ست�صدار امر االداء واملطالبة بالتعوي�ض
املنا�سب عن اي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اليه كافة ر�سوم
وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.

70197

املنذر  /خليفة عبداهلل �أحمد لوتاه � -إماراتي اجلن�سية
املنذر �إليه  /نيون الإمارات �ش.ذ.م.م
املو�ضوع  /االنذار العديل رقم حمرر 2021/1/274780
يخطر املخطر �إليه ب�سداد مبلغ ( 35893درهم) خم�سة وثالثون �ألف وثمامنائة وثالثة
وت�سعون درهما وت�سديد امل�ستحقات املالية للتجديد وذلك يف مدة �أق�صاها  30يوم من تاريخ
ا�ستالمه هذا الإخطار و�إخالء العقار بعد انتهاء العقد لعدم رغبته يف التجديد وت�سليمها
للمخطر خالية من ال�شواغل وباحلالة التي ت�سلمها عليه مع �إ�صالح ما قد يكون حلق بها
من �ضرر وتلف وت�سليم املفاتيح و�سداد م�صاريف ا�ستهالك الكهرباء واملياه حتى تاريخ الإخالء
الفعلي و�أي �أ�ضرار �أخرى ترتبت على عدم التزام املخطر �إليه و�إال �سي�ضطر املخطر �إىل اتخاذ
الإجراءات الق�ضائية الالزمه للمطالبة مبا ذكر مع التعوي�ض اجلابر للعطل وال�ضرر وحتمل
املخطر �إليه كافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  212/2020/211تنفيذ عقاري

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/26عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 429099.5درهم) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :فاطمة بنت احمد بن علي اق�شبل  -عنوانه  :مكتب حممد اللنجاوي للمحاماة � /إمارة ال�شارقة  /النهدة � /شارع الإحتاد  /جانب
ان�صار مول  /برج حممد املال  /الطابق الرابع  /مكتب رقم  - 406وميثله  :حممد احمد علي احمد اللنجاوي
املطلوب �إعالنه  :با�سيفيك فنت�شرز ليمتد
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي  -البزن�س بي � -شارع االبراج  -بناية رقم  - 1مكتب رقم 207 - 206 - 205 - 204
ALWADHI.ADVOCATES@HOTMAIL.COM - 0504998097
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أن�ي��ط بها البيع (�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية ( -حت االن�شاء)  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 149ا�سم املبنى  :برج
با�سفيك  -رقم العقار  - 401D :رقم املبنى  - 1 :امل�ساحة  175.90 :مرت مربع  -التقييم  1363931.71درهم .يباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بالن�شر
 3223/2021/305ا�ستئناف جتاري

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده � -1/شركة نيوديل للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /نيما �آر نظيف  -وميثله:رمي عبداهلل احمد حممد
احل�م��ادي  -ق��د ا�ست�أنف ال�ق��رار/احل�ك��م ال�صادر بالدعوى رق��م 2018/2072
جت��اري كلي  -وح��ددت لها جل�سه ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2022/1/6ال�ساعة
� 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8663/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/6052امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )180209درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ليايل اخلليج للتجارة العامة ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -خلف امللك عبدالعزيز � -شقة 4024
املطلوب �إعالنه  -1 :هيلو�س لرتكيب املواد العازلة يف الأبنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )180209درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

a.zaitoun@genomeandco.com & o.elsamaan@genomeandco.com

وح�ضور االجتماع يف املوعد املحدد خالل الرابط التايل :
عبد احلميد زيتون
خبري ح�سابي وم�صريف
قيد رقم  252وزارة العدل

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

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

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

70392

دعوة حل�ضور اجتماع اخلربة احل�سابي
يف الدعوي رقم  3796/2021جتاري جزئي-عجمان

املدعي  /ايبيك لت�أجري ال�سيارات �شركة ال�شخ�ص الواحد
اخل�صم املدخل � :شركة بيلد ارابيا ذم م
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية املوقرة لإعداد تقرير اخلربة
احل�سابي يف الدعوى �أعاله فقد حددنا يوم اخلمي�س املوافق  30/12/2021ال�ساعة
العا�شرة و الن�صف �صباحا لعقد اجتماع اخلربة وذلك  -:وذلك على برنامج التوا�صل
االجتماعي  zoomو�سوف نقوم بار�سال و�سيلة الدخول لغرفة االجتماع االلكرتونية على
تليفونات الأطراف املدونه عالية و اذا كان هناك �أي ا�ستف�سار يرجى التوا�صل مع اخلبري
مبا�شرة على الرقم  0505703789لذا يطلب ح�ضوركم �أو من ميثلكم قانونا حل�ضور
االجتماع املذكور مع �إح�ضار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى

اخلبري احل�سابي  /طارق ال�شرباوي
٠٥٠٥٧٠٣٧٨٩

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0039858
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيد/عمران احمـد كوتوال اعجاز احمـد  ،يحمل بطاقة
هوية رقم  784199024374003الهند اجلن�سية  ،ارغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صتي البالغة  ،%100يف الرخ�صة امل�سماه (كافيرتيا ال�شاي االمريي)
والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة حتت رقم  723268ايل ال�سيد /ایاز خان جوهر
رحمن ،باك�ستاين اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم  CH4109614تنازل �صاحب
الرخ�صة الخر .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه
�سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية
الكاتب العدل
70533

وزارة العدل

وزارة العدل
العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
اخطار باحلجز التنفيذي بالن�شر
يف الق�ضية التنفيذية رقم  76ل�سنة 2020

اىل املنفذ �ضدهما  -1 /مال للمقاوالت املعدنية ذ م م
 -2نظر اال�سالم حممد كالو مال
العنوان  :عجمان  -حي املويهات .2
ل�صالح املنفذ له  /بنك امل�شرق قررت املحكمة ( دائرة التنفيذ ) يف الق�ضية التنفيذية �أعاله� ،إعالمكم
ب�أنه مت توقيع احلجز التنفيذي على العقار املو�ضح بياناته ادناه :قطعة رقم ( )0722مبنطقة املويهات
 2ب�إمارة عجمان
لذلك يتوجب عليكم مراجعة حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية ق�سم احلجوزات والبيوع خالل �سبعة
�أيام من تاريخ االعالن يف حال وجود �إي �إعرتا�ض .ويف حال تخلفكم عن احل�ضور يف امليعاد والتاريخ املحدد
ف�إن املحكمة �ستبا�شر اجراءات البيع يف غيابكم..

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية

70608

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICICOM2020 /0004175عمايل (جزئي)
�إلـى  :الهدير للمقاوالت الكهروميكانيكية
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -هاتف  - 0569647799رقم مكاين 4371191015
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /منظر عبا�س ا�صغر عبا�س العنوان  /حمل الإقامة  :عجمان رقم الهاتف :
97156434116
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بـ
ت�سجيل الدعاوى وحتديد �أقرب موعد جل�سة واعالن املدعى عليها
الزام املدعي عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعى مبلغ  3300درهم م�ستحقات عمالية وبالإ�ضافة للفائدة القانونية
بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
الزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صاريف
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة دعاوي اليوم الواحد العمالية الثانية حمكمة عجمان
االحتادية �صباح يوم  -----------املوافق  2022/01/04ال�ساعة  09:00لتقدمي ما لديكم
من دفاع و م�ستندات ويف حاله عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر
الإجراءات القانونية يف غيابكم.

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية اخلام�سة رقم 28
مو�ضوع الدعوى  :الئحة دعوى مطالبة/بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )15000خم�سة ع�شر الف
درهم مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء  +مبلغ تعوي�ض  1000درهم مع الفائدة  +الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
املدعي�:سامل حممد �سامل عبيد املزروعي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ابوهيل  -ديره  -دبي � -شارع اخلبي�صي  -مبنى بناية البحري واملزروعي � -شقة الطابق
االول  -مكتب  - 11خلف وكالة هوينداي
املطلوب �إعالنه  -1 :مركز فر�صة العمر خلدمات العمالة امل�ساعدة � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الئحة دعوى مطالبة/بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي
مبلغ وق��دره ( )15000خم�سة ع�شر الف درهم مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء  +مبلغ
تعوي�ض  1000درهم مع الفائدة  +الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق
 2022/1/6ال�ساعة � 10.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4454/2021/16:جتاري جزئي

70545

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره ( )616211درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة .%12
املدعي�:شركة االمارات العامة للنقل واخلدمات  -موا�صالت االمارات
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد  -برج بوليفار ب�لازا  - 2الطابق
 - 19مكتب رقم 1903
املطلوب �إعالنه  -1 :عارف بخاري رحمن � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليهم بالت�ضامن
والت�ضامم مببلغ وقدره ( )616211درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  - %12وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/12/28ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية االوىل رقم 91
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )388.013دره��م والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار

عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب
رقم  - 9ه��ات��ف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين - 3244594826
 - IBAN:AE090500000000020106942وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنهما  -1 :اجمد حممد احمد مو�سى  -2مي حممود منر زقزوق � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره
( )388.013درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام
 وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/1/3ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذاف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

�إىل املحكوم عليه  /غاب�ش عي�سى غاب�ش وليد ال�شام�سي
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/12/14قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح بنك ابوظبي التجاري (�سابقا) بنك الإحتاد الوطني)
 ,بالتايل :حكمت املحكمة � :إلزام املدعي عليه ب�أن ي�ؤدي للم�صرف املدعي مبلغا قدره
 1178575.08مليون ومائة وثمانية و�سبعون الف وخم�سمائة وخم�سة و�سبعون الف
وثمانية فلو�س درهما ،والزامه بفائدة قانونية للمدعي عن هذا املبلغ بواقع � %5سنويا
بدء من تاريخ املطالبة القانونية وحتى متام الوفاء .و�ألزمت املدعى عليه بامل�صاريف
والر�سوم ومببلغ الف درهما مقابل �أتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستتناف خالل املدة
القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9864/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  5846/2020امر اداء واملعدل باال�ستئناف
رقم  65/2021ا�ستئناف جتاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )609880.86درهم �شامال للر�سوم
وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة تيكون �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحت��اد  -مبنى بناية اخليمة
 �شقة مكتب رقم 3املطلوب �إعالنه  -1 :دريك �آند �سكل انرتنا�شيونال � -شركة م�ساهمة عامة � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )609880.86درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم
خلزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1565/2021/18:عقاري جزئي

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0003554جتاري (جزئي)

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي
70530

70541

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 147/2021/36:عمايل خدمة م�ساعدة جزئي

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

مدير اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي
70392

70020

فقدت �شهادة �أ�سهم �صادرة عن م�صرف �أبوظبي
اال�سالمي با�سم  /عو�ض نا�صر العويني
الكعبي برقم �شهادة و  10210219و بعدد
ا�سهم  151فمن يعرث عليها ت�سليمها
للم�صرف املذكور اعاله او الإت�صال على
0506178338

وزارة العدل

حمكمة دبي االبتدائية
70197

املدعى عليها  /هند علي تعيب جمعة حمد العرج الدهماين
تنفيذا لقرار عدالة حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية فقد مت ندبنا خبرياً م�صرفيا
يف الدعوى  2021/4146جتاري جزئي املقامة �ضدكم من املدعي  /بنك را�س اخليمة
الوطني  ،وعليه فقد مت حتديد يوم اخلمي�س املوافق  30/12/2021ال�ساعة 11:00
�صباحاً موعداً لإجتماع اخلربة املزمع عقده عن بعد من خالل منظومة االت�صال املرئي
زووم ( )ZOOMراجني التوا�صل معنا على عنوان مكتبنا جينوم لال�ست�شارات  -دبي
هاتف  042200556فاك�س  042501250او من خالل الربيد االلكرتوين

فقدان �شهادة ا�سهم

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27

70021

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف االمر رقم  2360ل�سنة  2020امر اداء .ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 2,421,258درهم) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :حممد قا�سم بن حممد فوزي بال�شاو�ش
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -منطقة املركز املايل  -بناية ا�سنب ال�سكني � -شقة رقم 1501
املطلوب �إعالنه  :زياوبينج يل  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -الرب�شاء االوىل  -بردبي  -دبي  -مبنى املرجان � -شقة 0523297772 - 705
 xiaopingli1984@gmail.comمو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أن�ي��ط بها البيع (�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :بيانات العقار  :نوع العقار  :املنطقة  :احلبية الثالثة  -رقم االر�ض  - 977رقم البلدية :
 - 676- 6176امل�ساحة  321.41 :مرت مربع  -املبلغ  2,500,000.00 :درهم قيمة االر�ض والبناء بالكامل.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

االمارات العربية املتحدة

حمكمة دبي االبتدائية
70488

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :بيع عقار مرهون عبارة عن  -1 :قطعة ار�ض رقم  ، 1549مبنطقة الرب�شاء الثالثة
 -2قطعة ار�ض رقم  ، 251مبنطقة اخلليج التجاري  ،مبنى او  14تاور عقار رقم 901
 -3قطعة ار�ض رقم  ، 251مبنطقة اخلليج التجاري  ،مبنى او  14تاور عقار رقم 902
طالب التنفيذ :بنك دبي التجاري � -ش م ع عنوانه :الإم��ارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -دبي � -شارع بور�سعيد  -املبنى الرئي�سي  -مكتب
 - G09مقابل ديرة �سيتي �سنرت  -وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه � :سلمان لطفي علي ح�سني الهرموزي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع االبراج -
مبنى  O-14تاور  -مكتب  901و  - 902الطابق التا�سع salman@lutfilaw.ae - 971506514088 -
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أن�ي��ط بها البيع (�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 1549املنطقة  :الرب�شاء الثالثة  -امل�ساحة
 1393.55 :مرت مربع  -التقييم ( )5,500,000درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5533/2020/207تنفيذ جتاري

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  75/2019/250بيع عقار مرهون

70021

�إجتماع خربة
70021
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392
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حمكمة التنفيذ

العدد  13427بتاريخ 2021/12/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4455/2021/16:جتاري جزئي

70545

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وق��دره ()1171959.18
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة .%12
املدعي�:شركة االمارات العامة للنقل واخلدمات  -موا�صالت االمارات
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي � -شارع حممد بن را�شد بوليفارد  -مبنى برج بوليفارد بالزا
� - 2شقة 1903
املطلوب �إعالنه  -1 :فيمو�س �ستار للنقليات �ش.ذ.م.م  -وحاليا فيمو�س �ستار للنقليات � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليهم بالت�ضامن
والت�ضامم مببلغ وق��دره ( )1171959.18دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة - %12
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/12/29ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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اعالن بالن�شر
 4010/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/رىل عون الأمني  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�صرف االمارات اال�سالمي  -م�ساهمة عامة
وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�سالمي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )877287.18درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم
خلزينة املحكمة  -وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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�صحة وتغذية
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مر�ض ال�سكري هو مر�ض ،على الرغم من العالجات
املخففة املتاحة ،ال يزال منهكا لع�شرات املاليني من
امل�صابني على كوكب الأر�ض.
ويجب �أن يتعرف النا�س على عالمات املر�ض املبكرة
للح�صول على العالج الأف�ضل والأكرث فعالية.
وقبل الإ�صابة مبر�ض ال�سكري من النوع الثاين،
عادة ما تكون لدى املر�ضى ما يعرف بـ"مقدمات مر�ض
ال�سكري" .لذا فمن املهم �أن نعرف :ما هي مقدماته؟.

هل لديك «�سكري خفي»؟ عالمات يجب االنتباه �إليها

هل �أنت م�صاب بداء ال�سكري؟
ت�شري ع �ب��ارة "مقدمات ال�سكري" �إىل احلالة
التي تكون فيها م�ستويات اجللوكوز يف الدم لدى
�شخ�ص ما �أعلى من املعدل الطبيعي ولكن لي�ست
مرتفعة مب��ا يكفي لت�صنيفها على �أن�ه��ا مر�ض
ال�سكري من النوع الثاين.
وغ��ال �ب��ا ال ي�ل�اح��ظ ال �ن��ا���س الأع� ��را�� ��ض لكنهم
يرجعونها �إىل ح ��االت �أخ� ��رى ،م�ث��ل م�ستويات
التوتر لديهم �أو �أعمارهم.
ويقول اخلرباء �إن مقدمات ال�سكري هي "مرحلة
حرجة" يف تطور املر�ض لأن هذا يحدث عندما
يكون لدى النا�س القدرة على �إبطاء احلالة �أو
حتى �إيقافها.
ل�ك��ن ال��دك �ت��ور ب��را���ش ف��ا���س ،ا��س�ت���ش��اري مر�ض
ال�سكري يف م�ست�شفى لندن بريدج ،قال ل�صحيفة
"ذي تلغراف" الربيطانية� ،إن مقدمات ال�سكري
ال تظهر �أعرا�ضا .و�أو��ض��ح" :مقدمات ال�سكري
لي�س لها �أعرا�ض .كلما ارتفعت م�ستويات ال�سكر
يف ال��دم ل��دي��ك� ،سرتتفع الأع��را���ض يف اجل�سم.
وحتى هذه املجموعة من الأفراد ميكن �أن تعاين
من م�ضاعفات ،مثل زيادة خطر الإ�صابة مب�شاكل
ال�ع�ين م�ث��ل اع �ت�لال ال�شبكية ال���س�ك��ري بثالثة

�أ�ضعاف .وهناك �أي�ضا فر�صة متزايدة للإ�صابة
مب�شاكل يف الكلى وتلف الأع�صاب املبكر".
ووف �ق��ا ل ��دان ه� ��وارث ،رئ�ي����س ق���س��م ال��رع��اي��ة يف
 ،Charity Diabetes UKف�إن �أعرا�ض
مر�ض ال�سكري ل��ن ت�ب��د�أ حتى ت�صل م�ستويات
ال�سكر يف الدم �إىل نحو  11مليمول /لرت ،على
الرغم من �أن �أي �شيء يزيد عن  7.8مليمول/
لرت بعد تناول الطعام يعترب مرتفعا للغاية.
و�إذا ك��ان طبيبك قلقا م��ن �إ�صابتك مبقدمات
ال���س�ك��ري ،ف �ع��ادة م��ا ي �ق��وم ب ��إج��راء �إم ��ا اختبار
� HbA1cأو اخ �ت �ب��ار اجل �ل��وك��وز يف بالزما
ال�صيام (� )FPGأو اختبار .OGTT
وت �ق��ول هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الربيطانية
(� )NHSإن مر�ض ال�سكري من النوع الثاين
ي�ت��م ت�شخي�صه غ��ال�ب��ا ب�ع��د اخ �ت �ب��ارات ال ��دم �أو
البول.
ما هي �أعرا�ض مر�ض ال�سكري؟
العالمات املبكرة الأك�ثر �شيوعا ملر�ض ال�سكري
م��ن ال �ن��وع ال �ث��اين ه��ي ك�ث�رة ال�ت�ب��ول والعط�ش
ال�شديد واجل ��وع امل�ستمر .وي�ج��ب عليك زيارة
طبيبك العام �إذا الحظت �أن��ك تواجه الأعرا�ض

مي�ك��ن ل �ع��وام��ل م�ث��ل ال�ع�م��ر وال �ت��اري��خ العائلي
التالية:
والعرق �أن تزيد من احتمالية �إ�صابة ال�شخ�ص
 التبول �أكرث من املعتاد ،خا�صة يف الليلمبر�ض ال�سكري.
 ال�شعور بالعط�ش طوال الوقتوعادة ما تتطور احلالة ببطء عندما يزيد عمر
 ال�شعور بالتعب ال�شديدال�شخ�ص عن  40عاما .ومع ذلك ،يبد�أ اخلطر
 فقدان الوزن دون حماولة ح�ك��ة ح��ول الق�ضيب �أو امل�ه�ب��ل� ،أو الإ�صابة يف الزيادة من �سن � 25إذا كنت من �أ�صل كاريبيمبر�ض القالع ب�شكل متكرر
 التئام اجلروح ي�ستغرق وقتا �أطول -عدم و�ضوح الر�ؤية

�أو تنحدر من �إفريقيا ال�سوداء �أو جنوب �آ�سيا،
حيث وج��دت ال��درا��س��ات �أن ه ��ؤالء �أك�ثر عر�ضة
ل�ل�إ��ص��اب��ة مب��ر���ض ال���س�ك��ري م��ن ال �ن��وع الثاين
مبرتني �إىل �أربع مرات من �أولئك الذين ينتمون
�إىل خلفية بي�ضاء.
وتعمل ال�سمنة على تغذية مر�ض ال�سكري من

ال�ن��وع ال�ث��اين ،حيث متثل � 80إىل  85%من
فر�ص �إ�صابة ال�شخ�ص بهذه احلالة.
ولأن لديك واح��دا �أو �أك�ثر م��ن ع��وام��ل اخلطر
ملر�ض ال�سكري ،فهذا ال يعني �أن��ك �ست�صاب به.
وم��ع ذل ��ك ،م��ن الأف �� �ض��ل �أن ت �ك��ون ح ��ذرا حتى
تتمكن من منع هذه احلالة الآن.

وهناك �أع��را���ض �أخ��رى قد تنبهك لهذا املر�ض،
وت�شمل:
 بقع اجللد الداكنة عدوى متكررة حكة يف اجللد جفاف الفم التهيج وخز �أو تنميل �أ�سنان �سيئةه���ل �أن�����ت يف خ��ط��ر الإ����ص���اب���ة مب��ر���ض
ال�سكري؟
"طعام ذكي" يظهر قدرته على خف�ض ارتفاع
م�ستويات ال�سكر يف الدم

�أحد �أكرث م�سكنات الآالم �شيوعا

عالمات يجب �أال تتجاهلها ب�ش�أن جرعة زائدة من البارا�سيتامول

يعد البارا�سيتامول �أحد �أكرث م�سكنات الآالم �شيوعا ،وي�ستخدم لعالج حاالت عديدة ،مثل ال�صداع و�آالم الع�ضالت والتهاب املفا�صل و�آالم الظهر ونزالت الربد واحلمى
وغريها.وقد يكون تناول الدواء للم�ساعدة يف تخفيف �أي مر�ض ب�سيط تعاين منه مفيدا ،ومع ذلك ،ف�إن تناول الكثري منه قد ي�سبب �أعرا�ضا يف اجلهاز اله�ضمي.
وت�شمل ال�ع�لام��ات الأوىل جلرعة زائ��دة م��ن البارا�سيتامول
فقدان ال�شهية والغثيان والقيء و�آالم املعدة والتعرق واالرتباك
�أو ال�ضعف.
وت�سمح درا�سات التنظري الداخلي باتباع نهج مبا�شر لتقييم
تلف الغ�شاء املخاطي الناجم عن الأدوية يف اجلهاز اله�ضمي.
وقد ت�شمل الأعرا�ض الالحقة �أملا يف املعدة العلوية ،وبوال داكن
اللون ،وا�صفرار اجللد �أو بيا�ض العينني.
ويف م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب���س�لام��ة م���ش��اك��ل اجل �ه��از ال�ه���ض�م��ي وتناول
ال �ب��ارا� �س �ي �ت��ام��ول ،ن �ظ��رت درا�� �س ��ة ُن �� �ش��رت يف National
 Library of Healthيف هذا الأمر ب�شكل �أكرب.
والح �ظ ��ت ال ��درا�� �س ��ة" :من امل� �ع ��روف ع �ل��ى ن �ط��اق وا� �س ��ع �أن
البارا�سيتامول منا�سب ب�شكل خا�ص للمر�ضى املعر�ضني خلطر
الإ�صابة بقرحة اجلهاز اله�ضمي �أو النزيف .ووقع حتدي هذا
الر�أي من خالل الدرا�سات الوبائية احلديثة با�ستخدام بيانات
الو�صفات الطبية املحو�سبة ،والتي �أ�شارت �إىل �أن البارا�سيتامول
يُظهر �سمية معوية مرتبطة باجلرعة .ومع ذل��ك ،ف��إن نتائج

ه��ذه ال��درا� �س��ات ع�ل��ى الأرج� ��ح غ�ير �صحيحة لأ��س�ب��اب تتعلق اال�سيتامينوفني �أو البارا�سيتامول.
وم��ن ال���ض��روري ا�ست�شارة الطبيب �أو ال�صيديل �إذا ك��ان من
بالتحيزات واالرتباك املت�أ�صل".
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن البارا�سيتامول ،خا�صة عند تناوله الآم��ن تناول البارا�سيتامول �إذا ك��ان لديك مر�ض الكبد� ،أو
بجرعات عالية ،قد يت�سبب يف ظهور �أعرا�ض اجلهاز اله�ضمي تاريخ من �إدمان الكحول.
ال�ع�ل��وي مثل �أمل  /ع��دم راح��ة يف ال�ب�ط��ن ،وح��رق��ة يف املعدة،
وغ�ث�ي��ان �أو ق��يء.وع �ل��ى العك�س م��ن ذل ��ك ،ف ��إن خ�ط��ر حدوث هل من الآمن تناول البارا�سيتامول مع م�سكنات الأمل
القرحة وم�ضاعفات القرحة ب�سبب البارا�سيتامول ال تدعمه الأخرى؟
البيانات املتاحة.وت�شمل العالمات التحذيرية الأخ��رى التي وفقا لهيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية الربيطانية (،)NHS
من الآمن تناول البارا�سيتامول مع �أنواع �أخرى من م�سكنات
رمبا ت�شري �إىل تناول الكثري من البارا�سيتامول:
الأمل التي ال حتتوي على البارا�سيتامول ،مثل الأيبوبروفني
 �أمل وعدم راحة يف اجلزء العلوي الأمين من البطنوالأ��س�بري��ن وال�ك��ودي�ين.وحت��ذر امل�ؤ�س�سة ال�صحية" :ال ت�أخذ
 االرتباكالبارا�سيتامول جنبا �إىل جنب مع الأدوية الأخرى التي حتتوي
 الريقان (ا�صفرار لون اجللد)على البارا�سيتامول .و�إذا كنت تتناول دوائني خمتلفني يحتويان
 انخفا�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم (نق�ص �سكر الدم)على البارا�سيتامول ،فهناك خطر حدوث جرعة زائدة .ولذلك،
 نزيف غري متوقع (�ضعف تخرث الدم الطبيعي)قبل تناول �أي �أدوية �أخرى ،حتقق من املل�صق ملعرفة ما �إذا كان
 اعتالل الدماغ (تلف يف الدماغ).وال يجب ا�ستخدام هذا الدواء �إذا كان لديك ح�سا�سية من عقار الدواء يحتوي على البارا�سيتامول".
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فنانة ا�ستطاعت خالل فرتة ق�صرية
�أن تلفت الأنظار لها ،وا�ستطاعت
�أن تقدم �أدوارا خمتلفة مكنتها من
�أن تثبت �أنها ممثلة متلك موهبة
كبرية ،هي الفنانة �إجن��ى �أب��و زيد
التى �أمتعتنا بادئها يف م�سل�سل "حتت
ال�سيطرة" و"لدينا �أق��وال �أخرى"
وغ�يره��ا ،وع����ادت ل��ن��ا ب�شخ�صية
"�سارة" يف م�سل�سل "قواعد الطالق
الـ ،"45يف هذا احلوار تك�شف �إجنى
عن �أ�سباب م�شاركتها يف هذا العمل
وردود الأف���ع���ال ال��ت��ى و���ص��ل��ت لها
وغريها الكثري..
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�أمتنى �أن �أدخل عمال �سينمائيا يف عام 2022

�إجنى �أبو زيد� :شخ�صية "�سارة"
يف "قواعد الطالق" �أعطتنى البهجة
• فى البداية ..كيف
وج��دت ردود الأفعال
على م�سل�سل "قواعد
الطالق الـ "45؟
 مل �أك � � ��ن متوقعة�أن ي � �ك� ��ون امل�سل�سل
ت��رن��د وي �� �ص��ل لقائمة
الأعمال الأكرث م�شاهدة
على" �شاهد" م ��ن بعد
احل �ل �ق��ة ال �ث ��ال �ث ��ة ،لكن
كنت متوقعه �أن يحقق
ال � �ع � �م ��ل جن� ��اح� ��ا و�أن
يجذب انتباه امل�شاهدين
خ�صو�صاً �أن امل�سل�سل
يناق�ش مو�ضوع مهم
وه ��و ال �ط�ل�اق ،كما
�أن� ��ه لأول م ��رة يف
ه ��ذا ال �ع �م��ل يتم

مناق�شة ما يحدث بني الأزواج واحلياة بعد الطالق،
فالعمل جاء يف وقته.
• ما العوامل التى دفعتك للم�شاركة يف هذا العمل؟
 العامل الأ�سا�سى كان املو�ضوع الذى يتناوله امل�سل�سلوهو الطالق،
فنحن نعانى ه��ذه ال�ف�ترة م��ن ارت �ف��اع ن�سب الطالق
خ�صو�صا بعد كورونا ،و�أنا مل�ست
يف ال�سنتني املا�ضيني
ً
ذلك لي�س فقط كونى ممثلة بل �أي�ضاً ك�أخ�صائية عالج
بالدراما.
• �شخ�صية "�سارة" ..ما الذى حم�سك لها؟
 �شخ�صية خمتلفة مل �أقدم مثلها ،كما �أنها بعيدة عنىمتاماً،
لأن �شخ�صية "�سارة" ع�صبية ومندفعة طوال الوقت،
فكان الدور حتدى بالن�سبة ىل.
• كيف �أثرت �شخ�صية "�سارة" عليك؟
 "�سارة" على الرغم من �أنها �شخ�صية ع�صبية جداً،�إال �أنها �شخ�صية مرحة وكوميدية لأق�صى احلدود،
ف�أعطتنى البهجة وال�سعادة و�أ�صبحت طوال الوقت يف

ماجد الكدواين �سعيد بردود
الأفعال حول «مو�ضوع عائلي»
�أع��رب الفنان ماجد ال �ك��دواين ،ع��ن �سعادته
ب� ��ردود الأف �ع��ال ح��ول �أول ع�م��ل درام� ��ي من
بطولته ،وهو م�سل�سل "مو�ضوع عائلي".
�أك �ث��ر م ��ا ج� ��ذب م��اج��د ال � �ك� ��دواين مل�سل�سل
مو�ضوع عائلي
و�أ�� � �ض � ��اف ال � � �ك � ��دواين ،يف ت �� �ص��ري� ٍ�ح خا�ص
لـ"الد�ستور"� ،أن �أكرث ما جذبه للم�سل�سل هو
املو�ضوع ال�ش ِّيق خا�صة و�أنه يركز على عالقة
الأب ببنته.
وي���ش��ارك يف بطولة (م��و��ض��وع ع��ائ�ل��ي) كل
م ��ن؛ � �ش�يري��ن ر� �ض��ا� ،أم �ي �ن��ة خ �ل �ي��ل ،رنا
رئ�ي����س ،حم�م��د ��ش��اه�ين� ،إي�ن��ا���س كامل
حممد ر�ضوان� ،سماء �إبراهيم ،وعدد
�آخر من الفنانني ،والعمل من �إخراج
�أح�م��د اجل �ن��دي ،وت��أل�ي��ف حممد عز،
وك � ��رمي ي��و� �س��ف ،و�أح� �م ��د اجل �ن��دي،
و�سامح جمال.
�أعمال ماجد الكدواين املقبلة
على ج��ان��بٍ �آخ ��ر� ،أك��د م��اج��د ال �ك��دواين� ،أنه
ي�ن�ت�ظ��ر ع��ر���ض ف�ي�ل�م��ي "برة املنهج"
و"اجلرمية"� ،ضمن
�أف� � � � � �ل� � � � � ��ام

مو�سم ر�أ�س ال�سنة.
وع��ن وج��ود فيلمني له يف توقيت واح��د� ،أكد
�أنها مفارقة غري متوقعة� ،إذ �أن��ه لأول مرة
ُيعر�ض له عملني �سينمائيني يف نف�س املو�سم،
يرا �إىل �أن م��و��ض��وع الفيلمني خمتلف
م���ش� ً
متا ًما وال�شخ�صيتني اللذان يقدمهما تبعدان
كل البعد عن بع�ضهما البع�ض.
و ي�شا ر ك
يف

بطولة "برة املنهج" كال من؛ ماجد الكدواين،
روب� ��ي ،دن �ي��ا م��اه��ر ،وال �ط �ف��ل امل��وه��وب عمر
�شريف ،بالإ�ضافة �إىل العديد من الأطفال
وع� ��دد م��ن جن ��وم � �ض �ي��وف ال �� �ش��رف الكبار،
والفيلم م��ن ق�صة و�سيناريو وح ��وار عمرو
��س�لام��ة ،بامل�شاركة م��ع ال�ك��ات��ب خ��ال��د دياب،
و�إن�ت��اج �شركة "الجوين" ،للمنتجة �شاهيناز
العقاد.

فيلم اجلرمية
�أما فيلم "اجلرمية" ،فهو من بطولة �أحمد
ع��ز ،ومنة �شلبي ،وم��اج��د ال �ك��دواين ،وعدد
كبري من الفنانني ،فيما ت��دور �أح��داث��ه يف
ال�سبعينيات ،وي�شارك يف بطولته عدد كبري
من النجوم ،من �إخراج �شريف عرفة.
وخالل �أحداث الفيلم يعاين �أحمد عز من
"الهلو�سة" ،ولذلك يدخل �أحد امل�ست�شفيات
ولكنه �سيهرب منها ،وه��و جم��رم حمرتف
يرتكب العديد م��ن اجل��رائ��م ل�صالح بع�ض
�أ�صحاب النفوذ ،ويتورط يف جرمية كربى
جت�ع�ل��ه ي �ع�ت�رف ب��اجل��رائ��م ال�سابقة
وي��دخ��ل يف ��ص��راع م��ع ه�ؤالء
الأ�شخا�ص.

اللوكي�شن �أقول �إفيهات.
• العمل م�أخوذ عن فورمات �أجنبى ..كيف جتدين
هذا النوع من امل�سل�سالت من وجهة نظرك؟
 �أح�ت�رم ف�ك��رة �أن �صناع امل�سل�سل يعلنون �أن العملم�أخوذ عن فورمات �أجنبي ،لكن �أقدمها على الطريقة
امل�صرية ومبا ينا�سبنا،
فهذا �شىء ال يعيب العمل والدليل �أن هناك الكثري من
الأعمال التى تنتمى لهذا النوع حققت جناحا كبريا
واجلمهور �أ�شاد بها.
• ما اجلديد بعد م�سل�سل "قواعد الطالق الـ"45؟
 �أنتظر عر�ض م�سل�سل "�ستات بيت املعادى" املقررعر�ضه الأي��ام القادمة على من�صة "�شاهد" ،و �أظهر
خالله ب�شخ�صية زوجة مقهورة تتعر�ض للعنف والأذى
النف�سى ،و�أ�صور حالياً م�سل�سل "الغرفة  "207و دورى
يف هذا العمل �سيكون مفاج�أة للجمهور.
• م��ع اق�ت��راب ��س�ن��ة  ..2022م��ا �أم�ن�ي�ت��ك للعام
اجلديد؟
�أمتنى �أن �أدخل عمال �سينمائيا يف عام .2022

يا�سمني رئي�س تعتذر
عن م�شاركة عمرو �سعد
فى م�سل�سله الرم�ضاين
اعتذرت الفنانة يا�سمني رئي�س عن م�سل�سل رم�ضان املقبل ،والذي كان من
املقرر �أن يجمعها مع الفنان عمرو �سعد ،بعد النجاح الذي حققاه �سو ًيا يف
مو�سم رم�ضان املا�ضي ،مب�سل�سل "ملوك اجلدعنة".
وكان املنتج �صادق ال�صباح قد �أعلن �سابقًا ،خالل برنامج تليفزيوين ،عن
�أن خطته املقبلة هي تقدمي م�سل�سل يجمع يا�سمني رئي�س وعمرو �سعد
واملخرج �أحمد خالد مو�سى ،ولكن جاء اعتذار يا�سمني رئي�س بعد اعتذار
خمرج العمل عن امل�شاركة يف امل�سل�سل.
وت�ستعد يا�سمني رئ�ي����س لإط�ل�اق فيلمها "قمر  "14يف دور العر�ض
ال�سينمائية ،بعد عر�ضه العاملي الأول بالدورة املا�ضية من مهرجان اجلونة
ال�سينمائي ال ��دويل ،ذل��ك بجانب فيلمها "جارة القمر" ال��ذي تت�صدر
بطولته وتنتظر �إطالقه قري ًبا يف دور العر�ض.
و�شاركت يا�سمني م�ؤخ ًرا يف بطولة م�سل�سل " 60دقيقة" ،ال��ذي عُر�ض
ح�صر ًيا على من�صة "�شاهد  ،"vipليت�صدر تريند من�صة �شاهد طوال
فرتة عر�ضه ،كما ح�صد امل�سل�سل ردود �أفعال �إيجابية على من�صات التوا�صل
االجتماعي نظ ًرا ملا يتناوله من ق�ضايا جمتمعية ،مثل اال�ستغالل اجلن�سي
والتحر�ش والعنف الأ�سري.

بيومي ف�ؤاد يبد�أ ت�صوير
م�شاهده من م�سل�سل «الكبري»
يعود الفنان بيومي ف�ؤاد �إيل القاهرة مطلع الأ�سبوع
املقبل لبدء ت�صوير �أحداث دوره يف اجلزء ال�ساد�س
م��ن م�سل�سل الكبري ويلعب بيومي �ضمن �أحداث
امل�سل�سل �شخ�صية الدكتور ربيع التي ت�شهد تطورًا
ريا يف �أحداث اجلزء ال�ساد�س.
كب ً
ويوا�صل الفنان �أحمد مكي حال ًيا ت�صوير اجلزء
ال�ساد�س م��ن م�سل�سل (ال�ك�ب�ير) داخ��ل اللوكي�شن
الرئي�سي للم�سل�سل ببيت "الكبري �أوي" يف �إحدى
املناطق ال�صحراوية.
وك���ش��ف م���ص��در م��ن داخ��ل ال�ع�م��ل ،ع��ن �أن "مكي"
يقوم حال ًيا بت�صوير امل�شاهد التي جتمع بينه وبني
�شقيقه "جوين" �ضمن �أحداث امل�سل�سل.
وقال امل�صدر� :إن �أحمد مكي ا�ضطر لت�صوير هذه
امل���ش��اه��د حل�ين ع��ودة �أب �ط��ال امل�سل�سل م��ن اململكة
العربية ال�سعودية ،حيث ي�شاركون يف بطولة عدد
من الأع�م��ال امل�سرحية التي ُتعر�ض �ضمن مو�سم
ال��ري��ا���ض .و�أ��ض��اف امل�صدر �أن فريق العمل انتهى
م��ن اجل�ل���س��ات التح�ضريية املكثفة ال�ت��ي �أجريت
خالل الفرتة املا�ضية لو�ضع خطة زمنية ومكانية
لي�ستطيعوا حتديد موعد عر�ضه.
وت �ع��اق��د ال �ف �ن��ان ح �م��دي امل�يرغ �ن��ي ع �ل��ى الظهور
ك�ضيف ��ش��رف �ضمن �أح ��داث اجل��زء ال�ساد�س من
م�سل�سل "الكبري" وانتهى املريغني ،الأ�سبوع املا�ضي
من ت�صوير م�شاهده يف العمل.
واخ�ت��ار الفنان �أح�م��د م�ك��ي ،املمثلة ال�شابة رحمة
�أحمد ،لتقدم دور (هدية) ،يف اجل��زء ال�ساد�س من
م�سل�سل (الكبري �أوي).
ويعود �أحمد مكي ال�ستكمال �سل�سلة �أجزاء م�سل�سل
"الكبري �أوي" ،الذي حقق جناحات كبرية مبوا�سمه
املا�ضية.
َّ
ويتكتم �صناع م�سل�سل "الكبري �أوي" على تفا�صيل
ال �ع �م��ل ب���ش�ك��ل دق �ي��ق ،وم ��ن امل �ق��رر الإف �� �ص��اح عن
تفا�صيله وقائمة �أبطاله اجلدد خالل الأيام القليلة
املقبلة.وي�شارك يف بطولته نف�س جن��وم الأج ��زاء

ال�سابقة ،منهم :بيومي ف� ��ؤاد ،وه�شام �إ�سماعيل،
وحممد �سالم� ،أحمد فتحي ،ليلى عزالعرب ،لطفي
لبيب ،حمزة العيلي ،حممد ث��روت ،وي��زو ،و�شيماء
�سيف ،وع��دد كبري من الفنانني والفنانات �ضيوف
ال �� �ش��رف ،وامل�سل�سل م��ن ت��أل�ي��ف م�صطفى �صقر،
و�إخراج �أحمد اجلندي.

يذكر �أن بيومي ف�ؤاد �شارك م�ؤخ ًرا ك�ضيف �شرف يف
م�سل�سل "مو�ضوع عائلي" للنجم ماجد الكدواين
وظهر ب�شخ�صيته احلقيقية يف الأحداث.
م�سل�سل مو�ضوع عائلي من بطولة ماجد الكدواين
و�سما �إبراهيم ورنا رئي�س وطه الد�سوقي وحممد
�شاهني و�شريين ر�ضا ،ومن �إخراج �أحمد اجلندى.
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عامل يك�شف طرقا لإبطاء �شيخوخة
دماغ الإن�سان
ك �� �ش��ف اخل� �ب�ي�ر ال ��رو�� �س ��ي يف ع �ل��م النف�س
الف�سيولوجي ،رئي�س مركز "نريوفيتني�س"،
فيات�شي�سالف ليبيديف� ،أن دم��اغ الإن�سان
مي �ك��ن �أن ي���ش�ي��خ ق �ب��ل الأوان ب �ح �ل��ول �سن
الثالثني ،م�شريا �إىل وجود طرق ملنع ذلك.
وق��ال اخلبري يف حديثه لإذاع��ة "�سبوتنيك"
�إن قدرة النا�س على تذكر املعلومات اجلديدة
ي�ن�خ�ف����ض م ��ع م� ��رور ال �� �س �ن�ين ،ويواجهون
�صعوبات يف العمل يف نظام تعدد املهام .وعرب
ع��ن اع �ت �ق��اده ب� ��أن ��س�ب��ب ذل ��ك ق��د ي �ع��ود �إىل

�ضعف الإدراك املرتبط ب�شيخوخة الدماغ،
م�شريا �إىل �أن الأعرا�ض مثل �ضعف الذاكرة
وانخفا�ض الأداء حت��دث يف ال�شباب �إىل حد
ما.
و�أ� �ض��اف" :هناك ح��االت عندما تظهر هذه
امل���ش��اك��ل ال يف ��س��ن ال���ش�ي�خ��وخ��ة ب��ل يف �سن
مبكرة .مثال ك��ان رج��ل يف �سن ال يزيد عن
 30عاما يتمكن من تنفيذ كمية حمددة
م��ن امل �ه��ام ،وك��ان ي��رد على كمية ك�ب�يرة من
ر�سائل العمل وينفذ كمية كبرية من املهام

وف��ق واج�ب��ات��ه ،لكن بعد وق��ت م��ا ب��د�أ يواجه
�صعوبات يف تنفيذ هذا العمل".
وي ��رى اخل�ب�ير �أن �أمن ��اط احل �ي��اة ال�صحية
مي�ك��ن �أن ت���س��اع��د يف �إب �ط��اء ت�ط��ور ال�ضعف
الإدراك��ي .وتابع" :النوم والتغذية والن�شاط
ال �ب��دين ه��ي ال�ع�ن��ا��ص��ر الأ� �س��ا� �س �ي��ة الثالثة
الالزمة .،و�إذا كان �أحدهم مفقودا � -أي �أننا
�إما ن�أكل ب�شكل �سيئ �أو ننام ب�شكل غري منتظم
�أو نتحرك قليال  -فلن يعمل كل �شيء �آخر.
هذه هي الركائز الثالث ل�صحتنا املعرفية".

اكت�شاف هام قد يوقف انت�شار
املالريا عرب خداع البعو�ض!

العنب ..فوائد مذهلة
للعنب العديد من
ال �ف��وائ��د املذهلة
ال � � � �ت� � � ��ي جت� �ع� �ل ��ه
يرتبع على عر�ش
ال� �ف ��واك ��ه ،ومنها
�أن� ��ه ي���س��اع��د على
� � �ض � �ب� ��ط � �ض �غ ��ط
الدم،
ك�م��ا ي �ع��زز العنب
� �ص �ح ��ة العينني
وي� �ح� �م� �ي� �ه ��ا �ضد
اعتالل ال�شبكية ،و�أظهرت بع�ض الدرا�سات �أن الري�سفرياترول املوجود يف
العنب ميكن �أن يحمي �ضد م�شاكل الأع�صاب املرتبطة مبر�ض ال�سكري
واعتالل ال�شبكية ،ويعزز الر�ؤية ال�صحية.
وقد وجد الباحثون �أي�ضا �أن الري�سفرياترول مفيد لعالج مر�ض الزهامير،
ولتخفيف الهبات ال�ساخنة وتقلب املزاج املرتبط بانقطاع الطمث ،وحت�سني
ال�سيطرة على م�ستويات اجللوكوز يف الدم.
و�أ��ض��اف الباحثون �أن العنب يحتوي على ن�سبة عالية من امل��واد امل�ضادة
للأك�سدة املهمة ل�صحة العني مثل اللوتني وزياك�سانثني ،كما �أن العنب
الأحمر يحتوي على الري�سفرياترول يف الق�شر.

• �أقدم م�سرحية يف العامل كتبها الفراعنة .فما ا�سمها؟
انت�صار حور�س

• ن�سبة �إىل ماذا �سمي الفنان دافن�شي بهذا اال�سم؟
ن�سبة �إىل بلدة دافن�شي الإيطالية

• ما هو الع�ضو الذي ي�ستخدمه الثعبان يف حا�سة
ال�شم؟
ل�سانه

• ما هي جن�سية الر�سام العاملي بيكا�سو؟
�أ�سباين

• ما هو الأبنو�س؟
خ�شب �أ�سود قا�س

�أ�شخا�ص يرتدون قبعات بابا نويل ي�شاركون يف جل�سة يوغا �ضحك خالل احتفاالت عيد امليالد على
�شاطئ يف مومباي ،الهند .رويرتز

قالت �شركة �سويدية �إنها �أتقنت طريقة جديدة للتخل�ص من البعو�ض
احلامل للأمرا�ض عن طريق خداعها ب�شرب ع�صري م�سموم.
وعزل الباحثون يف �شركة  ،Molecular Attractionجزيئا يُعرف
با�سم  ،HMBPPوهو موجود يف الدم امل�صاب بطفيلي املالريا.
ويطلق  HMBPPرائحة جتذب البعو�ض وحتفزه على �شرب املزيد من
الدم.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة  ،Molecular Attractionليك
اغناتوفيت�ش ،لـ" :Fast Companyات�ضح �أن  HMBPPميكن �أن
يجرب البعو�ض على �شرب �أي �شيء تقريبا ،طاملا �أن الرقم الهيدروجيني
�صحيح".
وقام الباحثون ب�إغراء البعو�ض مبزيج قوي من ع�صري البنجر املمزوج بـ
 HMBPPوال�سموم النباتية .وكان البعو�ض يتغذى على الدم الزائف
ونفق بعد فرتة وجيزة.
وقال اغناتوفيت�ش" :امليزة الكبرية هي �أن  HMBPPال يجذب احل�شرات
الأخرى �أو الأنواع الأخرى .لذا ميكنك ا�ستخدامه كطريقة �سلبية لإقناع
البعو�ض ب�أكل ال�سموم".
ونظرا لأن  HMBPPيجذب البعو�ض فعليا ،ف ��إن احلاجة �إليه �أقل
بكثري من املبيدات احل�شرية الأكرث �ضررا التي ُتر�ش على �أحياء ب�أكملها.
وقالت ال�شركة يف بيان على موقعها على الإنرتنت" :يف الوقت احلا�ضر،
تكمن �أك�بر م�شكلة يف مكافحة البعو�ض يف مهمة جذبها �إىل الأفخاخ.
ه��ذه الرتكيبة ال�ف��ري��دة ج��ذاب��ة ح�صريا لأن ��واع البعو�ض اخلم�سة من
 ،Anophelesوالتي تعد الناقالت احل�صرية لطفيل املالريا".
كما �أو�ضحت �أن املنتجات اجلاذبة الأخرى �إما حتتاج �إىل م�صدر كهربائي �أو
تن�شر ثاين �أك�سيد الكربون ،ما ي�ؤدي �إىل ا�ضطراب املحيط احليوي.
ويف حني �أن  Molecular Attractionحري�صة على ت�سويق قاتل
احل�شرات ،ف�إنها م�صممة على جعلها "�سهلة املنال وب�أ�سعار معقولة" ،وفقا
لإغناتوفيت�ش ،بحيث ميكنها م�ساعدة البلدان ال�ضعيفة.
وقال اغناتوفيت�ش" :نريد الق�ضاء على الأمرا�ض التي يحملها البعو�ض،
واحلد من كميته بالقرب من النا�س .لذلك ميكننا �إن�شاء منطقة خالية
من البعو�ض حول منزلك .ولكن ال ينبغي �أن نق�ضي عليها نهائيا".
و ُن�شرت الدرا�سة يف جملة  Communications Biologyيف
� 7أكتوبر ،بعد يوم واحد فقط من اعتماد منظمة ال�صحة العاملية لقاح
املالريا الأول يف العامل .و�أو�صت با�ستخدام لقاح املالريا  RTS,Sعلى
نطاق وا��س��ع ،ال��ذي ط��ورت��ه  GlaxoSmithKlineال�ستخدامه يف
�إفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى ويف مناطق �أخرى ذات م�ستويات معتدلة
�إىل عالية من انتقال املالريا ،ما قد ينقذ مئات الآالف من الأرواح �سنويا.
وي �ع��د امل�ل�اري ��ا م��ر� �ض��ا خ �ط�ي�را ي���س�ب�ب��ه ط�ف�ي�ل��ي ي���ص�ي��ب ع � ��ادة بعو�ض
 ،Anophelesوالذي بدوره ينقل املر�ض �إىل الب�شر عندما يع�ضهم.
وغالبا ما تظهر على ال�ضحايا �أعرا�ض ت�شبه �أعرا�ض الإنفلونزا ،مبا يف
ذلك احلمى وال�صداع والق�شعريرة و�آالم الع�ضالت والغثيان والقيء.
وي�صاب املاليني من النا�س كل عام وميوت حوايل � 400ألف ،معظمهم من
الأطفال دون �سن اخلام�سة.

• برج �إيفل به  2,500,000م�سمار ،ت�شد كل مكوناته ببع�ضها البع�ض.
• نكهة الفانيليا يف الآي�س كرمي هي الأكرث مبيعا يف العامل.
• جر�س الباب مت اخرتاعه يف عام 1831م.
• هل تعلم �أن الربق ي�ضرب الأر�ض مرة كل  100ثانية.
• هل تعلم �أن � 2500شخ�ص ممن ي�ستخدمون يدهم الي�سرى ميوتون كل عام ب�سبب �إ�ستخدام منتجات
خا�صة بذوي اليد الي�سرى.
• هل تعلم �أن حيوان الغوريال ينام � 14ساعة يف اليوم.
• هل تعلم �أن عمر ال�سنجاب هو � 9سنوات.
• هل تعلم �أن الأحما�ض التي وجدت يف معدة الثعابني ميكنها �أن ته�ضم العظام وحتى الأ�سنان ،ولكن
ال ميكنها ه�ضم ال�شعر والفراء.
• هل تعلم �أن الزرافة ميكنها �أن تبقى دون ماء فرتة �أطول من اجلمل.
• هل تعلم �أن ن�سبة  56%من كتابتك تقوم بها اليد الي�سرى.

التاجر الطيب
كان احمد تاجرا طيبا �صاحلا يفعل اخلري �سرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�شرتي
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ،حتى جاء يوم كاد له �صديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل اال
ار�سل حرا�سه ليقتادوه ايل ال�سجن ظلما وعدوانا ..وقبل ان يدق احلرا�س بابه يف ذلك اليوم كان يجل�س يف
�صحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب فالقى
بها يف حفرة وراءه غطت باالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�س الذين اقتادوه �إىل الوايل الذي امر
مب�صادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�سجن.
جرى ماجرى وبقي يف احلب�س مدة طويلة هي �سنوات جاءت فيها ف�صول وذهبت ف�صول ومل يفكر احد من
ا�صدقائه او ا�صحابه يف الذهاب �إىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�صة بعد ان متت م�صادرة كل ما يف البيت
وا�صبح خاويا علي عرو�شه فجف الب�ستان ويب�س .
مات الوايل ،ومن جاء بعده اطلق �سراح التاجر بعدما عرف انه حب�س ظلما وذهب �إىل بيته وعاد له خادم كان
خمل�صا لريعاه ف�أخذ التاجر يتذكر جمل�سه يف احلديقة وماالقى فيها من جواهر فت�ساءل يا ترى هل هناك
من �شئ منها ...فذهب �إىل املو�ضع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب االر�ض وجد احدى جواهره حتى
وجدها كلها ومل ي�ضع منها واحدة  ..و�سبحان من �أبقاها فقد كانت هي كل ر�أ�س ماله فحمد اهلل وعلم انه قد
بقيت له �أعماله ال�صاحلة يف الدنيا.

