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�سرطان العظام.. جر�س اإنذار يتجاهله معظم النا�س
يعّد �شرطان �لعظام مر�شا نادر �حلدوث، حيث ُي�شكل �أقل من 1 باملئة 
فقط من جميع �أنو�ع �ل�شرطانات، لكن �خلرب�ء ي�شددون على �أهمية 

�لت�شخي�ص �ملبكر للح�شول على �لعالج يف �لوقت �ملنا�شب.
وقال موقع "�إك�شربي�ص" �لربيطاين �إن �شرطان �لعظام يعرف �أي�شا 
�لأور�م  ه��ذه  تكون  �أن  وميكن  �لعظمية"،  �للحمية  "�لأور�م  با�شم 
�أما  �حل���دوث،  ن���ادرة  �خلبيثة  "�أ�شكاله  و�أ���ش��اف:  خبيثة.  �أو  حميدة 
�لأور�م �حلميدة فتبقى رغم كل �شيء حمفوفة باملخاطر، لأنها ت�شعف 
�أن  �مل�شدر  و�أو�شح  �لوقت".  م��رور  ك�شور مع  �إىل  ت��وؤدي  �لعظام وقد 
هناك �أعر��شا مبكرة ل�شرطان �لعظام "من �ملهم �لنتباه �إليها وعدم 
�أعر��ص �شرطان �لعظام  "�ل�شعور بالأمل" �إحدى  جتاهلها". ويعترب 
�لأوىل. ويقول خرب�ء �ل�شحة �إن �لت�شخي�ص يف هذه �ملرحلة �شروري 
حتى ل يتم �خللط بني �لورم وبني �لتو�ء �أو �لتهاب �ملفا�شل. وك�شف 
"�إذ�  م�شيفا  �لأيام،  تو�يل  مع  حدة  يزد�د  قد  �لأمل  "�إك�شربي�ص" �أن 
كان �ل�شرطان قريبا من �ملفا�شل، فقد ي�شبب لك �لتورم وقد يجربك 
على �لعرج �أثناء �مل�شي". وتابع: "وعلى �لرغم من �أن �شرطان �لعظام 
يحدث ب�شكل رئي�شي يف �لعظام �لطويلة - �لذر�عني �أو �ل�شاقني - �إل 
�أن �أعر��شه ميكن �أن حتدث يف �أي جزء �آخر من �جل�شم". وفيما يلي 
بع�ص �لعالمات �لتحذيرية لهذ� �لنوع من �ل�شرطان: �أمل �شديد يف 
�لعظام �أثناء �لنوم - �حمر�ر و�لتهاب - تورم غري مربر - �لتعّرق - 

فقد�ن �لوزن غري �ملربر - �ل�شعور بالأمل بعد ��شطد�م ب�شيط.

�سبب واحد �سادم وراء دهون البطن
يعاين �لكثريون من �لدهون غري �ملرغوبة يف منطقة �لبطن، وتزد�د 
�ملعاناة �أكرث عندما يبذلون جهد� كبري� يف �شبيل �لتخل�ص منها دون 
�أن يلحظو� تغيري� يذكر. وقال موقع )eatthis( �إن �لأمر يعود �إىل 

جتاهل �شبب من �ملحتمل �أن يفاجئك، وهو قلة �لنوم.
و�أ�شاف �ملوقع، نقال عن در��شة جديدة، �أن �لنوم غري �لكايف يت�شبب 
باأ�شر�ر �أكرث مما يعتقد، رغم �أنه �شار �شلوكا و��شع �لنت�شار يف ظل 
�حلياة �لع�شرية. وقالت در��شة جديدة �أعدتها عيادة "مايو كلينك" 
غري  �لنوم  �إن  �لقلب  لأم��ر����ص  �لأمريكية  �لكلية  دوري��ة  يف  ون�شرت 
�إىل  يوؤدي  �ل�شعر�ت �حلر�رية، مبا  �لكايف ي�شاهم يف زيادة �مت�شا�ص 

تر�كم �لدهون يف �لبطن، خا�شة �لدهون غري �ل�شحية.
�أن  "يبدو  �شومرز،  فرييند  �ل��در����ش��ة،  يف  �لرئي�شي  �لباحث  و�أو���ش��ح 
�لأك��رث خطورة  �لأح�شاء  �إىل  �لدهون  �لكايف يعيد توجيه  �لنوم غري 
�أنه على �لرغم من حدوث �نخفا�ص يف  )�لبطن(، و�لأهم من ذلك، 
�مت�شا�ص �ل�شعر�ت �حلر�رية و�لوزن �أثناء فرتة �لنقاهة )�لتي تتلو 
فرتة قلة �لنوم �أو �حلرمان منه( ت�شتمر دهون يف �لرت�كم يف منطقة 
�لبطن". و�أ�شاف: "ي�شري هذ� �إىل �أن �لنوم غري �لكايف هو حافز غري 
�لنوم �لالحق، ل يوؤدي  �أن  �لدهون �حل�شوية، على  معروف لرت�شب 

�إىل �لتقليل من تلك �لدهون، على �لأقل على �ملدى �لق�شري".

حرق اأع�ساب الكلى يعالج ارتفاع ال�سغط املقاوم للأدوية
عن  �لدم  �شغط  �رتفاع  عالج  �إمكانية  جديدة  �أملانية  �أبحاث  �أظهرت 
طريق حرق بع�ص �لأع�شاب حول �لكلى. وتوفر هذه �لتقنية �لو�عدة 
�خلاف�شة  ب��الأدوي��ة  للعالج  ي�شتجيبون  ل  �ل��ذي��ن  لالأ�شخا�ص  ح��اًل 

لل�شغط.
وبح�شب �لدر��شة �لتي �أجريت يف جامعة �شارلند �لأملانية، يتم تطبيق 
نب�شات موجات من �لر�ديو حلرق �لأع�شاب يف جدر�ن �ل�شر�يني، ما 

يقلل ن�شاطها.
ووفقاً ملوقع "نيو �شاينت�شت"، منذ عقود و�أع�شاب �لكلى معروف عنها 
باإدخال ق�شطرة يف  �لتقنية �جلديدة  وتقوم  �ل��دم.  تنّظم �شغط  �أنها 
�ل�شريان �لفخذي للو�شول �إىل �ل�شر�يني �لتي تغّذي �لكلى، وتطبيق 
تطبيق  ومت  �لكلوي".  "�لتع�شيب  �لعملية  وُت�شّمى  �لر�ديو،  موجات 
 42 38 �شخ�شاً، ومقارنة �لنتائج لديهم مع  �لتقنية �جلديدة على 
�شخ�شاً �آخر كمجموعة �شابطة، وبعد 3 �شنو�ت تبني �نخفا�ص �شغط 
�لدم لدى من �أجرو� �لتع�شيب �لكلوي مبقد�ر 10 ملم زئبقي و5.9 
ملم زئبقي يف قر�ءة �ل�شغط �لعليا و�لدنيا. وطلب فريق �لبحث من 
�مل�شاركني تناول �أدوية خف�ص �ل�شغط طو�ل فرتة �لدر��شة، و�أظهرت 
للعالج  �لكلوي  للتع�شيب  خ�شعو�  �لذين  �ملر�شى  ��شتجابة  �لنتائج 

ب�شكل �أف�شل بعدما كانو� ي�شكون من مقاومة �لأدوية.
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الأ�سواء اأثناء النوم 
خطر على القلب

لأن  �ل��ن��وم  قبل  �لأن����و�ر  جميع  و�إط��ف��اء  �ل�شتائر  ب��اإغ��الق  �خل���رب�ء  ن�شح 
�لتعر�ص لالإ�شاءة �ملحيطة �أثناء �لنوم لياًل ميكن �أن ي�شر ب�شحتك.

ووفًقا للباحثني يف جامعة نورث و�شرتن يف �لوليات �ملتحدة، حتى �ل�شوء 
�لنوم،  �أث��ن��اء  �لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  بوظائف  ي�شر  �أن  ميكن  �خلافت 

ويزيد من مقاومة �لأن�شولني يف �شباح �ليوم �لتايل.
وقال �لدكتور فيلي�ص زي، رئي�ص ق�شم �لنوم بكلية �لطب يف جامعة فاينربج 
"تظهر نتائج هذه �لدر��شة �أن �لتعر�ص لليلة و�حدة فقط لإ�شاءة �لغرفة 
و�لأوعية  �لقلب  وتنظيم  �جللوكوز  ي�شعف  �أن  ميكن  �لنوم  �أثناء  �ملعتدلة 
�لدموية، وهي عو�مل خطر لالإ�شابة باأمر��ص �لقلب و�ل�شكري ومتالزمة 

�لتمثيل �لغذ�ئي".
100 لوك�ص )�شوء  ب�شدة  �إ���ش��اءة  م��ع  �ل��ن��وم  ت��اأث��ري  �ل��در����ش��ة  و�خ��ت��ربت 
ليلة  خ��الل  �مل�شاركني  ل��دى  خ��اف��ت(  )���ش��وء  لوك�ص   3 ب���  مقارنة  معتدل( 
دخول  يف  ت�شبب  �ملعتدل  لل�شوء  �لتعر�ص  �أن  �لباحثون  و�كت�شف  و�ح��دة. 
�جل�شم يف حالة تاأهب �أعلى. ويف هذه �حلالة، يزد�د معدل �شربات �لقلب 
�إىل  �ل��دم  تو�شيل  �شرعة  ومعدل  �لقلب  بها  ينقب�ص  �لتي  �لقوة  وكذلك 
�لأوعية �لدموية لتدفق �لدم �ملوؤك�شج. وقالت �لدكتورة د�نييال جرميالدي، 
�لأ�شتاذة �مل�شاعدة يف علم �لأع�شاب بجامعة نيودلهي "على �لرغم من �أنك 
نائم، فاإن جهازك �لع�شبي �لال�إر�دي يتم تن�شيطه. هذ� �أمر �شيئ. عادة ما 
يكون معدل �شربات �لقلب مع موؤ�شر�ت �لقلب و�لأوعية �لدموية �لأخرى 

�أقل يف �لليل و�أعلى خالل �لنهار".

متحور جديد من كورونا.. 
وهذا ما يعرفه اخلرباء

ظهر حمتور جديد من فريو�ص كورونا، 
يف   "19 "كوفيد-  م��ر���ص  ي�شب  �ل���ذي 
بريطانيا، يف وقت يقول خرب�ء �إنه ل د�ع 

للقلق حتى �لآن.
 ،)XE( با�شم  �جلديد  �ملتحور  ويعرف 
متحور  �����ش����اللت����ي  م����ن  خ���ل���ي���ط  وه������و 
)بي  و  �إيه.1(  )ب�����ي  "�أوميكرون" 
�إيه.2(، بح�شب �شبكة "�إي بي �شي نيوز" 

�لأمريكية.
�لذي  �ملتحور�ت،  �لنوع من  ويعرف هذ� 
�أخرى،  متحور�ت  من  خليط  على  يقوم 

با�شم "�ملتحور �ملوؤتلف".
وذك���������رت وك�����ال�����ة �لأم���������ن �ل�������ش���ح���ي يف 
�إ�شابة   637 ر�شد  �أن��ه جرى  بريطانيا 
بهذ� �ملتحور منذ 22 مار�ص �ملا�شي، مع 
�كت�شافات �أولية تعود �إىل يناير �ملا�شي. 
هذ�  �أن  �إىل  �أول���ي���ة  ت���ق���دي���ر�ت  وت�����ش��ري 
�ملتحور رمبا يكون �أكرث قدرة قليال على 
�لنت�شار من "�أوميكرون"، لكن منظمة 
حاجة  هناك  �إن  قالت  �لعاملية  �ل�شحة 

لإجر�ء مزيد من �لأبحاث.
ويقول خرب�ء يف �ل�شحة �لعامة �إن هذ� 
�لنوع من �ملتحور�ت �شائع للغاية، وغالبا 

ما تظهر وتختفي من تلقاء نف�شها.

علج نانوي يقدم اأمل جديدا لعلج 
مر�س ال�سكري من النوع الأول �ص 23

ما تاأثري النوم 5 
�ساعات يوميًا؟

معرفة  ع��دم  �ل�شبب  يكون  وق��د  تكفي،  �لنوم  من  �شاعات   5 �أن  �لبع�ص  يعتقد 
بالنوم  �ملتعلقة  �لأبحاث  تفيد  �لنوم.  للحرمان من  و�جل�شدية  �لنف�شية  �لآث��ار 
ب�  7 �شاعات يومياً على �لأق��ل، وتو�شي جامعة هارفارد  باأن �جل�شم يحتاج �إىل 

يومياً. �شاعات   9 �إىل   7.5
وتفيد تقارير طبية باأن كثري�ً من مر�شى �لقلق و�لكتئاب يعانون من �حلرمان 

من �لنوم، لأن نق�ص �لر�حة يوؤثر على تو�زن �لن�شاط �لع�شبي.
و�أمر��ص  �ل�شمنة  بني:  �ملزمن  �لنوم  بنق�ص  �ملتعلقة  هارفارد  در��شات  وتربط 

�ل�شكري و�لقلب، وبني عدم �حل�شول على ما يكفي من �شاعات �لر�حة.
�لتفكري  �لقدرة على  �لنوم �شعفاً يف:  �لأخ��رى للحرمان من  �لآث��ار   وتت�شمن 
بو�شوح، و�ل�شتجابة �ل�شريعة، وت�شكيل �لذكريات. وتنعك�ص هذه �لتاأثري�ت على 

�لعمل و�لدر��شة و�أي�شاً �لعالقات �ل�شخ�شية.
ومن �لناحية �لبدنية، تعترب �لر�شاقة �لبدنية و�لطاقة من �شمن �شحايا عدم 

كفاية �لنوم. وتتاأثر وظائف �لقلب و�لتحمل �لبدين كذلك.
�لإ�شابة  خماطر  زي��ادة  �إىل  �لأمريكية  �لوطنية  �لنوم  موؤ�ش�شة  تقارير  وت�شري 
لدى  �ل�شكري  وم��ر���ص  و�ل�شمنة  �لع�شبي  و�جل��ه��از  �مل��ن��اع��ي  �جل��ه��از  مب�شاكل 

�لأ�شخا�ص �لذين يعانون من ��شطر�بات �لنوم.

�جل�شم �إنهاك  حتا�شي   -  1
�ل�شعور باجلوع و�ل�شعور بالعط�ص �أمر�ن ل مفر منهما خالل 
يكون  �أن  بال�شرورة  لي�ص  لكن  �ل�شوم.  عند  �لنهار  �شاعات 
ذلك �شديد�ً لأن باإمكان �جل�شم لدى غري �مل�شابني باأمر��ص 
له،  �آل��ي��ات مريحة  وف��ق  �لو�شع  ه��ذ�  مع  يتعامل  �أن  مزمنة، 

وي�شتطيع �أن يتكيف وب�شهولة مع هذ� �لظرف �لفريد.
ذلك   ")BNF( �لربيطانية  �لتغذية  "موؤ�ش�شة  وت��و���ش��ح 
�ل�شعر�ت  ج��م��ي��ع  �جل�����ش��م  ����ش��ت��ه��الك  "مبجرد  �إن����ه  ب��ق��ول��ه��ا 
�حلر�رية �لتي ح�شل عليها من �لأطعمة �لتي جرى تناولها 
ي�شتخدم  �ل�شيام  ���ش��اع��ات  خ��الل  �جل�شم  ف���اإن  �ل��ل��ي��ل،  �أث��ن��اء 
وي�شتخدم  و�لع�شالت(  �لكبد  يف  )�مل��خ��زن��ة  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت 

�لدهون، وذلك لتوفري �لطاقة".
بالتايل ل يتاأثر �جل�شم بدرجة �شديدة، وتبقى �ملعاناة لديه 
�أن  �أي دون  �ملتحمل  �ل�شعور باجلوع و�لعط�ص  مقت�شرة على 
تتاأثر �آليات �إمد�د �جل�شم بالطاقة، و�شوًل �إىل حالة �لإنهاك 
و�لنق�ص �ل�شديد يف م�شتويات �ل�شكر بالدم. و�خلطوة �لأهم 
هنا هي �حلر�ص على عدم �إجهاد �جل�شم ب�شكل قوي وحتا�شي 

�لتعر�ص حلر�رة �أ�شعة �ل�شم�ص و�لأجو�ء �خلارجية �حلارة.

�جلوع تخفيف    -  2
 Hunger( ب���اجل���وع ل��ل�����ش��ع��ور  مي��ت��ل��ك �جل�����ش��م م��ف��ت��اح��اً 
�جلوع/ هرمونات  �إنتاج  خف�ص  �أو  زيادة  عرب   ،)Switch
يف  لنا  يت�شبب  ل  ك��ي  فيه  نتحكم  �أن  ميكن  م��ا  وه��و  �ل�شبع، 

�لإزعاج �ل�شديد.
و�ملعدة م�شدر �إثارة �ل�شعور باجلوع �أو �ل�شبع. فيزيد هرمون 
�ملعدة  تكون  عندما  �إفر�زه  �جلوع،  هرمون  وهو  "غريلني"، 
�ل�شبع،  ه��رم��ون  وه��و  "لبتني"،  ه��رم��ون  يزيد  فيما  ف��ارغ��ة، 
�إف��ر�زه مع �متالء �ملعدة. لذ� فاإن تناول �أطعمة حتفز �شعور 
�ملعدة بالمتالء لوقت طويل، هو �أحد مفاتيح �إطفاء �ل�شعور 

باجلوع.
�لغنية  �لغذ�ئية  �ملنتجات  فهي  �لأطعمة  تلك  �أق��وى  �أم��ا من 
بالكربوهيدر�ت  �لغنية  �لغذ�ئية  و�ملنتجات  بالربوتينات، 

�ملعقدة، �أي �ل�شكريات بطيئة �له�شم.
وبتناولهما، كما يف �شوربة �ل�شوفان مع قطع من �للحم، تزيد 
مدة �ل�شعور بامتالء �ملعدة بعد تناول وجبة �لطعام )خف�ص 
�ل�شعور باجلوع(، ويح�شل �جل�شم على كميات قليلة من �شكر 
�لغلوكوز ب�شكل متو��شل ول�شاعات طويلة، بعد تناول وجبة 

�لطعام "منع �ل�شعور بال�شد�ع و�لغثيان ودوخة �لدو�ر".

�جل�شم �شو�ئل  حفظ   -  3
ل ي�شتطيع �جل�شم تخزين �ملاء، �إل �أن �لكليتني تعمالن على 
تقليل كمية �ملاء �لتي يخرجها �جل�شم مع �شائل �لبول. لذ� 
ي�شهم عدم �لتعر�ص غري �ل�شروري لأ�شعة �ل�شم�ص ولالأجو�ء 
�حلارة، يف تقليل كمية �ملاء �لتي يفقدها �جل�شم عرب منافذ 

�أخرى، �أي مع هو�ء �لتنف�ص ومع �إفر�ز�ت �لعرق.

لك  كذ
ي�����������ش�����ه�����م 

�لأطعمة  تناول  تقليل 
وجبة  �شمن  �مل��احل��ة 

خف�ص  يف  �ل�شحور، 
بالعط�ص  �ل�شعور 
خ��������الل �ل����ن����ه����ار 
من  �لإك���ث���ار  لأن 

�مللح ي�شطر �لكليتني �إىل �إخر�ج مزيد من �لبول، بغية حفظ 
تو�زن �لأمالح يف �جل�شم، مما يت�شبب يف مزيد من �جلفاف 

باجل�شم.
قبيل  �ل�شو�ئل  �شرب  ك��رثة  �أن  �إىل  �لن��ت��ب��اه  يجدر  �أن��ه  غ��ري 
مما  لح��ق��اً،  للتبول  �ل�شتيقاظ  �إىل  �مل���رء  ت�شطر  �ل��ف��ج��ر، 
ُيعوق �ل�شتغر�ق �ملريح يف �لنوم، �إن كان �ملرء يعتمد يف نومه 

�لرئي�شي على �لنوم خالل �شاعات �ل�شباح �لأوىل.

�جلفاف  -  4
�لأجو�ء  ح��ر�رة  وم��دى  بالنهار  �ل�شوم  �شاعات  ع��دد  بح�شب 
بح�شب  و�أي�شاً  �ل�شائم،  يبذله  �لذي  �لبدين  ومقد�ر �جلهد 
من  يعانون  �ل�شائمني  غالبية  ف��اإن  للمرء،  �ل�شحية  �حلالة 
�لفم،  يت�شبب يف جفاف  ب�شيطة من �جلفاف، وهو ما  درجة 
و�ل�شعور بالعط�ص و�ل�شد�ع، و�ل�شعور بدرجة منخف�شة من 
�ل��درج��ة من  وب��ه��ذه  �ل��رتك��ي��ز.  �لإع��ي��اء، و�شعوبات قليلة يف 
�رت��ف��اع يف  �أو  �ل���دم،  ي��ح��دث �نخفا�ص يف �شغط  �جل��ف��اف، ل 

نب�ص �لقلب، �أو �رتفاع يف حر�رة �جل�شم.
�أ�شر�ر �شحية  �لب�شيطة من �جلفاف ل  �أن هذه �حلالة  كما 
لها ما د�مت �حلالة �ل�شحية يف �لأ�شل لدى �ل�شائم جيدة، 

وما د�م �ملرء حر�ص على �شرب �ملاء بعد حلول وقت �لإفطار.

�لليل يف  �ل�شو�ئل  تعوي�ص   -  5
غروب  بعد  مبا�شرة  بال�شو�ئل  �جل�شم  ت��زوي��د  يف  �ل��ب��دء  �إن 
درجة  يف  �ل��ت��و�زن  �إع����ادة  على  �شريع  ب�شكل  يعمل  �ل�شم�ص، 

تروية �جل�شم.
وهذ� يزيل �ل�شعور بالظماأ ويروي �لأوعية �لدموية باجل�شم. 
وتزويد �جل�شم بال�شو�ئل له �أ�شكال خمتلفة، مثل �شرب �ملاء 
وتناول  �ل��ف��و�ك��ه،  ع�شري  و���ش��رب  �ل�شوربة،  وت��ن��اول  �ل�شايف، 
�لفو�كه �لطازجة كُرطب �لبلح وغريها، وتناول �خل�شر�و�ت 

�لطازجة كما يف �ل�شلطات.
كذلك جتدر مالحظة �أن ما يعوق تعوي�ص �جل�شم بال�شو�ئل 
هو تناول �لأطعمة �ملقلية �أو حلويات �ملعجنات �لد�شمة خالل 

�ملر�حل �لأوىل لتناول وجبة �لإفطار.
ولتعوي�ص �ل�شو�ئل �ملفقودة خالل �ليوم، وبدء �ليوم �لتايل 
من �ل�شيام ب�شكل جيد، يجدر �حلر�ص على �شرب �ملاء من �آن 
لآخر خالل فرتة �لليل، و�شوًل �إىل وجبة �ل�شحور و�لإم�شاك 

بعدها.

�لطعام تناول  توقيت   6-
خالل �شاعات �مل�شاء �لأوىل، يجدر �حلر�ص على عدم تاأخري 
تناول وجبة �لإفطار، كي يبد�أ �جل�شم يف تلقي �حتياجاته من 
�ملاء و�لطعام برتتيب �شحي ُيفيد �جل�شم ول يرهق �جلهاز 
�لنهار،  �شاعات  ط��و�ل  للج�شم  �ل��ر�ح��ة  ولتوفري  �له�شمي. 
�أك���رب قدر  ي�شتوجب �حل��ر���ص ع��ل��ى ت��اأخ��ري وج��ب��ة �ل�����ش��ح��ور 
ممكن، �أي �إىل �آخر �للحظات قبيل وقت �لفجر، لتقليل عدد 

�شاعات �لنهار �لتي ي�شعر فيها �جل�شم باجلوع.
بطريقة  �ل�شحور  وج��ب��ة  ت��ن��اول  على  �ل�شائم  ح��ر���ص  وع��ن��د 
ومكونات �شحية، ل ي�شعر �جل�شم باأي ��شطر�ب يف �لتغذية 
�ل�شاعات  عدد  وهو  �لنهار،  منت�شف  نحو  �إىل  متتد  ل�شاعات 
نف�شه �لذي يف�شل يف �حلالت �لطبيعية بني وجبة �لإفطار 

�ل�شباحي �ملعتادة ووجبة �لغد�ء �ملعتادة.

�لإم�شاك من  �لوقاية   7-
قد  �لنهار،  �أثناء  �ل�شو�ئل  ونق�ص  �لأك��ل  ع��اد�ت  يف  �لتغري�ت 
ت�شبب �لإم�شاك لبع�ص �ل�شائمني. و�أوىل خطو�ت منع ذلك 
بالألياف، مثل �حلبوب  �لغنية  هو تناول كثري من �لأطعمة 
ب��الأل��ي��اف و�ل��ن��خ��ال��ة و�لفو�كه  �ل��غ��ن��ي��ة  �ل��ك��ام��ل��ة و�حل���ب���وب 
و�خل�������ش���ر�و�ت و�ل��ف��ا���ش��ول��ي��ا و�ل��ع��د���ص و�ل���ف���و�ك���ه �ملجففة 
�إىل ج��ن��ب م��ع ���ش��رب ك��ث��ري م��ن �ل�شو�ئل  و�مل��ك�����ش��ر�ت، ج��ن��ب��اً 
وتناول �لأطعمة �لغنية بال�شو�ئل و�لألياف معاً، مثل �لفاكهة 

و�خل�شر�و�ت و�للنب و�ل�شوربات و�ليخنات.
�لن�شاط  ببع�ص  �ل��ق��ي��ام  �لإم�����ش��اك  تخفيف  يف  ي�شاعد  ك��م��ا 

�لبدين �خلفيف، مثل �مل�شي بعد �لإفطار.

رم�سان يف 
اأوكرانيا.. فتاوى 
ا�ستثنائية و�سيام 
حتت نريان املدافع

�أوكر�نيا  يف  �مل�����ش��ل��م��ون  ي�����ش��وم 
�شهر رم�شان هذ� �لعام يف �أجو�ء 
م���ف���اج���ئ���ة ل���ه���م ن��ت��ي��ج��ة �حل����رب 
باملئة   90 ف��رَّ  �أن  بعد  و�ل��ن��زوح؛ 
م��ن��ه��م م����ن م���ن���ازل���ه���م ب���ع���د بدء 
�لعملية �لع�شكرية �لرو�شية وهو 
ت�شهيالت  تبيح  فتاوى  �أوج��د  ما 
�شهر  خ����الل  �ل���ع���ب���اد�ت  �أد�ء  يف 

�ل�شوم.
وح�شب ت�شريح �شري�ن عريفوف، 
�أوكر�نيا،  م�شلمي  جمل�ص  رئي�ص 
فاإن  عربية"،  نيوز  "�شكاي  ملوقع 
�لبالد  ُم�شلمي  م��ن  باملئة   90
يرتّكزون  لأنهم  منازلهم  تركو� 
يف �ملناطق �لأكرث ��شتعاًل، وتدور 
فيها جبهات �لقتال، �أي يف �شمال 

و�شرق وجنوب �أوكر�نيا.
تغرّيت  �حل��رب،  ظ��روف  ونتيجة 
فتاوى  وظ��ه��رت  �ل���ع���اد�ت  بع�ص 
خالل  �ل���ع���ب���اد�ت  �أد�ء  ل��ت�����ش��ه��ي��ل 
�ملجل�ص  �أع��ل��ن  ف��م��ث��اًل  رم�����ش��ان، 
�أّن  و�لبحوث  لالإفتاء  �لأوك��ر�ين 
�شالة �لرت�ويح ُتوؤدَّى يف �لبيوت 
ن���ظ���ًر� ل��ف��ر���ص ح���ال���ة �ل���ط���و�رئ 

وحظر �لتجو�ل م�شاًء.
�إن  �����ش����ري�ن ع���ري���ف���وف  وي����ق����ول 
���ش��ب��ه فارغة  �أ���ش��ب��ح��ت  �مل�����ش��اج��د 
ب�شبب �لق�شف �لذي تتعر�ص لها 
�ملدن من جانب �لقو�ت �لرو�شية، 
�لظروف  رغ����م  �أّن������ه  �إىل  لف���ًت���ا 
�لبالد  ُم�����ش��ل��م��ي  ف������اإّن  �ل�����ش��ع��ب��ة 
فري�شة  ت����اأدي����ة  ع���ل���ى  ي�������ش���رون 

�ل�شوم.
�أوكر�نيا  م�شلمي  جمل�ص  وينّظم 
م�������ش���روع �إف����ط����ار ����ش���ائ���م ط����و�ل 
رم�����������ش�����ان، و������ش�����ريّك�����ز ج����ه����وده 
ع��ل��ى دع���م �لأ���ش��ر �ل��ن��ازح��ة، وفق 
�ملوؤ�ش�شات  د�ع�����ًي�����ا  ع����ري����ف����وف، 
�لإ�����ش����الم����ي����ة ل���ت���ق���دمي �ل���ع���ون 
�إفطار  خالل  من  �لأ�شر،  لهوؤلء 

�ل�شائمني وعمل �خلري.
�لثانية يف  �لديانة  هو  و�لإ���ش��الم 
�مل�شلمني  عدد  ويقرتب  �أوكر�نيا، 
هم  و�لتتار  �شخ�ص،  �ملليون  م��ن 
م�شلمة  ع��رق��ي��ة  ج��م��اع��ة  �أك�����رب 
ا  ر�شميًّ ب���ه���م  و�ع��������رُتف  ه����ن����اك، 
�ل�شكان  من  جمموعة  بو�شفهم 

�لأ�شليني عام 2014.

لراحتك يف رم�سان.. اإليك 
هذه اخلطوات ال�سحية

ي�شوم امل�شلمون يف �شهر رم�شان يوميًا من الفجر وحتى غروب ال�شم�س، ويتناولون وجبتني: 
اآثار  من  لل�شوم  ما  على  علمية  اأدلة  وهناك  الفجر.  قبل  ال�شحور  ووجبة  الإفطار،  وجبة 
اإيجابية على ال�شحة. ويف �شهر رم�شان تن�شط احلياة الجتماعية ب�شكل خا�س، فالنا�س اإما 

ي�شتقبلون الأقارب والأ�شدقاء اأو يحلون �شيوفًا عليهم، ويلتفون جميعًا حول مائدة 
اإفطار عليها ما لذ وطاب من املاأكولت وامل�شروبات احتفاء ب�شومهم.

اجل�شم،  باحتياجات  والعناية  التغذية  يف  ال�شحية  اخل��ط��وات  اأن  غري 
اأكرث  ال�شوم  متميزة يف جعل  اأهمية  تكت�شب  اليومية،  و�شلوكيات احلياة 

ما  ح�شب  بع�شها  اإليك  البدين.  والتعب  الإرهاق  يف  ت�شببًا  واأقل  ي�شرًا 
جاء يف �شحيفة "ال�شرق الأو�شط":
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�ش�ؤون حملية

نادي �سيدات ال�سارقة وفروعه يحت�سن مواهب الأطفال الواعدة عرب خميم »مغامرات الربيع«
•• ال�شارقة - الفجر

"خميم  تنظيم  عن  �ل�شارقة  �شيد�ت  ن��ادي  �أعلن 
وفروعه  �ل��رئ��ي�����ش��ي  مب��ق��ره  �لربيع"  م��غ��ام��ر�ت 
و�لذي  و�لو�شطى،  �ل�شرقية  �ملناطق  يف  �لع�شرة 
يقام خالل مو�شم �إجازة �لربيع خالل �لفرتة من 
تاريخ 27 مار�ص حتى 7 �إبريل 2022 من متام 

�ل�شاعة 9 �شباحاً �إىل 1 ظهر�ً.
وت�شتهدف �أن�شطة �ملخيم �لربيعي مر�حل عمرية 
 4" و�لأولد  �شنة"   16-4" للفتيات  خمتلفة 
8- �شنة"، ويت�شمن �ملخيم فعاليات تعزز ن�شاط 
بني  �لأن�شطة  وتتنوع  معارفهم،  وت��رثي  �ل�شغار 
و�لريا�شة،  و�لأل���ع���اب  �لإب��د�ع��ي��ة،  �ل��ع��م��ل  ور����ص 
و�لأن�شطة �مل�شلية و�ملفيدة، يف �أجو�ء ت�شجعهم على 
عقد �شد�قات جديدة، وتر�شخ فيهم روح �لفريق 
و�لعمل �جلماعي، وتقوي مهار�تهم �لجتماعية. 
و�شناعة  �لتدوير  و�إع���ادة  و�حل��رف  �لفنون  مثل 
�ل�شينمائية  و�لعرو�ص  �لطهي  وح�ش�ص  �لفخار 
و�لأن�شطة �ملتعلقة باجلمال، �إىل جانب م�شابقات 
�لكنز،  ع��ن  كالبحث  �مل��غ��ام��ر�ت  و�ل��ع��اب  �لتحدي 
ف�����ش��اًل ع���ن �ل�����ش��ب��اح��ة و�ل��ت��ن�����ص و�ل���ت���زل���ج على 

�جلليد ويوغا �لأطفال ومتارين بيالتي�ص و�لكرة 
�لطائرة و�لتجديف �ملائي.

�إد�رة  مدير  �لهرمودي،  علياء  �أف��ادت  جهتها  من 
ب�شكل دوري على  �ل��ن��ادي يحر�ص  " �أن  �لأع��م��ال 
�ل��ت��ف��اع��ل��ي لالأطفال  �مل��خ��ي��م��ات  ب��رن��ام��ج  �إط����الق 

و�ليافعات ون�شتهدف �إيجاد جيل ريا�شي و�شحي 
و�لثقة  و�ل���ع���زمي���ة  �لن�������ش���ب���اط  ب�����روح  ي��ت��ح��ل��ى 
بالنف�ص، وق��ادر على �لعطاء و�لإب��د�ع يف خمتلف 
و�لأجهزة  �ل�شا�شات  بعيد� عن  �ملجالت �حلياتية 
�لربيعي  �ملخيم  �إط���الق  �أن  و�ع��ت��ربت  �لرقمية. 

فروع  بني  و�لتكامل  للتعاون  جت�شيد  عن  عبارة 
لالرتقاء  �ملتو��شل  �ل�شعي  يكت�شف  حيث  �لنادي 
ومبتكر  جديد  هو  ما  ولكل  �خل��دم��ات  مب�شتوى 

مبا يتو�فق مع �هد�ف �لنادي ور�شالته.
و�أ�شافت " تتاألف بر�جمنا من طيف من �لأن�شطة 

�لأطفال،  كافة  ميول  م��ع  تتنا�شب  �لتي  �ملمتعة 
ب��ال��ت��ج��ارب �ملتنوعة  و�ل��ي��اف��ع��ني م��ن �ل���ش��ت��م��ت��اع 
�أوقات  مل��الأ  �لأم��ث��ل  �لو�شيلة  �ملخيمات  تعد  حيث 
ممتعة  ترفيهية  تعليمية  بتجارب  �لأطفال  فر�غ 
�إىل ت�شجيل  �لأم��ور  �أولياء  ومفيدة، لذلك ندعو 

�لتي  �لبتكارية  �لرب�مج  �أبنائهم و�ل�شتفادة من 
نقدمها". 

ويحر�ص �لنادي عرب خميمه يف ن�شخته �جلديدة 
و�ملغامر�ت  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت��ق��دمي  �إىل 
�لريا�شية و�لتحديات �لتي من �شاأنها ��شتك�شاف 
�لقدر�ت �لد�خلية لالأطفال و�ليافعات، ليتمّكنو� 
وتعلم مهار�ت جديدة يف  بوقتهم  �ل�شتمتاع  من 

�آٍن و�حد.
نادي  م��دي��ر  �لعوي�ص  حليمة  �أف����ادت  جهتها  م��ن 
�أن خميم  – ف���رع �حل��م��ري��ة  �ل�����ش��ارق��ة  ���ش��ي��د�ت 
مهار�ت  ت��ن��م��ي��ة  �إىل  ي��ه��دف  �ل��رب��ي��ع  م���غ���ام���ر�ت 
�لأط���ف���ال ع��رب جم��م��وع��ة م��ن �ل���رب�م���ج �ملنوعة 
ليقدم مزيجاً من �ملتعة و�لتعليم يف مر�فق �لنادي 
�ختيار  ف��ر���ش��ة  �لأم����ور  لأول���ي���اء  ليتيح  وف��روع��ه 
ومهار�تهم  �أطفالهم  رغبات  يالئم  ما  و�كت�شاف 

وما ي�شغل وقتهم بكل ما هو مفيد.
وي���اأت���ي �إط�����الق ف��ع��ال��ي��ات �مل��خ��ي��م ت��ل��ب��ي��ة لأذو�ق 
�لأطفال ليدخلو� يف �أجو�ء ربيعية ممتعة ومليئة 
�شو�ء  و�لأم����ان  �خل��دم��ات  م��ن  مرتفع  مب�شتوى 
�خلرب�ت  ذو�ت  من  �مل��درب��ات  �أو  �ملقدمة  باملر�فق 

�ملتخ�ش�شات يف تقدمي �لور�ص.

تفتح امل�شابقة الدولية اآفاًقا لحمدودة اأمام طالب املدار�س لتعلم التقنيات املتقدمة لبناء وت�شنيع الروبوتات القادرة على العمل حتت املاء

الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع ال�سارقة ت�ست�سيف نهائيات امل�سابقة الإقليمية "�سيبريت�س" غرب اآ�سيا
•• ال�شارقة-الفجر:

�لفعاليات  يف  للم�شاركة  �لطالب  �أم��ام  �لفر�شة  فتح  على  حر�شها  �شمن   
و�مل�شابقات �لدولية، قامت �لأكادميية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل 
�مل�شابقة  لنهائيات  �خل��ت��ام��ي  �حل��ف��ل  با�شت�شافة  �ل�����ش��ارق��ة  ف��رع  �ل��ب��ح��ري 
يوم  �أقيم  و�ل��ذي  �لثانية،  ن�شختها  يف  �آ�شيا،  "�شيبريت�ص" غرب  �لإقليمية 
�ل�شارقة،  حكومة  مع  ��شرت�تيجية  ب�شر�كة   ،2022 مار�ص   28 �لثنني 
لالإعالن عن �لفرق �لفائزة باملر�كز �لثالثة �لأوىل، و�لتي �شتتاأهل لتمثيل 
دول غرب �آ�شيا و�مل�شاركة يف �لنهائيات �لدولية للم�شابقة بجامعة ماريالند 

يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، يف �لفرتة من 4 �إىل 6 يونيو 2022. 
�إنرتبرينري�شيب"  �إنوفي�شن  "جلوبال  قبل  من  �مل�شابقة  هذه  تنظيم  ويتم 
يف  ���ش��ارك  حيث  للتحديات"،  روبوتك�ص  "�أندرووترز  موؤ�ش�شة  م��ن  ب��دع��م 

�ملناف�شة فرق من كل من �ململكة �لعربية �ل�شعودية، ودولة �لإمار�ت �لعربية 
و�شوريا  �ل��ع��ر�ق  �إىل  �إ�شافة  و�لبحرين،  و�لكويت  وقطر  وعمان  �ملتحدة، 
و�لأردن ولبنان.  وقد فاز فريق "بلو تك" من �لكويت باملرتبة �لأوىل، تاله 
"جولدن ت�شاميليون" من دولة �لإمار�ت باملرتبة �لثانية، لياأتي كل  فريق 
من فريق "�أدفنت�شر" من دولة �لإم��ار�ت وفريق جمان من دولة عمان يف 

�ملرتبة �لثالثة.
�أف�شل  ج��ائ��زة  على  ع��م��ان  �شلطنة  �أ�شا�ص" م��ن  "مدر�شة  ف��ري��ق  ح��از  كما 
بني  فيما  وتعاون  عالية  روح  لديه  فريق  �أف�شل  جائزة  منح  ومت  ت�شميم، 
فريق  حافز  ح��ني  يف  �لإم����ار�ت،  دول��ة  "�أدفنت�شر" م��ن  فريق  �إىل  �أع�شائه 
�لدفاعات  يف  روبوت  "�أف�شل  جائزة  على  بري�شريز" �لإمار�ت  "مايتيي�شت 
�لتكتيكية"، وح�شد �لفريق �لكويتي "بلو تك" على جائزة "�أف�شل روبوت 
�آي  "جي  لفريق  تقدميي"  عر�ص  "�أف�شل  جائزة  و�أعطيت  �ملناور�ت"،  يف 

�أ�ص" �لعماين.
وبهذه �ملنا�شبة قال �لقبطان �لدكتور �أحمد يو�شف، نائب عميد كلية �لنقل 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعربية  �لأك��ادمي��ي��ة  ل��دى  و�لتكنولوجيا  �لبحري 
�لأكادميية  يف  نكون  �أن  على  د�ئًما  "نحر�ص  �ل�شارقة:  يف  �لبحري  و�لنقل 
ج�شًر� يربط بني �لتعليم �ملحلي للطالب، و�ملوؤ�ش�شات �لدولية، كي نحفزهم 
�لدر��شية،  ومعارفهم  خرب�تهم  رفع  �أج��ل  من  �جلهد  من  �ملزيد  بذل  على 
ولإعطائهم �لثقة باإمكاناتهم وقدرتهم يف �ملناف�شة على �مل�شتويات �لعاملية، 
�مل�شابقة  ه��ذه  وتعد  �جلامعية،  �أو  �لأ�شا�شية  �لدر��شية  �مل��ر�ح��ل  يف  ���ش��و�ء 
�لدولية فر�شة مثالية لتعليم �لطالب يف �ملر�حل �لأ�شا�شية كيفية �لتعامل 
مع �لتقنيات �حلديثة لبناء روبوتات �آلية يتم �لتحكم بها عن بعد، وقادرة 
على �ل�شباحة و�لعمل حتت �ملاء، لأن هذه �لأجهزة قد بد�أت ت�شهد تطبيقات 
�ملد�ر�ص  ط��الب  �أن  يف  �شك  م��ن  وم��ا  �لبحرية،  �ل�شناعة  يف  حالًيا  ع��دي��دة 

�لهند�شة  يف  رو�ًد�  يكونو�  �أن  ميكنهم  �ل��ي��وم،  �مل�شابقات  ه��ذه  يف  �مل�شاركني 
�لبحرية يف �مل�شتقبل، وقادة يف �لبتكار و�لتطوير ملنتجات نوعية."

ب��الأك��ادمي��ي��ة، و�مل��ج��ه��ز بجميع  �مل�شبح �خل��ا���ص  �مل��ن��اف�����ش��ات يف  وق���د ج���رت 
�لدولية، ويعد جزًء�  �مل�شابقات  و�إج��ر�ء  �لبحري  للتدريب  �لالزمة  �ملر�فق 
م�شاحته  يف  ي�شاهي  �ل��ذي  �ل�شارقة،  لفرع  �مل�شتوى  عاملية  �لتجهيز�ت  من 
وجتهيز�ته �ملقر �لرئي�ص لالأكادميية يف �لإ�شكندرية، تعبرًي� عن دعم دولة 
كو�در  تاأهيل  يف  �لدولة  عليه  تعول  �إذ  �لبحري،  �لتعليم  لقطاع  �لإم���ار�ت 
�ل�شمو  �لبحري، وهو ما حر�ص عليه �شاحب  �لقطاع  وطنية حمرتفة يف 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�ص  ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�ل�شارقة، على بناء �شرح �أكادميي يكون من �أهم دعائم بناء �لقت�شاد �لأزرق 
ورعاية  و�لتطوير  بالبحث  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  �لعلمية  و�ل���ذر�ع  �لإم��ار�ت��ي، 

�لبتكار.

لتمكني التنمية الزراعية امل�شتدامة وتطوير ومراقبة منظومة غذاء متكاملة 

الزراعة وال�سلمة الغذائية تطلق م�سروع من�سة رقمية متكاملة لبيانات  الأمن الغذائي والزراعة يف اإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي - الفجر

للزر�عة  �أب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  �أع���ل���ن���ت 
و�ل�����ش��الم��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ع���ن �طالق 
لإن�شاء  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  م�شروعها 
م��ن�����ش��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ب��ي��ان��ات �لأم����ن 
�ل��غ��ذ�ئ��ي و�ل����زر�ع����ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
���ش��رك��ائ��ه��ا �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني من 
و�لتي  و�خلا�ص،  �حلكومي  �لقطاع 
�لو�شول  و�إم��ك��ان��ي��ة  ت��وف��ري  �شتتيح 
للقطاع  و�شاملة  دقيقة  بيانات  �إىل 
�إم��������ارة  و�ل�����غ�����ذ�ئ�����ي يف  �ل������زر�ع������ي 
وفقاً  �لقر�ر  �تخاذ  لدعم  �أبوظبي، 
�إد�رة و  لأف�شل ممار�شات �لعمل يف 

حوكمة �لبيانات.
�لبحري  ���ش��ع��ي��د  �����ش����ع����ادة/  وق������ال 
�أبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  �لعامري 
ل��ل��زر�ع��ة و�ل�����ش��الم��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، �أن 
�لغذ�ئي  �لأم�����ن  �ل��ب��ي��ان��ات  م��ن�����ش��ة 
و�ل����زر�ع����ة ت�����ش��ت��ه��دف دع���م حتقيق 
�أولويات �لهيئة �لر�مية �إىل �شمان 
�ل����غ����ذ�ء ومتكني  و����ش���الم���ة  وف������رة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل���زر�ع���ي���ة �مل�����ش��ت��د�م��ة يف 
�لإمارة من خالل تطوير ومر�قبة 
ومرنة  م�شتد�مة  غ���ذ�ء  منظومة 
مبنظومة  م���دع���م���ة  وم���ت���ك���ام���ل���ة، 
��شتجابة �شريعة لحتو�ء تهديد�ت 

و�حليوي  �لغذ�ئي  �لأمن  وخماطر 
بفعالية، ومبا يخدم تعزيز تناف�شية 

�ملنتج �ملحلي. 
مبثابة  �شتكون  �ملن�شة  �أن  و�أو���ش��ح 
م��ن��ظ��وم��ة ل���دع���م �ت����خ����اذ �ل����ق����ر�ر، 
تر�شد حالة �لأمن �لغذ�ئي �ملحلي 
و�لإقليمي و�لعاملي من خالل لوحة 
تدعم  ومتكاملة  �شاملة  معلومات 
�لطو�رئ  حلالت  �ملرنة  �ل�شتجابة 
�مل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ال����غ����ذ�ء و�لأم������ر��������ص 
�حل���ي���و�ن���ي���ة و�لآف����������ات �ل���زر�ع���ي���ة 
للوقاية  �مل��ب��ك��ر  ب��ال��ت��ح��رك  ت�����ش��اه��م 
م���ن �خ���ت���اللت ���ش��ال���ش��ل �لإم�����د�د، 

و�جلاهزية لأية خماطر حمتملة.
�ملن�شة  �أن  �إىل  ����ش���ع���ادت���ه  و�أ������ش�����ار 
�ل�شلة  ذ�ت  �ل��ب��ي��ان��ات  ك��اف��ة  تغطي 
بالقطاع �لزر�عي و�لغذ�ئي يف �إمارة 
�لبيانات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �أب��وظ��ب��ي، 
�مل�شتوى �لحتادي  �ل�شلة على  ذ�ت 
�ل�����دول�����ة،  و�ل����ق����ط����اع �خل�����ا������ص يف 
لت�شكل  ع��امل��ي��ة  ب��ب��ي��ان��ات  م��دع��م��ة 
�لإنتاج  ل��ب��ي��ان��ات  م��ت��ك��ام��ل��ة  ����ش���ورة 
�لزر�عي ب�شقيه �لنباتي و�حليو�ين، 
�للوج�شتية  و�خل��دم��ات  و�ل��ت��ج��ارة 
و�ل��ب��ي��ئ��ة و�مل���ن���اخ و�لأم�����ن �حليوي 
و�شالمة �لأغذية، مبا ينعك�ص على 
تناف�شية �لإمارة يف �ملجال �لزر�عي 

و�لغذ�ئي.
ولفت �إىل �أن جتزئة بيانات �لقطاع 
ب����ني جهات  و�ل����غ����ذ�ئ����ي  �ل�����زر�ع�����ي 
و��شح  من����وذج  غ��ي��اب  م��ع  خمتلفة 
�ل���ب���ي���ان���ات، يحول  ت���ل���ك  حل���وك���م���ة 
و�حلقائق  �ل����ق����در�ت  ت���وف���ري  دون 
�لالزمة للتنبوؤ بالتهديد�ت وو�شع 
�لالزمة  و�خل��ط��ط  �ل�شيناريوهات 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع �لأزم���������ات، وح����الت 
�لبالغ  �شكره  عن  معرباً  �ل��ط��و�رئ، 
و�خلا�شة  �حل���ك���وم���ي���ة  ل���ل���ج���ه���ات 
�لهيئة  مع  و�شتتعاون  تعاونت  �لتي 
�مل�شتقبلي  ودوره���ا  �ملن�شة،  لإن�شاء 
و�شاملة  دق��ي��ق��ة  ب��ي��ان��ات  ت��وف��ري  يف 

بجمع  �ملن�شة  �شتقوم  �لقطاع.  عن 
�ملت�شلة  �ل���ب���ي���ان���ات  ك���اف���ة  ور����ش���د 
�لغذ�ئي  و�لأم��ن  و�لغذ�ء  بالزر�عة 
مثل بيانات �لإنتاج �لزر�عي �ملحلي 
ب�شقية �لنباتي و�حليو�ين، وبيانات 
�ل���ت���ج���ارة و�ل����ش���ت���ث���م���ار و�لإن����ت����اج 
�لحتياطي  وم�شتويات  �مل�شتقبلي، 
ف�شاًل   ، �ل��غ��ذ�ء  من  �ل�شرت�تيجي 
ع����ن م����ع����دلت �ل���ف���ق���د و�ل����ه����در يف 
كما  �ل��ق��ي��م��ة،  �شل�شلة  ع��رب  �ل���غ���ذ�ء 
�شتقوم �ملن�شة  �أي�شاً بر�شد بيانات 
�حليو�نية  للرثوة  �ل�شحية  �حلالة 
�ملكافحة  وب�����ر�م�����ج  و�ل����ن����ب����ات����ي����ة، 
و�ل����ت���������ش����دي ل�������الآف�������ات، وب����ر�م����ج 
�لتح�شني �شد �لأمر��ص �حليو�نية 
و�مل�������ش���رتك���ة، وت��ع��م��ل �مل��ن�����ش��ة على 
�لبيانات،  لتلك  �ل��ف��وري  �لتحديث 
وتوقعات  حتليلية  تقارير  وت��وف��ري 
�لتخطيط  على  ت�شاعد  م�شتقبلية، 
�لأمن  تهديد�ت  ومو�جهة  �ل�شليم 
ملخرجات  وفقا  و�حليوي،  �لغذ�ئي 

وروؤى قابلة للتنفيذ.
ب�شاأن  علمية  ت��وق��ع��ات  �شتوفر  كما 
وتوقعات  و�ل����ش���ت���ه���الك  �لإن����ت����اج 
�لغذ�ئية،  لل�شلع  و�لطلب  �لعر�ص 
مب���ا ي�����ش��م��ن ت��وف��ري حت��ل��ي��ل دقيق 
مل�����ش��ت��وي��ات �لك���ت���ف���اء �ل����ذ�ت����ي من 

�ملحلي  �لإن��ت��اج  ن�شبة  ر���ش��د  خ��الل 
وكفاية  �ل�شتهالك  بحجم  مقارنة 
�لح���ت���ي���اط���ي �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي من 
�جتاهات  وحتليل  �لغذ�ئية  �ل�شلع 
�لرئي�شية  و�ملنتجات  �ل�شلع  �أ�شعار 
�ملحلية و�لعاملية، ومعدلت �لعتماد 
لكل �شنف  �لأغ��ذي��ة  ����ش��ت��ري�د  على 

غذ�ئي.
تنبيه  نظام  �أي�شاً  �ملن�شة  وتت�شمن 
�ملحلية  و�ل���ت���ه���دي���د�ت  ل��ل��م��خ��اط��ر 
و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة مب��ا ي�شمن 
و���ش��ع ���ش��ي��ن��اري��وه��ات ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
و�شيناريوهات  �ل��ع��ادي��ة،  �ل��ظ��روف 
�أخ���رى ل��ل��ط��و�رئ و�لأزم�����ات، حيث 
�لتغري  عند  �لتنبيهات  تفعيل  يتم 
�ملحلية  �أو  �ل���ع���امل���ي���ة  �لأ�����ش����ع����ار  يف 
كما   ، �لرئي�شية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  ل��ل��م��و�د 
يتم تفعيل �لتنبيهات عند �لتغري�ت 
�أو  يف م�����ش��ت��وي��ات �لإن���ت���اج �رت���ف���اع���اً 
تنبيهات  �إىل  بالإ�شافة  �نخفا�شاً، 
ب�����ش��اأن �ل��ط��ق�����ص و�لأم����ر������ص �لتي 
توؤثر على تو�فر �لإم��د�د�ت �ملحلية 
�أو �لدولية، و�إمكانية تتبع تهديد�ت 
�لبيئية  و�لبيانات  �حل��ي��وي  �لأم���ن 
وغ��ريه��ا م��ن �ل��ب��ي��ان��ات �ل��ت��ي تدعم 
�لزر�عي  �لقطاع  يف  �لقر�ر  �شناعة 

و�لغذ�ئي لإمارة �أبوظبي.

�سرطة اأبوظبي تعزز وعي عمال »اإيكاد« ب�سحة القلب
•• اأبوظبي-الفجر:

ن��ف��ذت م��دي��ري��ة ���ش��رط��ة �مل��ن��اط��ق �خل��ارج��ي��ة ب�شرطة 
�أبوظبي، بالتعاون مع م�شت�شفى �لأهلي مبنطقة م�شفح، 
�لقلب"  ل�شحة  �حلياة  "�أ�شلوب  بعنو�ن  توعية  مبادرة 

لنحو  500 عاماًل يف مدينة "�إيكاد" �لعمالية.
و�أكد �ملقدم يو�شف حممد �ملهريي مدير مركز �شرطة 
ون�شر  توعية  يف  �ل�شركاء  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �أهمية  م�شفح 
�هتمام  �إىل  م�شري�ً  �ملجتمع،  �شر�ئح  كافة  بني  �ملعرفة 
���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ب��ف��ئ��ة �ل��ع��م��ال وت��وع��ي��ت��ه��م مبختلف 
�شالمتهم  لتعزيز  �ل�شحية  وخ�����ش��و���ش��اً  �مل��و���ش��وع��ات 
جلهودهم  تقدير�ً  �لأم��ر����ص،  خمتلف  م��ن  ووقايتهم 

و�إ�شهاماتهم  يف م�شرية �لتنمية �لتي ت�شهدها �لدولة .
�أمر��ص  �خت�شا�شي   خ��ان  كبري  ب��الل  �لدكتور  و�ألقى 
�لقلب يف م�شت�شفى �لأهلية مبنطقة م�شفح ، حما�شرة 
قدم فيها  �لن�شائح للمحافظة على �شحة وقوة �لقلب 
منها: �لإقالع عن �لتدخني، ممار�شة �لريا�شة يومياً ملا 
لها من دور كبري �لتخفيف من خطر �لإ�شابة باأمر��ص 
ق��ل��ب��ي��ة وحت�����ش��ني �مل�����ز�ج وت��خ��ف��ي��ف �ل���ت���وت���ر،�ىل جانب 
�حلفاظ على وزن �شحي، و �لتخفيف من كمية �لدهون 

�مل�شبعة يف �ملاأكولت وغريها من �لن�شائح .
�إج��ر�ء �لفحو�ص �لطبية  من قبل  �مل��ب��ادرة مت  و�شمن 
�أطباء �خت�شا�شيني مب�شت�شفى �لأهلية مبنطقة م�شفح 

لعمال مدينة "�إيكاد".
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يجب على الأفراد الذين يعانون من مر�س ال�شكري من النوع الأول اتباع 
اأنظمة الإن�شولني املو�شوفة كل يوم بعناية، وتلقي الهرمون عرب حقنة 

اأو م�شخة الإن�شولني اأو اأي جهاز اآخر.
وتتحكم جزر البنكريا�س )جمموعات �شغرية من اخلاليا تظهر على هيئة 
بقع �شغرية خمتلفة يف ال�شكل والوظيفة عما حولها من خاليا البنكريا�س 
ولذلك متت ت�شميتها باجلزر( يف اإنتاج الإن�شولني عندما تتغري م�شتويات 
ال�شكر يف الدم، ويف مر�س ال�شكري من النوع الأول، يهاجم اجلهاز املناعي 

للج�شم ويدمر هذه اخلاليا املنتجة لالإن�شولني.

�لقليلة  �ل��ع��ق��ود  م��دى  �جل���زر على  زرع  وظ��ه��ر 
�مل��ا���ش��ي��ة ك��ع��الج حم��ت��م��ل مل��ر���ص �ل�����ش��ك��ري من 

�لنوع �لأول.
ق��د ل يحتاج  �مل��زروع��ة �ل�شحية،   وم��ع �جل���زر 
�إىل حقن  �لأول  �ل��ن��وع  م��ن  �ل�����ش��ك��ري  م��ر���ش��ى 
نك�شات  و�ج��ه��ت  �ل���زرع  جهود  لكن  �لإن�شولني، 
�جلزر  رف�����ص  يف  �ملناعي  �جل��ه��از  ي�شتمر  حيث 

�جلديدة يف نهاية �ملطاف.
وتوفر �لأدوية �ملثبطة للمناعة �حلالية حماية 
و�لتي  �ملزروعة  و�لأن�شجة  للخاليا  كافية  غري 

تعاين من �آثار جانبية غري مرغوب فيها.
نورث  جامعة  يف  �لباحثني  من  فريق  و�كت�شف 
و�شرتن تقنية للم�شاعدة يف جعل تعديل �ملناعة 

�أكرث فعالية.
وت�����ش��ت��خ��دم �ل��ط��ري��ق��ة ن���اق���الت �ل��ن��ان��و لإع����ادة 
ب�شكل  للمناعة  �ملثبط  �لر�بامي�شني  هند�شة 
�ل��ن��ان��و �ملحملة  ن���اق���الت  ���ش��ائ��ع. وب��ا���ش��ت��خ��د�م 
جديد�  �شكال  �لباحثون  �بتكر  بالر�بامي�شني، 
����ش��ت��ه��د�ف خاليا  �مل��ن��اع��ة ق���ادر� على  م��ن كبت 
قمع  دون  �ل�������زرع  ب��ع��م��ل��ي��ة  م��رت��ب��ط��ة  م��ع��ي��ن��ة 

�ل�شتجابات �ملناعية �لأو�شع.
وُن�شرت �لورقة �لبحثية �جلديدة يف 17 يناير يف 
.Nature Nanotechnology جملة

وع��م��ل ف��ري��ق �ل��ب��ح��ث ع��ل��ى حت�شني ن��ت��ائ��ج زرع 
بيئة هند�شية للجزر،  �جل��زر من خالل توفري 
ل��ت��ح�����ش��ني بقائها  �مل�����و�د �حل��ي��وي��ة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�ملرتبطة  �مل�شاكل  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع  ووظيفتها. 
�لتقليدي ظلت عائقا  �ملناعة �جلهازي  بتثبيط 
�أمام �لإد�رة �ل�شريرية للمر�شى، بح�شب غيريمو 

�أمري، د�نيال هيل ويليامز �ملخت�شني يف �لهند�شة 
 McCormick يف  �حل���ي���وي���ة  �ل���ط���ب���ي���ة 

.Feinberg و�جلر�حة يف
ووق��������ع��������ت در�����������ش���������ة ع�������ق�������ار ر�ب�����ام�����ي�����������ش�����ني 
لقمع  �ل�شتخد�م  �شائع   )Rapamycin(
�ل���ش��ت��ج��اب��ات �مل��ن��اع��ي��ة �أث��ن��اء �أن����و�ع �أخ����رى من 
�لعالج وعمليات �لزرع، و�لذي يتميز مبجموعة 
�أنو�ع  م��ن  �لعديد  على  �ل��ت��اأث��ري�ت  م��ن  و��شعة 

�خلاليا يف جميع �أنحاء �جل�شم.
�لر�بامي�شني  ج��رع��ة  �إع���ط���اء  ي��ت��م  م���ا  وع�����ادة 
ملنع  بعناية  وي��ج��ب مر�قبته  �ل��ف��م،  ط��ري��ق  ع��ن 
عند �جلرعات  ذل��ك،  وم��ع  �ل�شامة.  �ل��ت��اأث��ري�ت 
�ملنخف�شة يكون له تاأثري �شعيف يف حالت مثل 

زرع �جلزر.
و�أ�شتاذ  ديفي�ص  �أ�شتاذ كاي  �شكوت،  �إيفان  و�أ�شار 
كلية  يف  �حليوية  �لطبية  �لهند�شة  يف  م�شارك 
�لدقيقة  �لأح��ي��اء  وعلم  للهند�شة  ماكورميك 
�أر�د  �أن���ه  �إىل  و���ش��رتن،  ن���ورث  و�مل��ن��اع��ة بجامعة 
روؤي����ة ك��ي��ف مي��ك��ن حت�����ش��ني �ل��ع��ق��ار م��ن خالل 
�ملكان  يف  و"�لتحكم  نانوية  ج�شيمات  يف  و�شعه 

�لذي يذهب �إليه د�خل �جل�شم.
�لو��شعة  �ل���ت���اأث���ري�ت  "لتجنب  ���ش��ك��وت:  وق����ال 
�ل��دو�ء عادة  ُيعطى  �لعالج،  �أثناء  للر�بامي�شني 
بجرعات منخف�شة وعرب طرق حمددة، ب�شكل 

رئي�شي عن طريق �لفم.
م��ا يكفي  �إع��ط��اء  �ل���زرع، عليك   ولكن يف حالة 
ب�شكل  �لتائية  �خلاليا  لقمع  �لر�بامي�شني  من 
منهجي، و�لتي ميكن �أن يكون لها �آثار جانبية 
�لفم  وت��ق��رح��ات  �ل�����ش��ع��ر،  ت�شاقط  م��ث��ل  ك��ب��رية 

و�شعف جهاز �ملناعة ب�شكل عام."
�ملناعية،  �خل��الي��ا  ترف�ص  �ل���زرع،  عملية  وبعد 
�لتي ت�شمى �خلاليا �لتائية، �خلاليا و�لأن�شجة 

�لأجنبية �لتي مت �إدخالها حديثا.
وُت�شتخدم مثبطات �ملناعة لتثبيط هذ� �لتاأثري 
�جل�شم  ق��درة  على  توؤثر  �أن  �أي�شا  ميكن  ولكن 
على حماربة �لعدوى �لأخرى عن طريق �إغالق 
لكن  �جل�شم.  �أن��ح��اء  جميع  يف  �لتائية  �خلاليا 
�لأدوية  ومزيج  �لنانوي  �حلامل  �شاغ  �لفريق 

ليكون لهما تاأثري �أكرث حتديد�.
�ل��ت��ائ��ي��ة مبا�شرة  ت��ع��دي��ل �خل���الي���ا  وب����دل م���ن 
)�لهدف �لعالجي �لأكرث �شيوعا للر�بامي�شني(، 
ل�شتهد�ف  �ل��ن��ان��وي��ة  �جل�����ش��ي��م��ات  ت�شميم  مت 
 )APCs( �مل�شت�شد  ت��ق��دمي  خ��الي��ا  وت��ع��دي��ل 

��شتهد�فا  �أك���رث  م��ن��اع��ي  بتثبيط  ت�شمح  �ل��ت��ي 
وحتكما.

كما مّكن ��شتخد�م �جل�شيمات �لنانوية �لفريق 
من تو�شيل �لر�بامي�شني من خالل حقنة حتت 
�أي�شيا  م�شار�  ت�شتخدم  �أنها  و�كت�شفو�  �جللد، 
خمتلفا لتجنب فقد�ن �لأدوية على نطاق و��شع 
طريق  ع��ن  تناوله  بعد  �لكبد  يف  يحدث  �ل��ذي 

�لفم.
وتتطلب طريقة �لإعطاء هذه قدر� �أقل بكثري 
م��ن �ل��ر�ب��ام��ي�����ش��ني ل��ت��ك��ون ف��ع��ال��ة، ن��ح��و ن�شف 

�جلرعة �لقيا�شية.
وقدم  �لفئر�ن،  على  �لفر�شية  �لفريق  و�خترب 
معاجلتهم  قبل  �ل�شكان  �إىل  �ل�شكري  م��ر���ص 
مبزيج من زرع �جلزر و�لر�بامي�شني، عرب نظام 

و�شياغة  �لقيا�شي  �لفموي   Rapamune
�لناقل �لنانوي �خلا�ص بهم. 

�ل����زرع، مت  لعملية  �ل�شابق  �ل��ي��وم  م��ن  و�ب��ت��د�ء 
�ملعدل و��شتمرت �حُلقن  �لفئر�ن بالعقار  حقن 
�لفريق  �أ�شبوعني.=ولحظ  ملدة  �أيام  كل ثالثة 
�لفئر�ن  �لآث���ار �جلانبية يف  م��ن  �لأدن���ى  �حل��د 
ووجدو� �أن مر�ص �ل�شكري قد مت �لق�شاء عليه 
طو�ل فرتة �لتجربة �لتي ��شتمرت 100 يوم. 

�ل���ع���الج ط����و�ل عمر  �أن ي�����ش��ت��م��ر  ول��ك��ن ي��ج��ب 
�لزرع.

�لفئر�ن  �أن جم��م��وع��ة  �أي�����ش��ا  �ل��ف��ري��ق  و�أظ��ه��ر 
�لتي عوجلت بالدو�ء �لنانوي لديها "��شتجابة 
�أعطيت  �لتي  بالفئر�ن  مقارنة  قوية"  مناعية 

عالجات قيا�شية للدو�ء.

و�أو�شح �شكوت "�إن مفهوم تعزيز �لآثار �جلانبية 
لالأدوية و�ل�شيطرة عليها عن طريق �لتو�شيل 
�لنانوي لي�ص جديد�. لكننا هنا ل نعزز �لتاأثري، 
ن��ح��ن ن��غ��ريه، م��ن خ���الل �إع�����ادة ت��وج��ي��ه �مل�شار 
�حلالة  ه��ذه  ويف  ل��ل��دو�ء،  �حل��ي��وي  �لكيميائي 
تثبيط mTOR بو��شطة �لر�بامي�شني، ننتج 

��شتجابة خلوية خمتلفة متاما".
بعيدة  �آث��ار  �لفريق  لكت�شاف  يكون  �أن  وميكن 
�مل��دى. وق��ال �أم��ري: "ميكن تطبيق ه��ذ� �لنهج 
�ملزروعة،  �لأخ����رى  و�لأع�����ش��اء  �لأن�����ش��ج��ة  على 
م���ا ي��ف��ت��ح جم�����الت وخ����ي����ار�ت ب��ح��ث��ي��ة جديدة 
هذه  �ت��خ��اذ  ع��ل��ى  �لآن  نعمل  ن��ح��ن  للمر�شى. 
�ل���ن���ت���ائ���ج �مل����ث����رية ل��ل��غ��اي��ة خ���ط���وة �أق�������رب �إىل 

�ل�شتخد�م �ل�شريري".

تقنية للم�شاعدة يف جعل تعديل املناعة اأكرث فعالية

علج نانوي يقدم اأمل جديدا لعلج مر�س ال�سكري من النوع الأول

وغالبا ما ين�شح �لأطباء �أولئك �ملر�شى بعدم �ل�شيام 
�شريطة  بذلك  لهم  ُي�شمح  ق��د  �أن��ه  �إل  رم�����ش��ان،  يف 
مر�جعة �لطبيب �ملعالج و�تباع �لن�شائح و�لإر�شاد�ت 
�لطبية.ومن �أجل �شمان �شيام ل ينهك �ملر�شى ول 
يوؤثر �شلبا على �شحتهم، وجب �تباع جمموعة من 
عز  علي  حممد  �ل��دك��ت��ور،  بها  تقدم  �لتي  �لن�شائح 
باملعهد  �لأور�م  وح��دة  ورئي�ص  �لكبد  �أ�شتاذ  �ل��ع��رب، 
�لقومي للكبد يف م�شر، مع مر�عاة مر�جعة �لطبيب 
�ملعالج لكل مري�ص.وتتمثل �لن�شائح �لتي تقدم بها 

عز �لعرب لهوؤلء �ملر�شى يف ما يلي:
مع   )5-3-1( �لتمر  من  �لقليل  على  – �لإفطار 
�جلهاز  لتهيئة  �ملغرب  �شالة  ثم  �لد�فئة،  �ل�شوربة 
وجبة  تق�شيم  ويف�شل  �لطعام،  ل�شتقبال  �له�شمي 
�لإفطار �إىل ق�شمني، �أحدهما بعد �لإفطار، و�لآخر 
�ل�شلطات  تو�جد  ويف�شل  و�ل�شحور،  �لإف��ط��ار  بني 

�خل�شر�ء �شمن �لغذ�ء، و�لهتمام بالربوكلي ملا فيه 
من فو�ئد كبرية للجهاز �له�شمي و�ملناعة.

)�للحوم  �حل���ي���و�ين  �ل���ربوت���ني  م���ن  �ل��ت��ق��ل��ي��ل   –
�حل�����م�����ر�ء(، خ��ا���ش��ة مل���ن ظ���ه���رت ل��دي��ه��م �أع���ر�����ص 
�عتالل دماغي �شابقا، مثل عدم �لرتكيز يف �لكالم 

وتغري �ل�شلوك و�لرع�شة و�ختالل مو�عيد �لنوم.
)�ل�شمن  �مل�شبعة  �ملركبة  �لدهون  نهائيا  مُتنع   –
�لبي�ص(،  ���ش��ف��ار  �ل���ك���رمي���ة،  �ل��ق�����ش��ط��ة،  �ل���ب���ل���دي، 
وت�����ش��ت��ب��دل ب���ال���ده���ون غ���ري �مل�����ش��ب��ع��ة خ��ا���ش��ة زيت 
"�أوميغا  على  يحتوي  �ل��ذي  �حل��ار  و�لزيت  �لزيتون 
�ل�شم�ص  �لذرة وعباد  �لإكثار من زيت  3"، مع عدم 

وعدم �لقلي نهائيا بهما.
يوجد  مل��ن  خ��ا���ش��ة  �ل��ط��ع��ام  م��ل��ح  م��ن  �لتقليل   –
�ل��ل��ج��وء نهائيا  �ل��ق��دم��ني وع����دم  ت����ورم يف  ل��دي��ه��م 

لالأطعمة �حلارة و�ملخلالت.

�لكنافة  مثل  �ل�شرقية  �حللويات  من  �لتقليل   –
خا�شة ملر�شى �لكبد مع �ل�شكري.

�ملكونات  على  �ل�شحور  وجبة  حتتوي  �أن  يجب   –
�ل�شعور  تزيد  ل  �لتي  و�لأطعمة  �لكاملة  �لغذ�ئية 
وتناول  �لأ�شود،  �خلبز  ��شتخد�م  ويف�شل  بالعط�ص، 
�لزبادي كمكون غذ�ئي يحتوي �لعديد من �لعنا�شر 
�لغذ�ئية �لالزمة من بروتني وفيتامني وكال�شيوم، 
للجهاز  �مل��ف��ي��دة  �ل��ن��اف��ع��ة  �لبكترييا  ع��ل��ى  وي��ح��ت��وي 

�له�شمي.
– �لمتناع عن �شرب �ملياه �لغازية باأنو�عها، و�حلد 

من �ملاء �ملثلج.
و�ل�شحور،  �لإفطار  بني  �ملياه  �شرب  من  – �لإكثار 
كان  �إذ�  �مل��ع��ال��ج  �لطبيب  ن�شائح  �ت��ب��اع  م��ر�ع��اة  م��ع 
ه��ن��اك �أ���ش��ب��اب ط��ب��ي��ة ت��دع��و �إىل ع���دم �لإك���ث���ار من 

�ملياه.

ن�سائح ملر�سى الكبد ل�سيام رم�سان
ومر�شى  املزمن"  الكبد  ب�"التهاب  امل�شابني  من  الكثري  يت�شاءل 
"تليف الكبد املتكافئ" حول اإمكانية �شيامهم �شهر رم�شان ومدى 

تاأثري ذلك على �شحتهم.
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�إع�الن

حيث �أن �ل�شيد : مانع علي �شعيد خليفه �لكتبي - �مار�تي �جلن�شية - ميلك �لرخ�شة �لتجارية )زهرة �ل�شام 
ل�شناعة �ملقطور�ت( رخ�شة جتارية و�لتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب رخ�شة رقم )741133( حيث �ن �ل�شيد 
: مانع علي �شعيد خليفه �لكتبي - �مار�تي - �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته يف �لرخ�شة 
�شوري   - : �حمد على كناكري  �ل�شيد  �إىل  �لبالغة )%100(  �ملقطور�ت((  �ل�شام ل�شناعة  �لتجارية ))زهرة 
�جلن�شية - تغيري �ل�شم �لتجاري من زهرة �ل�شام ل�شناعة �ملقطور�ت �ىل زهرة �ل�شام ل�شناعة �ملقطور�ت ذ م م 
�شركة �ل�شخ�ص �لو�حد، تنازل �شاحب �لرخ�شة �ل�شابق ل�شاحبها �حلايل تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة 

فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ�ت م�شوؤولية حمدودة متلك �جنبي، ��شافة �شريك / �شركاء،
و عمال بن�ص �ملادة )14 ( فقره 5 من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل ، فقد 
�قت�شى ن�شر هذ� �لإعالن للعلم و �نه �شوف يتم �لت�شديق على �لأجر�ء �مل�شار �إليه بعد �أ�شبوعني من تاريخ هذ� 

�لعالن فمن لديه �أي �عرت��ص على ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانونية حيال ذلك. 

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
MOJAU_2022- 0059582 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد: �شليم �شري�ز هيلدر - �جلن�شية : بنغالدي�ص ، يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة 100% وذلك �ىل كال �لطرفني �ل�شيد : 
�شومون �شاندر��شيل ر�جونى كانتا �شيل - �جلن�شية : بنغالدي�ص و�ل�شيد: عمر�ن ح�شني 
�لف�شي  �لباب  )�شالون  �مل�شماة  �لرخ�شة  بنغالدي�ص يف   : �جلن�شية   - �بو طاهر  حممد 
للحالقة( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )781801( �ل�شادرة من د�ئرة 
�لتنيمة �لإقت�شادية بال�شارقة. تعديالت �خرى :  وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من 
�حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر 
هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من 
تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : كيز مار�شل موفر خدمات ال�شركات �س.ذ.م.م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 103 ملك حممد عبد�هلل عبد�لرحمن - �ملرر - �ل�شكل �لقانوين 
�لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رقم   805464  : �لرخ�شة  رقم   ، م�شوؤولية حم��دودة  ذ�ت   :
1341436 مب��وج��ب ه���ذ� تعلن د�ئ����رة �لإق��ت�����ش��اد و�ل�����ش��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه ق��د مت   :
مبوجب  وذل��ك   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2020/8/27 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ص  �أي  لديه  من  وعلى   2020/8/27
كابك�س ح�شن للتدقيق �لعنو�ن : مكتب رقم 2102 ملك نا�شر علي حممد �خوندي 
- �خلليج �لتجاري - هاتف : 5850641-04 فاك�ص :   م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : كليك ليف لتجارة اجهزة ومعدات النذار واملراقبة  
�لعنو�ن : مكتب رقم MF20 ملك حممد �شعد عبد�هلل �ل�شريف - ديرة - �ل�شغاية 
�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 708022 رقم �لقيد 
بال�شجل �لتجاري : 1628880 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�شاد و�ل�شياحة يف 
دبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/3/30 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/3/30 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم 
�إىل �مل�شفي �ملعني مبارك الكتبي ملراجعة احل�شابات �لعنو�ن : مكتب رقم 424 
 04-2665311  : هاتف   - �لق�شي�ص   - �لزرعوين  ملك عبد�لرز�ق علي ح�شن 
فاك�ص :   م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : كابك�س ح�شن للتدقيق
- �خلليج  �خ��ون��دي  نا�شر علي حممد  2102 ملك  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
:      مب��وج��ب ه���ذ� تعلن  ف��اك�����ص   04-5850641  : �ل��ت��ج��اري - ه��ات��ف 
�لإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  ���س.ذ.م.م  ال�شركات  خدمات  موفر  مار�شل  كيز 
حماكم دبي بتاريخ 2020/8/27 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2020/8/27 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً 
معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : مبارك الكتبي ملراجعة احل�شابات
�ل���زرع���وين -  ع��ل��ي ح�شن  424 م��ل��ك ع��ب��د�ل��رز�ق  �ل��ع��ن��و�ن : مكتب رق���م 
:        مبوجب ه��ذ� تعلن  2665311-04 فاك�ص   : �لق�شي�ص - هاتف 
�لإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية 
كليك ليف لتجارة اجهزة ومعدات النذار واملراقبة وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/3/30 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ 2022/3/30 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم 
�أع���اله،  �مل��ذك��ور  �ل��ع��ن��و�ن  ع��ل��ى  ب��دب��ي  �ل��ك��ائ��ن  �مل��ع��ني يف مكتبه  �مل�شفي  �إىل 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
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�شركة /�ن�شكيب �إديوكي�شن مانيجمنت منطقة حرة )�ص.ذ.م.م( )رخ�شة رقم 94609(  و�لكائنة 
3 - دبي ، دولة  3، مبنى �لعمل �مل�شرتك  03 ، �ملبنى : دي  323 ، �لطابق  �إي �و  ب���� �ملقر رقم : 
،  و�ملرخ�شة لدى �شلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه �ل�شركة  �ملذكورة  �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
يف �عالن قر�رها للكافة و�لذى مت �تخاذه بو��شطة جمل�ص �لإد�رة يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ  

�ل�شركة. وحل  �غالق  ب�شاأن   2022/1/1
وفقا لذلك ، تهيب �ل�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها عليه تقدمي 
هذه �ملطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن عن طريق �لربيد �مل�شجل �و �لت�شال ب : 

 �ل�شيد / غ�شنفر جعفري 
�إ�شم �ل�شركة : م�شعل �لزرعوين للمحا�شبة �لقانونية 

�ص ب : 91153 
دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

هاتف رقم : 045821333 
info@mazca.ae :  لربيد �للكرتوين�

لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ل�شعار و�ملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70021
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007737 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �شركة �حتاد �ملقاولني �لدولية - ذ م م
�لعنو�ن : 9383092  

يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/1/18 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�لدعوى بالرقم �أعاله ل�شالح / جيا للنقليات - ذ م م  بالتايل : ن�ص �حلكم 

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : بالز�م �ملدعي عليها بدفع مبلغ 775988.30 
درهم �شبعمائة وخم�شة و�شبعني �لفا وت�شعمائة وثمانية وثمانني درهما وثالثني 
�ملدة  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  و�مل�شاريف.  بالر�شوم  و�لزمتها  فلو�ص 

�لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0002036 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �حمد حممد عنرب - �لعنو�ن : 9487934  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم 

�أعاله ل�شالح / حممد م�شطفى عبد�حلي �بر�هيم -  بالتايل :
ن�ص �حلكم - �أنه بتاريخ 2022/3/14 

بعد �لطالع على �لور�ق 
�مر بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )4500( درهم )فقط �ربعة �لف 
وخم�شمائة درهم( و�لزمته بالفائدة مبقد�ر 5% �شنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى 
�لقانونية  �ملدة  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  بامل�شروفات.  و�لزمته  �ل�شد�د  متام 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

1344/2022/253 تنفيذ �شيكات  يف التنفيذ رقم 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230  

مو�شوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم )000007(  �ل�شادر عن �ملنفذ �شدها / لونر للمقاولت �ص ذ م 
م بقيمة �جمالية مببلغ وقدره )85،155( خم�شة وثمانون �لفا ومائة وخم�شة وخم�شون درهما بالإ�شافة �ىل �لفائدة 

�لقانونية و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
طالب �لتنفيذ : فينيك�ص كونكريت برودكت�ص - فرع من و�يف �ل�شناعية �ص ذ م م  

عنو�نه : �إمارة دبي / �شارع �ل�شيخ ز�يد / منطقة �لقوز �ل�شناعية 3/ بعد �جل�شر �لثالث / بجو�ر م�شنع �ل�شمنت  
�ملطلوب �إعالنه : 1- لونر للمقاولت - �ص ذ م م - �شفته : منفذ �شده  2- �شعيد عبد�هلل �شامل �بو عمرة - �شفته : 
منفذ �شده. مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

و�مل�شاريف.  �لر�شوم  �شاملة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل   87374
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  538/2019/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/771 جتاري كلي و�ملعدل بالإ�شتئنافان رقما 984 + 2006/1004 جتاري 

ل�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )19424484.74 درهم( و رد خطابات �ل�شمان. �شامال للر�شوم و�مل�شاريف
طالب �لتنفيذ:�شي �أ�ص �أت�ص كيه دبي للمقاولت - �ص ذ م م - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - زعبيل - مكتب ملك نا�شر ح�شني �لعري�ص - �لكر�مة - 

بناية بنك �لإمار�ت �لوطني - �مليز�نني - مقابل �لربيد - وميثله : روكز جورج حبيقه  
�ملطلوب �إعالنه : حممد رهيف حممد فوزي حاكمي - عنو�نه : �إمارة دبي / �شارع �ل�شيخ ز�يد/ منطقة �بر�ج بحري�ت �جلمري� / �بر�ج �رماد�/ �لربج 

Fatma@armadahoiding.com  -  0504624699  -  21 �لطابق   /  P2
مو�شوع �لإعالن : �ملنفذ �شده : �دمري�ل ملقاولت �لبناء - �ص ذ م م )�رماد� للتجارة �لعامة - �ص ذ م م �شابقا( 

�أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/4/13 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه 
 )http://www.emiratesauction.ae �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين  �أدناه لدى �جلهة �لتي 
وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه 
معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�شرة 
�لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي 
بيان �أو�شاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �ر�ص ف�شاء - �ملنطقة : �ل�شفوح �لثانية رقم �لر�ص : 27 رقم �لبلدية : 846-382 - �مل�شاحة : 1873.97 

مرت مربع - �لتقييم : 16136981 درهم. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبدالرحمن عبداهلل �شالح حممد  
عري�شة  على  اأمر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000729/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عبد�لرحمن عبد�هلل �شالح حممد 
�لعنو�ن : �أم �لقيوين منطقة �لرقة �شارع �شيخ ر��شد بن �شعيد �ملكتوم 0558098299  0503877000

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ نيكا ديفي �شيرتي جاني�ص بهادور �شيرتي ، �جلن�شية : هندي  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 750   
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  جل�شة  بح�شور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة.  �ملحكمة  �أمام   - �ل�شاعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001734 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ح�شرت بالل حممد �شري - جمهول حمل �لإقامة : دبي �ملطينة مقابل لولو هايربماركت 
بناية مطعم باك دربار �لطابق رقم 4 �شقة رقم 403 �لهاتف 0567414189  

نعلمكم �ن �ملدعي غالم �شابر مريز� حممد �شفيق - باك�شتاين �جلن�شية 
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله ويطالب فيها بالتي : 

درهم   50000 وقدره  مبلغ  با�شرتجاع  عليه  �ملدعي  �لز�م   .1
�ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شروفات  �لر�شوم  بدفع  عليه  �ملدعي  �لز�م   .2

�لدعاء  ولئحة  باجلل�شة  عليه  �ملدعي  �إعالن   .3
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/4/12 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية 
�ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر 

يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/30 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شعدون هار�شانا جوناواردان   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000955/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شعدون هار�شانا جوناو�رد�ن
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ وليد خالد �حمد بن خادم �لنعيمي  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 4920 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�شاعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
املو�شوع / مذكرة اإعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 4358/2021 جتاري جزئي 
�ملدعي / �لإمار�ت �لعامة للنقل و�خلدمات - مو��شالت �لإمار�ت.

�ملدعى عليها // مدر�شة �لعامل �جلديد �خلا�شة �ص.ذ.م.م. 
�أعاله و�ملرفوعة �شدكم من  �ملذكورة  �إنتد�بنا خبري ح�شابي يف �لدعوة  �أنه قد مت  نحيطك �شيادتكم علماً 
�أو من ميثلكم  فاأنتم مكلفني باحل�شور  ، وعليه  �لإمار�ت  �لعامة للنقل و�خلدمات - مو��شالت  �لإمار�ت 
قانوناً يف �إجتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم  �خلمي�ص �ملو�فق 2022/4/14 يف متام �ل�شاعة 1:00 ظهر�ً 
عرب تقنية �ملكاملات �ل�شوتية و�ملرئية عن بعد عرب تطبيق )ZOOM( ، وعليه يرجى �لتو��شل مع �خلبري 
تزويدكم  يتم  و�شوف   -  0501049740 هاتف  رقم  �أو   048868184 �لأر�شي  �لهاتف  رقم  على 
بر�بط �لجتماع بعد تزويدنا برقم �لهاتف �ملتحرك لالأ�شخا�ص �ملخولني بح�شور �لإجتماعات وبالربيد 
�لإلكرتوين �أي�شا وتزويدنا ب�شورة �لهوية و�لتوكيالت و�لتفوي�شات �لالزمة للمخولني باحل�شور.  علما 

باأنه يف حال تخلفكم عه �حل�شور فان �خلربة �شتبا�شر �أعمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانوناً.
اأ�شامة اأحمد مالك
خبري ح�شابي - حماكم دبي قيد رقم )145(
حما�شب قانوين - وزارة الإقت�شاد قيد رقم )961(       

مذكرة اإعالن بالن�شر

70545 العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/69881(
 رقم �ملحرر 2022/1/64622 

�ملنذر : عتيق جمعه علي دروي�ص �ملهريي
�ملنذر �إليه : كار ل�ص لتاأجري �ل�شيار�ت �ص ذ م م

�إىل  بدبي  �لعدل  كاتب  طريق  عن  �لقانوين  �لإنذ�ر  هذ�  يوجه  �ملنذر  فاإن   : يلي  ما  نطلب  فاأننا 
�ملنذر �إليه خمطر�ً �إياه ب�شرورة �شد�د �مل�شتحقات �لإيجارية �ملتاأخرة عليكم من �لقيمة �لإيجارية 
�لقانوين،  �لإنذ�ر  �إ�شتالمكم لهذ�  30 يوم من تاريخ  و�لبالغة 1027٦0 درهم وذلك خالل فرتة 
وننذركم باأنه يف حالة عدم �إ�شتجابتكم لهذ� �لإنذ�ر بال�شد�د خالل �لإجل �ملمنوح لكم فاإنه يتوجب 
�لإجر�ء�ت  كافة  �إتخاذ  يتم  �شوف  و�إنه  �مل�شتحقات،  كافة  �شد�د  و  �ملوؤجرة  �لعني  �أخالء  عليكم 
، بال�شافة �يل �لز�مكم باخالء  �مل�شتحقات �ملتاأخرة عليكم حتى تاريخة  �لقانونية �ملتبعة ل�شد�د 
�ملاأجور وت�شليمه للموؤجر خاليا من �ل�شو�غل بالإ�شافة �إىل �إلز�مكم بالفو�ئد �لقانونية و�لر�شوم 

و�مل�شاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
مذكرة تبليغ م�شتانف �شده باحلكم/ )ن�شرا(

الأوىل الدائرة   - ال�شارقة  مدين  ا�شتئناف  يف الق�شية رقم 2021/874 
�شادر من حمكمة ا�شتئناف ال�شارقه الحتاديه.

�ىل �مل�شتاأنف �شده / �ل�شنغال ملقاولت �لأملنيوم و�لزجاج.
بناء على �لطلب �مل�شتانف / �شركة �خلليج لل�شح��ب �ص.ذ.م.م

تعلمك �ملحكمه با�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى �لبتد�ئية رقم 2284/2019 �أمر �أد�ء 
، و�شدور �حلكم �ل�شتئنايف يف �لدعوى رقم 2355/2019 ��شتئناف مدين �ل�شارقة بتاريخ 

ما يلي : �أول بقبول �ل�شتئناف �شكال - : حكمت �ملحكمة على  ن�ص   29/12/2020
بان  �شدها  �مل�شتانف  بالز�م  جديد  من  و�لق�شاء  �مل�شتانف  �حلكم  باإلغاء  �ملو�شوع  ويف   : ثانيا 
توؤدي للم�شتانفة مبلغ 1964062.52 درهم )مليون وت�شعمائة و�ربعة و�شتون �لف و�ثنني 
و�شتون درهم و�ثنان وخم�شون فل�شا( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ قيد �لدعوى 
وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لز�م �مل�شتانف �شدها �لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 

�ملحاماة عن درجتي �لتقا�شي
قلم �لكتاب - حرر يف 2022/4/5 م. 

حرره : �أمل �ملازمي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
اإعالن بالن�شر 

يف ال�شتئناف رقم 1390 ل�شنة 2019 م مدين
�إىل �مل�شتاأنف �شده : غ�شان ن�شيب وهبة وهبه

�ل�شخ�شية  ب�شفتها  �لفال�شي  بخيت  بن  �شيف  جمعة  ميثاء   : �مل�شت�����������اأنف  باأن  نعلمكم 
وب�شفتها و�شي �لرتكة �لفال�شي

2019 جتاري �ل�شارقة  1390 ل�شنة  قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لق�شية �ملدنية رقم 
)عن  �ملحكمة  هذه  مبقر  �شباحا  �لعا�شرة  �ل�شاعة  متام  يف  م�  جل�ش�ة  لنظره  حتدد  وقد 
بعد( �أمام �لد�ئرة �ملدنية �لأوىل بتاريخ 11/04/2022 �ملو�فق يوم �لثنني لذ� يرجى 
�لتف�شل باحل�شور �أو من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف حالة غيابكم فاإن �ملحكمة 
: ين�شر هذ� �لإعالن على نفقة  �لقانون. ملحوظ�ة  �شتبا�شر نظر �ل�شتئناف وفقاً لأحكام 

�مل�شتاأنف دون �أية م�شوؤولية على �ملحكم�ة جت�اه حق�وق �لغي�ر.
رئي�س قلم الكتاب
اأمني ال�شر / اأمل املازمل           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الإ�شتئنافية الإحتادية 

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 70392
اإعالن بالن�شر 

يف ال�شتئناف رقم 1390 ل�شنة 2019 م مدين
�إىل �مل�شتاأنف �شده : دوري �أ�شعد يعقوب يعقوب

�ل�شخ�شية  ب�شفتها  �لفال�شي  بخيت  بن  �شيف  جمعة  ميثاء   : �مل�شت�����������اأنف  باأن  نعلمكم 
وب�شفتها و�شي �لرتكة �لفال�شي

2019 جتاري �ل�شارقة  1390 ل�شنة  قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لق�شية �ملدنية رقم 
وقد حتدد لنظره جل�ش�ة م- يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحاً مبقر هذه �ملحكمة )عن بعد( 

�أمام �لد�ئرة �ملدنية �لأوىل بتاريخ 11/04/2022 �ملو�فق يوم �لثنني
لذ� يرجى �لتف�شل باحل�شور �أو من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف حالة غيابكم فاإن 
�ملحكمة �شتبا�شر نظر �ل�شتئناف وفقاً لأحكام �لقانون. ملحوظ�ة: ين�شر هذ� �لإعالن على 

نفقة �مل�شتاأنف دون �أية م�شوؤولية على �ملحكم�ة جت�اه ح�ق�وق �لغي�ر.
رئي�س قلم الكتاب
اأمني ال�شر / اأمل املازمل           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الإ�شتئنافية الإحتادية 

70392 العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
اإعالن بالن�شر

�شادر عن حمكمة عجمان ال�شرعية
يف الدعوى رقم 237/2021  تنفيذ �شرعي

�ىل �ملنفذ �شده / �حمد ح�شني نابا�ص �شاه - بنغالدي�شي �جلن�شية - جمهول حمل �لإقامة.
مبا �ن �ملنفذة /جميلة �حمد ح�شني بنغالدي�شية �جلن�شية

بتنفيذ  للمطالبة  �ملحكمة  هذه  �مام  �أعاله  بالرقم  �ملذكورة  �ل�شرعية  �لدعوى  عليك  �أقامت  قد 
 425/2021 �ل�شتئناف رقم  و  �أحو�ل عجمان   568/2020 �لدعوى رقم  �ل�شادر يف  �حلكم 
و �ملت�شمن �لز�مك بدفع نفقة �شكني عدة و نفقة متعة و نفقة حم�شونات و �جرة م�شكن ح�شانة 
و بدل �ثاث م�شكن ح�شانة و �أجرة ح�شانة.  و قد حددت �ملحكمة جل�شة �لثنني 25/4/2022 
�أو من ينوب عنك  فاأنت مكلف باحل�شور �شخ�شيا   ، �لدعوى  للنظر يف  10:30 �شباحاً  �ل�شاعة 
�أمام هذه �ملحكمة يف �ملوعد �ملذكور للرد على �لدعوى و يف حال تخلفك عن �حل�شور فاإن �ملحكمة 

�شتنظر يف �لدعوى و ت�شدر قر�رها .
حترير� يف يوم �لثالثاء 2022/3/29

القا�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة عجمان ال�شرعية 

70392

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عامر مبارك م�شلم بن هالبي 
ال�شخ�شية   الأحوال   AJCEXSHPAF2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000027/ 

�ىل �ملنفذ �شده / عامر مبارك م�شلم بن هالبي - ميني �جلن�شية - جمهول حمل �لإقامة
مبا �ن �ملنفذة / زينب خمي�ص م�شلم بن هالبي- مينية �جلن�شية

قد �قامت عليك �لدعوى �ل�شرعية �ملذكورة بالرقم �أعاله �مام هذه �ملحكمة للمطالبة بتنفيذ 
�أحو�ل عجمان و �ملت�شمن �لز�مك بدفع نفقة   2021/380 �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
عدة ونفقة �شهرية و�جرة م�شكن ح�شانة بدل مو��شالت.  و قد حددت �ملحكمة جل�شة �لثنني 
2022/4/26 �ل�شاعة 00 : 11 �شباحا” للنظر يف �لدعوى. فاأنت مكلف باحل�شور �شخ�شيا 
�و من ينوب عنك �أمام هذه �ملحكمة يف �ملوعد �ملذكور للرد على �لدعوى و يف حال تخلفك عن 

�حل�شور فاإن �ملحكمة �شتنظر يف �لدعوى و ت�شدر قر�رها.
حترير� يف يوم �لثنني  2022/4/4

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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املو�شوع : ا�شتئناف رقم 2021/1956 

حمكمة ال�شارق الإحتادية الإ�شتئنافية 

مق�شود  �شاه  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته  مق�شود  حممد  �شاه  �ل�شيد  �شده  �مل�شتاأنف 
ملقاولت �ل�شباغ - بال�شارة �ىل �نتد�بنا كخبري من قبل "حمكمة �ل�شارقة �لحتادية 
�ل�شتئنافية" يف �ل�شتئناف رقم 1956 /2021 "�ملقام �شدكم من �شركة م�شانع 
"13" �لو�حدة  �ل�شاعة  �جتماع خربة  �ىل  دعوتكم  نود  �ملحدودة  �لوطنية  �ل�شباغ 
بعد ظهر يوم �لثالثاء 12/4/2022 و ذلك عرب تقنية �لت�شال عن بعد بو��شطة 

برنامج زووم لتزويدنا مبا لديكم من بيانات متعلقة بال�شتئناف �عاله
للتو��شل )هاتف 042959958( جو�ل 0506243630

اخلبري احل�شابي
د. عبيد �شيف الزعابي

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
يف  الدعوى رقم 2022/385 جتاري ب�شيطة - اأبوظبي  

�ملدعي / حممد مبارك �حمد عبد�هلل �مل�شعبي 
بوكالة �ملحامي / فاطمة �شامل �لعامري للمحاماة و�لإ�شت�شار�ت �لقانونية  

�ملعلن �إليه / �ملدعي عليه / حممد مر�شد عامل مقبول  
يف �لدعوى رقم )2022/385( جتاري ب�شيطة - �أبوظبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة �أبوظبي �ملوقرة لعمال �لت�شفية يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2022/4/12 يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شر و�لن�شف �شباحا لعقد �لإجتماع �لأول 

للت�شفية عن بعد وميكنكم �لتو��شل معنا لتزويدكم بر�بط �لإجتماع على �لعناوين �لتالية
042555155  : تليفون       expert@alsharid.com

لذ� يطلب ح�شوركم �و من ميثلكم قانونا حل�شور �لجتماع �ملذكور مع �إر�شال كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة 
بالدعوى ، وعليكم مر�جعة �خلبري �ول باأول ب�شاأن �ية ��شتف�شار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ 

�ملاأمورية و��شتالم �مل�شتند�ت و�لتعقيب عليها. 
امل�شفي الق�شائي / �شعيد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133

رقم القيد بوزارة العدل 449 

 دعوة حل�شور
   الجتماع الأول للت�شفية الق�شائية
70392
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وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 1257 ل�شنة 2017 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني  للمنفذ �شده )ن�شرا(
�ملنفذ �شده/ موؤ�ش�شة �لو��شط لتجارة �ملعد�ت  
                      عبد �لقادر �أحمد حممد �ل علي 

 ل�شالح طالب �لتنفيذ : �لبنك �لتجاري �لدويل 
www. للمز�د�ت  �لإمار�ت  موقع  على  علني  مز�د  �شينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  �ل�شارقة  حمكمة  تعلن 

�لعائد  �لعقار  لبيع  وذلك   2022/4/21 �ملو�فق  �خلمي�ص  يوم  ظهر�  ع�شر  �لثانية  �ل�شاعة  متام  يف   emiratesauction.ae
ملكيته للمنفذ �شده و�أو�شاف �لعقار على �لنحو �لتايل : 

- عقار قطعة رقم )2401 ملك( مبنطقة �ل�شناعية 13 باإمارة �ل�شارقة ب�شعر �لتثمني 86،280.00 درهم )�شتة وثمانون مليونا 
ومئتان وثمانون �لفا( وهو عبارة عن )�شربة مق�شمة �ىل 39 م�شتودع( + )�شربة طابق �ر�شي + ميز�نني( + عدد من �ل�شافات + �شور
 www.emiratesauction.ae وذلك ويف �ليام �لتالية �ن �قت�شى �حلال وذلك على �ملوقع �للكرتوين لالإمار�ت للمز�د�ت

يتوجب على �لر�غب بالإ�شرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شر�ء �و �ل�شتف�شار عن ذلك مر�جعة ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �للكرتوين لالإمار�ت للمز�د�ت 
�إياه مبا  �لتقدم باعرت��شه معزز�  �لبيع وعلى كل من له �عرت��ص  www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 

يربره من م�شتند�ت قبل �ملوقع �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل. 
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 6 اإبريل 2022 العدد 13512

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جرين تر�ك خلدمات �لتو�شيل

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2540775 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة في�شل ن�شري ن�شري �حمد %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف زهره عي�شى حممد عبد�هلل

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ جرين تر�ك خلدمات �لتو�شيل 

GREEN TRACK DELIVERY SERVICES 

�إىل /جرين تر�ك خلدمات �لتو�شيل - �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ م م 

GREEN TRACK DELIVERY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حممود جابر للهو�تف �ملتحركة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1053414 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �بر�هيم حممد حامد %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممود جابر حممد خالف

تعديل وكيل خدمات / حذف عبد�هلل قا�شم عمر �لدجنى �ل�شيعرى
تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ حممود جابر للهو�تف �ملتحركة 

MAHMOOD JABER MOBILE PHONES 

�إىل /�م جي فايف للهو�تف �ملتحركه - �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ م م 
M G FIVE MOBILE PHONE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:3398/2021/465 نزاع جتاري 
�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �حلادية ع�شر رقم 7٦0

مو�شوع �ملنازعة :�لز�م �ملتنازع �شدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره )23.٦99.50( درهم ثالثه وع�شرون �لف و�شتمائه 
وت�شعه وت�شعون درهما وخم�شون فل�شا ، بال�شافة �ىل �لتعوي�ص بو�قع مبلغ )٦.300.50( درهم عن �ل�شر�ر �ملادية و�لدبيه 
وما حلقه من خ�شاره وما فاته من ك�شب بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 

تاريخ �ل�شد�د �لفعلي �لتام و�لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  . 
�ملتنازع:�دوبا لنظمة �ل�شالمه و�طفاء �حلريق

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - �لبطني - �لعني - �شارع �لدرب - مبنى حي غافات �ل�شويحى - �شقة فيال رقم 119
�ملطلوب �إعالنه :  1- �قيور� للخدمات �لفنيه ذ.م.م  -  �شفته : متنازع �شده

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملتنازع �شدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره )٦99.50.23( 
مبلغ  ب��و�ق��ع  �لتعوي�ص  �ىل  بال�شافة   ، فل�شا  وخم�شون  دره��م��ا  وت�شعون  وت�شعه  و�شتمائه  �ل��ف  وع�����ش��رون  ث��الث��ه  دره���م 
)٦.300.50( درهم عن �ل�شر�ر �ملادية و�لدبيه وما حلقه من خ�شاره وما فاته من ك�شب بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12% �شنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى تاريخ �ل�شد�د �لفعلي �لتام و�لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
لذ�  بعد  �لتقا�شي عن  بقاعة  �ل�شاعة 09.00 �ص  �ملو�فق  2022/4/13   �لربعاء   يوم  لها جل�شة  - وح��ددت  �ملحاماة  �تعاب 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  فاأنت مكلف باحل�شور 

بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70540

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:71/2022/465 نزاع جتاري 
�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �لتا�شعة رقم 758

مو�شوع �ملنازعة :�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ )11.500.00( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 5% ن تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  . 

�ملتنازع:�ت�ص يو دي �يه لتاجري بيوت �لعطالت �ص.ذ.م.م
عنو�نه:دبي - مدينة دبي �لريا�شية مبنى جيوفاين بوتيك �شوت�ص طابق �لر�شي مكتب 01

�ملطلوب �إعالنه :  1- عمر�ن عبد�لقادر ��شماعيل نعمان �ملازمي  -  �شفته : متنازع �شده
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ )11.500.00(  مو�شوع �لإع��الن :  قد 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 5% ن تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة ، لعالن �ملتنازع �شده بالقر�ر �ملنهي للخ�شومة قررنا مبثابة �حل�شوري بالز�م 
�ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازعة مبلغ �حدى ع�شر �لف وخم�شمائة درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من 
تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2022/1/10 وحتى متام �ل�شد�د وبالز�مه بامل�شروفات وب�شمول �لقر�ر 

بالنفاذ �ملعجل بال كفالة .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392
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اعالن بالن�شر 

 207/2020/3992 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  �رونكومار ت�شامانالل �شهجال ت�شا مانالل

جمهول حمل �لقامة
)حاليا(  �لم���ار�ت  )م(  ����ص.م.ب  �لو���ش��ط(  )�ل�شرق  �لتنفيذ/�ميك�ص  �لطالب  �ن  مبا 

�شركة �مريكان �ك�شرب�ص )�ل�شرق �لو�شط( �ص.م.ب )�شابقا( 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)98195( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ ر�شوم خلزنية 
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021
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اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:318/2022/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لثالثة رقم 27

وقدره  ومبلغ  �خل�شائر  قيمة  �جمايل  للمدعية  دره��م   )120000( مبلغ  ب��اد�ء  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   : �لدعوى  مو�شوع 
)130000( درهم على �شبيل �لتعوي�ص وجرب �ل�شرر و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى 

متام �ل�شد�د مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شروفات . 
�ملدعي:�شركة برج �لهد�يا للتجارة �لعامة ذ.م.م - فرع دبي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �شارع �لفهيدي - بناية برج �لهد�يا - �لطابق �لر�شي - بالقرب من �شيدلية 
�لبلد - وميثله:حممد عيد جا�شم حممد �ل�شويدي

�ملطلوب �إعالنه :  1- عبد�هلل �شري حممد �شيخ  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليها باد�ء مبلغ )120000( درهم للمدعية �جمايل 
قيمة �خل�شائر ومبلغ وقدره )130000( درهم على �شبيل �لتعوي�ص وجرب �ل�شرر و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من 
يوم   لها جل�شة  وح��ددت   ، و�مل�شروفات  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  �ل�شد�د  �لق�شائية وحتى متام  �ملطالبة  تاريخ 
�لربعاء �ملو�فق:2022/4/13 �ل�شاعة:09:30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:1985/2021/361 ا�شتئناف اأمر اأداء 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�شتئناف �لتجارية �لثالثة رقم 87

مو�شوع �ل�شتئناف : �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رق��م:2021/7200 �أمر �أد�ء ، و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�لتعاب. 

�مل�شتاأنف:بر�تيك �شينغ ناريندر� بال �شينغ
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - مبنى منطقة مارينا

وميثله: عبد�هلل حممد ر�شول علي �لهرمودي
�شينغ  ده��ريو   -2  - �شده  م�شتاأنف   : �شفته  �����ص.ذ.م.م-   برولوجيك�ص   -1   : �إعالنهم  �ملطلوب 
ت�شاوهان - �شفته �خل�شم �ملدخل - 3- �شرو�ن �شينغ لل �شينغ بهوجال - �شفته : م�شتاأنف �شده 

- 4- �شيخ د�ود مبارك - �شفته:�خل�شم �ملدخل
مو�شوع �لإعالن :  نبلغكم بقيد �مل�شتاأنف بقيد �لق�شية �ملذكورة �عاله ل�شتئناف �حلكم �ل�شادر 
�ل�شاعة  �ملو�فق  2022/5/18   �ملقيد من قبلكم. وح��ددت لها جل�شة يوم �لرب��ع��اء   �لأد�ء  يف �مر 
10.00 �ص بقاعة �لتقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70540

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:1739/2021/361 ا�شتئناف اأمر اأداء 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�شتئناف �لتجارية �لوىل رقم 84

مو�شوع �ل�شتئناف : �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �مر �لد�ء رق��م:5539/2021 جتاري ، و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�لتعاب. 

�مل�شتاأنف:يو�شف حنا زهرة - و�خرون
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لرفاعه - بردبي - دبي - �شارع خالد بن �لوليد - بناية �ف �ن 

�شي - وميثله: �مل عمري �ل�شبيعي
�ملطلوب �إعالنه :  1- �شركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت ذ.م.م - �شفته:�خل�شم �ملدخل

مو�شوع �لإعالن :  نبلغكم بقيد �مل�شتاأنف بقيد �لق�شية �ملذكورة �عاله ل�شتئناف �حلكم �ل�شادر 
يف �مر �لأد�ء �ملقيد من قبلكم وحددت جل�شة 19-4-2022 يوم �لثالثاء يف �ل�شاعة 10:00 �شباحا 
وذلك بالدخول عن طريق موفع حماكم دبي لالت�شال �ملرئي TEAMS. وحددت لها جل�شة 
يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2022/4/19  �ل�شاعة 10.00 �ص بقاعة �لتقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى 

ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:295/2022/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لثامنة رقم 20

للنز�ع �ملدين رقم 3509-2021 نز�ع مدين و�شمها للدعوى وحتديد  �لتابعة  �لدعوى  �لت�شريح بقيد   : �لدعوى  مو�شوع 
�قرب موعد جل�شة لنظرها �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة �لفو�تري مو�شوع �ملطالبة مببلغ �جمايل وقدره 
)2٦.359.87( درهم �شته وع�شرون �لفا وثالثمائه وت�شعه وخم�شون درهم و�شبعه وثمانون فل�شا - �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم 

و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة .
�ملدعي:�شركة جمموعة �لمار�ت لالت�شالت )جمموعة �ت�شالت( �ص.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - �ملطار - �شارع حمد�ن بن حممد - مبنى �ت�شالت - بجانب مارك�ص و�شبن�شر
وميثله: عبد�هلل علي حممد بن حامت �لبلو�شي

�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد ��شد �شاكهي غالم �شاكهي  -  �شفته : مدعى عليه
مو�شوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ:2022/3/31 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/
بالز�م  �ملحكمة مبقابة �حل�شوري  ���ص.م.ع فلهذه �ل�شباب قررت  �ت�شالت(  �شركة جمموعة �لم��ار�ت لالت�شالت )جمموعة 
�ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )2٦.359.87( درهم �شته وع�شرون �لفا وثالثمائه وت�شعه وخم�شون درهم و�شبعه 
قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �لزمته  كما  فل�شا  وثمانون 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

70540

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1109/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�شارف �جلزئية �لثالثة رقم 257

�لفا  وثالثون  وخم�شة  و�شبعمائة  مليونا  فقط  دره��م   )1.735.707.2( مببلغ  مالبة  مطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
و�شبعمائة و�شبعة درهما وع�شرون فل�شا - و�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم وم�شاريف �تعاب �ملحاماة .

�ملدعي:بنك دبي �ل�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( - نور بنك )م�شاهمة عامة( �شابقا
�ل��ع��ق��اري��ة - فاك�ص  �ع��م��ار  �ل�شيخ ز�ي���د - مكتب رق��م 801 - ملك  ���ش��ارع  ب��ردب��ي -  �م���ارة دب��ي -  ع��ن��و�ن��ه:�لم��ار�ت - 

رقم:043٦532٦5 - تليفون:0442٦8888 - �ص.ب:8822 - بوكالة �ملحاميني/جابر �ل�شالمي و�حمد �ل�شالمي
وميثله: جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي

�ملطلوب �إعالنه :  1- �ك�شكيوترز لالر�شيات و�حلو�ئط  -  �شفته : مدعى عليه
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/2/2 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  :  نعلنكم  �لإع��الن  مو�شوع 
ل�شالح/بنك دبي �ل�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( - نور بنك )م�شاهمة عامة( �شابقا بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي 
درهما  و�شبعة  و�شبعمائة  �لفا  وث��الث��ون  وخم�شة  و�شبعمائة  مليونا  فقط  دره��م   )1.735.707.2( مبلغ  للمدعية 
قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  و�مل�شاريف  وبالر�شوم   ، فل�شا  وع�شرون 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

70197

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
اعالن بالن�شر 

 1415/2022/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  خليفة �شيف ر��شد مقعودي �لفال�شي -   جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�أمين علي �شيد �حمد �لرب��شى 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)37320( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 

اعالن قرار بالتنفيذ 
                      يف التنفيذ رقم  40/2022/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 18٦
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 8٦8/2021 عقاري جزئي و�ملعدل بال�شتئنافني 
للر�شوم  �شامال  دره��م  وق��دره )1.132.840(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د   ، ، 1583 عقاري  �رق��ام 1589/2020 

و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : �شركة �ملد�ر للعقار�ت

�لعا�شر - هاتف  ت��اور - �لطابق  ب��ر�مي  ب��رج خليفة -  ���ش��ارع  �ل��ت��ج��اري -  دب��ي - �خلليج  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة 
رقم:043352200 - فاك�ص:043342200 - رقم مكاين:2583٦8٦879

�ملطلوب �إعالنه : 1- تي �ت�ص �و �ي للتطوير �لعقاري �ص.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
�ملبلغ �ملنفذ به  مو�شوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2022/3/31 �خطاركم ب�شد�د 
وقدره )1132840( درهم خالل 15 يوم من تاريخ �لتبليغ و�ل بيع �لعقار هي )�مارة دبي - جزر �لعامل - 
 THOE-D-BV-02 رقم �لفيال - THOE-D-BV-01 رقم �لر�ص 159/0 - ��شم �لفيال

- نوع �لعقار فيال( و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�شيات قانون �لجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 1257 ل�شنة 2017 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
�ملنفذ �شده/ موؤ�ش�شة �لو��شط لتجارة �ملعد�ت  
                      عبد �لقادر �أحمد حممد �ل علي 

 ل�شالح طالب �لتنفيذ : �لبنك �لتجاري �لدويل 
www. للمز�د�ت  �لإمار�ت  موقع  على  علني  مز�د  �شينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  �ل�شارقة  حمكمة  تعلن 

�لعائد  �لعقار  لبيع  وذلك   2022/4/21 �ملو�فق  �خلمي�ص  يوم  ظهر�  ع�شر  �لثانية  �ل�شاعة  متام  يف   emiratesauction.ae
ملكيته للمنفذ �شده و�أو�شاف �لعقار على �لنحو �لتايل : 

- عقار قطعة رقم )2401 ملك( مبنطقة �ل�شناعية 13 باإمارة �ل�شارقة ب�شعر �لتثمني 86،280.00 درهم )�شتة وثمانون مليونا 
ومئتان وثمانون �لفا( وهو عبارة عن )�شربة مق�شمة �ىل 39 م�شتودع( + )�شربة طابق �ر�شي + ميز�نني( + عدد من �ل�شافات + �شور
 www.emiratesauction.ae وذلك ويف �ليام �لتالية �ن �قت�شى �حلال وذلك على �ملوقع �للكرتوين لالإمار�ت للمز�د�ت

يتوجب على �لر�غب بالإ�شرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شر�ء �و �ل�شتف�شار عن ذلك مر�جعة ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �للكرتوين لالإمار�ت للمز�د�ت 
�إياه مبا  �لتقدم باعرت��شه معزز�  �لبيع وعلى كل من له �عرت��ص  www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 

يربره من م�شتند�ت قبل �ملوقع �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل. 
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شاجد �شاه حميد   
املرجتعة  ال�شيكات    SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001405/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �شاجد �شاه حميد 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ ورثة خالد �حمد حممد بن خادم �لنعيمي  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 27890 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555
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اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  243/2020/250 بيع عقار مرهون 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

 345-811 �لبلدية  برقم   464 رقم  �لأر���ص  �لعقار )قطعة  عبارة عن  مال مرهون  بيع  �أذن  : طلب  �لدعوى  مو�شوع 
و�لكائنة يف منطقة برج خليفة بدبي و�لبالغ م�شاحتها 5،204.61 مرت مربع( �ملرهونة ل�شالح �ملدعي )�لد�ئن �ملرتهن( 
باملادة )26( من  �لأر����ش��ي و�لأم��الك بدبي عماًل  د�ئ��رة  بها لدى  �ملعمول  ل��الإج��ر�ء�ت  �لعلني وفقاً  باملز�د  متهيد� لبيعه 
�لقانون رقم 14 ل�شنة 2008 ب�شاأن �لرهن �لعقاري بامارة دبي وذلك �شماناً ل�شد�د مديونيتها �ملرت�شدة يف ذمتها مبلغ 
وقدره 235،077،434.73 درهم )مائتان خم�شة وثالثون مليون �شبعة و�شبعون �لف و�ربعمائة وثالثة و�ربعون درهم 

وثالثة و�شبعون فل�ص( حتى تاريخ �ل�شتحقاق يف 2020/6/21
طالب �لتنفيذ : بنك �لمار�ت دبي �لوطني )�ص.م.ع(

عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي-ديرة - دبي- �شارع �شارع بني يا�ص - وميثله : علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن
�ملطلوب �إعالنه : �ف �ل 2 هولدينجز ليمتد )�ص. ذ. م. م(

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي-ديرة - دبي-مبني برج رقم 2-�شقة جناح 409-بوليفارد بالز� - 00971509613333 
0097142997889 - Khalid.alabdouli@fl2holdin.com -

مو�شوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/4/13 �ل�شاعة 01:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات :
بيانات �لعقار : نوع �لعقار : �ر�ص ف�شاء - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �لر�ص 464 - رقم �لبلدية : 811-345 - �مل�شاحة 

: 5204.61 مرت مربع - �ملبلغ : 112،043،803.0 درهم. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،
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70392

العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  243/2020/250 بيع عقار مرهون 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

 345-811 �لبلدية  برقم   464 رقم  �لأر���ص  �لعقار )قطعة  عبارة عن  مال مرهون  بيع  �أذن  : طلب  �لدعوى  مو�شوع 
و�لكائنة يف منطقة برج خليفة بدبي و�لبالغ م�شاحتها 5،204.61 مرت مربع( �ملرهونة ل�شالح �ملدعي )�لد�ئن �ملرتهن( 
باملادة )26( من  �لأر����ش��ي و�لأم��الك بدبي عماًل  د�ئ��رة  بها لدى  �ملعمول  ل��الإج��ر�ء�ت  �لعلني وفقاً  باملز�د  متهيد� لبيعه 
�لقانون رقم 14 ل�شنة 2008 ب�شاأن �لرهن �لعقاري بامارة دبي وذلك �شماناً ل�شد�د مديونيتها �ملرت�شدة يف ذمتها مبلغ 
وقدره 235،077،434.73 درهم )مائتان خم�شة وثالثون مليون �شبعة و�شبعون �لف و�ربعمائة وثالثة و�ربعون درهم 

وثالثة و�شبعون فل�ص( حتى تاريخ �ل�شتحقاق يف 2020/6/21
طالب �لتنفيذ : بنك �لمار�ت دبي �لوطني )�ص.م.ع(

عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي-ديرة - دبي- �شارع �شارع بني يا�ص - وميثله : علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن
�ملطلوب �إعالنه : �ف �ل 2 هولدينجز ليمتد )�ص. ذ. م. م(

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي-ديرة - دبي-مبني برج رقم 2-�شقة جناح 409-بوليفارد بالز� - 00971509613333 
0097142997889 - Khalid.alabdouli@fl2holdin.com -

مو�شوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/4/13 �ل�شاعة 01:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات :
بيانات �لعقار : نوع �لعقار : �ر�ص ف�شاء - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �لر�ص 464 - رقم �لبلدية : 811-345 - �مل�شاحة 

: 5204.61 مرت مربع - �ملبلغ : 112،043،803.0 درهم. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،
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العدد 13512 بتاريخ 2022/4/6 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 432/2022/38 جتاري م�شارف جزئي  
�ملنظورة يف : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �خلام�شة رقم 404

مو�شوع �لدعوى : بقبول ت�شجيل �لدعوى �ملاثلة و�إعالن �ملدعى عليهم بها. 
و�أربعمائة و�شتة  �ألف  8،830،476 درهم )ثمانية ماليني وثمامنائة وثالثون  �لأول ب�شد�د مبلغ وقدره  �ملدعى عليه  �إلز�م 
و�شبعون درهم( بالإ�شافة �إىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنوياً من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. باإلز�م �ملدعى 
2021/08/04 وحتى متام  من  �عتبار�ً  درهم   8،830،476 مبلغ  من  1% �شهرياً  ن�شبة  للمدعي  يوؤدي  باأن  �لأول  عليه 
�لدين  حدود  ويف  درهم  �ل�شد�د. �إلز�م �ملدعى عليها �لثانية بالت�شامن مع �ملدعي عليه �لول يف �شد�د مبلغ 5،931،000.00 
�مل�شمون بالرهن. �إلز�م �ملدعى عليه �لثالث بالت�شامن مع �ملدعي عليه �لول يف �شد�د مبلغ 1،000،000.00 درهم ويف حدود 

�لدين �مل�شمون بالرهن.
�إلز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة.

�ملدعي : م�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي - عنو�نه : باإمارة دبي �شارع حممد بن ر��شد بوليفارد برج بوليفارد بالز� 2 مكتب 1903 
 : وميثله   info@alsahlawico.com �إلكرتوين  بريد   042277767 رقم  فاك�ص   042277717 رقم  هاتف 

يو�شف ح�شني حممد �شالح �ل�شهالوي
عليه مدعى   : �شفته  �لهيا�شي  حممد  ح�شني  علي  �ملطلوب �إعالنهم : 1- 

علوي ح�شني حممد �لهيا�شي �شفته : مدعى عليه ، 3- �شفية علي حممد �مل�شعري �شفته : مدعى عليه  -2
�إلز�م �ملدعى  مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�شوعها بقبول ت�شجيل �لدعوى �ملاثلة و�إعالن �ملدعى عليهم بها.  
عليه �لأول ب�شد�د مبلغ وقدره 8،830،476 درهم )ثمانية ماليني وثمامنائة وثالثون �ألف و�أربعمائة و�شتة و�شبعون درهم( 
بالإ�شافة �إىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنوياً من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. باإلز�م �ملدعى عليه �لأول باأن 
يوؤدي للمدعي ن�شبة 1% �شهرياً من مبلغ 8،830،476 درهم �عتبار�ً من 2021/08/04 وحتى متام �ل�شد�د. �إلز�م �ملدعى 
بالرهن.  �مل�شمون  �لدين  حدود  ويف  درهم  عليها �لثانية بالت�شامن مع �ملدعي عليه �لول يف �شد�د مبلغ 5،931،000.00 
�إلز�م �ملدعى عليه �لثالث بالت�شامن مع �ملدعي عليه �لول يف �شد�د مبلغ 1،000،000.00 درهم ويف حدود �لدين �مل�شمون 
�ملو�فق  �لثالثاء  �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم  �أتعاب  بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل  بالت�شامن  �ملدعى عليهم  �إل��ز�م  بالرهن. 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�  بعد  عن  �لتقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   9.00 �ل�شاعة   2022/4/12

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.

رئي�س ال�شعبة
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Date 6/ 4/ 2022  Issue No : 13512
Dubai Courts of First Instance

Notification of a Real Estate Sale by Publication (to the respondent)
Case No. 250/2020/243 - Sale of a mortgaged real estate 
Heard before Fourth Execution Circuit no. 186
Case Subject : A request to sell a mortgaged property (plot no. 464-municipality no. 345-811 located 
in Burj Khalifa Area in Dubai with an area of 5,204.61 sq. m.) mortgaged in favour of the plaintiff 
(creditor mortgagee) to sell it in the public auction as per the applicable procedures at Dubai Land 
Department according to Article no. (26) of Law no. (14) of 2008 concerning mortgages in the Emirate 
of Dubai to ensure the settlement of its payable indebtedness amounting to AED 235,077,434.73 (Two 
Hundred Thirty-Five Million Seventy-Seven Thousand Four Hundred Thirty-Four UAE Dirhams and 
73/100 Fils) till the due date on 21/06/2020.
Claimant : Emirates NBD (PSC)
Address : UAE - Dubai Emirate- Deira -Baniyas Street
Represented by : Ali Ismail Ibrahim AL Jarman
Notified parties: FL 2 Holdings Limited (LLC)
Address : UAE - Dubai Emirate - Deira -Tower no. 2 - Suit 409 Boulevard Plaza - 00971509613333 - 
0097142997889- Khalid.alabdouli@fl2holdin.com
Notification Subject : The above-detailed property will be sold on Wednesday, 13/04/2022 at 01:00:00 
pm or on the following 3 days, if required, by the entity assigned to sell the property (Emirates Auctions 
Company on its website http://www.emiratesauction.ae ). Whoever desires to purchase the property 
Ishall deposit at least 20% of the basic price as security before entering the auction. Whoever has an 
objection to the sale shall submit his objection with the supporting documents before the sale session 
within the period stipulated in Article 301 of the Civil Procedures Law. The bid winner shall pay the 
full amount along with expenses within ten days from the sale session. Every person authorized to bid 
may increase the price within ten days following the bid award provided that the increase is not less 
than one-tenth of the price. Moreover, the total bid price and expenses shall be deposited in the court 
treasury. The details of the property are as shown below: - Property Details : Property Type: Vacant 
land- Location: Burj Khalifa - Plot No. 464 Municipality No. 345-811 - Area: 5204.61 sq. m. - Amount: 
AED 112,043,803.0
Note : the amount shall be paid immediately
Prepared by : Asmaa Musbeh Al Shabli
Approved on : 24/03/2022 11:38:09

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 6/ 4/ 2022  Issue No : 13512
Dubai Courts of First Instance

Notification of a Real Estate Sale by Publication
Case No. 250/2020/243 - Sale of a mortgaged real estate 
Heard before Fourth Execution Circuit no. 186
Case Subject : A request to sell a mortgaged property (plot no. 464-municipality no. 345-811 located 
in Burj Khalifa Area in Dubai with an area of 5,204.61 sq. m.) mortgaged in favour of the plaintiff 
(creditor mortgagee) to sell it in the public auction as per the applicable procedures at Dubai Land 
Department according to Article no. (26) of Law no. (14) of 2008 concerning mortgages in the Emirate 
of Dubai to ensure the settlement of its payable indebtedness amounting to AED 235,077,434.73 (Two 
Hundred Thirty-Five Million Seventy-Seven Thousand Four Hundred Thirty-Four UAE Dirhams and 
73/100 Fils) till the due date on 21/06/2020.
Claimant : Emirates NBD (PSC)
Address : UAE - Dubai Emirate- Deira -Baniyas Street
Represented by : Ali Ismail Ibrahim AL Jarman
Notified parties: FL 2 Holdings Limited (LLC)
Address : UAE - Dubai Emirate - Deira -Tower no. 2 - Suit 409 Boulevard Plaza - 00971509613333 - 
0097142997889- Khalid.alabdouli@fl2holdin.com
Notification Subject : The above-detailed property will be sold on Wednesday, 13/04/2022 at 01:00:00 
pm or on the following 3 days, if required, by the entity assigned to sell the property (Emirates Auctions 
Company on its website http://www.emiratesauction.ae ). Whoever desires to purchase the property 
Ishall deposit at least 20% of the basic price as security before entering the auction. Whoever has an 
objection to the sale shall submit his objection with the supporting documents before the sale session 
within the period stipulated in Article 301 of the Civil Procedures Law. The bid winner shall pay the 
full amount along with expenses within ten days from the sale session. Every person authorized to bid 
may increase the price within ten days following the bid award provided that the increase is not less 
than one-tenth of the price. Moreover, the total bid price and expenses shall be deposited in the court 
treasury. The details of the property are as shown below: - Property Details : Property Type: Vacant 
land- Location: Burj Khalifa - Plot No. 464 Municipality No. 345-811 - Area: 5204.61 sq. m. - Amount: 
AED 112,043,803.0
Note : the amount shall be paid immediately
Prepared by : Asmaa Musbeh Al Shabli
Approved on : 24/03/2022 11:38:09

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 6/ 4/ 2022  Issue No : 13512
LEGAL NOTICE

Transaction Number : MOJAU_2022_0050357
Notified : PREMANANDAN KUNIYIL Nationality India. Represented by the signature by Mrs. 
SUMATIII KRISHNA GIRI BALAKRISHNAN KUNCHI KOROTH, Nationality India, ID card No.: 
7841973131368270 under a power of attorney certified by the Notary Public, No.: 199760/1/2020, dated: 
26/11/2020 Address Sharjah : Phone No.: 971504683917
Notified to : Mr. SAJEEV ERINGAPPURAM APPUKUTTAN ERINGAPPURAM KUTAABA 
APPUKUTTAN India. Passport No. (G2758018). Address Sharjah Al Nahda - Tiger Tower, Lock B block, in 
the same tower there is Kwik Supermarket- phone :0569787007-0543177277.

SUBJECT OF THE NOTIFICATION : A CLAIM FOR AN AMOUNT OF (18,928 DIRHAMS). 
EIGHTEEN THOUSAND NINE HUNDRED AND TWENTY-EIGHT DIRHAMS ONLY.

the facts
As a result of the commercial dealings between the notifier and the notified to them. The notifier issued a 
check to the notifier, with a total value of (18,928 dirhams). In the name of /: PREMANANDAN KUNIYIL 
and the details of the amount are as follows:
1 -Check No. (702019). Withdrawn from Emirates Islamic Bank on: 12/12/2019
The cheque were presented to the notifier at the mentioned bank, but the cheque was returned without being 
cashed. A copy of the cheque is attached. The notifier tried to contact the notifier repeatedly to resolve the 
issue, but to no avail.
So: The notified - the notified shall notify them of the necessity to pay the amount of (18,928 dirhams). This 
is within 5 days from the date of this notification. Otherwise, the notified person will harm me by taking the 
legal measures that guarantee obtaining his rights with all reservation and respect.
The Seal of Ministry of Justice- Department of Notary Public and Legalization Appear

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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•• لندن-الفجر:

��شت�شافت �ل�شارقة يف �لعا�شمة �لربيطانية لندن، 
�ملوؤ�ش�شات  ممثلي  وكبار  �لدبلوما�شيني،  من  عدد�ً 
�لثقافية �لأوروبية و�لعربية، ونخبة من �لنا�شرين 
�ل��ع��رب و�لأجانب،  و�مل��ب��دع��ني  و�ل��ك��ّت��اب و�لأدب�����اء 
وعدد من روؤ�شاء حترير �شحف �إمار�تية، يف حفل 
“هيئة �ل�شارقة للكتاب”  �إفطار رم�شاين، نظمته 
لدولة عربية  �أول ممثل  �ل�شارقة  تتويج  مبنا�شبة 
�لدويل  لندن  “معر�ص  �شرف  �شيف  لقب  حتمل 

للكتاب«. 
�مللكية”،  “د�ر �لأوب��ر�  �أقيم يف  وجاء �حلفل �لذي 
ب��ح�����ش��ور �ل�����ش��ي��خ ف��اه��م �ل��ق��ا���ش��م��ي، رئ��ي�����ص د�ئ���رة 
�ل��ع��الق��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف �ل�����ش��ارق��ة، رئ��ي�����ص وفد 
�مل�������ش���ارك يف �مل���ع���ر����ص، و�ل�����ش��ي��خ��ة بدور  �لإم�������ارة 
�إىل  للنا�شرين،  �ل��دويل  �لحت��اد  رئي�شة  �لقا�شمي، 
ج��ان��ب م��ع��ايل حم��م��د �مل����ر، رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �إد�رة 
موؤ�ش�شة مكتبة حممد بن ر��شد �آل مكتوم، و�شعادة 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�شاعد  غ��ب��ا���ص،  عمر 
و�شعادة  و�لدبلوما�شية،  �لثقافية  لل�شوؤون  �لدويل 
�ل�شارقة  هيئة  رئي�ص  �لعامري،  ركا�ص  بن  �أحمد 
د�ئرة  رئي�ص  �لعوي�ص،  �هلل  عبد  و�شعادة  للكتاب، 
�مل�شلم،  �لعزيز  عبد  و�شعادة  �ل�شارقة،  يف  �لثقافة 
و�لفنان  و�ملمثل  ل��ل��رت�ث،  �ل�شارقة  معهد  رئي�ص 
�ل�شرف  و���ش��ام  �أرم���اه، �حلا�شل على  ك��وي  ك��و�م��ي 
�لفني  �مل��دي��ر  من�شب  ي�شغل  و�ل���ذي  �ل��ربي��ط��اين، 

مل�شرح »يونغ فيك« يف لندن.
كلمته،  خالل  �لقا�شمي،  فاهم  �ل�شيخ  نقل  ب��دوره 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حت��ي��ات 

حاكم  �لأعلى  �ملجل�ص  ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن 
تقديره  ع��ن  و�أع����رب  �حل��ف��ل،  ل�شيوف  �ل�����ش��ارق��ة، 
دعم  يف  بروؤيتها  و�لإمي����ان  ب���الإم���ارة،  لحتفائهم 

مقومات �لتو��شل �حل�شاري �لعاملي.
مدينتان  لندن  ومدينة  �ل�شارقة  �إم���ارة  �أن  و�أك���د 
�لتي  و�لق�شة  و�ل��ث��ق��اف��ة،  �ل��ت��اري��خ،  يف  خمتلفتان 
�أن ما يجمعهما هو تقدير  �إل  حتملها كل منهما، 
“�ل�شارقة حتت  وق����ال:  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ت��ن��وع 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قيادة 
�لأع���ل���ى حاكم  �مل��ج��ل�����ص  �ل��ق��ا���ش��م��ي، ع�شو  حم��م��د 
�ل�شارقة، و�شعت �لتعليم و�ملعرفة يف جوهر عملية 
�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  �أب����رز  �أن  تعلمنا  ف��ق��د  �ل��ت��ن��م��ي��ة، 
باطالعنا  �ليوم ميكن جتاوزها  تو�جه جمتمعات 
على ثقافات بع�شنا �لآخر، وتعلم �حرت�م �لتباين 

و�لخ��ت��الف ب��ني ثقافات �ل��ع��امل، وه��ذ� م��ا يجمع 
�ل�شارقة ولندن، فكالهما مدينة تعي�ص فيها  بني 
ومعتقد�ت  ثقافات  و�أ���ش��ح��اب  م��ت��ع��ددة،  جن�شيات 

خمتلفة، و�جلميع يف كال �ملدينتني مرحب به«.
�إىل  �لو�شول  �لكتب  خ��الل  “ميكن من  و�أ���ش��اف: 
�ل��ت��ن��وع، وحت���رتم �خل�شو�شية  ت��ق��در  جم��ت��م��ع��ات 
قوة  �لن�شر  �شناعة  من  يجعل  ما  وه��ذ�  �لثقافية، 
قر�أنا  فكلما  �ل��ع��امل،  م�شتقبل  ت�شكيل  يف  مهمة 
و�لعي�ص  �مل��خ��ت��ل��ف،  تقبل  ع��ل��ى  ق��ادري��ن  �أ���ش��ب��ح��ن��ا 

بتح�شر �أكرث، ووعي �أعلى«.
من جهتها، رحبت �ل�شيخة بدور �لقا�شمي، رئي�شة 
�لحت������اد �ل������دويل ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن، ب�����ش��ي��وف �حلفل 
ب�شناعة  �حتفاًء  �لأم�شية  ه��ذه  “جت�شد  وق��ال��ت: 
�لن�شر �لإمار�تية، و�لعالقات �لوثيقة �لتي جتمعنا 

كعائلة و�حدة«.
و�أكدت �ل�شيخة بدور �لقا�شمي على �أهمية �لتفاعل 
�حليوي و�ل�شتماع �إىل �أفكار �لآخرين وجتاربهم، 
م�شريًة �إىل �أن �نتباهها و�إ�شغاءها للمعنيني بقطاع 
�لن�شر من جميع �أنحاء �لعامل عند توليها ملن�شب 
رئي�شة �لحتاد �لدويل للنا�شرين خالل �جلائحة 
عزز ثقتها باأن �شناعة �لن�شر �لعاملية �شتحقق نتائج 

جيدة يف مرحلة �لتعايف من تد�عيات �لأزمة.
�أولويات �لأهد�ف،  “حر�شُت على حتديد  وقالت: 
�ل��دول��ي��ة وف��ق روؤية  و�أب��رزه��ا ح�شد كافة �جل��ه��ود 
موحدة حول ��شتد�مة �شناعة �لن�شر يف �مل�شتقبل، 
م�شريًة �إىل �أن  وعلى كيفية حتقيق هذ� �لهدف”، 
ومرونة  ��شتد�مة  لتعزيز  �لعاملية  �خلطة  مبادرة 
�شناعة �لن�شر )�إن�شباير(، و�لندوة �لعاملية حولها، 

�لدويل  �لحت��اد  “�أكادميية  �إط��الق  �إىل  بالإ�شافة 
“هيئة  مع  بال�شر�كة  �ملا�شي  �ل�شهر  للنا�شرين” 
كانت �أبرز جهود �لحتاد لدعم  �ل�شارقة للكتاب”، 
يف  ووح��دت��ه  قوته  وتعزيز  �لعاملي  �لن�شر  جمتمع 

مرحلة ما بعد كورونا.
�أل���ق���ى ك���و�م���ي ك����وي �رم������اه، خطاباً  م���ن ج��ان��ب��ه 
��شتعر�ص فيه قوة �لكلمة وتاأثريها يف وعي وحياة 
�لأفر�د و�ملجتمعات و�ل�شعوب، م�شتعيد�ً ق�شته مع 
كلمات �إحدى �لأغاين �ل�شهرية بعنو�ن “تفاوؤل”، 
وكيف كان لها تاأثري على �إعادة �لتو�زن �إىل حياته 
يف و�حدة من حمطات م�شريته �ملهنية، م�شتذكر�ً 
حكاية �إحدى �لرو�يات لتي قر�أها وغريت نظرته 
�أو  �أ���ش��و�ت  لي�شت  “�لكلمات  وق���ال:  �حل��ي��اة،  �إىل 
حركات �شفاه، �إنها قوة كبرية، و�أحتدث عن �لكلمة 

�ملكتوبة ب�شكل خا�ص، لأنها قادرة على �لتاأثري عرب 
�لزمن و�لأجيال«.

و�شهد �حلفل لفتًة مميزًة، حيث حملت كل طاولة 
م���ن ط������اولت ���ش��ي��وف �حل���ف���ل �����ش���م م��دي��ن��ة من 
وما  تاريخها  يروي  تعريف خمت�شر  مع  �ل�شارقة 
ت�شتهر به، وما متثله �ليوم لالإمارة على �مل�شتوى 
�لثقايف و�ل�شياحي و�لقت�شادي، فجاءت �لطاولت 
و�ل�شرقان،  و�ل��و���ش��ط��ى،  و�ل��ذي��د،  �حل���رية،  با�شم، 
وخورفكان، بالإ�شافة �إىل بع�ص �ملعامل �ل�شياحية 
و�لثقافية يف �لإمارة مثل قلب �ل�شارقة، و�لق�شباء، 
وجزيرة �لعلم، و�ملجاز، وغريها، كما �شهد �حلفل 
جتاه  �ل�شارقة  روؤي��ة  يج�شد  توثيقي  فيلم  عر�ص 
مرجعياتها  ويو�شح  و�ملعرفة،  بالكتاب  �ل�شتثمار 

�لتاريخّية و�لثقافّية. 

حتتفي بقوة الكلمة املكتوبة

ال�سارقة جتمع اأدباء ومثقفني عرب واأجانب يف حفل اإفطار رم�ساين 
ا�ستعدادًا مل�ساركتها �سيف �سرف لندن الدويل للكتاب

•• دبي-الفجر

مبزيج من �لتكنولوجيا �لرقمية و�لإبد�ع 
نوعه،  من  �لأول  �ملعر�ص  �شّكل  �لثقايف، 
يف  �ل��ف��ن��ون  �لثقافة  هيئة  نظمته  �ل���ذي 
بالتعاون   ”50/50“ عنو�ن  حتت  دبي 
مبتكرة  من�شة  كولكتيف”،  “مورو  مع 
لأعمال تعر�ص يف جتربة ب�شرية ممتعة، 
من  �حل���ي���اة،  م��ن  فنية  ر���ش��ائ��ل  ت�شتلهم 
خالل 50 لوحة فنّية رقمية غري قابلة 
لال�شتبد�ل، لفنانني �إمار�تيني ومقيمني 
بالثقافة  حتتفي  �لإم�����ار�ت،  �أر����ص  على 
مع  تز�مناً  �لإمار�تية  و�لفنون  و�ل��رت�ث 
دولة  تاأ�شي�ص  ع��ل��ى  �خلم�شني  �ل��ذك��رى 

�لإمار�ت.
وقد جمع �ملعر�ص مو�هب فنّية متمّيزة، 
�نطالقاً من دور �لهيئة يف دعم �ملو�هب 
و�ملقيمني  �لإم����ار�ت����ي����ني  م����ن  �مل���ب���دع���ة 

من  ك��ل  بينهم  وم��ن  عليها،  و�حل��ف��اظ 
�ل��ف��ن��ان �لإم���ار�ت���ي خالد 

و�لفنانة  �ل���ب���ّن���ا، 
نية  للبنا �

�لأ�شرت�لية  و�ل��ف��ن��ان��ة  م��ال��ك��ون،  م��ك��دى 
مات  �لربيطاين  و�لفنان  جميد،  نيفني 

ر�يدر.
“�شاركت  �ل���ب���ّن���ا:  خ���ال���د  �ل���ف���ن���ان  وق�����ال 
خالل هذ� �حلدث بعملني فنيني، وهما 
�لتقاطع«  و”لون  �لأر�ص”  “جاذبية 
 Intersection color and
�شل�شلة  يعترب�ن  و�ل��ذي��ن   ،Gravity
من �لأعمال �لتجريدية على �لورق �لتي 
ترتيبها  �إع���ادة  ث��ّم  وم��ن  بتمزيقها  �أق���وم 
ل�شتك�شاف  ع�شو�ئية،  بزو�يا  وتنظيمها 
�لتعار�ص  وحجم  �للون،  قيود  �حتمالت 

يف �لأ�شكال �لهند�شية �لطبقية. 
وي�شيف: “�لنظام �لبيئي �لفني يف دولة 
كبري  ب�شكل  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
�لنتقال  �أدى  وق��د   ، �ل��وب��اء  ظ��ه��ور  منذ 
�ملزيد من  �إىل جذب  �لعامل �لرقمي  �إىل 
ر�أينا  لقد  �لإن���رتن���ت.  ع��رب  �ل��ف��ن  ع�شاق 
ب��ال��ف��ع��ل م���وج���ة من 
�لفنانني 

قّيمي  �نتباه  يلفتون  �لنا�شئني  �ل�شباب 
من  و�ملوؤ�ش�شات،  �جلمع  وه��و�ة  �ملعار�ص 
و�ملعار�ص  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  �ل��ربجم��ة  خ���الل 
�ل��رق��م��ي��ة و�مل���زي���د. وم���ن ���ش��اأن م��ث��ل هذ� 
ت�شريع  يف  ي�شهم  �أن  �ملعار�ص  من  �لنوع 
ه����ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة م���ن خ����الل ت��ه��ي��ئ��ة بيئة 
�لذين  للفنانني  م��ث��ال��ي��ة  حت��ت��ي��ة  وب��ن��ي��ة 
�ملتعاونني  من  �شبكة  بناء  �إىل  يتطلعون 
و�مل��ق��ت��ن��ني، ب��غ�����ص �ل��ن��ظ��ر ع��ن وجودهم 
�حل���ايل يف ���ش��وق �ل��ف��ن �ل��ت��ق��ل��ي��دي. لقد 
للثقافة يف  مهًما  م��رك��ًز�  �لإم���ار�ت  باتت 

�ل�شرق �لأو�شط«.
�ل���ف���ن���ان���ة مكدى  �أ������ش�����ارت  م����ن ج��ان��ب��ه��ا 
مالكون �إىل عملها �لفّني خالل معر�ص 
“50/50” ي�شتك�شف علم �لنف�ص ور�ء 
�ملرء  يخلقها  �لتي  و�لرو�بط  �ل�شر�عات 
م��ع �لأم��اك��ن و�لأح�����د�ث و�ل��وج��وه �لتي 
“يعّد  وت��ق��ول:  �ل��غ��رب��ة.  �أث��ن��اء  و�جهتها 
�لنوع،  ه��ذ�  �أول معر�ص يل من  �حل��دث 
ل�شتك�شاف  كبرية  فر�شة  منحني  وق��ّد 
ُبعد خمتلف يف �لتعبري من خالل �لفن. 
ولكوين فنانًة تقليديًة، فاأنا �أعمل كثرًي� 
على �إظهار �حلركة يف فني �لذي يعد 
م��ك��وًن��ا رئ��ي�����ش��ًي��ا يف ت��ك��وي��ن��ي، وقد 
�أع����ادت �ل��ر���ش��وم �مل��ت��ح��رك��ة هذ� 
و�أعطت  �حلياة  �إىل  �لعن�شر 
ُبعًد� خمتلًفا  �لفني  �لعمل 
و�أثارت هذه �مل�شاعر ب�شكل 

�أكرب«.
“كان  مالكون:  وتو��شل 
دع�������م ه���ي���ئ���ة �ل���ث���ق���اف���ة 
و�ل��ف��ن��ون يف دب��ي خالل 
ه��������ذ� �مل�����ع�����ر������ص �أم���������ر�ً 
منحني  ل����ق����د  ر�ئ�������ع�������اً. 
ذل���ك ك��ف��ن��ان��ة �ل��ك��ث��ري من 
�لفّن  ل�����ش��ن��اع��ة  �حل���م���ا����ص 
نحظى  بيئة  ظ���ّل  يف  ب��ح��ري��ة، 
و�لثقة  �لكامل  بالدعم  خاللها 
و�لطمئنان. ي�شرفني حًقا �أن �أكون 
يف �مل��ك��ان �مل��ن��ا���ش��ب ح��ي��ث مي��ث��ل �لفّن 
و�لبتكار �أولوية مع �لكثري من �خلطط 

لتنمية �لقطاع«.

�أّن �لتجربة  بدورها توؤكد �لفنانة نيفني 
�لتي خا�شتها من خالل هذ� �ملعر�ص مع 
فتحت  كولكتيف،  وم����ورو  للثقافة  دب���ي 
�أعينها على عامل جديد ومثري من �لو�قع 
�ملعزز و�لأعمال غري �لقابلة لال�شتبد�ل، 
م�شرية �إىل �أنه  �شّيد ج�شور�ً بني جمتمع 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة وجمتمع  �ل��ف��ن��ون �جل��م��ي��ل��ة 
�لأعمال غري �لقابلة لال�شتبد�ل، و�شوًل 
نحو عامل جديد من �لتعبري �لإبد�عي«.

وت�شف عملها �لفّني �مل�شارك يف �ملعر�ص 
من  ج���زء   )Praise( “مدح  ف��ت��ق��ول: 
ي�شتك�شف  �لإل���ه���ي���ة،  �ل��ر���ش��ائ��ل  �شل�شلة 
�ملدثر  �شورة  يف  �ملوجود  �لهائل  �لتناظر 
“رّبك  �لثالثة  �لآي��ة  وحتديد�ً  �لقر�آنية، 
باأعجوبة  �لآي��ة  هذه  تقر�أ  حيث  فكرب”، 
م��ن �لأم���ام �إىل �خل��ل��ف، وك��ذل��ك �لعك�ص 

بنف�ص �لتهجئة و�للفظ«.
“ب�شفتي  ر�ي���در:  م��ات  �لفنان  ق��ال  فيما 

�إلهامي  ف����اإّن م�����ش��در  ت��ق��ل��ي��دي��اً،  ر���ّش��ام��اً 
لإن�شاء عمل فني �شمن منظومة �لأعمال 
�ل�شعور  ه���و  ل��ال���ش��ت��ب��د�ل  �ل��ق��اب��ل��ة  غ���ري 
�أن��ا يف  �حلالية.  باأ�شالة جمموعة عملي 
لذلك  �لطبيعية،  للمناظر  ر�شام  �لغالب 
 ”50/50“ �شاركت مع معر�ص  عندما 
�لفجرية  قمم جبال  �أن  يقيناً  �أعلم  كنت 
�أكرث  ومبعنى  منا�شًبا.  مو�شوًعا  �شتكون 
�إىل ن�شفني  �للوحة  حرفية، يتم تق�شيم 

�شماء«.و�أ�شاف:  و50%  �أر���ص   50%
“لقد كانت فر�شة ر�ئعة ل�شتك�شاف عامل 
�لأعمال �لفنّية غري �لقابلة لال�شتبد�ل، 
�أ�شلوب  وجتربة  متحرًكا  عملي  ول��روؤي��ة 
حًقا  �لفنية  م�شريتي  ب��د�أت  لقد  جديد. 
كانت  دب�����ي،  �إىل  �ن��ت��ق��ل��ت  ع��ن��دم��ا  ف��ق��ط 
�لأر��شي خارج �ملدينة م�شدر �إلهام كبري 
ن��ح��ت��ت وح��ف��رت م�شاًر�  ف��ق��د  لأع���م���ايل، 

و��شًحا بالن�شبة يل«.

الأعمال الفنّية غري القابلة لل�ستبدال.. مزيج من التكنولوجيا 
الرقمية والإبداع الثقايف باأيدي فنانني اإماراتيني ومقيمني 

فاهم القا�شمي: 
تقدير التنوع الثقايف العاملي  يجمعهما  خمتلفتان  مدينتان  ولندن  • ال�شارقة 

ت�شكيل م�شتقبل العامل على  قادرة  كبرية  قوة  املكتوبة  • الكلمة 
بدور القا�شمي:

• �شعينا اإىل ح�شد كافة اجلهود الدولية وفق روؤية موحدة ل�شتدامة �شناعة 
الن�شر يف امل�شتقبل
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اأدهم ح�شام طفل عادي بعيًدا عن امل�شميات

املخرجة �ساندرا ب�سال: فيلم "اخويا"
 هو طاقة حب من كل الإجتاهات

على  ماألوفة  وبحكاية غري  ب�شيط  �إىل عامل  بالذهاب  �لرحلة  ب�شال  ب��د�أت 
�ل�شينما يف ذلك �لوقت �لذي �شيطرت فيه �شينما �ملقاولت على �ل�شاحة يف 
�لت�شعينيات من �لقرن �ملن�شرم من خالل فيلم "مربوك وبلبل"، وتابعتها 
و�لكوميديا، مرور�  �لرومان�شية  �لتي متزج بني  �ل�شباب  �أف��الم  برحلتها يف 

ب�شينما �لأك�شن �لتي حفرت فيها ��شمها من ذهب. 
بحثت  �لتي  �لو�قعية  �لت�شجيلية  لل�شينما  �لجت��اه  ب�شال  خا�شت  وموؤخر�، 
�أنحاء  يف  بها  طافت  �لتي  كامري�تها  خ��الل  من  �جلميل،  �ل��و�ق��ع  عن  فيها 
�جلمهورية تبحث يف �آر�ء و�أفكار �ملو�طن �لذي يعي�ص عهد� جديد� وتطلق 
لتكون  �جلميل  منهم  فتخرج  �لب�شطاء  وج��وه  يف  لتبحث  لعد�شاتها  �لعنان 

ر�شالتها بعنو�ن "م�شر جميلة". 
�جلديد  م�شروعها  عن  ب�شال  �شاندر�  �ملخرجة  تتحدث  �لر�شالة،  هذه  من 
�شل�شلة  �شمن  نتفيلك�ص  من�شة  على  موؤخر�  طرح  "�خويا" �ل��ذي  فيلم  يف، 
�أفالم "يف �حلب و�حلياة"، فمن خالل هذ� �لفيلم �لق�شري �لذي ذهبت به 
�إىل �لريف �مل�شري لتحكي حدوتة عن �حلب، ترى حب عد�شاتها �إىل م�شر 

�جلميلة وتكت�شف فيه حبها لالآخر كما تتحدث يف �ل�شطور. 
يف حو�رها تتحدث �ملخرجة �ملغامرة عن �إقبالها على تقدمي هذ� �مل�شروع بعد 
�أ�شماء �ملخرجني  �لعديد من  �ل�شينما، وعملها يف م�شروع يجمع  غياب عن 
عن  تتحدث  كما  فيلمها  يف  �مل�شري  للريف  و�ختيارها  �ملحرتفني،  �لعرب 
�لكوميديا �ل�شود�ء وكيف ي�شتخدمها �لعرب كد�عم لهم يف مو��شلة �حلياة. 
�لقدر�ت  ذوي  م��ن  ح�����ش��ام  �أده����م  للطفل  �خ��ت��ي��اره��ا  �أ���ش��ب��اب  �أي�����ش��ا  وتك�شف 
�خلا�شة، وتوؤكد �أن �لعمر بالن�شبة لها جمرد رقم و�أنها ت�شعر �أنها �شابة يف 

عمر �لثامنة ع�شر، وتفا�شيل �أخرى يف هذ� �حلو�ر..

ا�شمها، وتروي على  �شاندرا عن فكرة تغيري  البداية حتدثت  • يف 
ل�شانها: 

ن�شاأت" كانت  "�شاندر�  ��شم  كتابتي  و�شبب  ب�شال،  ن�شأت  �شاندر�  ��شمي   -
مرتبطة مب�شروع تخرجي حيث مت ��شتخد�مه لكونه �أ�شهل، و��شتمر �لأ�شم 
فنًيّا معي بالرغم �أنني كنت ��شتخدم ��شم �شاندر� ب�شال يف جميع توقعاتي، 
لكن �أخرتت هذه �ملرة �أن �أجرب و�أ�شع ��شم ولقب �لعائلة �لذي �أعتز به لأنني 

طول �لوقت كنت �أ�شعر �أين "�شاندر� ب�شال".

واحلياة" احلب  "يف 
توؤكد �شاندر� ب�شال �شعادتها بالتعاون يف هذه �ل�شل�شة �لتي جتمع عدد كبري 
من �ملخرجني �ملحرتفني من كل �لدول �لعربية، م�شرية �إىل �أنهم يقدمون 
دولة   90 يف  يعر�ص  �لفيلم  �أن  حيث  عاملي،  �إط��ار  يف  تو�شع  مميزة  جتربة 
بالإ�شافة لرتجمته لأكرث من لغة، وهنا ت�شيف: مهما �شنعت فيلم حملي 

�أن �لتجربة تكون مثرية  هنا لن تتاح مثل هذه �لأم��ور، وه��ذ� وح��ده كفيل 
لإعجابي و�أن �أرى منظور �حلب يف كل دولة كيف يكون �شكله وكيف يفكر كل 

خمرج يف هذ� �ملفهوم من وجهة نظره. 

الكوميديا ال�شوداء
�أبطالها" بهذه  �لعرب  هيكون  �ل�شود�ء  �لكوميديا  عن  �تكبت  كلمة  يف  "لو 
وربطها  �ل�����ش��ود�ء  �لكوميديا  ف��ك��رة  ��شتخد�م  ع��ن  ب�شال  تتحدث  �ل��ع��ب��ارة 
من  �أك��رت  )مفي�ص  وتتابع:   و�حلياة"،  �حل��ب  "يف  �أف��الم  �شل�شلة  باحلب يف 
عن  م�شاكلهم  ويو�جهون  و�حل��ب  �حلياة  �ختبار�ت  يف  و�شعهم  يتم  �لعرب 
طريق �لكوميديا، فكل �شىء يعالج لديهم بهذه �لطريقة و�لإ ل ي�شتطيعو� 
"ح�ص  مو��شلة حياتهم و�شط ما يرونه من �شعوبات، ف��اإذ� مل يكن لديهم 

�لبالك كوميدي" هيجيلهم �كتئاب(. 
و�جهو�  وكيف  فل�شطني،  لبنان،  م�شر،  مثل  جت��ارب  ن��رى  دعينا  وت�شيف: 
�أزماتهم بهذه �لطريقة، لذلك �أنا معجبة جد� بفكرة "�لكوميديا �ل�شود�ء" 
بالفيلم لي�ص كفكرة للحب ولكن ك�شمة �أ�شا�شية يف جمتمعاتنا �لعربية، وهو 

ما معروف عنا عربيا. 

فكرة فيلم "اخويا" 
ولي�ص  جميل  و�قعي  باأنه  و�شفته  �لذي  فيلمها  عن  ب�شال  �شاندر�  تتحدث 
فانتازيا باملعنى �لذي قد يفهمه �لبع�ص، وهنا ت�شيف: �لفانتازيا هنا بفيلمي 
�أن �أ�شبح هناك حب وجمال بهذ� �ل�شكل، و�إذ� كان خريي ب�شارة يروي بفيلمه 
"يوم �حلد�د �لوطني يف �ملك�شيك" فكرة ماذ� �شيحدث �إذ� منعو� �حلب، فاأنا 
على �لنقي�ص �ت�شاءل لو �حلب قوي وموجود هيح�شل �يه فهو تناق�ص لكنه 

لعملة و�حدة. 
�شديد  ك��ان  و�ل���ذي  مرق�ص  رف��ي��ق  فيها  ���ش��اع��دين  �لفيلم  ف��ك��رة  و�حلقيقة 
بعك�ص كتاب  �لإمي��ان مبو�شوعي وكان يحم�شني كثري� و�شرب عليا طويال 
�آخرين، وبقول �حلمدهلل �أن كان حو�ليا نا�ص �شاعدتني �ين �رجع ولولهم 
�أنهم ف�شلو� ور�يا ويف مقدمتهم �ملنتج �أنطو�ن خليفة مل يكن �لفيلم خرج 

للنور. 
حمتوى  تو�شلي  �ن��ك  ب��ال��ك  فما  �شعب  ����ش��ال  �لطويل  �لفيلم  وت��و����ش��ل: 
�أم��ر �شديد  �أق��ل فهو  �أي وقت  �لفكرة عن و�ق��ع فاملجتمع يف ثالثني دقيقة 
لل�شينما  وتعلقنا  حبنا  �أول  يف  بالبد�يات  بيفكرنا  حتدي  ويحمل  �ل�شعوبة 

�لت�شجيلية و�لق�شرية. 

العمر جمرد رقم
يف  �ملميز  �لأ�شلوب  �شاحبة  �ملخرجة  ��شتوقفتني  هنا  بجد"  رقم  "�لعمر 
ت�شعر  �لذي  وحياتها  عملها  رحلة  يف  حيويتها  عن  تتحدث  و�لتي  �أعمالها، 

ماز�لت  ع��ام��ا  ع�شرين  م��ن  �أك���رث  �لفنية  جتربتها  تخطى  ف��رغ��م  د�ئ��م��ا  ب��ه 
�شاندر� ب�شال تتجدد دماوؤها يف كل عمل، وهنا توؤكد:)د�ميا �شايفة نف�شي 
جو�يا عندي 18 �أو ع�شرين �شنة، و�أختارت �أتوقف عند �أحلى مرحلة فعمري 
�أت�شور  عايزة  بكون  م�ص  وكتري  ك��ده،  وهف�شل  �ل�شينما  فيها  �حتارت  �للي 
و�تفرج على نف�شي يف �ملر�يا لأين جو� نف�شي حد تاين غري �ل�شكل �للي يف 

�ملر�يا(. 

اختيار الطفل اأدهم ح�شام
ح�شام،  �أده��م  للطفل  �ختيارها  عن  ب�شال  �شاندر�  مع  �أت�شاءل  كنت  عندما 
�لحتياجات  وذوي  �خل��ا���ش��ة  �ل���ق���در�ت  ذوي  كلمة  ب��ني  م��ا  ل�����ش��اين  تلجلج 
فقاطعتني بب�شاطتها وعفويتها قائلة: )قويل �أي حاجة، �حنا بنقعد نقول 
�أدهم   هو  �لطفل  هذ�  �لأ�شا�شية،  �لفر�شية  دي  هي  وكاأنها  كثرية  م�شميات 
عنده �إعاقة فركبته وهو بيعملها عملية حاليا وي�شبطها، وتعاملت معه على 
�أنه طفل عادي مبعنى �أنه لزم كان يح�شر حافظ دوره، و�حيانا كنا نعدل له 
بع�ص �لعبار�ت، و�أحيانا ن�شايق �نه م�ص حافظ، و�أق�شد �ننا بنعامله كطفل 
عادي وكان نف�شى �أدو�ص على �حلتة دي �شو�ء يف معاملتنا له يف �لت�شوير �أو 
يف �حلقيقة وكذلك تعامل مع �أحمدعز فكان يتعامل معه بنف�ص �لطريقة(. 

اختيار الريف امل�شري
هنا تتحدث �ملخرجة �لتي قررت بعد رحلتها �لفنية �لطويلة تغيري ��شمها 
"�خويا"  فيلم  �أن  عائلتها،  بلقب  لعتز�زها  ب�شال  �إىل  ن�شاأت  �شاندر�  من 
�أن  يكن مق�شود�  و�أن��ه مل  �لإجت��اه��ات،  كل  لها هو طاقة حب من  بالن�شبة 
�إظهار  هو  �أق�شده  ما  كل  وت�شتكمل:  �حل��ب،  مفهوم  ملناق�شة  للريف  تذهب 
م�شر بال�شورة �جلميلة كما بالفيلم، وحب هذه �لأماكن، وميكن جو�يا هذ� 
�شاهدت  ت�شجيلية  �أف��الم  �أ�شنع  وب��د�أت  لل�شارع  �لفكر لنني عندما خرجت 
هذ� �جلمال وفوجئت به على �أر�ص �لو�قع فكم من �أ�شكال خمتلفة للنا�ص 
ن�شاهدها يف �لو�قع وبالفعل " م�شر جميلة" وحبيت �أكمل �مل�شو�ر و�كت�شف 

يف رحلة عملي يف �ل�شارع. 
وتو��شل: ل �أريد ن�شر عدوة �ل�شينما بالو�قع، كانو� زمان يقولولنا �ل�شينما 
بتاعتكم كانت �شبههكم، ونف�شي �أرجع �ل�شينما �جلميلة ومن ثم ناأخذ �لعدوة 

منها �حنا. 

اأحمد عز
م�شروعاتها  من  �لعديد  ب�شال  �شاندر�  قدمت  �لفنية،  رحلتها  م��د�ر  على 
�ل�شينمائية �لناجحة مع �شريكها �لنجم �أحمد عز �أبرزها: �مل�شلحة وم�شجون 

تر�نزيت، مالكي �إ�شكندرية وغريها، ما حمل معه �شر�كة ناجحة. 
�أحمد عز رفع عنها �حل��رج، وتقول: عز رف�ص  �أن  ويف حو�رها توؤكد ب�شال 

ياأخذ �أجر وقايل م�ص هاخد حاجة، و�حلقيقة هو �شخ�ص طاقته كلها حب، 
ولكي �أن تتخيلي �إذ� كان طلب رقم كبري يف �أجره ورف�شت جهة �لإنتاج منحه 

له.  

التعاون مع نتفليك�س 
نتفليك�ص مك�شب كبري، موؤكدة  تعاونها مع من�شة  �أن  ب�شال  �شاندر�  تعترب 
�أن��ه حمل كثري م��ن �لأري��ح��ي��ة و�حل��ري��ة يف تعامل ك��ل خم��رج م��ع م�شروعه 
كما �أن فكرة عر�ص �لفيلم يف �أكرث من دولة مينحه فر�شة م�شاهدة �أعظم، 
�لإعالمية يف  �لدعاية  نق�ص  �إل يف  �أي مالحظات  لدي  يكن  و�حلقيقة مل 
�لبد�ية لكن فيما عد� ذلك �شعيدة وفخورة بالعمل يف م�شروع جمعني مع 

�لعديد من زمالئي �لعرب.

تاريخ طويل من الأعمال املبدعة

عبلة كامل تثري اجلدل من جديد.. تعرف 
على حقيقة اإفطارها مبوائد الرحمن

عبلة كامل تختفى عن ال�شاحة الفنية
و�ختفت �لنجمة عبلة كامل عن �ل�شاحة منذ تقدميها 
و�أكد  �لدم"،  "�شل�شال  م�شل�شلها  م��ن  �خلام�ص  �جل��زء 
�ملقربون منها �أنها مل تعتزل �لفن، ولكن تنتظر �لعمل 
�جليد فقط، كما �أنها تتمتع ب�شحة جيدة، ول تعانى من 
�أى �أمر��ص مثلما �أثري حولها خالل �لعامني �ملا�شيني.

عبلة كامل تاريخ طويل من الأعمال املبدعة
ويذكر �أن �آخر �أعمال عبلة كامل، م�شل�شل �شل�شال �لدم 
�جل���زء �خل��ام�����ص، وم��ن بطولة ري��ا���ص �خل���وىل ور�مى 
وح��ي��د و���ش��ي��اء عبد �خل��ال��ق ور�ن����د� �ل��ب��ح��ريى و�أمرية 
ه��ان��ى، وك���رمي ك��وج��اك وم��اج��د �ل�����ش��ري��ف، وع���دد كبري 
�شابر،  �لكبري جمدى  للكاتب  و�مل�شل�شل  �لفنانني   من 

و�ملخرج م�شطفى �ل�شال.
"ود�عا  وب��د�أت عبلة كامل فى �ل�شينما من خالل فيلم 
وبع�ص  �شاهني،  يو�شف  �ل��ر�ح��ل  �ملخرج  مع  بونابارت" 
ذل���ك �ن��ط��ل��ق��ت ل��ت��ق��دمي �ل��ع��دي��د م��ن �لأف�����الم �أبرزها 
"خالتى فرن�شا"، و"بلطية �لعامية"، و"�شيد �لعاطفى"، 

وكانت �آخر �أعمالها بال�شينما فيلم "�لكبار".
�أما بالن�شبة للدر�ما فبد�أت من خالل م�شل�شل "�ل�شهد 
و�لدموع" �جلزء �لثانى، و"لياىل �حللمية"، وكانت قد 
بارزة  مكانة  و�حتلت  �لدر�ما،  فى  قوى  ب�شكل  �نطلقت 
"لن  �مل�شل�شل  يف  جن��اح��ه��ا  ب��ع��د  �مل�����ش��اه��دي��ن،  ق��ل��وب  يف 
�أبى" �ل��ذى حقق جناحا ب�شكل كبري  �أعي�ص فى جلباب 
"ريا  بطولتها  عمل  من  �أك��رث  فى  و�شاركت  �لآن،  حتى 
و�شكنية"، و"حق م�شروع"، و"عفاريت �ل�شيالة"، "�أفر�ح 

�إبلي�ص"، و�آخرها "�شل�شال �لدم �جلزء �خلام�ص".

املال  عن  اجلميع  يبحث  فبينما  املاألوف،  عن  واخلروج  ال�شتمرارية  على  بقدراتها  ب�شال  �شاندرا  املخرجة  تفاجاأنا  والآخر  احلني  بني 
وال�شهرة بالتواجد يف دور العر�س ال�شينمائية، تذهب هي لتغامر وتخرج باأفكار بعيدة عن املاألوف، فمنذ بداية رحلتها الفنية حفرت 

�شاندرا ا�شمها يف عاملها اخلا�س الذي ل ت�شبه فيه اأحد. 

الأ�شواء  عن  متاما  الختفاء  على  كامل  عبلة  النجمة  اعتادت 
الفنية والإعالمية، وهو ما يثري حولها ال�شائعات با�شتمرار، حيث 
تداول بع�س رواد ال�شو�شيال �شورة للنجمة الكبرية وهى تتناول 
الإفطار على مائدة، زاعمني اأنها اأحد موائد الرحمن، ولكن ال�شورة 

التى مت تداولها قدمية ومن كوالي�س م�شل�شل �شل�شال الدم.
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مواد غذائية تخّف�س خطر 
الإ�سابة بالنوبات القلبية

�أعلنت �لدكتورة لري� لف�شكي خبرية �لتغذية �لرو�شية، �أنه ل�شحة �لقلب 
يجب تناول �لأ�شماك �حلمر�ء �لتي ُت�شطاد يف �لبحار و�لأنهار ثالث مر�ت 
يف �لأ�شبوع. وت�شري �خلبرية يف حديث لوكالة نوفو�شتي �لرو�شية لالأنباء، 
�لقلب  ل�شحة  �ملفيدة  �لغذ�ئية  �مل��و�د  من  كبرية  جمموعة  هناك  �أن  �إىل 
�لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  �أم��ر����ص  "تت�شدر  وتقول،  �لدموية.  و�لأوع��ي��ة 
قائمة �أ�شباب �لوفيات يف �لعامل. لذلك من �ملهم جد� �حلفاظ على �شحة 
�لقلب و�لأوعية �لدموية، ومر�قبة م�شتوى �شغط �لدم �ل�شرياين وم�شتوى 
�لكولي�شرتول يف �لدم. وي�شاعد فيتامني С �ملوجود بن�شبة عالية يف خملل 

�مللفوف وعنب �لثعلب وكيوي، على تقوية جدر�ن �لأوعية �لدموية".
جدر�ن  تقوية  على  �لدهنية  �أوميغا3-  �أحما�ص  ت�شاعد  "كما  وت�شيف، 
�لأوعية �لدموية، وتن�شح بتناول �لأ�شماك �حلمر�ء على �لأقل ثالث مر�ت 
يف �لأ�شبوع، وكذلك بذور �لكتان و�ل�شنوبر، و�لكولجني �ملوجود يف مرق 
�لعظام هو عن�شر بناء مهم جلدر�ن �لأوعية �لدموية�، لذلك عند نق�شه 
على  للحفاظ  و�لبذور مهم  �ملك�شر�ت  �ملغني�شيوم يف  و�أن  �لأوعية.  ت�شعف 
م�شتوى م�شتقر ل�شغط �لدم، لأن هذ� �لعن�شر ي�شاعد على تخفي�ص م�شتوى 
يف  �لكولي�شرتول  م�شتوى  لتخفي�ص  �أن��ه  �إىل  �خلبرية،  وت�شري  �لإجهاد". 
�لدم، �لذي يوؤثر ب�شورة مبا�شرة يف �شحة �لقلب و�لأوعية �لدموية يجب 
تناول �لب�شل و�لثوم �لطازج يوميا وكذلك جمموعة فيتامني В �ملوجود 

يف �لبقوليات و�خلبز �لكامل..

اكت�ساف بكترييا يف الأمعاء توؤثر يف تراكم ال�سموم يف الدم
�كت�شف باحثون من جامعة مو�شكو بكترييا يف �لأمعاء حتدد تر�كم �ل�شموم 

ومعاجلتها يف دم �لأ�شخا�ص �لذين يعانون من ق�شور كلوي.
وكما هو معلوم، يوؤثر ميكروبيوم �لأمعاء كثري� يف حياة �لإن�شان. و�لآن �أثبت 
�لبكترييا  �أن  بلوتنيكوف،  يغور  �لربوفي�شور  برئا�شة  �لباحثني  من  فريق 
�ليورميية.  �ل�شموم  من  �لعديد  م�شدر  هي  �لإن�شان،  �أمعاء  يف  تعي�ص  �لتي 
�ليورمييا- هي حالة خطرية تتميز برت�كم مركبات �شامة خمتلفة يف �جل�شم. 
�أو �ملزمن. وت��وؤدي زي��ادة حمتوى  حت��دث ع��ادة ب�شبب �لف�شل �لكلوي �حل��اد 
�ل�شموم �ليورميية يف �لدم مع تلف �لكلى، �إىل تدهور �شحة �ملر�شى وتطور 
�أمر��ص �أخرى. وقد �كت�شف �لباحثون خالل �لتجارب �لتي �أجروها، وجود 
نوعني من �لبكترييا يف دم �ملر�شى �لذين يعانون من ق�شور كلوي - �لنوع 
�لأول يعمل على تركيب كمية كبرية من �ملو�د �ل�شارة و�لنوع �لثاين ي�شاعد 
�جل�شم على معاجلتها. وي�شيف �لباحثون، بتقليل عدد �لبكترييا �خلطرة 
يف تركيب ميكروبيوم �لأمعاء، ميكن تخفي�ص تركيز �مل�شتقلبات �ملر�شية يف 
�لغذ�ئية  �ملكمالت  "�ملفيدة" بو��شطة  �لبكترييا  كمية  بزيادة  �ل��دم. وميكن 
مثال، من تخفيف م�شار �أمر��ص �لكلى وتخفي�ص م�شتوى ��ليورمييا لدى 
�ل�شموم  �ملر�شى. وكما هو معروف، ميكن يف �لوقت �حلا�شر �لتخل�ص من 
جهاز  با�شتخد�م  �ل���دم  تنظيف  �أي  �ل��ك��ل��ى،  غ�شل  عملية  ط��ري��ق  ع��ن  فقط 
طرق  بابتكار  �شي�شمح  مو�شكو،  جامعة  علماء  �كت�شاف  ف��اإن  لذلك  خارجي. 
�إج��ر�ء در��شة  جديدة لعالج �ملر�شى و�إع��ادة تاأهيلهم. ومن �أجل ذلك يجب 

�إ�شافية لتحديد كيفية �لتاثري يف ميكروبيوم �لأمعاء.

-مما ي�شنع الفلني ؟
�لفلني ي�شنع من حلاء نوع من ��شجار �لبلوط وهو بلوط �لفلني حيث 
يتم تق�شريه و�شناعة �لفلني منه وهو يتميز بانه خفيف جد� ومقاوم 

للماء �ي �ن �ملاء لينفذ منه
- من هو املو�شيقي اليطايل الذي برع وابنه يف و�شع الوبرا.

55 عاما  1660 وتوفى عن  ولد عام  �ل��ذي  �شكارلتي  �ل�شندرو  هو 
�وب���ر� ث��م �كمل �بنه   100 �ك��رث م��ن  �ي��ط��ايل و�شع  م��وؤل��ف مو�شيقي 

دومينيقو� �مل�شو�ر حتى عام 1757 ومات عن عمر يقارب 72 عاما.
- من هو مكت�شف النيرتوجني؟

عام  �لنيرتوجني  �كت�شف  ��شكتلندي  كيميائي  رذرف����ورد  د�ن��ي��ال  ه��و 
.  1772

و�لق�شدة  و�لزبدة  �لبي�ص  و�شفار  �حلوت  كبد  وزيت  �ل�شمك  زيت   ، يف  �ملوجود  �أ  فيتامني  �أن  تعلم  •هل 
�لنمو  عملية  يعوق  ونق�شه  �لطفل  لنمو  لزم  و�لكمرثى  و�جل��زر  �لأور�ق  طويلة  �ل�شفر�ء  و�خل�����ش��رو�ت 

و�لفر�ط يف تناوله ي�شبب �شغطا متز�يد يف 
�لدماغ ودو�ر و�شد�ع وت�شاقط �ل�شعر وي�شقق �جللد و�ل�شفاه ويغري يف تكوين �لعظام ويوؤمل �ملفا�شل.

يوؤّدي  ونق�شه  �لدموية  �لدورة  وتنظيم  �لكل�ص  وي�شاهم يف  للج�شم  عنه  : حيوي ول غنى   2 ج  • فيتامني 
�ىل مر�ص �ل�شقربوط و�لنزلت �ل�شدرية على �أنو�عها.

• هل تعلم �أن �لفو�كه كافة وبالأخ�ص �حلم�شيات و�لطماطم )�لبندورة( حتوي كمّية كبرية من فيتامني 
ل �أكل �خل�شرو�ت �حلاوية على �لفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني. ج ويف�شّ

يرت�وح  �لنا�ص  من  باملائة    95 و�أن  درجة   130 ذكائه  حا�شل  يتجاوز  �ملوهوب  �ل�شخ�ص  �أن  تعلم  • هل 
حا�شل ذكائهم بني 70 – 130 درجة �أما �ملغّفلني فيرت�وح ذكائهم ما بني 50 70 درجة و�لبله ما بني 

درجة.  20 عن  ذكائه  درجة  تقل  �لذي  �ملعتوه  و�أخري�  درجة   50  -  20
�لت�شمم. �ىل  يوؤدي  �لفيتامينات  �أنو�ع  بع�ص  �أخذ  يف  �لفر�ط  �أن  تعلم  •هل 

�لرطبة. �لأماكن  يف  �لبقاء  وُتف�شل  �لإطالق  على  �لغابات  يف  تعي�ص  ل  �لغابات  ِقطط  �أن  تعلم  • هل 
�لعمالق. ار  �حلَبّ حيو�ن  هو  �لعامل  يف  عيون  �أكرب  �شاحب  �أن  تعلم  • هل 

�لإن�شان. على  بالفائدة  يعود  مما  غذ�ئها  يف  �لَقو�ِر�ص  على  تعتمد  �لغابات  ِقطط  �أن  تعلم  • هل 
فمه. من  ل�شانه  باإخر�ج  يقوم  �أن  ي�شتطيع  ل  �لتم�شاح  �أن  تعلم  • هل 

�مل�شرية. �ملقابر  يف  وو�شعها  قدمياً  حتنيطها  مَتّ  قد  �لغابات  ِقطط  �أن  تعلم  • هل 

احلمامة البي�ضاء

األربعاء   6  إبريل    2022  م   -    العـدد   13512  
 Wednesday     6   April   2022   -  Issue No   13512

 

م�شروب التوت
ك�������ش���ف���ت در�������ش�����ة 
ح����دي����ث����ة �أع�����ده�����ا 
ب�����������اح�����������ث�����������ون يف 
ج����ام����ع����ة ري������دجن 
�إن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة؛ 
�ملرحلة  �أط�����ف�����ال 
يوؤدون  �لبتد�ئية 
بدقة  �ل����و�ج����ب����ات 
و�������ش������رع������ة �أك�������رب 
 10% ت�����ن�����اه�����ز 
ح�����ني ي���ت���ن���اول���ون 

م�شروبات �لتوت.
و�أو�شحت �لدر��شة 
يحتوي  �ل��ت��وت  �أن 

على مركبات �لفالفونويد، ويعود بعدة فو�ئد على �جل�شم، مثل مقاومة 
بح�شب  للطفل،  �ملعريف  �جلانب  �إيجابي يف  تاأثري  له  ا  �أي�شً لكنه  �لأك�شدة، 

قناة "�شكاي نيوز" �لعربية.
�إىل عدد من  ينتبهو�  �أن  ُطلب منهم  �لأطفال  ع��دًد� من  �لدر��شة  و�شملت 
�لإ�شار�ت على �شا�شة �حلا�شوب و�ل�شغط على �لزر �لذي يدل على �جتاهها، 
�أف�شل من  ب��اأد�ء  �لتوت �متازو�  �لذين �شربو� ع�شري  �أن �لأطفال  ووجدت 

غريهم.
ويقول �لربوفي�شور كلري وليامز �أحد معدي �لدر��شة �إنه بذلك جرى لأول 

مرة �كت�شاف تاأثري مركبات �لفالفونويد يف �لإدر�ك �ملعريف لالأطفال.

وقفت جمموعة كبرية من �حلمام للتقاط �حلب من على �لر�ص وقد �ن�شغلن متاما بذلك فجاءت حمامة 
بي�شاء جميلة ت�شرخ عليهم وتقول يا ويلكن لقد وقفنت على �شبكة �ل�شياد �ملاكر فلو جاء �لآن و�شحبها لوقعنت 
كلكن فيها فاأ�شرعت �حلمامات وطارت من طارت و��شتبكت خيوط �ل�شبكة مع �رجل بع�شهن وقد �خذن فرتة 
حتى ��شتطعن �لطري�ن ومل يبق غري و�حدة �أخذت حتاول �لهروب من �ل�شبكة لكن ل حمال، حتى جاء �ل�شياد 
فنظر فوجدها وحدها يف �ل�شبكة وقال .. حمامة و�حدة فقط �يتها �ملاكر�ت وماذ� �شاأفعل بو�حدة .. فرتكها 

وذهب رمبا ياأتي غريها فو�حدة ل تكفي .
عندما ذهب �ل�شياد قالت �حلمامة لزميالتها ل تقفن هكذ� هيا فلنحمل �ل�شبكة ونطري بها ملكان �آخر حتى 
نزلن يف  �لخ��رى حتى  �طر�فها وفيها �حلمامة  �ل�شبكة من  ننقذ �شديقتنا، فنزلت �حلمامات وقمن بحمل 
مكان �آخر يقع فيه جحر �حد �لفئر�ن وهو �شديق لهن ونادين عليه فخرج وقام بو�جبه و�طلق �شر�ح �حلمامة 
�ل�شرية .. بعدها وقفن ي�شحكن فقالت �حد�هن �عرف �ين يوجد �ل�شياد �لن هيا فلنحمل �ل�شبكة ونطري بها 
ونلقيها عليه .. �شحك �جلميع وقمن بحمل �ل�شبكة و�لطري�ن بها وعلى �طر�ف �لبحرية �لقني �ل�شبكة لتنزل 
فوق ر�أ�ص �ل�شياد �لذي فوجيء بنف�شه ��شري �شبكته و�حلمامات تطري فوق ر�أ�شه يهدلن ويغنني فغ�شب وهاج 

وقال �نا �ملخطىء لو �خذت �ل�شبكة و�شديقتكن فيها لكننت �لآن باكيات �يها �حلمامات �ملخادعات . 

زوار ي�شتمتعون يف غرفة You Underwater، بالقرب من ا�شتوكهومل. وهي عبارة عن »متحف« جديد لل�شور الذاتية يف   يقلب ال�شيناريو  بجعل الزائر هو الفنان واملعر�س فال 
يوجد اأي اأعمال فنية على جدرانه. وبدًل من ذلك، مت ت�شميم غرفه املزينة باألوان زاهية لتكون مبثابة خلفيات ممتعة ل�شور �شيلفي اأو مقاطع فيديو للزوار. ا ف ب

 The Independent �أط������ب������اء  ك���ب���ري  �أع�����ل�����ن 
عديدة  حالت  يف  �لنوم  م�شكالت  �أن   ،Pharmacy
�أو على �لعك�ص  �إما عدم �لقدرة على �لنوم ب�شرعة  تكون 

�لنوم فرتة طويلة.
لكبري  وفقا  �أنه  �إىل   ،medikforum وي�شري موقع 
مب�شكالت  مرتبطة  ت��ك��ون  ق��د  �حل��ال��ت��ني  كلتا  �لأط���ب���اء، 

جدية من بينها �رتفاع م�شتوى �لكولي�شرتول يف �لدم.
لفرتة  �لنوم  �أو  �لنوم  �شعوبة  ت�شري  ما  "غالبا  وي��ق��ول، 
طويلة ب�شورة غري عادية، �إىل حالة خطرية مثل �رتفاع 
م�شتوى �لكولي�شرتول يف �لدم، و�لتي تظهر كو�حدة من 

�لعالمات �ملبكرة للم�شكلة".

ويوؤكد �لطبيب، على �أن �رتفاع م�شتوى �لكولي�شرتول يف 
�لدم يوؤدي �إىل تغري�ت يف �أد�ء �جل�شم، مبا فيها تاأثريه يف 
نومه. وي�شري �إىل �أن وجود مثل هذه �لأعر��ص، ل ي�شري 
يف  �لكولي�شرتول  م�شتوى  �رتفاع  م�شكلة  �إىل  بال�شرورة 
�ل���دم، ولكن م��ع ذل��ك ين�شح ك��ل م��ن يعاين م��ن م�شكلة 
�ل��ط��ب��ي��ب و�إج�����ر�ء �لتحاليل  ����ش��ت�����ش��ارة  �ل���ن���وم،  ���ش��ع��وب��ة 

�لالزمة.
�لأو�شط للعالج غري �جلر�حي،  �لغرب  �أن معهد  ويذكر 
م�شتوى  �رتفاع  ي�شببها  �لتي  �ملخاطر  من  حذر  �أن  �شبق 
على  تظهر  عالمات  �إىل  م�شري�  �ل��دم،  يف  �لكولي�شرتول 

�جللد، ما ي�شمح بعالج �حلالة يف �لوقت �ملنا�شب.

�سعوبة النوم قد تكون علمة مل�سكلة كربى


