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الآثار اجلانبية لنق�ص احلديد يف اجل�سم
يعترب احلديد اأحد اأهم العنا�شر الغذائية للج�شم ب�شكل عام وخلاليا 
الدم احلمراء ب�شكل خا�ص، وقد ي�ؤدي نق�ص احلديد يف اجل�شم اإىل 

العديد من الأ�شرار اجلانبية ال�شارة مثل فقر الدم.
التي يرتتب عليها نق�ص احلديد يف  الآث��ار  فيما يلي جمم�عة من 

اجل�شم، بح�شب ما اأورد م�قع “اإم اإ�ص اإن” الإلكرتوين:
الك�شل وال�شع�ر بالتعب: ح�شب اأخ�شائية التغذية الأمريكية جينان 
بنا، فاإن احلديد �شروري للنم� والتط�ر ونقل الأك�شجني يف اجل�شم، 
ي��ك��ف��ي م��ن احل���دي���د، ف��ق��د ت�شعر بالتعب  ف����اإذا مل حت�����ش��ل ع��ل��ى م��ا 
جميع  اإىل  الأك�شجني  لنقل  احل��دي��د  ج�شمك  ي�شتخدم  واخل��م���ل. 
اأجزاء ج�شمك، لذلك عندما ل يك�ن لديك ما يكفي من احلديد، قد 

ت�شعر بالتعب واخلم�ل.
“ك�ليدج  م�قع  على  امل�شرفة  ب�ل  را�شيل  الدكت�رة  تق�ل  ال�شداع: 
احلديد  لنق�ص  الأوىل  العالمة  تك�ن  م��ا  "عادًة  ني�تري�شن�شت”: 
للح�ش�ل على  ���ش��روري  احل��دي��د،  وال�����ش��داع.  التعب  ه��ي  يف اجل�شم 

م�شت�يات كافية من الهيم�غل�بني يف خاليا الدم احلمراء.”
�شعف الع�شالت: تق�ل اأخ�شائية التغذية، �شارة �شلي�شرت: “بالن�شبة 
التحمل على وجه اخل�ش��ص،  الذين ميار�ش�ن متارين  للريا�شيني 
ميكن  الأهمية.  بالغ  اأم��ر  احلديد  من  يكفي  ما  على  احل�ش�ل  ف��اإن 
وظيفة  �شعف  اإىل  اجل�شم  يف  احل��دي��د  خم���زون  انخفا�ص  ي����ؤدي  اأن 

الع�شالت، مما ي�ؤثر على اأداء اجل�شم”

كيف حت�سن وظائف رئتيك بالعالج الطبيعي؟
يف ظل جائحة ك�رونا، اأ�شبحت العناية ب�شحة الرئتني �شرورة خا�شة 

لدى الذين تعر�ش�ا لعدوى ك�رونا ال�شديدة.
بالعالج  الرئتني  وظائف  لتح�شني  الطبيعية  الطرق  اأه��م  يلي  فيما 

الطبيعي، وفق �شحيفة اإنديان اإك�شرب�ص:
التخفيف من �شيق التنف�ص:

- ال��شع املائل لالأمام : اأثناء اجلل��ص على كر�شي، احتفظ ب��شادة يف 
ح�شنك واأرح مرفقيك على الركبتني، وعند ال�ق�ف ميكن النحناء 

اإىل الأمام على احلائط.
ال��شعية  ب��ه��ذه  ب�شدة  الأط��ب��اء  ي��شي  ال��ب��ط��ن:  على  ال�شتلقاء   -
الرئة،  وظ��ائ��ف  لتح�شني  احل��رج��ة  احل���الت  ذوي  ك���رون��ا  امل�شابني 

واحل�ش�ل على الأك�شجني.
- التنف�ص با�شتخدام البطن: التنف�ص عرب ع�شلة احلجاب احلاجز، 
وتنف�ص  بطنك  على  يدك  �شع  ال�شتلقاء،  اأو  اجلل��ص  و�شعية  يعني 

ببطء حتى ينتفخ، ثم الزفري ببطء حتى يخل� من اله�اء.
فاإنها  الرئتان بك�رونا،  تتاأثر  الرئ�ي: عندما  البلغم  واإزال��ة  ال�شعال 

تنتج بلغماً اأكرث من الطبيعي، لت�شهيل التنف�ص.
لتقنيات  الن�شطة  ب��ال��دورة  ال�شتعانة  ميكن  امل���اق��ف،  ه��ذه  مثل  يف 

التنف�ص، وهي متارين تنف�ص تك�ن على النح� التايل:
- التحكم يف اجلهاز التنف�شي: ُين�شح بهذه التمارين جل��شاً لإراحة 
الع�شالت الثان�ية، خا�شة يف الرقبة. تنف�ص ببطء من الأنف، وعد 
حتى اثنني، ثم اأزفر ببطء �شديد من الفم، مع �شغط على ال�شفتني 

مثل النفخ على �شمعة. 

علماء يطورون �سيغة حياة م�سادة لالأمرا�ص
متكن علماء بي�ل�جيا يف خمترب بريطاين، م�ؤخرا، من اإعادة كتابة 
اإحراز  اأمام  ال�شيفرة اجلينية يف ج�شم الإن�شان، وه� ما يفتُح املجال 
تقدم ث�ري يف الطب وم�اجهة الأمرا�ص. وي�شتخدم احلم�ص الن�وي 
هذه ال�شيفرة اجلينية من اأجل ت�جيه اأوامره اإىل اخلاليا حتى تق�م 
بت�شكيل جزيئات، وه� ما يجعل البكترييا اجلديدة م�شادة للعدوى 
العلمي  الإجن��از  فاإن هذا  "اإلبايي�ص"،  وبح�شب �شحيفة  بالفريو�ص. 
الذي جرى يف خمترب "اإم اآر �شي" لعلم الأحياء اجلزيئي، يفتح الباب 
اأمام ما يعرف بالتخليق ال�شطناعي للجينات. وعمل الباحث�ن على 
ن�ع من البكترييا ي�شمى "البكترييا الإ�شريكية الق�ل�نية"، فقام�ا 
باإدخال 18 األف تعديل من اأجل اإن�شاء جين�م مل ي�شبق له اأي وج�د 
من  م�شطنعة  لأ�شكال  بداية  العلمي  الإجن��از  هذا  وي�شكل  عاملنا.  يف 
احلياة ب�شكل كامل، بح�شب خرباء يف علم البي�ل�جيا. وعندما جرى 
تعري�ص البكترييا للفريو�شات، تبني اأن العدوى مل تنتقل اإليها، وهذا 

الأمر يف�شح املجال اأمام تط�ر كبري يف الطب و�شناعة الدواء.
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اجتماع اأمريكي طارئ لبحث 
التهابات القلب بعد لقاح كورونا

وال�قاية  الأم��را���ص  ملكافحة  الأمريكية  للمراكز  ا�شت�شارية  جلنة  تعقد 
عن  ن���ادرة  تقارير  ملناق�شة  اجل���اري،  ي�ني�   18 يف  ط��ارئ��ا  اجتماعا  منها، 

التهاب القلب بعد تلقي جرعات من لقاحات "ك�فيد19-".
و�شياأتي الجتماع يف حني تنظر املراكز يف حالت قليلة من التهاب ع�شلة 
القلب، والتهاب غ�شاء القلب، اأو "التهاب التام�ر"، لدى عدد من ال�شباب 

واملراهقني الذين تلق�ا اللقاح.
وخالل اجتماع للجنة ال�شت�شارية لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ب�شاأن 
حددت  اأنها  الأم��را���ص  مكافحة  مراكز  ك�شفت  اخلمي�ص،  ي���م  اللقاحات، 
قلبية لدى اأ�شخا�ص تقل اأعمارهم عن 30  بالتهابات  اإ�شابة  475 حالة 

عاما.
املر�شى قد  ه���ؤلء  العظمى من  الغالبية  اأن  اإىل  الأولية  البيانات  وت�شري 
من  ل��دى  اأعلى  كانت  الإ�شابات  ن�شبة  واأن  اأعرا�شهم،  من  متاما  تعاف�ا 

ترتاوح اأعمارهم بني 16 و 24 عاما، بعد جرعة اللقاح الثانية.
م��راك��ز مكافحة  ال��ل��ق��اح��ات يف  م�����ش���ؤول �شالمة  ���ش��ي��م��اب���ك���رو،  ت���م  لكن 
املبلغ عنها  لي�ص جميع احل��الت  اأن��ه  اإىل  اأ�شار  وال�قاية منها،  الأم��را���ص 

حقيقية، ح�شبما ذكرت �شبكة "�شي بي اإ�ص" ني�ز.
واأ�شاف اأن التقارير ل تزال "اأولية، ولن يت�شح اأن كل هذه احلالت هي 

التهاب حقيقي يف ع�شلة القلب، اأو التهاب التام�ر".

قناع جديد يبدد خطر 
الإ�سابة بكورونا

باإ�شبانيا  الكاث�ليكية  اجلامعة  عر�شت 
اإبطال مفع�ل  ق��ادرة على  اأقنعة  م�ؤخرا 
بك�رونا  الإ�شابة  يف  املت�شبب  الفريو�ص 
SARS-CoV-2، وغريه من الفريو�شات 
وال��ب��ك��ت��ريي��ا م��ت��ع��ددة امل��ق��اوم��ة. وتعترب 
 FFPCOVID" اجلديدة  الأقنعة  تلك 
هام"  ث�ري  "اخرتاع  MASK" مبثابة 

يف ظل جائحة ك�رونا احلالية.
الأق���ن���ع���ة بف�شل  ت��ل��ك  اإن�������ش���اء  وق����د مت 
اإج�������راوؤه م��ن��ذ بداية  ال����ذي مت  ال��ب��ح��ث 
احلي�ية  امل����اد  خمترب  ب�ا�شطة  ال���ب��اء 
للجامعة  ال��ت��اب��ع  احل��ي���ي��ة  وال��ه��ن��د���ش��ة 
اأجنيل  ب��ق��ي��ادة الأ����ش���ت���اذ  ال��ك��اث���ل��ي��ك��ي��ة، 
مر�شحات  تط�ير  خ��الل  م��ن  ���ش��ريان���، 
ذكية ذات قدرات معطلة، وهي م�ج�دة 

الآن يف هذه الأقنعة اجلديدة.
ي��شح امل�ؤلف الرئي�شي للدرا�شة، اأجنيل 
اجلديدة  التقنية  تلك  "متثل  �شريان�: 
من  احل���م���اي���ة  يف  الأم��������ام  اإىل  خ���ط����ة 
ك�رونا، حيث اأن الأقنعة التقليدية التي 
بقدرات  تتمتع  ل  ال�شكان،  ي�شتخدمها 
م�شادة للميكروبات، ول متنع الفريو�ص 

من ال��ش�ل اإىل اجلهاز التنف�شي".

اأطعمة يجب ت�سمينها يف 
نظامك الغذائي  �ص 23

ماذا يحدث لب�سرتك عند 
تناول احللوى يوميًا؟

 من املعروف باأن الن�شاء ي�لني اهتماماً كبرياً مبظهر و�شحة ب�شرتهن، وي�شعني 
�شحية  ب�شرة  على  للح�ش�ل  ال��الزم��ة  الإج�����راءات  جميع  لت��خ��اذ  ال����دوام  على 

ون�شرة.
ال�شروري  فمن  الب�شرة،  �شحة  يف  ك��ب��رياً  دوراً  يلعب  الغذائي  النظام  اأن  ومب��ا 
التعرف على تاأثري تناول احلل�يات التي حتت�ي على كميات كبرية من ال�شكر، 

على الب�شرة.
ال�شلبية لتناول احلل�يات ب�شكل ي�مي، على  التاأثريات  فيما يلي جمم�عة من 

ب�شرتك، بح�شب ما اأوردت �شحيفة تاميز اأوف اإنديا:
فاإنها  ال�شكر  ن�شبة عالية من  اأن احلل�يات حتت�ي على  الب�شرة: مبا  �شيخ�خة 
اإىل �شيخ�خة  ب��دوره  ي���ؤدي  اإىل ارتفاع م�ؤ�شر ن�شبة ال�شكر يف الدم الذي  ت���ؤدي 

الب�شرة.
التهابات الب�شرة: بح�شب اخلرباء، فاإن تناول الأطعمة املليئة بال�شكر ي�شاعد على 

الإ�شابة باأن�اع عديدة من اللتهابات يف اجل�شم مبا يف ذلك التهابات الب�شرة.
التي  الأطعمة  ت��ن��اول  يف  الإف���راط  بعدم  التغذية  خ��رباء  ي��شي  ال�شباب:  ح��ب 

حتت�ي على ن�شب عالية من ال�شكر، لتفادي الإ�شابة بحب ال�شباب.
الإ�شابة بالأكزميا: ت�شاهم الأطعمة التي حتت�ي على كميات كبرية من ال�شكر 

مثل احلل�يات، اإىل تفاقم العديد من احلالت اجللدية مبا يف ذلك الأكزميا.

امل�ؤملة.  الأف��ك��ار  من  التفكري  يف  املفرط�ن  ال�شباب  يعاين 
�ش�اء كان�ا يل�م�ن اأنف�شهم ب�شبب خطاأ ارتكب�ه، اأو اأنهم 
اأو  ال�شاب  ق��درة  ب�شاأن كيفية جناحهم غ��داً، وع��دم  قلق�ن 
يرتكهم  روؤو�شهم  من  ال�شلبية  الأفكار  خ��روج  على  الفتاة 
يف  التفكري  يف  ال�شباب  يفرط  دائم...بينما  كرب  حالة  يف 
وابل  يهدئ�ن من  اأنهم  يبدو  ل  لآخ��ر،  الأ�شياء من حني 

الأفكار امل�شتمر. 

خماطر الإفراط يف التفكري
التفكري كثرياً يف الأ�شياء لي�ص جمرد م�شدر اإزعاج. ميكن 
ت�شري  رفاهيتك...حيث  على  خطري  ت��اأث��ري  ل��ه  ي��ك���ن  اأن 
الأبحاث اإىل اأن الرتكيز على عي�بك واأخطائك وم�شاكلك 
ومع  العقلية.  ال�شحة  مب�شاكل  اإ�شابتك  خطر  من  يزيد 
تده�ر �شحتك العقلية، يزداد ميلك اإىل اجرتار الأفكار، 

مما قد ي�ؤدي اإىل حلقة مفرغة ي�شعب ك�شرها.
اأن الإفراط يف التفكري ي�ؤدي   كما تظهر الدرا�شات اأي�شاً 
ال�شيق،  ه��ذا  من  للهروب  خطرية.  عاطفية  �شائقة  اإىل 
اإ�شرتاتيجيات  اإىل  املفرطني  املفكرين  من  العديد  يلجاأ 

غري �شحية للتكيف.
تعرف  اأن���ك  املحتمل  فمن  التفكري،  يف  م��ف��رط��اً  كنت  اإذا 
عقلك.  ينف�شل  ل  عندما  الن�م  ت�شتطيع  ل  اأن��ك  بالفعل 
والقلق  الج��رتار  اأن  وج��دت  ذل��ك، حيث  الدرا�شات  ت�ؤكد 

ي�ؤديان اإىل �شاعات اأقل من الن�م ون�عية ن�م اأقل.
لإعادة  حد  و�شع  ال��زائ��د؟..اإن  التفكري  عن  تت�قف  كيف 

يف  اأ�شهل  الكارثية  والتنب�ؤات  الثاين  والتخمني  ال�شياغة 
الق�ل من الفعل. ولكن مع املمار�شة املت�شقة، ميكنك احلد 
من اأمناط تفكريك ال�شلبية. �شيدتي تقدم لك �شت  طرق 

:healthline�للت�قف عن التفكري يف كل �شيء وفقاً ل

 انتبه عندما تفكر كثريًا..وحتد اأفكارك
ال���ع��ي ه��� اخل��ط���ة الأوىل يف و���ش��ع ح��د ل���الإف���راط يف 
عندما  تفكريك.  طريقة  اإىل  الن��ت��ب��اه  يف  اب���داأ  التفكري. 
ت��ع��ي��د ت�شغيل الأح������داث يف ع��ق��ل��ك م����راراً  اأن����ك  ت��الح��ظ 
فيها،  التحكم  ميكنك  ل  اأ���ش��ي��اء  ب�شاأن  تقلق  اأو  وت��ك��راراً، 
تفكر يف  اأن  وح��اول  اإيجابية  لي�شت  اأفكارك  ب��اأن  فاعرتف 

�شيء اأكرث اإيجابية باملقابل.
ال�شلبية،  الأفكار  النغما�ص يف  ال�شهل  اأفكارك..من   حتَد 
اعرتف باأن اأفكارك قد تك�ن �شلبية ب�شكل مبالغ فيه. تعلم 
اأن  قبل  وا�شتبدالها،  التفكري  اأخطاء  على  التعرف  كيفية 

ت�شل بك اإىل جن�ن كامل.

 حافظ على الرتكيز على حل امل�شكالت وجّدول الوقت
عن  البحث  ولكن   - مفيداً  لي�ص  م�شاكلك  يف  التفكري  اإن 
حل�ل. ا�شاأل نف�شك ما هي اخلط�ات التي ميكنك اتخاذها 
للتعلم من اخلطاأ اأو لتجنب م�شكلة يف امل�شتقبل. بدًل من 
ال�ش�ؤال ملاذا حدث هذا؟ ا�شاأل نف�شك ماذا ميكنني اأن اأفعل 

حيال ذلك؟
 جدولة ال�قت للتفكري..اإن التفكري يف م�شاكلك لفرتات 

يك�ن  ق��د  املخت�شر  التفكري  ول��ك��ن  م��ث��م��راً،  لي�ص  ط�يلة 
مفيداً. التفكري يف كيفية القيام بالأ�شياء ب�شكل خمتلف اأو 
التعرف على امل�شاكل املحتملة خلطتك، ميكن اأن ي�شاعدك 

على القيام بعمل اأف�شل يف امل�شتقبل.
اأدخل 20 دقيقة من »وقت التفكري« يف جدولك الي�مي. 
اجرتار  اأو  ب��ال��ق��ل��ق،  لنف�شك  ا���ش��م��ح  ال���ق��ت،  ذل���ك  خ���الل 
ينتهي وقتك،  ث��م، عندما  ت��ري��د.  م��ا  اأو تفكر يف  الأف��ك��ار، 
انتقل اإىل �شيء اأكرث اإنتاجية. عندما تالحظ اأنك تفرط 
يف التفكري يف اأ�شياء خارج ال�قت املحدد، ذكر نف�شك اأنك 

�شتفكر يف ذلك لحقاً.

ان�شغلي بن�شاط ما لتغيري تفكريك
من امل�شتحيل اأن تعيد احلديث عن الأم�ص اأو اأن تقلق ب�شاأن 
الغد عندما تعي�ص يف احلا�شر. التزم باأن ت�شبح اأكرث وعياً 
مب��ا ه��� م���ج���د الآن. مت��ام��اً مثل اأي م��ه��ارة اأخ���رى، فاإن 
ال�قت،  مب��رور  ولكن  ممار�شة،  تتطلب  الذهنية  اليقظة 

ميكن اأن تقلل من الإفراط يف التفكري.
ا�شغل ذهنك..اإخبار نف�شك بالت�قف عن التفكري يف �شيء 
ما قد ياأتي بنتائج عك�شية. كلما حاولت جتنب الفكرة من 

الدخ�ل اإىل عقلك، زادت احتمالية ا�شتمرار ظه�رها.
اإن الن�شغال بن�شاط ما ه� اأف�شل طريقة لتغيري تفكريك 
مترن اأو انخرط يف حمادثة ح�ل م��ش�ع خمتلف متاماً، 
اب��داأ العمل يف م�شروع ي�شرف ذهنك عن وابل الأفكار  اأو 

ال�شلبية.

هل ي�سيب الفطر 
الأ�سود الأطفال؟

يك�ن  اأن  الهند  يف  العلماء  يخ�شى 
لالإ�شابة  عر�شة  الأك��رث  الأطفال 
بفريو�ص ك�رونا امل�شتجد يف امل�جة 
�شتك�ن  وال���ت���ي  ل���ل����ب���اء،  ال��ث��ال��ث��ة 
لتحّ�ر  ن��ظ��را  "اأق�شى"،  ب��راأي��ه��م 
ال���ف���ريو����ص ب��ط��ري��ق��ة ت�������ؤدي اإىل 
ما  متاما،  املناعي  اجلهاز  اإ�شعاف 
اإ�شافية  اأ�شرار  ح��دوث  يت�شبب يف 

مثل "الفطر الأ�ش�د".
وي��ع��د ال��ف��ط��ر الأ����ش����د ن���ع��ا نادرا 
من العدوى الفطرية التي ر�شدت 
لدى بع�ص امل�شابني بك�فيد19-، 
اخلي�ط  ي�شبه  م��ا  ب��ن��م���  وي��ت�����ش��م 
وح�لها،  الدم�ية  الأوع��ي��ة  داخ��ل 
للحياة  م��ه��ددة  ت��ك���ن  اأن  ومي��ك��ن 
لدى مر�شى ال�شكري، اأو امل�شابني 
ال�شديد. وغالبا ما  املناعة  بنق�ص 
الأنفية  اجل��ي���ب  امل��ر���ص  ي�شيب 
اأن��ه قد  اإل  الرئتني،  اأو  ال��دم��اغ  اأو 
اأخرى  مناطق  ليطال  اأي�شا  ميتد 
من اجل�شم مثل اجلهاز اله�شمي. 
ال����ش���ت�������ش���اري يف طب  وب���ح�������ش���ب 
يف  ف�رتي�ص  مب�شت�شفى  الأط��ف��ال 
�شيث،  جي�شال  الدكت�ر  م�مباي، 
فاإن الأطفال اأقل عر�شة لالإ�شابة 
بالفطر الأ�ش�د مقارنة بالبالغني، 
رغم وج�د تقارير وثقت مثل هذه 
الإ�شابات التي حدثت بعد الإ�شابة 
الأطفال  اأن  �شيث  وب��نّي  ب��ك���رون��ا. 
امل�����ش��اب��ني ب�����ش���ء ال��ت��غ��ذي��ة، اأكرث 
الأ�ش�د،  بالفطر  لالإ�شابة  عر�شة 

مقارنة بغريهم من الأطفال.

�سطح العمل يف املطبخ .. 
متى يحتاج اإىل تعقيم؟

قال منتدى الغ�شل اإن �شطح العمل 
تنظيفه  يكفي  م��ا  غالباً  املطبخ  يف 
اأنه  اإىل  ب��امل��اء وال�����ش��اب���ن، م�����ش��رياً 
الأم���ر  يتطلب  احل����الت  ب��ع�����ص  يف 
الأملاين  املنتدى  واأو���ش��ح  تعقيمه. 
اأن هذه احلالت هي: جتهيز اللحم 
حل�م  اإذاب�������ة  اأو  وال��ب��ي�����ص  ال���ن���يء 
امل��ت��ج��م��دة؛ ح��ي��ث يرتفع  ال��ط��ي���ر 
العدوى  خ��ط��ر  احل������الت  ه����ذه  يف 
ب��ب��ك��ت��ريي��ا ال�����ش��امل���ن��ي��ال، ال��ت��ي قد 
ت�ؤدي يف اأ�ش�اأ احلالت اإىل الإ�شابة 
ب��ت��ع��ف��ن ال�����دم. وه��ن��ا ي��ج��ب تعقيم 
���ش��ط��ح ال��ع��م��ل م��ع م���راع���اة �شطفه 

جيداً مباء �شاف.
ا�شتخدام  الأف�شل  من  عام  وب�شكل 
ل�������ح ت��ق��ط��ي��ع ع���ن���د جت���ه���ي���ز ه���ذه 
الن�عية من الأطعمة؛ حيث ي�شهل 
ال�شتخدام،  ب��ع��د  ال���ل����ح  ت��ن��ظ��ي��ف 
ال�شح�ن  غ�شالة  يف  ب��شعه  وذلك 
اأعرا�ص  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر  م��ث��اًل. 
الإ�شابة بعدوى ال�شامل�نيال تتمثل 
البطن  واآلم  املفاجيء  الإ�شهال  يف 
والغثيان والقيء واحلمى وال�شداع. 
وي��ج��ب الت�����ش��ال ب��الإ���ش��ع��اف ف�ر 

مالحظة هذه الأعرا�ص.

ن�سائح للتخل�ص من التفكري املفرط

منطني  ال��داخ��ل��ي  م��ون��ول��وج��ه��م  يت�شمن 
املا�شي  يف  التفكري   – املدمر  التفكري  من 
والقلق...ل ي�شتخدم ال�شباب املفرطون يف 
حياتهم.  يف  للتاأمل  فقط  الكلمات  التفكري 
ال�شور  يف بع�ض الأحيان، بل ي�شتح�شرون 
تنحرف  �شيارتهم  اأن  يت�شورون  قد  اأي�شًا. 
حدث  ت�شغيل  يعيدون  قد  اأو  الطريق  عن 

كلتا  يف  اأذه���ان���ه���م.  يف  م�����وؤمل 
اإىل  ميلهم  ف��اإن  احلالتني، 

التفكري  يف  الإف�����راط 
مينعهم  ���ش��يء  ك��ل  يف 
م����ن ال���ق���ي���ام ب�����ش��يء 

فورب�ض  ملجلة  وفقًا  مثمر 
الأمرييكية...ووفقًا لإميي مورين املعاجلة 
النف�شية وموؤلفة كتاب »13 �شيئًا ل يفعلها 

الأ�شخا�ض الأقوياء عقليًا«
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واملعرفة  للفكر  حممد  �شما  جمل�ص  نظم 
�شما  ال��دك��ت���رة  ال�شيخة  وح�ش�ر  برعاية 
ن��ه��ي��ان، رئي�ص  اآل  ب��ن خ��ال��د  ب��ن��ت حم��م��د 
حممد  ال�����ش��ي��خ  م���ؤ���ش�����ش��ات  اإدارة  جم��ل�����ص 
والتعليمية،  الثقافية  نهيان  اآل  خالد  بن 
وحت�لت  الف��رتا���ش��ي  "املجتمع  ملتقى 
ح�شة  معايل  وم�شاركة  بح�ش�ر  اله�ية" 
بنت عي�شى ب�حميد وزيرة تنمية املجتمع 
نائب رئي�ص ج�دة احلياة الرقمية ومعايل 
رئي�ص  نائب  متيم  خلفان  �شاحي  الفريق 
ال�شرطة والأمن العام يف دبي والدكت�رعبد 
كليات  جم��م��ع  م��دي��ر  ال�شام�شي  اللطيف 
امل�اطنة  حتديات  ملناق�شة  العليا،  التقنية 
اجلل�شة  اأدارت  و  الإي���ج���اب���ي���ة،  ال��رق��م��ي��ة 

الدكت�رة فاطمة املعمري.
 واأك�������دت ال�����ش��ي��خ��ة ال���دك���ت����رة ���ش��م��ا بنت 
حممد بن خالد اآل نهيان يف كلمتها ح�ل 
الفرتا�شية  وامل���اط��ن��ة  الرقمية  »احل��ي��اة 
التط�ر  تغلغل  عمق  على  اله�ية«  و���ش���ؤال 
الت�ا�شل  و�شبكات  املت�شارع  التكن�ل�جي 
للب�شرية،  الي�مية  احلياة  يف  الجتماعي 
خ��ا���ش��ة ب��ع��د اج��ت��ي��اح ج��ائ��ح��ة ك���ف��ي��د 19 
ال��ت��ط���ر ك��رد فعل ح�شاري  ل��ي��اأت��ي ه��ذا  ؛ 
عليها،  فر�شت  التي  العزلة  على  وعلمي 
الجتماعي  ال��ت���ا���ش��ل  ل�����ش��ب��ك��ات  ف��اأ���ش��ب��ح 
احلفاظ  يف  كبري  دور  التفاعلية  واملن�شات 
ع��ل��ى ت��دف��ق ال��ع��م��ل��ي��ة امل��ع��رف��ي��ة واحلفاظ 
والثقايف،  ال��ع��ل��م��ي  احل����راك  ح��ي���ي��ة  ع��ل��ى 
واقعنا،  تاأثريها على  زاد من م�شاحة  مما 
لتظهر  اله�ية؛  مفه�م  على  وانعكا�شاتها 
ك�اقع  الفرتا�شية  اله�ية  ال�شطح  على 
التي  اجل��غ��راف��ي��ة،  لله�ية  م��ه��دد  ملم��ص 
ال���اح��د، وه��ي واح���دة من  املجتمع  تربط 

اأهم ركائز اله�ية ال�طنية للمجتمع.
واأو�شحت : تتميز املجتمعات الفرتا�شية 
ويجمعهم   ، اجلغرافيا  ل�حدة  ت��ام  بغياب 
واح������د ي�شنع  وم����ع����ريف  ث���ق���ايف  م�������ش���رتك 
، م���ع ظ��ه���ر مفاهيم  ه���ي��ت��ه��م اجل���دي���دة 

كاملجتمع   ، ب��ي��ن��ه��م  م�����ش��ت��خ��دم��ة  ج���دي���دة 
الفرتا�شي واله�ية الفرتا�شية وغريها 
من املفاهيم التي تعك�ص واقعا جديدا لبد 
اآث��اره ودوره يف حت�لت اله�ية  اإدراك  من 
اإجراء  و  للمجتمع،  وال���ط��ن��ي��ة  الثقافية 
درا�شات متعمقة ح�له ت�شاعد يف ا�شتيعاب 
متغرياته، والتعامل معه ب�عي يبقي على 
ق�ية  ال�طنية  اله�ية  معطيات  و  مالمح 
دون   ، اجلديدة  الأجيال  نف��ص  يف  وثابتة 
ال��ع��امل الف��رتا���ش��ي و  ي��ف��ق��دوا حي�ية  اأن 
تعظيم  و  امل���دارك  ت��شيع  يف  الكبري  دوره 

حجم املعرفة والثقافة يف املجتمع.
واختتمت ال�شيخة د. �شما حديثها ب�ش�ؤالها 
»هل اله�ية ال�اقعية قابلة للذوبان داخل 
اله�ية الفرتا�شية؟« م�شرية اإىل خماوف 
الثقافية  ال��ه���ي��ات  ذوب�����ان  ح����ل  ع��م��ي��ق��ة 
واحدة  افرتا�شية  ه�ية  داخل  واملجتمعية 
تفر�شها الثقافة الأكرث ق�ة لغ�يا وعلميا 
الفرتا�شية  ال��ه���ي��ة  لت�شبح   ، وم��ع��رف��ي��ا 
واله�ية   ، ال���اح��دة  الب�شرية  اله�ية  ه��ي 
اجل���غ���راف���ي���ة جم�����رد ت����اري����خ ب����ني ج�����دران 

املتاحف.
واأ�شارت معايل ح�شة بنت عي�شى ب�حميد 
رئي�ص  ن���ائ���ب  امل���ج���ت���م���ع،  ت��ن��م��ي��ة  وزي��������رة 
الرقمية يف حديثها  احلياة  ج���دة  جمل�ص 
الرقمية  احل���ي���اة  ج������دة  »جم��ل�����ص  ح�����ل 
يف  الرقمية  للحياة  امل�شتقبلية  وال���روؤي���ة 
اأن  اإىل  امل��ت��ح��دة«  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
اأحد املحاور  الرقمي ميثل  حم�ر املجتمع 
ال�طنية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  ال��رئ��ي�����ش��ة 
اإىل  تهدف  والتي   ،2031 جل�دة احلياة 
خالل  م��ن  الرقمية  احل��ي��اة  ج����دة  تعزيز 
 ، وه��ادف��ة  اإيجابية  رقمية  جمتمعات  بناء 
م��شحة عدة حقائق تتعلق بج�دة احلياة 
تزايد  بينها  م��ن   ، الإم�����ارات  ال��رق��م��ي��ة يف 
الذكية  والأج����ه����زة  الإن���رتن���ت  ا���ش��ت��خ��دام 
بن�شب  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���ش��ل  وو����ش���ائ���ل 
الإمارات  ت�شدرت  حيث  الت�قعات،  تف�ق 
الت�ا�شل  ان��ت�����ش��ار  م���ؤ���ش��ر  يف  ال��ع��امل  دول 
بن�شبة  ال�شكان  اإج��م��ايل  ب��ني  الج��ت��م��اع��ي 

م�ؤ�شر  يف  عامليا  اأي�شا  وت�شدرت   ،99%
اله�اتف  خ��دم��ات  يف  ال���ش��رتاك��ات  ن�شبة 
ن�شبة   187% ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث  ال���ن���ق���ال���ة، 
اإجمايل عدد ال�شكان ح�شب اإح�شائية العام 
الإم���ارات تت�شدر دول  جعل  مما   2019
ا�شتخدام  م��ن جم��الت  العديد  ال��ع��امل يف 
الإنرتنت، نظرا لدخ�ل الإنرتنت يف كافة 
مناحي احلياة التعليم  والعمل واخلدمات 
احلك�مية والت�ا�شل الجتماعي والت�ش�ق 
وال��رتف��ي��ه وغ��ريه��ا  وم���ن امل��ت��ع��ارف عليه 
زادت  الإن��رتن��ت  ا�شتخدام  زاد  كلما  عامليا 

ذلك ن�شبة التعر�ص للمخاطر املحتملة.
وتطرقت معاليها اإىل اأبرز اإجنازات املجل�ص 
جل�دة  ال�طنية  ال�شيا�شة  وهي  واأحدثها، 
احلياة الرقمية، التي مت اإطالقها م�ؤخرا 
لتعزيز هدف اإيجاد جمتمع رقمي اآمن يف 
تفاعل رقمي  ذات  اإيجابية  الدولة، وه�ية 
اأربعة  هادف، و ت�شتمل هذه ال�شيا�شة على 
على  الأول  املح�ر  يركز   : رئي�شية  حم��اور 
اأفراد  ق��درات  بناء  الرقمية عرب  ال��ق��درات 
املجتمع ومتكينهم من ا�شتخدام الإنرتنت 
الثاين  املح�ر  ويتناول  و�شليم،  واٍع  ب�شكل 
القيم  تعزيز  ب�ا�شطة  ال��رق��م��ي  ال�شل�ك 
ويعالج  الإيجابية،  الرقمية  وال�شل�كيات 
خالل  من  الرقمي  املحت�ى  املح�رالثالث 
اإعداد اأدلة لت�جيه املجتمع نح� ا�شتخدام 
امل��ح��ت���ى الإي��ج��اب��ي ، وامل��ح���ر ال��راب��ع ه� 
ال��رق��م��ي وي��ع��م��ل ع��ل��ى حماية  الت�������ش���ال 
عن  ال��ن��اج��م��ة  امل��خ��اط��ر  م��ن  امل�شتخدمني 

التعامل مع جهات مريبة اأو قر�شنة.
متيم  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  وب��داأ 
نائب رئي�ص ال�شرطة والأمن العام يف دبي 
واأثرها  الفرتا�شية  »امل�اطنة  عن  حديثه 
امل�اطنة  ب��ت��ع��ري��ف  امل��ج��ت��م��ع«  اأم�����ن  ع��ل��ى 
من  مبجم�عة  اللتزام  وهي  الفرتا�شية 
يجب  التي  والأف��ك��ار  والق�اعد  ال�ش�ابط 
اتباعها يف ال�شتخدام الأمثل للتكن�ل�جيا 
من اأجل رقي ال�طن وحمايته و�ش�نه يف 
م��شحا  املفت�ح،  الإل��ك��رتوين  العامل  ه��ذا 
اأه��م��ي��ت��ه��ا واأث���ره���ا ع��ل��ى اأم���ن امل��ج��ت��م��ع: ل 

تختلف امل�اطنة الفرتا�شية عن امل�اطنة 
يك�ن  اأن  ف��ي��ه��ا  ي��ن��ب��غ��ي  ال���ت���ي  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
امل�����اط����ن خم��ل�����ص ل����ط���ن���ه، ومم����ا يجدر 
اأن  ق��ررت  اأن��ن��ي �شخ�شيا  ل��ه هنا،  الإ���ش��ارة 
اأك�ن ممار�شا للم�اطنة الرقمية، مت�شلحا 
الهجمات  مل��ح��اولت  مت�شديا   ، باحلقائق 
التي كانت ت�شنها جماعة الإخ�ان امل�شلمني 

للتاأثري على املجتمعات .
الف�شاء  اأ�����ش����ب����ح  م����ع����ال����ي����ه:  واأو��������ش�������ح 
وال�شغري،  للكبري  مفت�حا  الإل���ك���رتوين 
وال�����ش��ي��ا���ش��ي واخلفري،  وال��ف��ق��ري،  وال��غ��ن��ي 
ورجل الأمن والإرهابي اخلطري، والطفل 
واملراأة، واملجرم ال�شرير، مما ي�جب و�شع 
الق�اعد والأ�ش�ص واملبادئ والقيم واملعايري 
اأبرز هذه القيم  للم�اطنة الرقمية، ولعل 
ع��ن وط��ن��ه مهما كان  امل���اط��ن  ي��داف��ع  اأن 
الثمن، ويبادر باإبالغ اجلهات الأمنية عند 
بجميع  الإل��ك��رتون��ي��ة  للجرائم  التعر�ص 
اأ�شكالها، وت��شيح م�قفه وت�جهاته حتى 
التي  ال�شائعات  باب  ويغلق  فهمه،  ي�شاء  ل 
قد ت�شر به ومبجتمعه، واأن يحمي نف�شه 
وه�يته  ب�شمته  �شرقة  من  وخ�ش��شيته 

الرقمية والإن�شانية .  
ال�شام�شي،  اللطيف  عبد  الدكت�ر  وناق�ص 
مدير جممع كليات التقنية العليا "حت�ل 
اله�ية  ال��ت��ع��ل��ي��م ودوره�����ا يف من����  اأن�����ش��اق 
اله�ية  ع���ل���ى  ذل�����ك  واأث�������ر  الف���رتا����ش���ي���ة 
التقنية  كليات  اأن  على  م���ؤك��دا  ال�طنية" 
وه�ية  �شخ�شية  لبناء  الي�م  تعمل  العليا 
املقبلة،  عاما  للخم�شني  الإم����ارات  اإن�شان 
واأن اأ���ش��ا���ص ه��ذا ال��ب��ن��اء ه��� ال��ت��اأك��ي��د على 
ال���ه����ي���ة ال���ط��ن��ي��ة مب���ا حت��م��ل��ه م���ن قيم 
وتقاليد وث�ابت وطنية متيز �شخ�شية ابن 
الإمارات، و اأن البناء العلمي لهذه اله�ية 
اأياً كانت ه�ية افرتا�شية اأو واقعية، فيتم 
بالعتماد على الروؤى والأهداف ال�طنية 

وال�عي باملتغريات والتحديات.
ال�شن�ات  يف  جنحت  الكليات  اأن  واأ���ش��اف 
الإن�شان  ل��ه���ي��ة  ال��ت��اأ���ش��ي�����ص  يف  الأخ������رية 
املقبلة، حيث جنحت  الإماراتي للخم�شني 
تخ�ش�شاتهم"  يف  فنيني  "قادة  تخريج  يف 
احرتافية  م����ه����ارات  م����ن  مي��ت��ل��ك���ن  مب����ا 
تخريج  وكذلك  معتمدة،  عاملية  ب�شهادات 
رواد اأعمال من طلبة الكليات الذين جنح�ا 
يف تاأ�شي�ص �شركاتهم اخلا�شة �شمن املناطق 
القت�شادية الإبداعية احلرة، حيث متكنت 
الكليات من تخريج 21 �شركة نا�شئة من 
78 م�شروعا وفكرة مت تبنيها �شمن  بني 

املناطق القت�شادية الإبداعية احلرة.
الكليات  ال�شام�شي اىل دور  الدكت�ر  واأ�شار 
امل�شتقبلية للطلبة  يف بناء اله�ية العلمية 
م�شتعر�شا  ال���ق���ادم���ة،  ع���ام���ا  ل��ل��خ��م�����ش��ني 
للخم�شني  ال��ك��ل��ي��ات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأ���ش�����ص 
ال�شعي  يف  تتمثل  وال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة،  ع��ام��ا 
ل��رت���ش��ي��خ من�������ذج ال��ت��ع��ل��ي��م امل���ب���ن���ي على 
وحدها،  املعرفة  ولي�ص  والكفاءات  املهارات 
والرتكيز على امل�اهب والقدرات بت�شميم 
وتط�ير  فردية،  تعليمية  وخدمات  برامج 
ال��ت��ع��ل��ي��م مب����ا ي��ح��ق��ق بيئة  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
يف  وال���ش��ت��م��رار  للطالب،  وحم��ف��زة  �شيقة 
تخريج  يف  الكليات  ودور  الب��ت��ك��ار،  تعزيز 
القت�شاد  لدعم  الأع��م��ال  ورواد  ال�شركات 
ال�شرتاتيجية  تهدف هذه  ال�طني، حيث 
لل��ش�ل ملخرجات تتمتع به�ية م�شتقبلية 
وريادة  واحرتافية  رقمية  مبهارات  متتاز 
اأبعد  الذهاب  على  ق��ادرة  لتك�ن  الأع��م��ال، 
�شركاتهم  ت��اأ���ش��ي�����ص  اىل  ال��ت���ظ��ي��ف  م���ن 
ع���م���ل لغريهم  ف���ر����ص  وخ���ل���ق  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
يبقى  واأن  ال���رثوة،  �شناعة  يف  وامل�شاهمة 
ه�  امل�شتقبلية  اله�ية  لهذه  البناء  اأ�شا�ص 
بالقيم  املعني  الإن�شاين  الجتماعي  البناء 

والث�ابت ال�طنية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

حمطة  لإن�شاء  ت�شغيلياً  م�شروعاً  "تدوير"  النفايات  لإدارة  اأب�ظبي  مركز  اأطلق 
اإطار جه�ده  اأب�ظبي و�ش�احيها يف  النافقة يف منطقة  نفايات احلي�انات  ملعاجلة 
لتط�ير البنية التحتية الالزمة واإيجاد احلل�ل امل�شتدامة وفقاً لأحدث املمار�شات 

العاملية.
على  ال�شاعة  يف  كجم   2000 ال�شتيعابية  طاقتها  تبلغ  ال��ت��ي  املحطة  و�شتعمل 
وفقاً  والعزب  امل��زارع  من  املركز  يجمعها  التي  النافقة  احلي�انات  نفايات  معاجلة 

لكافة املتطلبات البيئية.  
وقال �شعادة الدكت�ر �شامل خلفان الكعبي، مدير عام مركز اأب�ظبي لإدارة النفايات 
)تدوير(: "اإن اإن�شاء حمطة جديدة ملعاجلة خملفات احلي�انات النافقة يف اأب�ظبي 
يدعم اجله�د املت�ا�شلة التي يبذلها املركز نح� اإيجاد نظام بيئي م�شتدام يف اإمارة 
ومعاجلة  لإدارة  متخ�ش�شة  مرافق  تط�ير  "تدوير" اإىل  يف  ن�شعى  حيث  اأب�ظبي 
النفايات بكافة اأن�اعها وفقاً لأعلى املعايري البيئية مل�اكبة النم� املت�ا�شل يف حجم 

النفايات وتعزيز التنمية امل�شتدامة".
ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  تنفيذ  ت�شريع وترية  يعمل على  املركز  اأن  �شعادته  واأ�شاف 
الرئي�شة ملعاجلة النفايات يف اأب�ظبي يف ظل التحديات الكبرية التي ي�اجهها هذا 
منظ�مة  بناء  نح�  اأب�ظبي  حك�مة  ت�جهات  مع  يتما�شى  ومب��ا  احلي�ي  القطاع 

متكاملة لإدارة  للنفايات وحماية البيئة من كافة مظاهر التل�ث. 
واأو�شح �شعادته اأن املحطة اجلديدة �شتعمل وفقاً لأحدث الأدوات والأ�شاليب املعم�ل 
النافقة  ال��دويل، ل�شمان التخل�ص الآمن من نفايات احلي�انات  بها على ال�شعيد 
على  العمل  ي�ا�شل  املركز  اأن  م�شيفاً  ل��الإم��ارة،  احل�شاري  املظهر  على  واحلفاظ 
املزارع  اأ�شحاب  ال�شليم معها بني  امل�شتدامة للنفايات والتعامل  الإدارة  ن�شر ثقافة 
والعمال بهدف تعريفهم بالطرق ال�شليمة جلمع نفايات املزارع والعزب مبا يف ذلك 

احلي�انات النافقة وذلك حفاظاً على �شالمة البيئة يف اإمارة اأب�ظبي.
ويق�م املركز بت�فري نقاط لتجميع نفايات احلي�انات النافقة بالقرب من املزارع 
والعزب يف خمتلف مناطق الإمارة وبعمليات اجلمع الي�مية لهذه النفايات. وتعمل 
املحطة على حرق هذه املخلفات على درجات حرارة ت�شل من 800 اىل 900 درجة 

مئ�ية التزاماً بالت�شريعات البيئية املعم�ل بها حملياً وعاملياً. 
اثار  لها  املفت�حة  واملناطق  امل��زارع  يف  النافقة  احلي�انات  ترك  اأن  بالذكر  اجلدير 
�شلبية جمة على البيئة وعلى املجتمع واملتمثلة على �شبيل الذكر ل احل�شر: بانت�شار 

الروائح الكريهة، جتمع احل�شرات والق�ار�ص وانت�شار المرا�ص املعدية وغريها.
الت�ا�شل  وال��ع��زب  امل����زارع  لأ���ش��ح��اب  ميكن  ال��ن��اف��ق��ة،  احل��ي���ان��ات  ترحيل  ولطلب 
م��ع م�����ش���ؤويل ت��ق��دمي اخل��دم��ة ع��رب م��رك��ز ات�����ش��ال ح��ك���م��ة اأب���ظ��ب��ي ع��ل��ى الرقم 

.800555
الرئي�شية  احلك�مية  اجلهة  "تدوير" ه�  النفايات  لإدارة  اأب�ظبي  مركز  اأن  يذكر 
جمع  م��ن  النفايات  اإدارة  خ��دم��ات  بتط�ير  املتعلقة  الأن�شطة  كافة  ع��ن  امل�ش�ؤولة 
ونقل ومعاجلة والتخل�ص الآمن منها بطريقة فعالة واقت�شادية يف خمتلف اأرجاء 
اأن املركز ل ياأل�  اَفات ال�شحة العامة. كما  اإىل مكافحة  اأب�ظبي، بالإ�شافة  اإم��ارة 
جهداً لرفع م�شت�ى ال�عي البيئي لدى �شكان الإمارة باأهمية احلفاظ على البيئة 
وت�شجيعهم على ممار�شة وتبني ال�شل�ك البيئي ال�شليم، الذي من �شاأنه دفع عجلة 

التنمية امل�شتدامة.

برعاية وح�شور �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

ملتقى املجتمع الفرتا�سي وحتولت الهوية يناق�ص حتديات املواطنة الرقمية الإيجابية

مركز اأبوظبي لإدارة النفايات يطلق م�سروعًا ت�سغيليًا 
لإن�ساء حمطة ملعاجلة نفايات احليوانات النافقة يف اأبوظبي

نادي تراث الإمارات ينظم ندوة 
�سناع الأمل باأياد اإماراتية

•• العني - الفجر

نظم مركز العني الن�شائي التابع لنادي تراث الإم��ارات ندوة بعن�ان " �شناع 
الأمل باأيادي اإماراتية" عرب  برنامج مايكرو�ش�فت تاميز

�شارك يف الندوة كل من ال�شيخة فاطمة بنت ح�شر بن دمل�ك اآل مكت�م رئي�شة 
العربي  الأم��ل  �شانع  الفال�شي  النزر  اأحمد  و�شعادة  اخل��ري،  �ش�اعد  جمعية 
م�ؤ�ش�ص م�ؤ�ش�شة اأحمد الفال�شي للمبادرات الإن�شانية اخلريية، وال�شيد في�شل 
احلم�دي مدير اإدارة العق�د الإجتماعية يف هيئة معاً للم�شاهمات املجتمعية، 

واأدار الندوة الإعالمي م�شلم العامري
يف  اخلري  �ش�اعد  جمعية  ب��داأت  مكت�م  اآل  ح�شر  بنت  فاطمة  ال�شيخة  وقالت 
من  العديد  وقدمت  املحلية،  اخلريية  اجلمعيات  مع  بالتعاون   2014 ع��ام 
الإجنازات اخلريية، وتهدف اجلمعية باأن تك�ن �شمن اأ�شرة واحدة مع املجتمع 
واملحتاج،  ال�شعيف  لالإن�شان  �شند  نك�ن  واأن  الدولة،  يف  اخلريية  وامل�ؤ�ش�شات 
ونتطلع يف امل�شتقبل اأن نقدم الأف�شل بدوره قال اأحمد النزر الفال�شي نحن 
وتعني م�ؤ�ش�شة  العطاء،  الإم���ارات جنتمع على اخل��ري وح��ب  دول��ة  يف  جميعاً 
اأحمد الفال�شي للمبادرات الإن�شانية اخلريية بتقدمي العديد من امل�شاعدات 
والتي  م��الج��ىء(  وجتهيز  امل��دار���ص،   وجتهيز  م�شت�شفيات،  )م��ن  الإن�شانية 
من  طن  ملي�ن   6 اإىل  امل�شاعدات  و�شلت  حيث  ال��دول،  من  للعديد  تقدمها 
الدول  اإىل  لت�شل  اخلريية  اجلمعيات  مع  بالتعاون  الأخ��رى،  للدول  الدولة 
الفقرية واأ�شاف الفال�شي قائاًل: لقد كانت البداية من كينيا يف عام 2014 
بعدها  وو�شلت  امل�شاعدات  ت���زي��ع  خ��الل  م��ن  الأح��م��ر  ال��ه��الل  م��ع  بالتعاون 
امل�شاعدات اإىل )اأوغندا، ت�شاد وم�شر(، ويف رم�شان قدمت امل�ؤ�ش�شة 12 األف 
�شلة غذائية لعدة دول يف اأفريقيا واآ�شيا ويف النهاية قدم اأحمد الفال�شي دع�ة 
لكل �شخ�ص ي�شتطيع اأن يقدم م�شاعدة باأن ليبخل يف عمل اخلري واأن ي�شري 
على نهج املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان طيب اهلل ثراه. ومن جانب اآخر قدم 
"معاً للم�شاهمات املجتمعية" قائاًل:  ال�شيد في�شل احلم�دي نبذة عن هيئة 
هي هيئة حك�مية تاأ�ش�شت يف فرباير 2019 من خالل دائرة تنمية املجتمع 
اآفاق جديدة يف م��ش�ع البتكار الجتماعي يف  اأب�ظبي، وت�شعى ل�شياغة  يف 
الإمارة، وتعزز مفه�م امل�شاهمة والأول�يات الجتماعية، بالإ�شافة اإىل تعزيز 
ال�شراكة يف القطاعني احلك�مي واخلا�ص ل��شع حل�ل مبتكرة لالأول�يات يف 
الإمارة. واأعلن احلم�دي اأنه مت اإطالق برنامج  اأطمح والذي يهدف اإىل تاأهيل 
اأ�شحاب الهمم لل��ش�ل اإىل وظيفة معينة بال�شراكة مع خم�ص م�ؤ�ش�شات من 
القطاعني احلك�مي واخلا�ص. و�شارك يف ح�ار الندوة كل من ال�شيد حم�د 
اجلنيبي نائب الأمني العام للت�ش�يق يف الهالل الأحمر، وال�شيد را�شد الكعبي 
يف  و���ش��ددا  باحل�ش�ر  رحبا  حيث  الأح��م��ر،  الهالل  يف  املتط�عني  اإدارة  مدير 
حديثهما على اأن مثل هذه امل�ؤ�ش�شات ت�شري على نهج املغف�ر له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان -طيب اهلل ثراه- من خالل العطاء وحب اخلري، واأن هذه ال�شركات 
تعمل يداً بيد من خالل الأيادي البي�شاء التي تقف اإىل جانبهم لل��ش�ل اإىل 

الفقراء واملحتاجني �ش�اء يف الدولة اأو خارجها.

ع�سو هيئة تدري�ص من جامعة الإمارات يح�سد املركز الأول  يف 
جوائز العوي�ص لالإبداع العلمي ورا�سد بن حميد للثقافة والعلوم

•• العني- الفجر

احلياة  عل�م  ق�شم  م��ن  الطرابيلي  خالد  ال��دك��ت���ر  الإم����ارات  جامعة  ه��ن��اأت 
لالإبداع  الع�ي�ص  ج��ائ��زة  يف  الأول  باملركز  ل��ف���زه  باجلامعة  العل�م  بكلية 
والعل�م  للثقافة  را�شد بن حميد  الأول يف م�شابقة جائزة  وباملركز  العلمي، 

لعام 2020-2021. وكان الدكت�ر 
ال��ط��راب��ي��ل��ي ق���د ����ش���ارك م�����ؤخ����راً يف 
27 جلائزة الع�ي�ص لالإبداع  اجل�لة 
بدبي   2021-2020 لعام  العلمي 
التطبيقية-  ال���درا����ش���ات  ف��ئ��ة  ���ش��م��ن 
املح�ر الطبي اأو ال�شحي، وفاز بجائزة 
املركز الأول عن بحث: "طريقة بديلة 
املُمر�شة  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����ش��اء 
املُ����ق����اوم����ة ل���ل���ُم�������ش���ادات احل���ي����ي���ة يف 
با�شتخدام خليط من  الإم���ارات  دول��ة 
كما  البكترييا".  اآك���الت  ال��ف��ريو���ش��ات 

ح�شد يف ماي� املا�شي اأي�شاً جائزة املركز الأول يف اجل�لة 37 جلائزة را�شد 
بن حميد للثقافة والعل�م لعام 2020-2021 بعجمان �شمن فئة العل�م 
الإمارات  دولة  يف  املائية  الزراعة  نظام  فعالية  "حت�شني  بحث:  عن  البيئية 
بيئية".   درا�شة  الداخلية-  ال�شعاعية  البكترييا  با�شتخدام  املتحدة  العربية 
الثقايف  امل�شت�شار  ن�شيبة،  اأن����ر  زك��ي  معايل  ق��ال  الإجن���از،  ه��ذا  على  تعليقاً 
العربية  الإم��ارات  جلامعة  الأعلى  الرئي�ص  الدولة،  رئي�ص  ال�شم�  ل�شاحب 
املتحدة: "تفتخر جامعة الإمارات باحت�شان كادر تعليمي اأكادميي حري�ص 
ال�طنية  والتط�ير  التنمية  م�شرية  ي���اك��ب  ومب��ا  والب��ت��ك��ار  الإب����داع  على 
الريادة  اإىل  ال������ش���ل  يف  امل�شتقبل  جامعة  ت���ّج��ه��ات  وي��دع��م  الإم�����ارات،  يف 
الطرابيلي:  الدكت�ر  قال  جهته  من  والتعليمي".    العلمي  امل�شت�يني  على 
اإهداء هذا الف�ز اإىل معايل الرئي�ص الأعلى واإدارة اجلامعة على  "ُي�شعدين 
دعمهم املت�ا�شل للهيئة التدري�شية، وحر�شهم على الرتقاء مب�شت�ى الأداء 
لإف�شاح  والبحثية  العلمية  املختربات  كافة  ت�فري  والتعليمي عرب  امل�ؤ�ش�شي 
املجال اأمام اجلميع لإجراء التجارب، التمّيز يف البح�ث البتكارية والإبداع 
يف العمل".    ومن اجلدير بالذكر اأن جامعة الإمارات العربية، و�شمن �شعيها 
لتحقيق مكانة بحثية دولية، تعمل مع �شركائها يف القطاع ال�شناعي لت�فري 
والدويل.  والإقليمي  املحلي  املجتمع  ت�اجه  التي  للتحّديات  بحثية  حل�ل 
الأهمية ال�شرتاتيجية  البحثية ذات  املراكز  اأن�شاأت اجلامعة عدداً من  وقد 
للدولة واملنطقة، والتي ُتعنى بامل�ا�شيع ذات ال�شلة بالق�شايا املُهّمة يف دولة 
الإمارات ودول املنطقة، كم�شادر املياه وعالج اأمرا�ص ال�شرطان. م�ؤكدة على 
املرافق واخلدمات وكفاءة امل�ظفني،  ا�شتثمارنا الدائم يف ج�دة  "اإن  الدوام 

ُيبقينا مثاًل ُيحتذى به يف التمّيز والإبداع".
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ل  الكثريين  لكن  �شخ�ض،  لأي  مهما  اأم��را  الدهون  فقدان  يعترب 
يدركون اأن بع�ض الدهون اأكرث خطورة من غريها.

�شبيل  على  البطن،  دهون  اأو  احل�شوية،  والدهون 
من  العديد  يف  ملوقعها  نظرا  ال�شحة،  خرباء  منها  يحذر  التي  الدهون  من  نوع  هي  املثال، 

الأع�شاء احليوية ما يزيد من اإمكانية حدوث خماطر �شحية عدة.

للم�شاعدة يف التخل�ض من دهون البطن

اأطعمة يجب ت�سمينها يف 
نظامك الغذائي 

دم��اغ��ا مت   385 م��ن  اأن�شجة  عينات  ال��ب��اح��ث���ن  وا���ش��ت��خ��دم 
التربع بها لبنك "ماي� كلينيك" للدماغ، والذي ي�شم اأكرث 
ال�شطرابات  ل��درا���ش��ة  امل��خ  اأن�شجة  م��ن  عينة  اآلف   9 م��ن 
الذين  الأ�شخا�ص  من  العينات  وكانت  الع�شبية.  التنك�شية 
اإىل  ويفتقرون  األ��زه��امي��ر،  مبر�ص  اإ�شابتهم  ت�شخي�ص  مت 

ال�ش�ء  ت�شليط  هذا  و�شمن  الدماغ.  امل�ج�دة يف  الأمرا�ص 
على  الرتكيز  م��ن  الفريق  م��ا مكن  األ��زه��امي��ر،  على مر�ص 

الأهداف ذات ال�شلة باملر�ص.
الت�شابك  من��ط  لت�شنيف  ال��ع��ي��ن��ات  ه���ذه  ا���ش��ت��خ��دام  ووق����ع 
الفريق  ا�شتخدم  ثم  األزهامير.  املرتبط مبر�ص  الربوتيني 

علم الأمرا�ص الرقمي وت�شل�شل احلم�ص الن�وي الريب�زي 
ب�شكل  تقي�ص  والتي  العينات،  يف  اجليني  التعبري  لتحديد 

فعال التغريات اجلينية امل�ش�ؤولة عن ت�جيه الربوتينات.
الأع�شاب  اأم����را�����ص  اأخ�����ش��ائ��ي��ة  م�������راي،  م��ي��ل��ي�����ش��ا  وت���ق����ل 
ال�رقة  يف  الرئي�شية  كلينيك" وامل�ؤلفة  "ماي�  يف  املرتجمة 
 Nature ُن�����ش��رت يف جم��ل��ة  ال���ت���ي  ال��ب��ح��ث��ي��ة اجل����دي����دة، 
اإىل  النظر  من  متكنا  "لقد   :Communications
جم��م���ع��ة ك��ام��ل��ة م��ن الأم���را����ص وال��ع��ث���ر ع��ل��ى التغريات 
ذاكرة  م��رك��ز  احُل�����ش��ني،  ت���ؤث��ر حقا على  ق��د  ال��ت��ي  اجلينية 
الدماغ. وهذا يعني اأنه قد يك�ن لدينا اأهداف ت�شري اإىل �شبب 
متتع بع�ص الأ�شخا�ص بحفظ ن�شبي بينما بع�ص الأ�شخا�ص 

يعان�ن من تفاقم ن�شبي لأعرا�ص فقدان الذاكرة".
وبا�شتخدام خ�ارزمية التعلم الآيل، قل�ص امل�ؤلف�ن اجلينات 
على  وع��رث  خم�شة.  اإىل  األفا   50 ح���ايل  من  الأهمية  ذات 
بق�ة  مرتبطا  ليك�ن   ،SERPINA5 الأع��ل��ى،  املر�شح 
اآم����ن )احل�شني(  ق��رن  ت��او يف  ب��روت��ني  الت�شابك يف  بتقدم 

وق�شرة العينات.
تفاعل  ك���ي���ف���ي���ة  يف  ل���ل���ت���ح���ق���ي���ق  ال����ب����اح����ث�����ن  وي����خ����ط����ط 

مثبط. لتط�ير  تاو  بروتني  مع   SERPINA5
تركيز  م���ن  ال��ك��ث��ري  "ين�شب  م�������راي:  ال���دك���ت����رة  وت���ق����ل 
العالجات على الربوتينات غري الطبيعية، الأميل�يد والتاو، 
امل�شتخدمة لتعريف مر�ص األزهامير بي�ل�جيا. لكننا ناأمل 
اأن نع�د خط�ة اإىل ال�راء للنظر اإىل �شريك تفاعلي جديد 
اإىل ما بعد  تاو  اأو دفع تراكم  تاو  بت�شريع  بالفعل  قد يق�م 

نقطة التح�ل".

وبناء على الفهم املتزايد لكيفية تاأثري مر�ص األزهامير على 
الأ�شخا�ص يف خمتلف الأعمار، اأو الختالفات امللح�ظة بني 
الن�شاء والرجال، مل يحد فريق الدرا�شة من حتقيقاتهم من 

خالل التكيف مع العمر واجلن�ص.
وح�شل الفريق م�ؤخرا على منحة من ولية فل�ريدا للتاأكد 

من اأن النتائج قابلة للتطبيق على نطاق وا�شع عرب جمم�عة 
مر�شى األزهامير املتن�عة الإثنية والعرقية.

وياأمل الباحث�ن اأن تقدم نتائجهم م�شت�ى اأعمق من الفهم 
ب�شكل  ال�����ش��ري��ري��ة  ال��ت��ج��ارب  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  ت��ق��دم  يف  ي�شاعد 

اأ�شرع.

اكت�ساف اجلني "املحّر�ص" يف الدماغ املرتبط مبر�ص األزهامير
اأفاد باحثو موؤ�ش�شة "مايو كلينيك" واملتعاونون معهم اأن اجلني امل�شفر للربوتني SERPINA5 قد يوؤدي اإىل تفاقم ت�شابك بروتني تاو، والذي يعد من �شمات مر�ض 

األزهامير، ويوؤدي اإىل تطوره.
ومن خالل اجلمع بني اخلربة ال�شريرية وعينات اأن�شجة املخ واخلربة يف علم الأمرا�ض والذكاء ال�شطناعي، اأو�شح الفريق �شلة اجلني مبر�ض األزهامير.

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة :�شركة دوجن وي للمالب�ض - ذ م م    
ال�شكل   - املرقبات   - جنكان  ع��ب��داهلل  ابراهيم  ع��ب��داهلل  ملك   302 رق��م  مكتب   : العن�ان 
بال�شجل  القيد  رق��م   554443  : الرخ�شة  رق��م  حم���دودة  م�ش�ؤولية  ذات   : ال��ق��ان���ين 
ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  66422 مب���ج��ب   : ال��ت��ج��اري 
مب�جب  وذل���ك  اأع����اله،  امل��ذك���رة  ال�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
2017/11/19 وامل����ث���ق ل���دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دبي  ب��ت��اري��خ  ق����رار حم��اك��م دب���ي 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  من  وعلى   2017/11/29 بتاريخ 
مكتب  ملك   3 رق��م  مكتب   : العن�ان  قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه  الكتبي  املعني 
 04-3215355 ه��ات��ف   - الوىل  ال��ق���ز   - ب��ردب��ي   - امل���ؤق��ت��ة  ال��ل��ج��ن��ة  دب���ي  ع��ه��د   ويل 
فاك�ص : 3215356-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�شارك�ه حما�شب�ن قان�ني�ن
 العن�ان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة - بردبي - الق�ز 
هذا  مب�جب   -  04-3215356  : فاك�ص   04-3215355 هاتف   - الوىل 
اأعاله  املذك�ر  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
لت�شفية  �شركة دوجن وي للمالب�ص - ذ م م  وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/11/19 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/11/29 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
�شركة /بي اأر �شي اأم بي ميداإ�شت برتوليم ليمتد �ص.م.ح منطقة حرة ، )رخ�شة رقم 3173(  
، دول��ة المارات  ،  دبي   81101 ب���� مدينة دبي املنطقة احل��رة ملطار دبي ، �ص ب  والكائنة 
ال�شركة  ه��ذه  ترغب   ، دب��ي  ملطار  احل��رة  املنطقة  �شلطة  ل��دى  واملرخ�شة   ، املتحدة  العربية 
املذك�رة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه ب�ا�شطة جمل�ص الإدارة يف اإجتماعه الذي 
باأى  ال�شركة  تهيب   ، لذلك  وفقا  ال�شركة.  اغ��الق وحل  ب�شاأن   2018/5/23 بتاريخ  عقد 
طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى م�اجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 

ي�ما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�شجل او الت�شال ب : 
ال�شادة / بي اأر �شي اأم بي ميداإ�شت برتوليم ليمتد - �ص م ح  

�ص ب : 81101 دبي
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 3687324 4 971+  
 zhanghongqiang777@hotmail.com : الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 15 ي�ما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

لدى حمكمة راأ�ص اخليمة الإبتدائية ... امل�قرة  - الكاتب العدل
 اإنذار عدىل - رقم الت�شديق 2021/9885 

مقدم من : املنذر / �شقر �شاند لتهيئة الرمال ميثلها مالكها ومديرها ال�شيد/ نا�شر حممد عبيد علي اخلاطري - اإماراتي اجلن�شية - بال�كالة عنه 
ال�شيد/ ابراهيم ممدوح ابراهيم الد�ش�قي مب�جب ال�كالة رقم 8142 ل�شنة 2021 ت�شديقات كاتب عدل راأ�ص اخليمة مقيمة يف اإمارة راأ�ص اخليمة 
- هاتف رقم  0501950141 ))�ش�د((  /املنذر اليه / نا�شر ح�شني نا�شر عطيه - ميني اجلن�شية  الكائن يف اإمارة راأ�ص اخليمة - منطقة الق�شيدات 

- يعمل لدى �شركة  احلمرا للخدمات البيئية  هاتف رقم 0522258232  وهاتف رقم 0505790098  وهاتف 0505100570   
امل��ش��ع  :- )اإخطار عدىل - تكليف بال�فاء( 

مب�جب ال�شيكات التالية :

قيمة ال�شيك ا�شم البنك امل�شحوب عليه تاريخ اإ�شتحقاق ال�شيكرقم ال�شيكم 
درهم بنك امل�شرق10000202019/9/28  10000
درهم بنك امل�شرق20000212019/11/30  27261
درهم بنك امل�شرق30000252019/11/30  51701

درهم اإجمايل املبالغ امل�شتحقة على املنذر اليه   88962
نداينكم مببلغ )88962 درهم( - فقط ثمانية وثمان�ن الفا وت�شعمائة واثنان و�شت�ن درهما ، اإل اأنه ولدى مطالبة م�كلنا اإياكم باداء مبلغ املدي�نية 
بال�فاء  املاثل لتكليفكم  الإن��ذار  اإىل ت�جيه  بنا  ، وه� ما حدا  اأو م�ش�غ قان�ين و�شرعي  اأحجمتم عن �شداد املرت�شد يف ذمتكم ل�شاحلنا دون مربر   ،

مببلغ  املدي�ينة. 
))لذلك(( ، فاإننا نت�جه بهذا الإنذار لكم لتكليفكم بال�فاء مببلغ املدي�نية املقدر ب�)88962 درهم( - فقط ثمانية وثمان�ن الفا وت�شعمائة واثنان 
و�شت�ن درهما والفائدة القان�نية من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد للعلم مب�شم�نه و�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتكم ، لئال يك�ن لكم حجة من بعده 
، وذلك يف م�عد غايته خم�شة اأيام من تاريخ ت�شلمكم هذا الإنذار ، واإل �شن�شطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القان�نية �شدكم نح� املطالبة ب�شداد املبلغ 

املطالب به والفائدة القان�نية ب�اقع %12 من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد. 
اإبراهيم ممدوح الد�شوقي  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
اإعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر 

رقم الدعوى 2021/280  جتاري جزئي
ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب م��دع��ي / حم��م��د ادري�������ص حم��م��د ك��ب��ري اح��م��د اجل��ن�����ش��ي��ة / 
والبال�شرت  الطاب�ق  لأع��م��ال  الدين  جمال   / عليه  اىل/م��دع��ي  بنجالدي�ص. 
اخليمة  راأ����ص  حمكمة  ام���ام  باحل�ش�ر  مكلف  ف��ان��ت  اجلن�شية.  والأر���ش��ي��ات  
الإبتدائية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل حممد عنك يف ال�شاعة 08:30 من ي�م 
اخلمي�ص امل�افق 2021-06-17 لالجابة علي الدع�ى و تقدمي ما لديك 
او ار�شال وكيل عنك يف  ، و يف حالة تخلقك عن احل�ش�ر  من بيانات و دف���ع 

ال�قت املحدد فاأن املحكمة �شتبا�شر الدع�ى غيابيا.
مدير الدعوى 
حممد �شامح حممد احلنفي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)كلي(  جتاري   AJCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000853/ 
اإىل املحك�م عليه : حممد �شقر حممد عبيد ال�ش�يدي ال�ش�يدي  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ بنك راأ�ص اخليمة ال�طني - �ص م ع  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطل�ب 
تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �شامال الر�ش�م وامل�شاريف : 1559146.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.
القا�شي / عبداهلل املر�شدي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0004797 يف  الدعوى رقم

اإىل املحك�م عليه 1- ور�شة �شريلنكا ل�شيانة ال�شيارات ذ م م
دلن��شى ث��شارا  ك�جنانيجى   -3  ، اتهتهانياكا  فريناندو  �شاجنى  �شن�بي��ص   -2

9148304   9148303  9148302
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/03/16 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدع�ى املذك�رة بالرقم 

اأعاله ل�شالح بنك  اب�ظبي الول بالتايل:
ن�ص احلكم / حكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري: بالزام املدعى عليهم بالت�شامن والت�شامم باأن ي�ؤدوا 
وواحد  و�شبعمائة  األف  )�شتمائة وثالثة وثالث�ن  درهم،   633،701.65 وقدره  مبلغ  املدعى  للبنك 
درهم و�شته وخم�ش�ن فل�شا(، والفائدة القان�نية ب�اقع 2% �شن�يا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى 
متام ال�شداد على األ تتجاوز الفائدة املبلغ املق�شى به، والزامهم بالر�ش�م وامل�شاريف و500 درهم مقابل 
اعتبارا  القان�نية  املدة  املحاماة ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل  اأتعاب 

من الي�م التايل لن�شره.
القا�شي/ خلود �شيف مطر الزعابي 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شيدلية �شحر - ذ م م   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001761/ 

اإىل املحك�م عليه : �شيدلية �شحر - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ كي�ر للتجهيزات الطبية - ذ م م  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطل�ب   تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �شامال الر�ش�م وامل�شاريف 46796 درهم ، بالإ�شافة 

اىل الفائدة القان�نية ب�اقع %14 من تاريخ 2019/1/29 حتى متام ال�شداد. 
تاريخ  ي�ما من   )15( اأعاله خالل  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.
القا�شي /معت�شم احمد �شمري ابو �شادي 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
اعالن بالن�شر ملوعد اجتماع خربة

يف الق�شية رقم 3072/2020 مدنی جزئی عجمان
اىل املدعى عليه / 1-حممد عادل ر�شيد ر�شيد اأحمد

يت�جب عليكم با حل�ش�ر ب�شخ�شكم اأو وكيل قان�ين لجتماع اخلربة املحدد له جل�شة ي�م 
الربعاء امل�افق 16-06-2021 عن بعد با�شتخدام برنامج الت�ا�شل املرئى )تطبيق زووم( 

يف متام ال�شاعة العا�شرة والن�شف �شباحا عن طريق الرابط املرفق اأدناه 
https://us04web.zoom.us/j/3726922322?pwd=THIHR1BwOXA0M 3RMSTFpSWxvR1dOZz09

املرف�عه �شدكم : من املدعى : حممد على را�شد 
كما يرجى الت�ا�شل مع اخلبري املنتدب على الربيد

exp.dr.ebraheim@gmail.com
و هاتف رقم 0506805000 

ويف حالة عدم ح�ش�ركم �شتبا�شر اخلربة عملها 
عن اللجنة اخلبري العقاري
د.ابراهيم علی لهب�س

اإجتماع خربة 

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
املو�شوع/ دعوة حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية عن بعد

يف الدعوى رقم 926/2020 ا�شتئناف جتاري
املعلن اإليهم / امل�شتاأنف �شدها الأويل : �شركة ال�ادي الأخ�شر للعقارات )ذ.م.م(

امل�شتاأنف �شدها الثانية - �شركة ي�شيل وادي امل�شاهمة لت�شاميم العقارية والإن�شاءات ال�شناعة والتجارة
بالإ�ش�ارة اإل�ى الق�رار ال�ش�ار م�ن عدال�ة حمكم�ة ا�ش�تنناف دب�ي امل��قرة ون�دبنا خبي�را ح�ش�ابيا ف�ي ال�دع�ى 
ي��م  وذل�ك   ، بع�د  ع�ن  الأول  احل�ش�ابية  اخلب�رة  لجتم�اع  احل�ش��ر  م�نكم  يرج�ى  ل�ذا  اأع�����اله  امل�ذك�رة 
�ش��تيه  ع�ن ط�ري�ق مكامل�ة  وذل�ك  والن�ش�ف ع�ش�را،  الرابع�ة  ال�ش�اعة   ،20/06/2021 امل�اف�ق  الأح�د 
ل�ذا  �ش�ت�ر،  اأب�ل  ومتج�ر  �ش�ت�ر  ب�الي  ج��ج�ل  عل�ى  مت��فر  وه��   )  ZOOM  ( برن�امج  ط�ري�ق  ع�ن 
يرج�ي حتمي�ل الربن�امج والت�ش�جيل واإر�ش�ال الربي�د الإلكرتون�ي امل�شجل اإلينا على الربي�د الإلكرتون�ي 
)EXPERT@lgaauditing.com لك�ي ي�تم اإ�ش�افتكم عل�ى الربن�ام�ج حل�ش��ر الجتم�اع كم�ا 

يرج�ى احل�ش��ر بامل�ع�د امل�ذك�ر واإر�ش�ال ك�اف�ة امل�ش�تندات املتطق�ة بالدع�ى. 
ليلي غامن احلمريي
خبري ح�شابي رقم )100( لدى حماكم دبي
حما�شب قانوين مرخ�س لدى وزارة الإقت�شاد قيد رقم )592( 

اإجتماع خربة 
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

اإعالن بالن�شر
رقم )2021/4514(

املنذره : اروما لتجارة امل�اد الغذائية ذ م م 
املنذر اإليها : كي ج� فالك�ن خلدمات اإدارة امل�شاريع ذ.م.م

نخطركم مب�جب هذا النذار ب�شرورة التي:
ذم�تكم  ف�ي  املرت�ش�د  ال�شيك  قيم�ة  دره�����م   154،000 وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة 
وذل�ك خ�الل خم�شة اأي�ام م�ن ت�اريخ ن�ش�ر ه�ذا الإن�ذار، وال �ش�ف ت�شطر املن�ذرة اإل�ى 
اتخ�اذ ك�اف�ة الج�راءات القان�ني�ة الالزم�ة ومنه�ا ا�شت�شدار ام�ر اداء ف�ي م��اجهتكم 
لل�زامكم مب�ا �ش�بق ذك�ره بال�شافة اإل�ى حتميلكم كافة الر�ش�م وامل�شاريف املقررة مع 

حفظ كافة احلق�ق القان�نية الأخري للطالب. ولأجل العلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/5166(
بنك راأ�ص اخليمة ال�طني )�ص.م.ع(

 �شد / املنذر اإليهم / 1- جمم�عة لندن لالأعمال )�ص.ذ.م.م(
) اجلن�شية  )بريطاين  ارن�لد  جاري   -2

) اجلن�شية  )عراقي  ال�شامراين  ح�شن  فليح  حممد   -3
امل��ش�ع / تكليف بال�فاء ب�شداد مبلغ وقدره 2،817،295.00 درهم فقط ملي�نان وثمامنائة و�شبعة ع�شر األفاً 

ومائتان وخم�شة وت�شع�ن درهماً بالإ�شافة ايل الفائدة القان�نية %12
املدي�نية  �شداد  ال�ش�امنني ب�شرورة  والكف�الء  الرئي�ش�ي  امل�دين  ك�ل م�ن  الإن�ذار يخط�ر  املن�ذر مب�ج�ب ه�ذا  ف�اإن   
درهماً  وت�شع�ن  وخم�شة  ومائتان  األفاً  ع�شر  و�شبعة  وثمامنائة  ملي�نان  فقط  درهم   2،817،295.00 البالغة  
الإن�ذار،  ه�ذا  ت�اريخ  م�ن  اأي�ام  خم�ش�ة   )5( اأق�ش�اها  م�ده  وخ�الل  ف��را   %12 القان�نية  الفائدة  ايل  بالإ�شافة 
وف�ي ح�ال ف�ش�لك�م ف�ي �ش�داد كام�ل املدي�ني�ة خ�الل امل�دة امل�ذك�رة اأع�اله ، �ش�يبادر املن�ذر اإل�ى رف�ع الأم�ر للمحكم�ة 
املخت�ش�ة واتخ�اذ كاف�ة الإج�راءات القان�ني�ة �ش�دكم ل�شت�ش�دار اأم�ر اأدا�ش�فقاً للمادتني )63،62 ( م�ن الالئح�ة 
التنفيذي�ة لق�ان�ن الإج�راءات املدني�ة، وذل�ك حفاظ�اً ع�ل�ى ك�اف�ة ح�ق��ق املن�ذر، م�ع املطالبة بالإ�شافة اإىل ما ذكر 

اأعاله بتحميلكم كافة الأتعاب ور�ش�م التقا�شي
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/5169(

املخطر / دبي للخر�شانة اجلاهزة - �ص.ذ.م.م
م م  ذ  البناء  ملقاولت  التقدم  رواد  املخطر اليهما / 1- 

�شامل عبد ال�شب�ر خلف احمد   -  2
ح�شاب  من  ال�شيكات  بتحرير  الثاين  اليه  املخطر  قام  اليهما  واملخطر  املخطرة  بني  جت��اري  تعامل  مب�جب 
املخطر اليها الأوىلل�شالح ولمر املخطرة ال�شيك رقم 000140 بتاريخ 2020/9/30 مببلغ 33768 
درهم م�شح�ب على بنك اب�ظبي التجاري وال�شيك رقم 000183 مببلغ 33918 بتاريخ 2021/1/18 
ال�شيكات  تلك  تقدمي  ول��دى  دره��م   67686 ال�شيكات  قيمة  التجاري مبجم�ع  اب�ظبي  بنك  على  م�شح�ب 
بتاريخ ا�شتحقاقها ارجتعت بدون �شرف لعدم كفاية الر�شيد وحيث ان املخطر اليهما ممتنعني عن ال�شداد 
اأيام من تاريخ تبلغهما بالخطار ل�فاء و�شداد  ولذلك فان املخطرة تخطر املخطر اليهما ومتهلهما خم�شة 
املرت�شد من قيمة ال�شيكات املرجتعة مبلغ وقدره 67686 درهم )�شبعة و�شت�ن الف و�شتمائة و�شتة وثمان�ن 
درهما( وبخالف ذلك فان املخطرة �شتك�ن م�شطراً اإىل اتخاذ الإجراءات القان�نية و اإقامة الدع�ى يف �شبيل 

اإلزام املخطر اليهما باملبلغ املذك�ر بعاليه بالإ�شافة اإىل الر�ش�م وامل�شاريف والف�ائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/5173(

املنذرة / �ش�ركة باحل�ش�ا للعق�ارات ف�رع م�ن �ش�ركة باحل�ش�ا الدولي�ة ذ.م.م ومقره�ا بن�اي�ة باحل�ش�ا 
اأب� هيل - ه�ر العنز �شرق � دبي �� هاتف رقم: 0543580555 � �ص . ب 1286 دبي، 

�شد 
الكرامة   -1 باحل�شا  بناية   -  1 رق��م  الم���ان لالعالنات - حم��ل  /ع��دن  ال�شادة   : اإل��ي��ه  امل��ن��ذر 

-بردبي
ع�ن   2021/4/25 ت�اريخ  م�ن  امل�ش�تحقة  الإيج�ار  ب�دلت  �ش�داد  ب�ش�رورة  املن�ذرة  تخط�ركم 
ال�ع�ي�ن امل��ؤجرة املذك�رة اأعاله ، وذل�ك خ�الل 30 ي��م م�ن ت�اريخ الن�ش�ر واإل �شت�شطر ال�ش�ركة 
اإتخ�اذ كاف�ة الأج�راءات القان�ني�ة الالزم�ة حي�الكم للمط�الب�ة ب�الإخالء واإ�ش�رتداد  املن�ذرة ال�ى 
حق�قه�ا املالي�ة ، ف�ش�ال ع�ن ت�ح�م�ي�لكم ر�ش��م وم�ش�اريف التقا�شي مع حفظ كافة حق�ق املنذرة 

الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/5165(
بنك راأ�ص اخليمة ال�طني )�ص.م.ع(

�شد / املنذر اإليهم / 1- انات�ليا م�شاوي تركية )�ص.ذ.م.م(
ارن�لد )بريطاين اجلن�شية( جاري   -2

اجلن�شية( )عراقي  ال�شامراين  ح�شن  فليح  حممد   -3
امل��ش�ع / تكليف بال�فاء ب�شداد مبلغ وقدره 1،137،605،00 درهم فقط ملي�ن، ومائة و�شبعة وثالث�ن األف 

و�شتمائة وخم�شة درهماً بالإ�شافة ايل الفائدة القان�نية %12
املدي�نية  �شداد  ال�ش�امنني ب�شرورة  والكف�الء  الرئي�ش�ي  امل�دين  ك�ل م�ن  الإن�ذار يخط�ر  املن�ذر مب�ج�ب ه�ذا  ف�اإن   
البالغة  1،137،605،00 درهم فقط ملي�ن، ومائة و�شبعة وثالث�ن األف و�شتمائة وخم�شة درهماً بالإ�شافة اىل 
الفائدة القان�نية 12% ف��را وخ�الل م�ده اأق�ش�اها )5( خم�ش�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ ه�ذا الإن�ذار، وف�ي ح�ال ف�ش�لك�م 
اإل�ى رف�ع الأم�ر للمحكم�ة املخت�ش�ة واتخ�اذ  ف�ي �ش�داد كام�ل املدي�ني�ة خ�الل امل�دة امل�ذك�رة اأع�اله ، �ش�يبادر املن�ذر 
كاف�ة الإج�راءات القان�ني�ة �ش�دكم ل�شت�ش�دار اأم�ر اأدا�ش�فقاً للمادتني )63،62 ( م�ن الالئح�ة التنفيذي�ة لق�ان�ن 
الإج�راءات املدني�ة، وذل�ك حفاظ�اً ع�ل�ى ك�اف�ة ح�ق��ق املن�ذر، م�ع املطالبة بالإ�شافة اإىل ما ذكر اأعاله بتحميلكم كافة 

الأتعاب ور�ش�م التقا�شي
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
انذار عديل بالن�شر

رقم الإنذار )2021/3857(
املنذر/ عقارات بن �ش�قات  - رخ�شة جتارية رقم )230980( 

�شد / املنذر اإليه/ ك�لديب �شينغ ج�رديال �شينغ  - اجلن�شية الهند
تت�جه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها الإنذار الآتي :- 
تت�جه املنذرة بهذا الإنذاراىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي:

ب�شرورة ب�شداد مبلغ وقدره/= 49،358،66 درهم مف�شله )مبلغ وقدره/= 6،008 درهم جزء من قيمة ال�شيك 
املرجتع دون �شرف رقم 000030 امل�شح�ب علي بنك راأ�ص اخليمة امل�شتحق الدفع بتاريخ 2020/1/15  الذي 
ميثل قيمة بدل الإيجار الفرتة من 2020/1/15 وحتى تاريخ 2020/2/28 بالإ�شافة اىل مبلغ وقدره/= 
43،178،16 درهم و التي متثل قيمة بدل الإيجار عن الفرتة من 2020/3/1 وحتى 2020/9/30 تاريخ 
�شرعة  مع  اإي��ج��اري(  �شهادة  ت�شجيل  قيمة  دره��م   172،50 وق���دره/=  مبلغ  اىل  بالإ�شافة  امل��اأج���ر  مفتاح  ت�شليم 
مراجعة املنذر اليه للمنذره لتحرير عقد الإيجار عن ال�شنة الإيجارية اجلديدة وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ 
�شهر  وذلك خالل  وال�شاغلني  ال�ش�اغل  خالية من  امل�ؤجره  العني  وت�شليم  الإخ��الء  واإل  الإخطار  هذا  اإ�شتالمكم 
واحد من تاريخ ا�شتالمكم هذا الإخطار مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �شغل املاأج�ر دون 

�شداد والر�ش�م و امل�شاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4958(

املنذر : مزارع العني لالنتاج احلي�اين
املنذر اإليه : 1-�شركة ا�شامة احمد لتجارة امل�اد الغذائية

ا�شامة احمد عمران احمد  -2
ينذر املنذر املنذر اليهما ب�شرورة �شداد مبلغ وقدرة 249،922 درهم )فقط مئتان 
وت�شعة واربع�ن األف ت�شعمائة واثنان وع�شرون درهم ل غري( وذلك مقابل قيمة الدين 
وعلمكم  ا�شتالمكم  تاريخ  اأي��ام من  اأق�شاها خم�شة  م��دة  وذل��ك يف  ذمتها  املرت�شد يف 
املبالغ  ب��رد  للمطالبة  للق�شاء  للج�ء  اأ�شفة  املنذرة  �شت�شطر  واإل  الإن���ذار  مب�شم�ن 
امل�شددة وذلك وفقا للقان�ن و�شروط التعاقد وذلك بخالف املطالبة بالتع�ي�ص عن 

الأ�شرار املادية واملعن�ية واحتجاز الأم�ال بدون وجه حق.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/5168(

املنذرة : دان�ي - �ص ذ م م 
املنذر اإليها: ال�ش�يهات للمقاولت و ال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�ص ال�احد ذ م م

)جمه�ل حمل الإقامة(
عبارة عن مبلغ  دره��م وهي  الف  ثمان�ن  دره��م   80،000 وق��دره  ب�شداد مبلغ مدي�نية مرت�شد  تنذركم  املنذرة 
62،000 قيمة املبالغ املرت�شدة عن العمال املنفذة بالإ�شافة اإىل مبلغ 12،000 درهم وه� عبارة عن حمتجزات 
املنذرة مع  2016 تعاقد  11 ابريل  اأنه ومب�جب عقد اتفاق م�ؤرخ يف  ال�شمان )RETINTION( - حيث 
املنذر اإليها على اأن تق�م املنذرة باأعمال ت�ريد وتركيب نظام الكردل ن�ع م�ن�ريل وبعد اإنتهاء املنذرة من تنفيذ 
املبلغ  �شداد  اأمتنعت عن  اأنها  اإّل   ، اإليها  املنذر  ت�شلمته  والتي  اليها  املنذر  باإر�شال ك�شف ح�شاب اىل  الأعمال قامت 
املرت�شد دون مربر اأو م�ش�غ قان�ين م�شروع ولزالت م�شتحقة يف ذمتكم ومت�جبة ال�شداد اإيل املنذرة. وذلك خالل 
املدة القان�نية �شندا لن�ص املادة  2/25 من القان�ن رقم 27 ل�شنة 2007 ب�ج�ب �شداد مبلغ مدي�نية املرت�شد 
وذلك خالل خم�شة اأيام من تاريخ الن�شر لهذا الإن��ذار.  يف حال تخلفكم عن ال�شداد خالل الفرتة املذك�رة، فاإننا 
�شن�شطر لتخاذ كافة الإجراءات القان�نية يف حقكم ل�شتيفاء املبالغ املرت�شدة يف ذمتكم والبالغة 80،000 درهم 

“ ثمان�ن األف درهم بالإ�شافة اإىل الر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 647
المارات   - الب�شتكي  �شريف احمد حممد  ف�ؤاد حممد   / ال�شيد  باأن  للجميع  ليكن معل�ما 
ال�شيد/  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
امل�شماه )جبل اجلليد لتجارة  اب� را�ص، فل�شطني اجلن�شية بالرخ�شة  حممد جمعه عا�ش�ر 
ال�شادرة  ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )628585(  بامارة  تاأ�ش�شت  الي�ص كرمي والذرة( 

من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقه
تعديالت اخرى: - تغيري ال�شكل القان�ين من م�ؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات.

 2013 وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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املرجع : 644

ليكن معل�م�ا للجمي�ع ب�اأن ال�شيد : حمم�د جمي�ب م�حم�د ام�ني - اجلن�شية : �شريالنكا، 
ال�ش�يدة  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�ش�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب 
)العام�ل  امل�ش�ماه  الرخ�ش�ة  ف�ي  �ش�ريالنكا،   : اجلن�ش�ية   - رفي�ق  حم�م�د  نزيل�ه  فاطم�ه   :
رق�م  رخ�ش�ة  مب�ج�ب  ال�شارقة  ب�اإم�ارة  تاأ�ش�ش�ت  امل�شتندات(  وت�ش��ير  الطباع�ة  ل�خ�دمات 

)785049( ال�ش�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�ش�ادية بال�شارقة. تعديالت اأخرى:
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
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العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 646
البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  باك�شتان   - يا�شني  حممد  بن  ح�شن  حممد  ال�شيد/  ب��اأن  للجميع  معل�ما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شته )100%( وذلك اىل ال�شيد /حمدان �شلطان خمي�ص بن خادم ال�ش�يدي المارات 
اجلن�شية بن�شبة )50%( واىل ال�شيد / وقا�ص رزاق حممد رزاق - باك�شتان اجلن�شية بن�شبة )50%( يف 
الرخ�شة )ج�شر الن�شاف للمقاولت الفنية( تاأ�ش�شت باأم�ارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )726333( 
)ج�شر  من  التجاري  ال�شم  التغري  مت   : التعديالت  بال�شارقه.  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  ال�شادرة 
الن�شاف للمقاولت الفنية( اىل )بيت الن�شاف للمقاولت البناء(. مت التغيري ال�شكل من )م�ؤ�ش�شة فردية 
ب�كيل خدمات( اىل )�شركة ذات م�ش�ؤلية حمدودة(. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن 
الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف 
يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية

الكاتب العدل   
�شناعية 5/ ال�شارقة 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 645

ليكن معل�ماً للجميع باأن : ال�شيدة/�شغرى �شامل عبيد �شامل بن �شرم - اجلن�شية:الإمارات ترغب 
يف البيع والتنازل عن )5%( من كامل ح�شتها البالغة )100%( اإىل ال�شيد/ عبدالعزيز حممد 
�شرم  بن  �شامل  )�شغرى  امل�شماه  الرخ�شة  يف  الإم���ارات.  اجلن�شية:   - علي  اآل  اخلمريي  عبدالغني 
رقم  برخ�شة  بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  ال�شادرة  القان�نية(  وال�شت�شارات  للمحاماة 
)776010(. تعديالت اأخرى: تغيري ال�شكل القان�ين للرخ�شة من )م�ؤ�ش�شة فردية( اإىل )�شركة 
اأعمال مهنية( - تغيري ال�شم التجاري للرخ�شة من )�شغرى �شامل بن �شرم للمحاماة وال�شت�شارات 
القان�نية(.  وال�شت�شارات  للمحاماة  وعبدالعزيز اخلمريي  بن �شرم  �شامل  اإىل )�شغرى  القان�نية( 
2013 يف �شان  امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحت��ادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�ص 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
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ليكن معل�ماً للجميع باأن : ال�شيد/ حممد جاهد حممد رفيق - اجلن�شية:بنغالدي�ص 
اإىل   )100%( البالغة  ح�شته  كامل  من   )%40( عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ال�شيد/ بي�ص واجد دا�ص هرادندا�ص - اجلن�شية : بنغالدي�ص  يف الرخ�شة امل�شماه )باب 
امليزان ل�شيانة ال�شيارات( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة 
 )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص  لي�جد.  اأخرى:  تعديالت   )780237( رقم 
. فقد  العدل  الكاتب  2013 يف �شان  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة   من احكام  
اليه  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  يتم  �ش�ف  وانه  للعلم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى 
بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل   
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ليكن معل�ماً للجميع باأن : ال�شيد/ خالد على اأحمد عبداهلل املطرو�شي - اجلن�شية : الإمارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )%5( اإىل ال�شيد/ كاندابان حمزه كاندابان 
ك�نهى حمى الدين - اجلن�شية: الهند. وال�شيد/ مروان زايد الغزي - اجلن�شية :�ش�ريا يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )5%( اإىل ال�شيد/ كاندابان حمزه كاندابان ك�نهى 
حمى الدين - اجلن�شية: الهند. يف الرخ�شة امل�شماه )مركز ليمار الطبي( ال�شادرة من دائرة 
ال�شكل  تغيري  اأخرى:  تعديالت   )519177( رقم  برخ�شة  بال�شارقة  الإقت�شادية  التنمية 

القان�ين للرخ�شة من )�شركة اأعمال مهنية( اإىل )وكيل خدمات(
 2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القان�ن  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
الت�شديق  على  للعلم وانه �ش�ف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  . فقد  العدل  الكاتب  �شان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�شب�عني من  اليه بعد  امل�شار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
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واأ�شارت العديد من الدرا�شات اإىل 
ف���ائ��د ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي منخف�ص 
الكرب�هيدرات للم�شاعدة يف حرق ال�شعرات 

احلرارية والتخل�ص من ده�ن البطن.
الأحيان،  بع�ص  يف  �شعبا  هذا  يبدو  وقد 
امل�شاعدة  ميكنها  الأطعمة  بع�ص  ولكن 
وقع  اإذا  البطن  ده���ن  م��ن  التخل�ص  يف 

ت�شمينها يف النظام الغذائي.

- البي�ض:
يعد البي�ص من اأكرث الأطعمة ال�شحية 

التي ميكن اأن ي�شتهلكها الإن�شان.
ع������ايل  ب��ال��ب��������������������روت��ني  غ������ني  وه����   
ال�شح�����ية  وال��ده������������������ن  اجل������������دة 
واملعادن  الفيتامينات  من  وال�ع������ديد 

الأ�شا�شية.
اخل�شائ�ص  ب��ع�����ص  اأي�����ش��ا  ول��دي��ه��م 
ال��ف��ري��دة ال��ت��ي ت��ع��زز ف��ق��دان ال����زن 
احلرارية  ال�شعرات  منخف�شة  ك�نها 
وغ���ن���ي���ة ب��ال��ع��ن��ا���ش��ر ال���غ���ذائ���ي���ة ما 
لفرتة  بال�شبع  ال�شع�ر  على  ي�شاعدك 

اأط�ل وتقليل ال�شهية.

- املك�شرات والبذور:
والبذور  املك�شرات  م��ن  العديد  وحت��ت���ي 
الكرب�هيدرات  من  منخف�شة  ن�شبة  على 
الده�ن  م���ن  ع��ال��ي��ة  ون�����ش��ب��ة  ال�����ش��اف��ي��ة 
ال�شحية، ما يجعلها منا�شبة متاما لنظام 

غذائي منخف�ص الكرب�هيدرات.
اأن��ه��ا حت��ت���ي ع��ل��ى ن�شبة ع��ال��ي��ة من  ك��م��ا 
ال�شحية،  ب���ال���ده����ن  وغ��ن��ي��ة  ال����ربوت����ني، 

الكرب�هيدرات  وق��ل��ي��ل��ة 
الب�شيطة.

والبذور  املك�شرات  وت�شاعد 
يف حتفيز اجل�شم على حرق 

ال���ده����ن ال���زائ���دة وال��ت��خ��ل�����ص من 
ال�زن الزائد.

بالعنا�شر  م��ل��ي��ئ��ة  وامل����ك���������ش����رات   
الأك�شدة  وم�شادات  الغذائية 

وامل�������غ�������ن�������ي���������������ش�������ي��������م 

م�شت�يات  ت��ع��زز  ال��ت��ي  الأول���ي���ك  وح��م�����ص  والبامليت�ليك 
الك�لي�شرتول ال�شحية وفقدان الده�ن.

- الربوتني اخلايل من الدهون:
الأمر  يتعلق  ع��ن��دم��ا  غ��ذائ��ي  عن�شر  اأه���م  ه���  ال��ربوت��ني 

بخ�شارة الده�ن.
 وميكن اأن ي�شاعد تناول املزيد من الربوتني يف درء اجل�ع 

عن طريق زيادة م�شت�يات هرم�نات ال�شبع.
اأن  ال��ربوت��ني ميكن  اأن  ال��درا���ش��ات  العديد م��ن  واأظ��ه��رت 
ي�شاعد يف تعزيز التمثيل الغذائي الذي يعزز فقدان ال�زن 

وفقدان الده�ن احل�ش�ية.

- منتجات الألبان:
مليئة  الأل����ب����ان  م��ن��ت��ج��ات 
مب���������ش����ل ال������ل������ن، وه����� 
ي�����ش��اع��د على  ب���روت���ني 
كتلة  ت��ك���ي��ن  ت��ع��زي��ز 
اجل�����������ش�����م اخل����ال����ي����ة 

م��������ن ال�������ده��������ن 

ال�شعرات  امل��زي��د م��ن  ت�شاعدك على ح��رق  ب��دوره��ا  وال��ت��ي 
احلرارية.

عالية  ن�����ش��ب��ة  ع��ل��ى  الأل����ب����ان حت���ت����ي  م��ن��ت��ج��ات  ولأن 
بال�شبع  ال�شع�ر  على  ت�شاعدك  فهي  ال��ربوت��ني،  م��ن 
والر�شا.ووجدت بع�ص الأبحاث اأن اتباع نظام غذائي 
مبا�شر  ب�شكل  اأي�شا  يعزز  قد  الأل��ب��ان  مبنتجات  غني 
 Obesity يف  ُن�شرت  درا�شة  ال�زن.واأظهرت  فقدان 

ال�شمنة  من  يعان�ن  الذين  الأفراد  اأن   Research
مبنتجات  غنيا  غذائيا  نظاما  يتبع�ن  والذين  املفرطة 

الألبان، فقدوا قدرا اأكرب من الده�ن وال�زن يف اجل�شم 
تناول�ا  الذين  الآخرين  بالأفراد  مقارنة  ملح�ظ  ب�شكل 

ولكن  احل��راري��ة  ال�شعرات  م��ن  ال��ع��دد  نف�ص 
م��ع ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي منخف�ص 

الألبان.

وخ���������ش����روات  ف�����واك�����ه   -
طازجة:

غذائي  نظام  ات��ب��اع  �شي�شاعد 
التخل�ص  ع���ل���ى  ن���ب���ات���ي 

م�������ن ال������ده�������ن 
احل���������������ش��������ي�������ة. 

وي�����������ش�����ي�����ف امل���������اء 
والأل����ي����اف امل�����ج�����دة يف 
حجما  واخل�شروات  الف�اكه 
على  الأط��ب��اق.وال��ت��ف��اح  اإىل 

اخل�ش��ص  وج�������ه 
مليء بالفالف�ن�يد 

ال�شحية  والألياف 
ت�شاعد  قد  التي 

يف حرق ده�ن 
البطن.
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة :�شركة دوجن وي للمالب�ض - ذ م م    
ال�شكل   - املرقبات   - جنكان  ع��ب��داهلل  ابراهيم  ع��ب��داهلل  ملك   302 رق��م  مكتب   : العن�ان 
بال�شجل  القيد  رق��م   554443  : الرخ�شة  رق��م  حم���دودة  م�ش�ؤولية  ذات   : ال��ق��ان���ين 
ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  66422 مب���ج��ب   : ال��ت��ج��اري 
مب�جب  وذل���ك  اأع����اله،  امل��ذك���رة  ال�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
2017/11/19 وامل����ث���ق ل���دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دبي  ب��ت��اري��خ  ق����رار حم��اك��م دب���ي 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  من  وعلى   2017/11/29 بتاريخ 
مكتب  ملك   3 رق��م  مكتب   : العن�ان  قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه  الكتبي  املعني 
 04-3215355 ه��ات��ف   - الوىل  ال��ق���ز   - ب��ردب��ي   - امل���ؤق��ت��ة  ال��ل��ج��ن��ة  دب���ي  ع��ه��د   ويل 
فاك�ص : 3215356-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�شارك�ه حما�شب�ن قان�ني�ن
 العن�ان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة - بردبي - الق�ز 
هذا  مب�جب   -  04-3215356  : فاك�ص   04-3215355 هاتف   - الوىل 
اأعاله  املذك�ر  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
لت�شفية  �شركة دوجن وي للمالب�ص - ذ م م  وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/11/19 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/11/29 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
�شركة /بي اأر �شي اأم بي ميداإ�شت برتوليم ليمتد �ص.م.ح منطقة حرة ، )رخ�شة رقم 3173(  
، دول��ة المارات  ،  دبي   81101 ب���� مدينة دبي املنطقة احل��رة ملطار دبي ، �ص ب  والكائنة 
ال�شركة  ه��ذه  ترغب   ، دب��ي  ملطار  احل��رة  املنطقة  �شلطة  ل��دى  واملرخ�شة   ، املتحدة  العربية 
املذك�رة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه ب�ا�شطة جمل�ص الإدارة يف اإجتماعه الذي 
باأى  ال�شركة  تهيب   ، لذلك  وفقا  ال�شركة.  اغ��الق وحل  ب�شاأن   2018/5/23 بتاريخ  عقد 
طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى م�اجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 

ي�ما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�شجل او الت�شال ب : 
ال�شادة / بي اأر �شي اأم بي ميداإ�شت برتوليم ليمتد - �ص م ح  

�ص ب : 81101 دبي
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 3687324 4 971+  
 zhanghongqiang777@hotmail.com : الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 15 ي�ما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

لدى حمكمة راأ�ص اخليمة الإبتدائية ... امل�قرة  - الكاتب العدل
 اإنذار عدىل - رقم الت�شديق 2021/9885 

مقدم من : املنذر / �شقر �شاند لتهيئة الرمال ميثلها مالكها ومديرها ال�شيد/ نا�شر حممد عبيد علي اخلاطري - اإماراتي اجلن�شية - بال�كالة عنه 
ال�شيد/ ابراهيم ممدوح ابراهيم الد�ش�قي مب�جب ال�كالة رقم 8142 ل�شنة 2021 ت�شديقات كاتب عدل راأ�ص اخليمة مقيمة يف اإمارة راأ�ص اخليمة 
- هاتف رقم  0501950141 ))�ش�د((  /املنذر اليه / نا�شر ح�شني نا�شر عطيه - ميني اجلن�شية  الكائن يف اإمارة راأ�ص اخليمة - منطقة الق�شيدات 

- يعمل لدى �شركة  احلمرا للخدمات البيئية  هاتف رقم 0522258232  وهاتف رقم 0505790098  وهاتف 0505100570   
امل��ش��ع  :- )اإخطار عدىل - تكليف بال�فاء( 

مب�جب ال�شيكات التالية :

قيمة ال�شيك ا�شم البنك امل�شحوب عليه تاريخ اإ�شتحقاق ال�شيكرقم ال�شيكم 
درهم بنك امل�شرق10000202019/9/28  10000
درهم بنك امل�شرق20000212019/11/30  27261
درهم بنك امل�شرق30000252019/11/30  51701

درهم اإجمايل املبالغ امل�شتحقة على املنذر اليه   88962
نداينكم مببلغ )88962 درهم( - فقط ثمانية وثمان�ن الفا وت�شعمائة واثنان و�شت�ن درهما ، اإل اأنه ولدى مطالبة م�كلنا اإياكم باداء مبلغ املدي�نية 
بال�فاء  املاثل لتكليفكم  الإن��ذار  اإىل ت�جيه  بنا  ، وه� ما حدا  اأو م�ش�غ قان�ين و�شرعي  اأحجمتم عن �شداد املرت�شد يف ذمتكم ل�شاحلنا دون مربر   ،

مببلغ  املدي�ينة. 
))لذلك(( ، فاإننا نت�جه بهذا الإنذار لكم لتكليفكم بال�فاء مببلغ املدي�نية املقدر ب�)88962 درهم( - فقط ثمانية وثمان�ن الفا وت�شعمائة واثنان 
و�شت�ن درهما والفائدة القان�نية من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد للعلم مب�شم�نه و�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتكم ، لئال يك�ن لكم حجة من بعده 
، وذلك يف م�عد غايته خم�شة اأيام من تاريخ ت�شلمكم هذا الإنذار ، واإل �شن�شطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القان�نية �شدكم نح� املطالبة ب�شداد املبلغ 

املطالب به والفائدة القان�نية ب�اقع %12 من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد. 
اإبراهيم ممدوح الد�شوقي  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
اإعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر 

رقم الدعوى 2021/280  جتاري جزئي
ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب م��دع��ي / حم��م��د ادري�������ص حم��م��د ك��ب��ري اح��م��د اجل��ن�����ش��ي��ة / 
والبال�شرت  الطاب�ق  لأع��م��ال  الدين  جمال   / عليه  اىل/م��دع��ي  بنجالدي�ص. 
اخليمة  راأ����ص  حمكمة  ام���ام  باحل�ش�ر  مكلف  ف��ان��ت  اجلن�شية.  والأر���ش��ي��ات  
الإبتدائية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل حممد عنك يف ال�شاعة 08:30 من ي�م 
اخلمي�ص امل�افق 2021-06-17 لالجابة علي الدع�ى و تقدمي ما لديك 
او ار�شال وكيل عنك يف  ، و يف حالة تخلقك عن احل�ش�ر  من بيانات و دف���ع 

ال�قت املحدد فاأن املحكمة �شتبا�شر الدع�ى غيابيا.
مدير الدعوى 
حممد �شامح حممد احلنفي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)كلي(  جتاري   AJCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000853/ 
اإىل املحك�م عليه : حممد �شقر حممد عبيد ال�ش�يدي ال�ش�يدي  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ بنك راأ�ص اخليمة ال�طني - �ص م ع  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطل�ب 
تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �شامال الر�ش�م وامل�شاريف : 1559146.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.
القا�شي / عبداهلل املر�شدي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0004797 يف  الدعوى رقم

اإىل املحك�م عليه 1- ور�شة �شريلنكا ل�شيانة ال�شيارات ذ م م
دلن��شى ث��شارا  ك�جنانيجى   -3  ، اتهتهانياكا  فريناندو  �شاجنى  �شن�بي��ص   -2

9148304   9148303  9148302
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/03/16 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدع�ى املذك�رة بالرقم 

اأعاله ل�شالح بنك  اب�ظبي الول بالتايل:
ن�ص احلكم / حكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري: بالزام املدعى عليهم بالت�شامن والت�شامم باأن ي�ؤدوا 
وواحد  و�شبعمائة  األف  )�شتمائة وثالثة وثالث�ن  درهم،   633،701.65 وقدره  مبلغ  املدعى  للبنك 
درهم و�شته وخم�ش�ن فل�شا(، والفائدة القان�نية ب�اقع 2% �شن�يا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى 
متام ال�شداد على األ تتجاوز الفائدة املبلغ املق�شى به، والزامهم بالر�ش�م وامل�شاريف و500 درهم مقابل 
اعتبارا  القان�نية  املدة  املحاماة ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل  اأتعاب 

من الي�م التايل لن�شره.
القا�شي/ خلود �شيف مطر الزعابي 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شيدلية �شحر - ذ م م   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001761/ 

اإىل املحك�م عليه : �شيدلية �شحر - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �ش�رة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ كي�ر للتجهيزات الطبية - ذ م م  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطل�ب   تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �شامال الر�ش�م وامل�شاريف 46796 درهم ، بالإ�شافة 

اىل الفائدة القان�نية ب�اقع %14 من تاريخ 2019/1/29 حتى متام ال�شداد. 
تاريخ  ي�ما من   )15( اأعاله خالل  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.
القا�شي /معت�شم احمد �شمري ابو �شادي 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�شر ملوعد اجتماع خربة

يف الق�شية رقم 3072/2020 مدنی جزئی عجمان
اىل املدعى عليه / 1-حممد عادل ر�شيد ر�شيد اأحمد

يت�جب عليكم با حل�ش�ر ب�شخ�شكم اأو وكيل قان�ين لجتماع اخلربة املحدد له جل�شة ي�م 
الربعاء امل�افق 16-06-2021 عن بعد با�شتخدام برنامج الت�ا�شل املرئى )تطبيق زووم( 

يف متام ال�شاعة العا�شرة والن�شف �شباحا عن طريق الرابط املرفق اأدناه 
https://us04web.zoom.us/j/3726922322?pwd=THIHR1BwOXA0M 3RMSTFpSWxvR1dOZz09

املرف�عه �شدكم : من املدعى : حممد على را�شد 
كما يرجى الت�ا�شل مع اخلبري املنتدب على الربيد

exp.dr.ebraheim@gmail.com
و هاتف رقم 0506805000 

ويف حالة عدم ح�ش�ركم �شتبا�شر اخلربة عملها 
عن اللجنة اخلبري العقاري
د.ابراهيم علی لهب�س

اإجتماع خربة 

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
املو�شوع/ دعوة حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية عن بعد

يف الدعوى رقم 926/2020 ا�شتئناف جتاري
املعلن اإليهم / امل�شتاأنف �شدها الأويل : �شركة ال�ادي الأخ�شر للعقارات )ذ.م.م(

امل�شتاأنف �شدها الثانية - �شركة ي�شيل وادي امل�شاهمة لت�شاميم العقارية والإن�شاءات ال�شناعة والتجارة
بالإ�ش�ارة اإل�ى الق�رار ال�ش�ار م�ن عدال�ة حمكم�ة ا�ش�تنناف دب�ي امل��قرة ون�دبنا خبي�را ح�ش�ابيا ف�ي ال�دع�ى 
ي��م  وذل�ك   ، بع�د  ع�ن  الأول  احل�ش�ابية  اخلب�رة  لجتم�اع  احل�ش��ر  م�نكم  يرج�ى  ل�ذا  اأع�����اله  امل�ذك�رة 
�ش��تيه  ع�ن ط�ري�ق مكامل�ة  وذل�ك  والن�ش�ف ع�ش�را،  الرابع�ة  ال�ش�اعة   ،20/06/2021 امل�اف�ق  الأح�د 
ل�ذا  �ش�ت�ر،  اأب�ل  ومتج�ر  �ش�ت�ر  ب�الي  ج��ج�ل  عل�ى  مت��فر  وه��   )  ZOOM  ( برن�امج  ط�ري�ق  ع�ن 
يرج�ي حتمي�ل الربن�امج والت�ش�جيل واإر�ش�ال الربي�د الإلكرتون�ي امل�شجل اإلينا على الربي�د الإلكرتون�ي 
)EXPERT@lgaauditing.com لك�ي ي�تم اإ�ش�افتكم عل�ى الربن�ام�ج حل�ش��ر الجتم�اع كم�ا 

يرج�ى احل�ش��ر بامل�ع�د امل�ذك�ر واإر�ش�ال ك�اف�ة امل�ش�تندات املتطق�ة بالدع�ى. 
ليلي غامن احلمريي
خبري ح�شابي رقم )100( لدى حماكم دبي
حما�شب قانوين مرخ�س لدى وزارة الإقت�شاد قيد رقم )592( 

اإجتماع خربة 
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اإعالن بالن�شر
رقم )2021/4514(

املنذره : اروما لتجارة امل�اد الغذائية ذ م م 
املنذر اإليها : كي ج� فالك�ن خلدمات اإدارة امل�شاريع ذ.م.م

نخطركم مب�جب هذا النذار ب�شرورة التي:
ذم�تكم  ف�ي  املرت�ش�د  ال�شيك  قيم�ة  دره�����م   154،000 وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة 
وذل�ك خ�الل خم�شة اأي�ام م�ن ت�اريخ ن�ش�ر ه�ذا الإن�ذار، وال �ش�ف ت�شطر املن�ذرة اإل�ى 
اتخ�اذ ك�اف�ة الج�راءات القان�ني�ة الالزم�ة ومنه�ا ا�شت�شدار ام�ر اداء ف�ي م��اجهتكم 
لل�زامكم مب�ا �ش�بق ذك�ره بال�شافة اإل�ى حتميلكم كافة الر�ش�م وامل�شاريف املقررة مع 

حفظ كافة احلق�ق القان�نية الأخري للطالب. ولأجل العلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/5166(
بنك راأ�ص اخليمة ال�طني )�ص.م.ع(

 �شد / املنذر اإليهم / 1- جمم�عة لندن لالأعمال )�ص.ذ.م.م(
) اجلن�شية  )بريطاين  ارن�لد  جاري   -2

) اجلن�شية  )عراقي  ال�شامراين  ح�شن  فليح  حممد   -3
امل��ش�ع / تكليف بال�فاء ب�شداد مبلغ وقدره 2،817،295.00 درهم فقط ملي�نان وثمامنائة و�شبعة ع�شر األفاً 

ومائتان وخم�شة وت�شع�ن درهماً بالإ�شافة ايل الفائدة القان�نية %12
املدي�نية  �شداد  ال�ش�امنني ب�شرورة  والكف�الء  الرئي�ش�ي  امل�دين  ك�ل م�ن  الإن�ذار يخط�ر  املن�ذر مب�ج�ب ه�ذا  ف�اإن   
درهماً  وت�شع�ن  وخم�شة  ومائتان  األفاً  ع�شر  و�شبعة  وثمامنائة  ملي�نان  فقط  درهم   2،817،295.00 البالغة  
الإن�ذار،  ه�ذا  ت�اريخ  م�ن  اأي�ام  خم�ش�ة   )5( اأق�ش�اها  م�ده  وخ�الل  ف��را   %12 القان�نية  الفائدة  ايل  بالإ�شافة 
وف�ي ح�ال ف�ش�لك�م ف�ي �ش�داد كام�ل املدي�ني�ة خ�الل امل�دة امل�ذك�رة اأع�اله ، �ش�يبادر املن�ذر اإل�ى رف�ع الأم�ر للمحكم�ة 
املخت�ش�ة واتخ�اذ كاف�ة الإج�راءات القان�ني�ة �ش�دكم ل�شت�ش�دار اأم�ر اأدا�ش�فقاً للمادتني )63،62 ( م�ن الالئح�ة 
التنفيذي�ة لق�ان�ن الإج�راءات املدني�ة، وذل�ك حفاظ�اً ع�ل�ى ك�اف�ة ح�ق��ق املن�ذر، م�ع املطالبة بالإ�شافة اإىل ما ذكر 

اأعاله بتحميلكم كافة الأتعاب ور�ش�م التقا�شي
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/5169(

املخطر / دبي للخر�شانة اجلاهزة - �ص.ذ.م.م
م م  ذ  البناء  ملقاولت  التقدم  رواد  املخطر اليهما / 1- 

�شامل عبد ال�شب�ر خلف احمد   -  2
ح�شاب  من  ال�شيكات  بتحرير  الثاين  اليه  املخطر  قام  اليهما  واملخطر  املخطرة  بني  جت��اري  تعامل  مب�جب 
املخطر اليها الأوىلل�شالح ولمر املخطرة ال�شيك رقم 000140 بتاريخ 2020/9/30 مببلغ 33768 
درهم م�شح�ب على بنك اب�ظبي التجاري وال�شيك رقم 000183 مببلغ 33918 بتاريخ 2021/1/18 
ال�شيكات  تلك  تقدمي  ول��دى  دره��م   67686 ال�شيكات  قيمة  التجاري مبجم�ع  اب�ظبي  بنك  على  م�شح�ب 
بتاريخ ا�شتحقاقها ارجتعت بدون �شرف لعدم كفاية الر�شيد وحيث ان املخطر اليهما ممتنعني عن ال�شداد 
اأيام من تاريخ تبلغهما بالخطار ل�فاء و�شداد  ولذلك فان املخطرة تخطر املخطر اليهما ومتهلهما خم�شة 
املرت�شد من قيمة ال�شيكات املرجتعة مبلغ وقدره 67686 درهم )�شبعة و�شت�ن الف و�شتمائة و�شتة وثمان�ن 
درهما( وبخالف ذلك فان املخطرة �شتك�ن م�شطراً اإىل اتخاذ الإجراءات القان�نية و اإقامة الدع�ى يف �شبيل 

اإلزام املخطر اليهما باملبلغ املذك�ر بعاليه بالإ�شافة اإىل الر�ش�م وامل�شاريف والف�ائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/5173(

املنذرة / �ش�ركة باحل�ش�ا للعق�ارات ف�رع م�ن �ش�ركة باحل�ش�ا الدولي�ة ذ.م.م ومقره�ا بن�اي�ة باحل�ش�ا 
اأب� هيل - ه�ر العنز �شرق � دبي �� هاتف رقم: 0543580555 � �ص . ب 1286 دبي، 

�شد 
الكرامة   -1 باحل�شا  بناية   -  1 رق��م  الم���ان لالعالنات - حم��ل  /ع��دن  ال�شادة   : اإل��ي��ه  امل��ن��ذر 

-بردبي
ع�ن   2021/4/25 ت�اريخ  م�ن  امل�ش�تحقة  الإيج�ار  ب�دلت  �ش�داد  ب�ش�رورة  املن�ذرة  تخط�ركم 
ال�ع�ي�ن امل��ؤجرة املذك�رة اأعاله ، وذل�ك خ�الل 30 ي��م م�ن ت�اريخ الن�ش�ر واإل �شت�شطر ال�ش�ركة 
اإتخ�اذ كاف�ة الأج�راءات القان�ني�ة الالزم�ة حي�الكم للمط�الب�ة ب�الإخالء واإ�ش�رتداد  املن�ذرة ال�ى 
حق�قه�ا املالي�ة ، ف�ش�ال ع�ن ت�ح�م�ي�لكم ر�ش��م وم�ش�اريف التقا�شي مع حفظ كافة حق�ق املنذرة 

الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/5165(
بنك راأ�ص اخليمة ال�طني )�ص.م.ع(

�شد / املنذر اإليهم / 1- انات�ليا م�شاوي تركية )�ص.ذ.م.م(
ارن�لد )بريطاين اجلن�شية( جاري   -2

اجلن�شية( )عراقي  ال�شامراين  ح�شن  فليح  حممد   -3
امل��ش�ع / تكليف بال�فاء ب�شداد مبلغ وقدره 1،137،605،00 درهم فقط ملي�ن، ومائة و�شبعة وثالث�ن األف 

و�شتمائة وخم�شة درهماً بالإ�شافة ايل الفائدة القان�نية %12
املدي�نية  �شداد  ال�ش�امنني ب�شرورة  والكف�الء  الرئي�ش�ي  امل�دين  ك�ل م�ن  الإن�ذار يخط�ر  املن�ذر مب�ج�ب ه�ذا  ف�اإن   
البالغة  1،137،605،00 درهم فقط ملي�ن، ومائة و�شبعة وثالث�ن األف و�شتمائة وخم�شة درهماً بالإ�شافة اىل 
الفائدة القان�نية 12% ف��را وخ�الل م�ده اأق�ش�اها )5( خم�ش�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ ه�ذا الإن�ذار، وف�ي ح�ال ف�ش�لك�م 
اإل�ى رف�ع الأم�ر للمحكم�ة املخت�ش�ة واتخ�اذ  ف�ي �ش�داد كام�ل املدي�ني�ة خ�الل امل�دة امل�ذك�رة اأع�اله ، �ش�يبادر املن�ذر 
كاف�ة الإج�راءات القان�ني�ة �ش�دكم ل�شت�ش�دار اأم�ر اأدا�ش�فقاً للمادتني )63،62 ( م�ن الالئح�ة التنفيذي�ة لق�ان�ن 
الإج�راءات املدني�ة، وذل�ك حفاظ�اً ع�ل�ى ك�اف�ة ح�ق��ق املن�ذر، م�ع املطالبة بالإ�شافة اإىل ما ذكر اأعاله بتحميلكم كافة 

الأتعاب ور�ش�م التقا�شي
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
انذار عديل بالن�شر

رقم الإنذار )2021/3857(
املنذر/ عقارات بن �ش�قات  - رخ�شة جتارية رقم )230980( 

�شد / املنذر اإليه/ ك�لديب �شينغ ج�رديال �شينغ  - اجلن�شية الهند
تت�جه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها الإنذار الآتي :- 
تت�جه املنذرة بهذا الإنذاراىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي:

ب�شرورة ب�شداد مبلغ وقدره/= 49،358،66 درهم مف�شله )مبلغ وقدره/= 6،008 درهم جزء من قيمة ال�شيك 
املرجتع دون �شرف رقم 000030 امل�شح�ب علي بنك راأ�ص اخليمة امل�شتحق الدفع بتاريخ 2020/1/15  الذي 
ميثل قيمة بدل الإيجار الفرتة من 2020/1/15 وحتى تاريخ 2020/2/28 بالإ�شافة اىل مبلغ وقدره/= 
43،178،16 درهم و التي متثل قيمة بدل الإيجار عن الفرتة من 2020/3/1 وحتى 2020/9/30 تاريخ 
�شرعة  مع  اإي��ج��اري(  �شهادة  ت�شجيل  قيمة  دره��م   172،50 وق���دره/=  مبلغ  اىل  بالإ�شافة  امل��اأج���ر  مفتاح  ت�شليم 
مراجعة املنذر اليه للمنذره لتحرير عقد الإيجار عن ال�شنة الإيجارية اجلديدة وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ 
�شهر  وذلك خالل  وال�شاغلني  ال�ش�اغل  خالية من  امل�ؤجره  العني  وت�شليم  الإخ��الء  واإل  الإخطار  هذا  اإ�شتالمكم 
واحد من تاريخ ا�شتالمكم هذا الإخطار مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �شغل املاأج�ر دون 

�شداد والر�ش�م و امل�شاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4958(

املنذر : مزارع العني لالنتاج احلي�اين
املنذر اإليه : 1-�شركة ا�شامة احمد لتجارة امل�اد الغذائية

ا�شامة احمد عمران احمد  -2
ينذر املنذر املنذر اليهما ب�شرورة �شداد مبلغ وقدرة 249،922 درهم )فقط مئتان 
وت�شعة واربع�ن األف ت�شعمائة واثنان وع�شرون درهم ل غري( وذلك مقابل قيمة الدين 
وعلمكم  ا�شتالمكم  تاريخ  اأي��ام من  اأق�شاها خم�شة  م��دة  وذل��ك يف  ذمتها  املرت�شد يف 
املبالغ  ب��رد  للمطالبة  للق�شاء  للج�ء  اأ�شفة  املنذرة  �شت�شطر  واإل  الإن���ذار  مب�شم�ن 
امل�شددة وذلك وفقا للقان�ن و�شروط التعاقد وذلك بخالف املطالبة بالتع�ي�ص عن 

الأ�شرار املادية واملعن�ية واحتجاز الأم�ال بدون وجه حق.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/5168(

املنذرة : دان�ي - �ص ذ م م 
املنذر اإليها: ال�ش�يهات للمقاولت و ال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�ص ال�احد ذ م م

)جمه�ل حمل الإقامة(
عبارة عن مبلغ  دره��م وهي  الف  ثمان�ن  دره��م   80،000 وق��دره  ب�شداد مبلغ مدي�نية مرت�شد  تنذركم  املنذرة 
62،000 قيمة املبالغ املرت�شدة عن العمال املنفذة بالإ�شافة اإىل مبلغ 12،000 درهم وه� عبارة عن حمتجزات 
املنذرة مع  2016 تعاقد  11 ابريل  اأنه ومب�جب عقد اتفاق م�ؤرخ يف  ال�شمان )RETINTION( - حيث 
املنذر اإليها على اأن تق�م املنذرة باأعمال ت�ريد وتركيب نظام الكردل ن�ع م�ن�ريل وبعد اإنتهاء املنذرة من تنفيذ 
املبلغ  �شداد  اأمتنعت عن  اأنها  اإّل   ، اإليها  املنذر  ت�شلمته  والتي  اليها  املنذر  باإر�شال ك�شف ح�شاب اىل  الأعمال قامت 
املرت�شد دون مربر اأو م�ش�غ قان�ين م�شروع ولزالت م�شتحقة يف ذمتكم ومت�جبة ال�شداد اإيل املنذرة. وذلك خالل 
املدة القان�نية �شندا لن�ص املادة  2/25 من القان�ن رقم 27 ل�شنة 2007 ب�ج�ب �شداد مبلغ مدي�نية املرت�شد 
وذلك خالل خم�شة اأيام من تاريخ الن�شر لهذا الإن��ذار.  يف حال تخلفكم عن ال�شداد خالل الفرتة املذك�رة، فاإننا 
�شن�شطر لتخاذ كافة الإجراءات القان�نية يف حقكم ل�شتيفاء املبالغ املرت�شدة يف ذمتكم والبالغة 80،000 درهم 

“ ثمان�ن األف درهم بالإ�شافة اإىل الر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 647
المارات   - الب�شتكي  �شريف احمد حممد  ف�ؤاد حممد   / ال�شيد  باأن  للجميع  ليكن معل�ما 
ال�شيد/  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
امل�شماه )جبل اجلليد لتجارة  اب� را�ص، فل�شطني اجلن�شية بالرخ�شة  حممد جمعه عا�ش�ر 
ال�شادرة  ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )628585(  بامارة  تاأ�ش�شت  الي�ص كرمي والذرة( 

من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقه
تعديالت اخرى: - تغيري ال�شكل القان�ين من م�ؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات.

 2013 وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 644

ليكن معل�م�ا للجمي�ع ب�اأن ال�شيد : حمم�د جمي�ب م�حم�د ام�ني - اجلن�شية : �شريالنكا، 
ال�ش�يدة  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�ش�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب 
)العام�ل  امل�ش�ماه  الرخ�ش�ة  ف�ي  �ش�ريالنكا،   : اجلن�ش�ية   - رفي�ق  حم�م�د  نزيل�ه  فاطم�ه   :
رق�م  رخ�ش�ة  مب�ج�ب  ال�شارقة  ب�اإم�ارة  تاأ�ش�ش�ت  امل�شتندات(  وت�ش��ير  الطباع�ة  ل�خ�دمات 

)785049( ال�ش�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�ش�ادية بال�شارقة. تعديالت اأخرى:
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 646
البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  باك�شتان   - يا�شني  حممد  بن  ح�شن  حممد  ال�شيد/  ب��اأن  للجميع  معل�ما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شته )100%( وذلك اىل ال�شيد /حمدان �شلطان خمي�ص بن خادم ال�ش�يدي المارات 
اجلن�شية بن�شبة )50%( واىل ال�شيد / وقا�ص رزاق حممد رزاق - باك�شتان اجلن�شية بن�شبة )50%( يف 
الرخ�شة )ج�شر الن�شاف للمقاولت الفنية( تاأ�ش�شت باأم�ارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )726333( 
)ج�شر  من  التجاري  ال�شم  التغري  مت   : التعديالت  بال�شارقه.  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  ال�شادرة 
الن�شاف للمقاولت الفنية( اىل )بيت الن�شاف للمقاولت البناء(. مت التغيري ال�شكل من )م�ؤ�ش�شة فردية 
ب�كيل خدمات( اىل )�شركة ذات م�ش�ؤلية حمدودة(. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن 
الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف 
يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية

الكاتب العدل   
�شناعية 5/ ال�شارقة 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 645

ليكن معل�ماً للجميع باأن : ال�شيدة/�شغرى �شامل عبيد �شامل بن �شرم - اجلن�شية:الإمارات ترغب 
يف البيع والتنازل عن )5%( من كامل ح�شتها البالغة )100%( اإىل ال�شيد/ عبدالعزيز حممد 
�شرم  بن  �شامل  )�شغرى  امل�شماه  الرخ�شة  يف  الإم���ارات.  اجلن�شية:   - علي  اآل  اخلمريي  عبدالغني 
رقم  برخ�شة  بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  ال�شادرة  القان�نية(  وال�شت�شارات  للمحاماة 
)776010(. تعديالت اأخرى: تغيري ال�شكل القان�ين للرخ�شة من )م�ؤ�ش�شة فردية( اإىل )�شركة 
اأعمال مهنية( - تغيري ال�شم التجاري للرخ�شة من )�شغرى �شامل بن �شرم للمحاماة وال�شت�شارات 
القان�نية(.  وال�شت�شارات  للمحاماة  وعبدالعزيز اخلمريي  بن �شرم  �شامل  اإىل )�شغرى  القان�نية( 
2013 يف �شان  امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحت��ادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�ص 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية

الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 643

ليكن معل�ماً للجميع باأن : ال�شيد/ حممد جاهد حممد رفيق - اجلن�شية:بنغالدي�ص 
اإىل   )100%( البالغة  ح�شته  كامل  من   )%40( عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ال�شيد/ بي�ص واجد دا�ص هرادندا�ص - اجلن�شية : بنغالدي�ص  يف الرخ�شة امل�شماه )باب 
امليزان ل�شيانة ال�شيارات( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة 
 )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص  لي�جد.  اأخرى:  تعديالت   )780237( رقم 
. فقد  العدل  الكاتب  2013 يف �شان  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة   من احكام  
اليه  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  يتم  �ش�ف  وانه  للعلم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى 
بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 649

ليكن معل�ماً للجميع باأن : ال�شيد/ خالد على اأحمد عبداهلل املطرو�شي - اجلن�شية : الإمارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )%5( اإىل ال�شيد/ كاندابان حمزه كاندابان 
ك�نهى حمى الدين - اجلن�شية: الهند. وال�شيد/ مروان زايد الغزي - اجلن�شية :�ش�ريا يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )5%( اإىل ال�شيد/ كاندابان حمزه كاندابان ك�نهى 
حمى الدين - اجلن�شية: الهند. يف الرخ�شة امل�شماه )مركز ليمار الطبي( ال�شادرة من دائرة 
ال�شكل  تغيري  اأخرى:  تعديالت   )519177( رقم  برخ�شة  بال�شارقة  الإقت�شادية  التنمية 

القان�ين للرخ�شة من )�شركة اأعمال مهنية( اإىل )وكيل خدمات(
 2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القان�ن  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
الت�شديق  على  للعلم وانه �ش�ف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  . فقد  العدل  الكاتب  �شان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�شب�عني من  اليه بعد  امل�شار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 648
البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  باك�شتاين  غل  اك��رب  علي  �شردار  ال�شيد/  ب��اأن  للجميع  معل�ما  ليكن 
تركي  ن����رزي  عبدالغفار  ال�شيد/  اىل  وذل��ك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل 
 ) امل�شتعملة  ال�شيارات  لتجارة  الحمر  )ال��ل���ن  امل�شماة  التجارية  الرخ�شة  يف  وذل��ك  اجلن�شية 
التجاري  ال�شم  تغيري  مت   - تاأ�ش�شت باأم�ارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة مهنية رقم )564110( 
من الل�ن الحمر لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة وقطع غيارها اىل ال�شد البي�ص لتجارة ال�شيارات 
امل�شتعملة. مت تعديل الن�ش�اط التجاري جتارة �ش�يارات الركاب امل�شتعملة ذات املق�د الي�ش�رجتارة 

قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة اىل الن�شاط اجلديد جتارة �شيارات الركاب امل�شتعملة. 
2013 يف  وعمالبن�ص امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحت��ادي رقم )4( ل�شنة  
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية.
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

اعالن بالن�شر 
 3373/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  م�شطفى ابراهيم �شيخ بكرى - جمه�ل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ فاروق قائد حممد ال�شاعر  

وميثله / عبيد �شعيد علي عبيد ال�شام�شي  
قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)124768( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شاملة الر�ش�م.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1568/2021/207 تنفيذ جتاري  

م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2020/3879 اأمر اأداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1011300 درهم( ، �شامال للر�ش�م وامل�شاريف 

طالب الإعالن : �شيغ�رو ل��شطاء التاأمني - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطل�ب اإعالنه : 1- �شا�شني �ش�دهاكار �شانكار ا�شتيكار ا�شتيكار - �شفته بالق�شية : 

منفذ �شده - جمه�ل حمل الإقامة 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدع�ى  م��ش�ع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1011300( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
1121/2021/305 ا�شتئناف جتاري  

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شده /1- حممد ار�شد حممد �شليم  

جمه�ل حمل القامة
مبا ان امل�شتاأنف / بنك الإمارات دبي ال�طني - �ص م ع  

جتاري   2020/2864 رق��م  ب��ال��دع���ى  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار/احل��ك��م  ا�شتاأنف  ق��د 
 10.00 ال�شاعة  امل�افق 2021/6/27  الح��د  ي�م  لها جل�شه  وح��ددت  جزئي. 
او من ميثلكم  يقت�شي ح�ش�ركم  وعليه  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  �شباحا 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
اعالن بالن�شر 

 3511/2021/60 اأمر اأداء  
اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  الطائر ال�شديف لالأعمال الكهروميكانيكية )�ص ذ م م(

جمه�ل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ احلثب�ر للكهرباء )فرع من جمم�عة احلثب�ر( ذ م م  

وميثله / حممد جمال �شيف عبيد احلثب�ر الرميثي  
اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله وقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية  قد 
بتاريخ 2021/6/5 تكليفكم بال�فاء مبا جاء اأعاله وذلك من خالل 5 اأيام من ن�شر هذا 

الإعالن بال�فاء باملطالبة املذك�رة اأعاله. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

اعالن مدعي عليه بالن�شر   
يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0003048 اأمر اداء

اىل املدعي عليه : �شيد اأبرار علي �شيد م�شطفى - باك�شتاين اجلن�شية  
نعلمكم بان املدعي م�ؤ�ش�شة ام القرى للعقارات الإمارات العربية املتحدة / اجلن�شية  

قد اقام الدع�ى املذك�رة اأعاله
احلكم:- اأنه بتاريخ / 2021/4/8 -  قرار املحكمة / بعد الطالع على الأوراق : 

والزمته  الف درهم  : خم�شة ع�شر  للمدعية مبلغ  ي�ؤدي  باأن  املدعى عليه  باإلزام  ناأمر 
بالفائدة القان�نية ب�اقع 5% �شن�يا اعتبارا من تاريخ قيد الدع�ى وحتى متام ال�شداد 

والزمته بامل�شروفات. حرر بتاريخ  2021/6/9  / حرر ب�ا�شطة امل�ظف
مركز �شعادة املتعاملني

القا�شي / د. حممد �شليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0004303 اأمر اداء
اىل املدعي عليه : روؤوف خان مادر خان - افغاين اجلن�شية  

نعلمكم بان املدعي عمران حممد ار�شاد حممد ار�شاد باك�شتاين/ اجلن�شية  
قد اقام الدع�ى املذك�رة اأعاله للمطالبة و�شدر بحقكم احلكم التي : 

اأنه بتاريخ 2021/5/26
بعد الطالع على الوراق - نامر باإلزام املدعي عليه باأن ي�ؤدي للمدعي مبلغ ع�شرة اآلف 
الق�شائية  املطالبة  تاريخ  5% من  ب�اقع  القان�نية  بالفائدة  والزمته  درهم  وخم�شمائة 

وحتى ال�شداد التام والزمته  بالر�ش�م وامل�شروفات
حرر بتاريخ / 2021/6/7 - حرر ب�ا�شطة امل�ظف 

مركز �شعادة املتعاملني
القا�شي / د. حممد �شليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0004149 اأمر اداء
اإىل املدعى عليه : على حممد بي�مى ح�شن عبداملجيد م�شري/ اجلن�شية،

نعلمكم باأن املدعي حمدي حممد حممد ح�شانني م�شري/ اجلن�شية، 
قد اأقام الدع�ى املذك�رة اأعاله للمطالبة 0.0، لذا يجب عليكم احل�ش�ر اأمام حمكمة ال�شارقه، املحكمة البتدائية 
املدنيه امل�افق ال�شاعة لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات، ويف حالة عدم ح�ش�ركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ين�ب 

عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القان�نية يف غيابكم.
احلكم - انه بتاريخ 2021/05/24

بعد الطالع على الوراق
5% من  نامر باإلزام املدعي عليه باأن ي�ؤدي للمدعي مبلغ ت�شع�ن الف درهم والزمته بالفائدة القان�نية ب�اقع 

تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام والزمته بالر�ش�م وامل�شروفات 
حرر بتاريخ  2021/06/09 / حرر ب�ا�شطة امل�ظف

مركز �شعادة املتعاملني
القا�شي / د. حممد �شليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة ال�شارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)كلي(  جتاري   /  SHCFICICOM2017/ M0006916 يف  الدعوى رقم

اإىل / وايت �شيبا�ص انك
جمه�ل حمل الإقامة : يتم اإعالنها ب�ا�شطة ربان ال�شفينة �شريي��ص والرا�شيه حاليا مبيناء احلمرية بال�شارقة

نعلمكم باأن املدعي )ة( / بنك دي ك�مري�ص ات دي بالي�شمنت ا�ص ايه العن�ان / حمل الإقامة: دبي - منطقة الب�ابة مبنى 
3 - مركز دبي العاملي - الطابق 7 وحده رقم 708-707-706 رقم الهاتف: null خ�شم متدخل هج�مي / �شركة �شى 
ف�ر�ص فليت اأي اأن �شي العن�ان / حمل الإقامة : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - مكتب الكبان وم�شارك�ه للمحاماة 
وال�شت�شارات القان�نية - برج برزم - مكتب 2906 املدعي )ة( / بنك دي ك�مري�ص ات دي بالي�شمنت ا�ص ايه وهي �شركه 
م�شجله يف �ش�ي�شرا العن�ان / حمل الإقامة : مكتب جابر الن�شاري للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية - منطقة مي�شل�ن 
- بناية الع�ي�ص - الطابق الثالث - مكتب رقم 307 رقم الهاتف: null. قد اأقام الدع�ى املذك�رة اأعاله للمطالبة ب������  - 
تثبيت �شحة احلجز، بناء على طلب املتدخلة هج�ميا ً / �شركة �شي ف�ر�ص فليت اإي اإن �شي - وعن�انه / اإمارة دبي - منطقة 
اخلليج التجاري - مكتب الكبان وم�شارك�ه للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية - برج برزم - مكتب 2906. حيث قدم وكيل 
الدائرة  الدائرة  اأمام  التدخل الهج�مي،  لذا يت�جب عليكم احل�ش�ر  املتدخلة هج�ميا لئحة بتعديل طلباته يف لئحة 
املدنية والتجارية والإدارية الكلية حمكمة ال�شارقه �شباح ي�م الأح�د امل�افق 2021/06/20 ال�شاعة  09:00 لتقدمي 
ما لديكم من دفاع و م�شتندات ويف حالة عدم ح�ش�ركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ين�ب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات 

القان�نية يف غيابكم.  حرر بتاريخ / 2021/6/8 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

ح�شام الرفاعي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
حمكمة دبي البتدائية

اإجراءات الإفال�س
�شركة واي واي تي فود كوربري�شن ذ. م. م  والتي حتمل رخ�شة رقم 633472 

يف الدعوى رقم 15/2021/5 اإجراءات افال�س - دبي
بناء على قرار حمكمة دبي البتدائية يف الدع�ى رقم 5/2021/15 اإجراءات افال�ص بتاريخ 31 ماي� 2021 والذي 
قررت فيه املحكمة امل�قرة قب�ل طلب افتتاح اإج��راءات الإفال�ص �شركة/ واي واي تي ف�د ك�ربري�شن ذ. م. م والتي حتمل 
اآل  م��رزوق حممد  امل��رزوق��ي - واخلبرية / فاطمة  الرحيم  و تعيني اخلبرية/ منى حممد عبد   ،633472 رق��م  رخ�شة 
علي، امينتا اإج��راءات. وعليه نعلن جميع الدائنني ولكل من له مطالبة �شد املذك�رين عاليه تقدمي مطالباتهم حمددة 
كان  حال  ويف  وج��د،  ان  ال�كالة  و�شند  اله�ية  بطاقة  من  ون�شخة  لها  امل�ؤيدة  الثب�تية  امل�شتندات  بكافة  مدع�مة  القيمة، 
الدائن �شركة او م�ؤ�ش�شة يقدم ن�شخة عن الرخ�شة التجارية وعقد التاأ�شي�ص، وذلك خالل مدة )20( ع�شرون ي�ماً من 
تاريخ هذا الإع��الن.  على ان تقدم الطلبات على مكتب اخلبرية/ فاطمة مرزوق حممد ال على الكائن يف دبي - منطقة 
داون تاون مبنى ب�ليفارد بالزا 1 الطابق )14( الرابع ع�شر بج�ار برج خليفة مكتب هاتف: 044558555 حمم�ل 
الطلبات  ا�شتقبال  ان يك�ن م�عد  aalalifatma@hotmail.com  على  الكرتوين:  0502900878 بريد   :

.PDF وا�شتالم امل�شتندات من ال�شاعة 9 �شباحاً وحتى اخلام�شة م�شاء، وتر�شل ب�شيغة
امني اإجراءات امني اإجراءات    

منی حممد املرزوقي  فاطمة مرزوق ال علي    

اإعــــــــــــــالن 
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

 اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 823/2021/305 ا�شتئناف جتاري

م��ش�ع الدع�ى: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2019/1777 جتاري 
كلي والر�ش�م و امل�شاريف والتعاب.

طالب العالن : ميديابرو ميدل اإي�شت منطقة حرة - ذ.م.م �شفته بالق�شية: م�شتاأنف 
�شفته  حم��دودة.  م�ش�ؤولية  ذات  �شركة  املقرين  اأحمد  جمم�عة  اعالنهم:1-  املطل�ب 

بالق�شية: م�شتاأنف �شده
ال�شاعة   2021-06-28 امل�افق  : وح��ددت لها جل�شة ي�م الثنني  الإع��الن  م��ش�ع 
ميثلكم  من  اأو  ح�ش�ركم  يقت�شى  وعليه  ُبعد  عن  التقا�شي  بقاعة  �شباحا   10:00

قان�نيا ويف حالة تخلفك�م �شتجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

اعالن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 3837/2021/207 تنفيذ جتاري

م��ش�ع الدع�ى: تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 1577/2020 جتاري 
جزئي، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 46151.93 درهم ( ، 

�شاماًل للر�ش�م وامل�شاريف
طالب الإعالن : دار التم�يل �ص.م.ع. �شفته بالق�شية: طالب التنفيذ

املطل�ب اعالنهم : 1- مها مبارك �شعد مبارك �شعد العبادله - �شفته بالق�شية: 
منفذ �شده. م��ش�ع الإعالن :  قد اأقام عليك�م الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46151.93 درهم( اىل طالب التنفيذاأو 
خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر
كلي جتاري   379  /  2020

�ص.ذ.م.م الدولة  خارج  النفط  لتجارة  يل  �شينغ  اإىل حمك�م عليه /1- 
جمه�ل حمل الإقامة

مبا اأن حمك�م له ت�شاو �شني �شني - ب�شفتها وريثة ه�ي زهاو.
و ميثلها  / بدر عبداهلل خمي�ص عبداهلل

الدع�ى  يف   2021-06-09 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذك�رة اأعاله ل�شالح/ ت�شاو �شني �شني - ب�شفتها وريثة ه�ي زهاو. بي�شرح بالعالن 
باحلكم بطريق الن�شر. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما 
اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن.  �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

 اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 1358/2021/305 ا�شتئناف جتاري 

م��ش�ع الدع�ى: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 353-2020 جتاري جزئي 
والر�ش�م وامل�شاريف والتعاب  

طالب الإعالن : ال�شت�شاري�ن ات�ص ا�ص  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
املطل�ب اإعالنه : 1- ايديل ك�ن�شبت للمقاولت �ص.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف 

�شده. جمه�ل حمل الإقامة 
م��ش�ع الإعالن : قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم 2020/353 جتاري 
�شباحا   10.00 ال�شاعة    2021/6/22 امل�افق  الثالثاء  ي�م  جل�شه  لها  وح��ددت   ، جزئي 
حال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�شي  بقاعة 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف اعالن للدائنني يف الدعوي
رقم: 24-2020 اإجراءات افال�ض-دبي

اخلا�شة ب� / تونتى فور جروب منطقة حرة - ذ.م.م )حتت اإجراءات 
الإفال�ض( - رخ�شة جتارية رقم )16682( دبي

لديه  اأ�شبحت جاهزة  قد  الدائنني  قائمة  ب��اأن  التفلي�شة  اأم��ني  يعلنكم  بهذا 
ويدع�كم لالطالع عليها او / وطلب ن�شخه منها و تقدمي ملح�ظاتكم على 
ما جاء فيها وذلك فى غ�ش�ن خم�شة اأيام عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن . 
كما يطلب اأمني التفلي�شة من اأي �شخ�ص تت�افر لديه اأي بيانات او معل�مات 
مكتب  على   ، بها  يتقدم  اأن  "املدين"   امل��ذك���رة  ال�شركة  ب��اأم���ال  ذات �شله 
 – – دي��رة  – دب��ي  يف مكتب فرحات و�شركاه  الكائن   " التفلي�شة  اأم��ني   "
مدخل  ايبي�ص  فندق  بناية   5001 مكتب  اخلام�ص  الطابق   – ال��رق��ة  ���ش��ارع 
   Email، suha@farahatco.com  /  2500251-04 رق��م  هاتف  املكاتب 
ولال�شتف�شار يرجى الت�شال ب�شكرتارية اأمني التفلي�شة الن�شة / منال وعلى 

ال�ات�ص اب رقم 0507862887
اأمني التفلي�شة/اخلبري / حممد فرحات

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

اعالن للدائنني يف الدعوي
رقم: 07-2021 اإجراءات افال�ض-دبي

اخلا�شة ب� / م�شتودع �شيدلية ال�شعادة لالأدوية واملعدات الطبية )�ض.ذ.م.م( 
)حتت اإجراءات الإفال�ض( رخ�شة جتارية رقم )556703( دبي

لديه  اأ�شبحت جاهزة  قد  الدائنني  قائمة  ب��اأن  التفلي�شة  اأم��ني  يعلنكم  بهذا 
ملح�ظاتكم  تقدمي  و  منها  ن�شخه  وطلب   / او  عليها  لالطالع  ويدع�كم 
ن�شر هذا  تاريخ  اأي��ام عمل من  وذل��ك فى غ�ش�ن خم�شة  فيها  ج��اء  ما  على 
الإعالن . كما يطلب اأمني التفلي�شة من اأي �شخ�ص تت�افر لديه اأي بيانات 
، على  بها  او معل�مات ذات �شله باأم�ال ال�شركة املذك�رة "املدين"  اأن يتقدم 
مكتب " اأمني التفلي�شة " الكائن يف مكتب فرحات و�شركاه – دبي – ديرة 
مكتب 5001 بناية فندق ايبي�ص مدخل  اخلام�ص  – الطابق  الرقة  – �شارع 
   Email، suha@farahatco.com  /  2500251-04 رق��م  هاتف  املكاتب 
ولال�شتف�شار يرجى الت�شال ب�شكرتارية اأمني التفلي�شة الن�شة / منال وعلى 

ال�ات�ص اب رقم 0507862887
اأمني التفلي�شة/اخلبري / حممد فرحات

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
اعالن بالن�شر        

                   يف  الدعوى رقم  261/2021/480 نزاع تعيني خربة جتاري 
م��ش�ع الدع�ى : املطالبة بندب خبري متخ�ش�ص مع الزام املدعي عليه بالر�ش�م وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب الإعالن / 1-م�شنع اأن�ركا لل�شناعات الغذائية �ص،.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : متنازع 

املطل�ب اإعالنهم :  1-  باور ه�ر�ص انريجي درينك�ص جي ام بي ات�ص 2- ك�نرتابنكت 3- ا�ص 
�شبيتز جي�شل�ش�شتفت ام بي ات�ص 4- بي دي بي ورل��د واي��د 5- دي دي بي - منطقة حرة ذ.م.م 

6- مارك ون دعاية ذ.م.م 7- ام اف اجينت�ر -  �شفتهم بالق�شية : متنازع �شدهم 
 جمه�يل حمل القامة 

بندب خبري متخ�ش�ص مع  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  م��ش�ع 
الزام املدعي عليه بالر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
- وح��ددت لها جل�شة ي�م الربعاء  امل�افق 2021/6/16  ال�شاعة 9.00 �ص بقاعة التقا�شي عن 
بعد  لذا فانت مكلف باحل�ش�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل
امل�شلح

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

اعالن حكم بالن�شر 
كلي  مدين   8/2021/22

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
املرح�م/ مل�رثه  ال���ارث  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  اجلن�شية  هرمزي/اإيراين  عبداهلل  حممد   -1 عليه  حمك�م  اإىل 

عبداهلل هرمزي  - جمه�ل حمل الإقامة 
مبا ان حمك�م له : بري نازقر بانعلى م�شتاجران -   وميثله : ريا�ص عبداملجيد حمم�د الكبان 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2021/4/21  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/ بري نازقر 
ب�شحة  عليهم  املدعي  لبقية  وح�ش�ريا  الثاين  عليه  للمدعي  احل�ش�ري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  م�شتاجران  بانعلى 
ونفاذ القرار ال�شاجر من م�رث املدعي عليهم وامل�ثق اأ�ش�ل لدى الكاتب العدل مبدينة اأ�شفهان بجمه�رية اإيران 
رقم   96740 الت�شجيل  رق��م   21 رق��م  الدفرت  يف  واملمتلكات  لل�شندات  ال�طني  بال�شجل   51 بال�شحفة  ال�شالمية 
امل�شل�شل z_644052_88 ب�شان تنازله عن ح�شته بالعقار الكائن على قطعة الر�ص رقم 478 مبنطقة ال�ش�ق 
الكبري 312 بامارة دبي اىل ا�شم املدعيه وخماطبة دائرة الرا�شي والمالك لت�شجيل ح�شه م�رث املدعي عليه با�شم 

املدعيه وا�شتخراج �شهادة ملكية جديده للعقار م��ش�ع الدع�ى باملالك اجلدد والزام املدعيه بالر�ش�م وامل�شاريف. 
حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
اعالن بالن�شر        
 2961/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليهما  : 1- �شيف �شعيد مطر بن بليلة 2- �شاجنيف �شاتبال �شارما  
 جمه�يل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�شركة البحار ال�شبع للتجارة ذ.م.م -   وميثله:امل عمري ال�شبيعي 
نامر  بتاريخ:2021/5/6  البتدائية  دبي  اداء فقد قررت حمكمة  امر  ا�شت�شدار  طلب 
بالزام املعرو�ص �شدهما بالت�شامن ان ي�ؤديا للطالبة مبلغا وقدره )1.017.288( درهم 
م�شافا اليه فائدة قان�نية ب�شيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 

2013/10/8 حتى ال�شداد التام والزمت املعرو�ص �شدهما بامل�شاريف 
ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�شر هذا العالن. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2844/2021/60 امر اداء    
م��ش�ع الدع�ى :طلب ا�شت�شدار امر اداء مببلغ وقدره )61.853.06( درهم مع الفائدة 

القان�نية ب�اقع %9    
ناراينان   ك�مار  �ش�نيل  ال�شيد/ب�ليك�ت  وميثلها  م.م.ح  تريدينج  ماهي�شيفا   : الإع��الن  طالب 

-  �شفته بالق�شية : مدعي
املطل�ب اإعالنهم: 1- ا�شف خان ح�شرت ح�شني - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمه�ل حمل الإقامة 
م��ش�ع الإعالن :طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/5/2 
ي�ؤديا للمدعية مبلغ وق��دره )61.853.06( درهم مع  بان  بالت�شامن  املدعي عليهما  اول:ال��زام 
مع  ال�شداد  متام  وحتى  حدا  على  �شيك  كل  ا�شتحقاق  تاريخ  من   %9 ب�اقع  القان�نية   الفائدة 
�شم�ل  ان طلب  املحكمة  وامل�شاريف ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات وتن�ه  بالر�ش�م  الزامهم 
المر بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا ق�شت برف�شه ، ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 ي�م 

من الي�م التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2589/2021/60 امر اداء    

م��ش�ع الدع�ى :ا�شت�شدار امر اداء بالزام املطل�ب �شده بان ي�ؤدي لطالبة المر مبلغ وقدره )50.000( 
درهم والفائدة القان�نية عن هذا املبلغ ب�اقع 12% �شن�يا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام 

- ثانيا:ت�شمني املطل�ب �شده كافة الر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة    
طالب الإعالن : اميك�ص )ال�شرق الو�شط( �ص.م.ب )م( - المارات )امريكان اك�شرب�ص �شابقا(  -  �شفته 

بالق�شية : مدعي
وميثله:ا�شامة ح�شن عثمان دبل�ك - �شفته بالق�شية : وكيل

املطل�ب اإعالنه: 1- بهنام ه��شنك ايرانب�ر بروجني - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمه�ل حمل الإقامة 

بالزام  بتاريخ 2021/4/19  البتدائية  دبي  اداء فقد قررت حمكمة  امر  ا�شت�شدار  الإع��الن :طلب  م��ش�ع 
والفائدة  بالطلب مببلغ )50.000( درهم  تفا�شيله  ال���اردة  ال�شيك  للمدعية قيمة  ي���ؤدي  بان  املدعي عليه 
القان�نية ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ املطالبة يف 2021/4/14 وحتى متام ال�شداد وبالر�ش�م وامل�شاريف ، ولكم 

احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2826/2021/60 امر اداء    
م��ش�ع الدع�ى :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ )75.000( الف درهم 
والف�ائد القان�نية 9% �شن�يا من تاريخ ال�شتحقاق بتاريخ:2016/12/22 وحتى متام ال�شداد 

والر�ش�م وامل�شاريف    
طالب الإع��الن : اميك�ص )ال�شرق الو�شط( ���ص.م.ب )م( - الم��ارات )امريكان اك�شرب�ص �شابقا(  -  

�شفته بالق�شية : مدعي
املطل�ب اإعالنه: 1- كروتارت �ش�هانت ميهتا �ش�هانت بهاجريات - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمه�ل حمل الإقامة 
 2021/4/29 بتاريخ  البتدائية  دبي  قررت حمكمة  فقد  اداء  امر  ا�شت�شدار  :طلب  الإع��الن  م��ش�ع 
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ )75000( درهم والف�ائد القان�نية ب�اقع 5% �شن�يا من 
تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى ال�شداد التام مع الزامه بالر�ش�م وامل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل 

اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2456/2021/60 اأمر اداء    

م��ش�ع الدع�ى :املطالبة بالزام املطل�ب �شده بان ي�ؤدي لطالبة المر مبلغ وقيمته )22.400( 
درهم والفائدة القان�نية عن هذا املبلغ ب�اقع 12% �شن�يا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد 

التام والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة    
طالب الإع��الن : اميك�ص )ال�شرق الو�شط( ���ص.م.ب )م( - الم��ارات )امريكان اك�شرب�ص �شابقا(  -  

�شفته بالق�شية : مدعي
املطل�ب اإعالنه: 1- ان�شار حممد فرج نا�شر التميمي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمه�ل حمل الإقامة 
م��ش�ع الإعالن :طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/4/19 الزام 
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )22400( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 5% �شن�يا من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الزامه بالر�ش�م وامل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، 

ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2331/2021/60 اأمر اداء    

م��ش�ع الدع�ى :طلب المر ب�شداد مبلغ )1.102.200( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من 
تاريخ ال�شتحقاق حتى متام ال�شداد والر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة    

طالب الإعالن : بابا تك�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م  -  �شفته بالق�شية : مدعي
وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي - �شفته بالق�شية : وكيل

املطل�ب اإعالنهما: 1- عبدالرحمن غل�م للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- غالم ح�شني اقبال حاجي ويل 
حممد ب�تياوال - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما - جمه�يل حمل الإقامة 

م��ش�ع الإعالن :طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/4/29 نامر 
بالزام املعرو�ص �شدهما ان ي�ؤديا للطالب مبلغا وقدره )1.102.200( درهم م�شافا اليه فائدة قان�نية 
املعرو�ص �شدهما  والزمت  ال�شتحقاق احلا�شل يف 2019/7/7  تاريخ  اعتبارا من  ب�شيطة قدرها %5 

بامل�شاريف ، ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر:

ح�ارية  جل�شة  للكتاب،  ال�شارقة  هيئة  عقدت 
�شمن “نادي القّراء” ا�شت�شافت فيها الروائي 
ن��اق�����ص روايته  ال����ذي  اأح���م���د م�����راد،  امل�����ش��ري 
ال�طاويط” ال�شادرة  بري  “ل�كاندة  اجلديدة 
ال�����ش��روق، وت��ن��اول العديد م��ن املحاور  ع��ن دار 
وخ�ش��شية  واحلبكة،  ال�شرد  باأ�شل�ب  املتعلقة 
العمل، واإيقاع �شخ�شياته وحتّركاتهم يف الن�ّص 

والعديد من املحاور.
وت�����ط�����ّرق م�������راد يف اجل���ل�������ش���ة ال����ت����ي اأدارت�����ه�����ا 
الإع��الم��ي��ة ن���دى ال�����ش��ي��ب��اين )ع���ن ُب��ع��د( عرب 
من�شة “ال�شارقة تقراأ”، للحديث عن �شرورة 
اأن يكتب الروائي لكل الثقافات وي��شل اأعماله 
م�ؤكداً  واأفكارهم،  روؤاهم  اختالف  على  للقّراء 
العاطفة  جت�شد  ال��ت��ي  ال��روائ��ي��ة  الأع���م���ال  اأن 

الإن�شانية ت�شمن ال�شتمرارية. 

“هناك حم��ددات على الكاتب اأن يلتزم  وق��ال: 
ر�شيداً  لديه  يراكم  ال��ذي  البحث  اأهمها  بها، 
كبرياً من املعل�مات، ومن ال�شروري األ ينجّر 
خطرة  مرحلة  باعتباره  الط�يل  البحث  اإىل 
اأن ي�شتفيد  ت�شبه الرمال املتحّركة، ومن املهم 
من كّل ما ه� ح�له خا�شة احلياة التي تعترب 

دراما ي�مية«.
بري  )ل�����ك����ان����دة  م�������ش���روع  “ا�شتمر  وت����اب����ع: 
يف  اأ�شهر   6 وا�شتغرقت  ل�شنتني،  ال���ط��اوي��ط( 
اأحتدث عن تاريخ  املكّثف لأنني  البحث  عملية 
من  ا�شتفدت  وق��د  تناوله،  �شهاًل  ولي�ص  ق��دمي 
اجلائحة التي وّحدتني مع البطل الذي يعاين 
من جن�ن الرتياب، وهذا كان م�شابهاً ملا مررنا 

به خالل حالة احلظر املنزيل«. 
يطرح  “مل  ق������ال:  ال�����رواي�����ة  اأه���م���ي���ة  وح�������ل 
املت�شل�شل،  القاتل  فكرة  ك��ث��رياً  العربي  الأدب 
غ���ري متداولة  ل��ك��ن��ه��ا  م����ج����دة  ه���ي ظ���اه���رة 

امل��ش�ع  اأردت ط��رح  ل��ذا  الأدب��ي��ة،  الأع��م��ال  يف 
واإ�شراك القارئ يف التحري والبحث عن ال�شّر 

واحلقيقة يف الن�ص”.
اأ�شط�رة  اأ�شنع  اأن  العمل  “اأردت يف  واأ���ش��اف:   
عن  يبحث  ل  ف��ال��ق��ارئ  ع��ادي��ة،  �شخ�شية  م��ن 

الطرح التقليدي ول يه�شمه«.
واأو�شح مراد: “�شخ�شيات رواياتي تعي�ص معي 
يف املنزل، وبيني وبينها عالقة من ن�ع خا�ص، 
ول اأبني حركتها يف الن�ص ب�شكل ع�ش�ائي، بل 
مثاَل  ال�شي�يف  �شليمان  �شخ�شية  يف  اعتمدت 
على ِعلم النف�ص الذي لدي فيه خربة ط�يلة، 
ال�اقع،  م��ن  حقيقية  �شخ�شية  ه��ذا  و�شليمان 
كنت قد عا�شرتها واأنا يف ُعمر 11 عاماً، وكان 
اأردت  اأنني  بالفعل لديه جن�ن الرتياب، وّظن 
ت�شميمه وقام بالتبليغ عني لل�شرطة!، ول اأنكر 
را�شد  �شخ�شية يحيى  لكن  داخلي،  اأّث��ر يف  اأن��ه 

من رواية )الفيل الأزرق( ه� الأكرث تاأثرياً«.

احلمادي  ن���رة  ال�شيدة  قدمت  الإط���ار  ه��ذا  ويف   
)�شابط اأر�شيف رئي�شي(، ق�شم اأر�شيف املركز ور�شة 
ب��ي��ان��ات اجل��ه��ات اخلارجية(،  ب��ع��ن���ان: )حت��دي��ث 
اأر�شيف  اجلفري)�شابط  �شفية  ال�شيدة  وقدمت 
اأول( ، ق�شم اأر�شيف املركز ور�شة بعن�ان: )�شيا�شة 
لتك�شفان  ال���ر���ش��ت��ان  وج����اءت  امل��را���ش��الت(  اإدارة 
اأو  اإ�شافتها  مت��ت  التي  واملتطلبات  الآل��ي��ات  اأه��م 
وال�شادرة،  ال����اردة  املرا�شالت  اإدارة  يف  حتديثها 
متطلبات  على  ال�طني  الأر�شيف  حر�ص  ظل  يف 
متابعة  عمليات  وت�شهيل  اخل�شراء،  العمل  بيئة 
وم��ع اجلهات  ال��داخ��ل��ي��ة،  اجل��ه��ات  ب��ني  الت�ا�شل 

وحفظها  املرا�شالت  �شيا�شة  وحتديث  اخلارجية، 
وت�ثيقها.

 وقد �شلطت ال�ر�شة الأوىل ال�ش�ء على التط�ير 
طلبات  لأمتته  الداخلي  النظام  على  ط��راأ  ال��ذي 
من  وال����اردة  اخلارجية  اجلهات  بيانات  حتديث 
بنظام  وربطه  ال�طني،  الأر�شيف  اإدارات  خمتلف 
اأر�شيف  بالتعاون بني ق�شم  الإلكرتوين  الرتا�شل 
هذا  يعترب  اإذ  امل��ع��ل���م��ات؛  تقنية  وق�����ش��م  امل��رك��ز 
املرا�شالت  جلميع  رئي�شة  ات�شال  و�شيلة  النظام 
ال�طني  الأر���ش��ي��ف  اإدارات  ك��اف��ة  ب��ني  ال��ر���ش��م��ي��ة 
واجل���ه���ات اخل��ارج��ي��ة، وه����ذا م��ا ا���ش��ت��دع��ى و�شع 

اجلهات  ق��ائ��م��ة  ت�شمل  متكاملة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
اخلارجية وبيانات الت�ا�شل لتلك اجلهات؛ وذلك 
التحديث  اأو  الإ�شافة  طلبات  ا�شتالم  خالل  من 
وت�شجيلها  واعتمادها  البيانات  على  والتدقيق 
قبل  م��ن  الإل��ك��رتوين  الرتا�شل  نظام  يف  تلقائيًّا 

ق�شم اأر�شيف املركز يف الأر�شيف ال�طني.
الإلكرتوين،  ال��رتا���ش��ل  بنظام  ال���ر���ش��ة  وع��ّرف��ت 
والهدف منه، ومتطلباته، وقد ك�شفت عن التط�ير 
ا�شتخدامه لإدارة  النظام بهدف  ال��ذي ط��راأ على 
امل��را���ش��الت داخ���ل الأر���ش��ي��ف ال���ط��ن��ي، واحلفاظ 
على املرا�شالت وما حتت�يه من وثائق ومعل�مات 

فّعال  �شالحيات  ن��ظ��ام  وبح�شب  ت��ام��ة  �شرية  يف 
بالإ�شافة اإىل �شرعة ا�شتعادة املعل�مات.

الأ�شا�شية  البيانات  اأي�شاً  ال�ر�شة  وا�شتعر�شت 
والبيانات  اجل��ه��ة،  تفا�شيل  حتديد  يف  املطل�بة 
الأ�شا�شية يف تفا�شيل الأ�شخا�ص، وامل�شار التدفقي 

للطلب، والفيدي� الإر�شادي للنظام.
املرا�شالت(  اإدارة  )�شيا�شة  الثانية  ال�ر�شة  واأم��ا 
املرا�شالت،  اإدارة  �شيا�شة  ب���اأه���داف  ع��رف��ت  ف��ق��د 
ال�شيا�شة،  تطبيق  ون��ط��اق  ���ش��ي��اق  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
واختتمت  ال��ت���ج��ي��ه��ي��ة،  وامل���ب���ادئ  وامل�����ش���ؤول��ي��ات، 
اإث���راء  امل��ت��اب��ع��ني م��ع حم��اوره��ا  ال���ر���ش��ة بتفاعل 

باأنها:  امل��را���ش��الت  ال���ر���ش��ة  وا���ش��ت��ف�����ش��اراً.وع��رف��ت 
والت�ا�شل  الر�شمية  امل��ع��ل���م��ات  ل��ت��ب��ادل  و�شيلة 
ال���داخ���ل���ي وم����ع امل��ح��ي��ط اخل���ارج���ي وال�����رد على 
الطلبات وت�فري املعل�مات وغري ذلك مما يت�شل 
م�شادر  بني  من  و  ال�طني،  الأر�شيف  بن�شاطات 
ال�ثائق  غ��رار  على  امل�ؤ�ش�شة،  يف  املهمة  املعل�مات 
الأخرى، لذا فاإنه من ال�شروري و�شع ال�ش�ابط 
عليها  واملحافظة  فيها  التحكم  لأجل  التنظيمية 
باإ�شدار  وذل���ك  احل��اج��ة  ع��ن��د  منها  وال���ش��ت��ف��ادة 
�شيا�شة لإدارة املرا�شالت ال�رقية والإلكرتونية يف 
الأر�شيف ال�طني، لأن ا�شتخدامه يحاط بالكثري 

من املخاطر ملا يحت�يه من معل�مات مهمة، فقد 
النظام  ا�شتخدام  نتيجة  ع��دي��دة  م�شاكل  حت��دث 
الأحكام  ال�شيا�شة  هذه  خاطئة.وت�شمل  بطريقة 
وترميزها  وت�شجيلها  املرا�شالت  باإن�شاء  املتعلقة 
وت�زيعها وت�شنيفها وحفظها بالتكامل مع باقي 
وحيث  ال���ط��ن��ي.  ل��الأر���ش��ي��ف  الر�شمية  ال���ث��ائ��ق 
اأح�شن  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  دائ���م���ا  الأخ�����ري  ه���ذا  ي�����ش��ع��ى 
الإلكرتونية  النظم  وتط�ير  العاملية  املمار�شات 
ت�شميم  مت  والأر���ش��ي��ف،  ال�ثائق  اإدارة  جم��ال  يف 
اإدارة  لت�شهيل عملية  “ترا�شل”،  اإلكرتوين  نظام 

املرا�شالت وتبادلها داخليا بني الإدارات. 

الأر�سيف الوطني يوا�سل ور�سه التثقيفية التخ�س�سية 
يف حتديث �سيا�سة املرا�سالت و�سبل اإدارتها

رقم  ال����دورة  ان��ط��الق  ع��ن  تف�شلنا  قليلة  اأي���ام 
اإذ  للكتاب،  ال���دوىل  ال��ق��اه��رة  معر�ص  م��ن   52
يقام مبركز م�شر للمعار�ص الدولية بالتجمع 
اخل��ام�����ص، خ���الل ال��ف��رتة م��ن 30 ي���ن��ي��� اإىل 
القراءة  “فى  ���ش��ع��ار  حت��ت  امل��ق��ب��ل،  ي���ل��ي���   15
نا�شر عربى   700 اأكرث من  حياة” ومب�شاركة 

واأجنبى.

ومن املقرر اأن ي�شهد املعر�ص اإجراءات احرتازية 
طبقاً ملعايري ال�شحة املتبعة فى الدولة، واتخاذ 
كافة التدابري، و�ش�ف تعمل اإدارة املعر�ص على 
عدد  ف��ى  للتحكم  حديثة  تكن�ل�جيا  ا�شتخدم 
والطاقة  ال�شحة  ملعايري  طبًقا  ي�ميا  ال���رواد 
ال�شتيعابية املقررة، بالإ�شافة اتخاذ الإجراءات 

الحرتازية من قيا�ص درجة احلرارة والتعقيم 
ال���ج��ه واحل��ف��اظ على م�شافات  وارت����داء ق��ن��اع 

التباعد.
وتعمل الهيئة العامة للكتاب، على اخلروج ب�شكل 
وب�شكال  عامليا،  املعار�ص  اأك��رب  بثانى  يليق  لئق 
يت�افق مع اله�ية امل�شرية، حيث تعمل الهيئة 
التى  بالأجنحة  حاليا على ت�شميمات اخلا�شة 
�شيقام بهما املعر�ص تتميز بالطابع الفرع�ين.

على  للمعر�ص،  املنظمة  العليا  اللجنة  اتفقت 
تاأليف  القدمية”  م�����ش��ر  “م��ش�عة  ط��ب��اع��ة 
ع���امل الآث����ار امل�����ش��رى ال��دك��ت���ر ال��راح��ل �شيلم 
بيعها  املقرر  1961(، ومن   - ح�شن )1893 
فى �شندوق واحد ب�شعر مدعم، وهى امل��ش�عة 
القدمي  امل�شرى  التاريخ  املتكاملة فى  ال�حيدة 

بداأ  مب��ف��رده،  واح��د  ع��امل  واألفها  و�شعها  التى 
اإحالته للمعا�ص، وه�  تاأليفها بعد  �شليم ح�شن 

فى ال�شاد�شة والأربعني من عمره؛
على  امللكى  الق�شر  وب��ني  بينه  خ��الف  نتيجة   
فاروق  امللك  بها  طالب  اأث��ري��ة  قطع  جمم�عة 
ف���ؤاد لتعر�ص فى متحف  امللك  اأع��اده��ا  اأن  بعد 

القاهرة.
كتابك”،  “ثقافتك  مبادرة  اإط��الق  �شيتم  كما   
مئات  وت�شم  للمعر�ص  احلالية  ال��دورة  خ��الل 
العناوين من دور الن�شر وقطاعات ال�زارة على 
جنيها  ع�شرين  فيها  الكتاب  �شعر  يتجاوز  األ 
م�شرياً، اإىل جانب الن�شطة الفرتا�شية التى 
اللكرتونية  املن�شة  خالل  من  تنفيذها  �شيتم 

اخلا�شة باملعر�ص.

 قرارات مهمة
الكتاب  ملعر�ص  املنظمة  العليا  اللجنة  وب���داأت 
يف ال��رتت��ي��ب ل��ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة امل��ق��ب��ل��ة، حيث 
ال������ق������رارات، منها:  اأق�������رت م�����ؤخ����را ع�����دد م����ن 
الزائرين بالتن�شيق مع ال�زارات  اأعداد  حتديد 
ت�شعها  التى  لل�ش�ابط  وفقا  املعنية  واجلهات 
للجمه�ر  التذاكر  حجز  اإق���رار  املعر�ص،  اإدارة 
اإلكرتونًيا منًعا للتزاحم على الب�ابات وت�شهيال 

لدخ�ل اجلمه�ر.
والنا�شرين  امل��ع��ر���ص  م��ن��ظ��م��ى  ال���ت���زام  ك��ذل��ك 
ب������الإج������راءات الح�����رتازي�����ة كافة  واجل���م���ه����ر 
ال���زراء رقم  واملن�ش��ص عليها فى قرار رئي�ص 
عق�بات  اع��ت��م��اد   ،)2020 ل�����ش��ن��ة   2701(
ت�����ش��اع��دي��ة ع��ل��ى امل��خ��ال��ف��ني ل����الإج����راءات من 

وفقا  اجل���م���ه����ر،  اأو  ال��ن��ا���ش��ري��ن  اأو  امل��ن��ظ��م��ني 
اإدارة  ل��ق��رارات  ال����زراء ووف��ق��ا  ل��ق��رارات رئي�ص 
املعر�ص املعتمدة من اللجنة العليا، والتى �شيتم 

اإعالنها قبل انعقاد الدورة.
  اللجنة العليا للمعر�ص للكتاب، وو�شعت عدة 
�شيناري�هات لدخ�ل الزائرين اإىل مركز م�شر 

للمعار�ص الدولية، 
حيث ا�شتقرت اللجنة على اإقرار حجز التذاكر 
للجمه�ر اإلكرتونًيا منًعا للتزاحم على الب�ابات 

وت�شهيال لدخ�ل اجلمه�ر، 
املعر�ص  اأع��داد الدخ�ل واخل��روج من  لتحديد 
منًعا للتكد�ص اأمام الب�ابات، وحفاًظا على اأرواح 
امل���اط��ن��ني م��ن ف��ريو���ص ك����رون���ا ال����ذى �شرب 
العامل، وذلك مثلما احلال مع املعار�ص الدولية 

الكربى.
وقت  حتديد  �شيناري�  و�شعت  اللجنة  اأن  كما   
طريق  عن  املعر�ص،  اأر���ص  داخ��ل  للزائر  معني 
الدخ�ل،  للجمه�ر عند  يتم منحه  زائ��ر  ك��ارت 
مثلما حدث فى معر�ص الإ�شكندرية فى دورته 

املا�شية، 
 600 اإىل   500 ي�شمح بدخ�ل من  حيث كان 
زائر فى الدورة ال�احدة، وكان كل زائر يحمل 
500 فرد  ب��ط��اق��ة م��رق��م��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ق��اء 
فقط داخ��ل املعر�ص فى ال��دورة ال���اح��دة، على 
املت��شط  للزائر  ت�شتغرق  ال���دورة  ت�شتغرق  اأن 
ح�اىل �شاعة اأو �شاعة ون�شف و بتلك احل�شابات 
 1000 هناك  �شيك�ن  اأن��ه  نق�ل  اأن  ن�شتطيع 

زائر داخل املعر�ص كل 3 �شاعات.

�شيناريوهات للتحكم فى دخول اجلمهور

طابع فرعوين لأجنحة معر�ص القاهرة الدويل للكتاب

خالل جل�شة ا�شت�شافتها هيئة ال�شارقة للكتاب �شمن نادي القراء ملناق�شة روايته اجلديدة »لوكاندة بري الوطاويط«

الروائي امل�سري اأحمد مراد: العاطفة الإن�سانية ت�سمن ا�ستمرارية العمل الروائي

••ابوظبي-الفجر:

ي��وا���ش��ل الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي ت��ق��دمي ال��ور���ض 
التثقيفية التخ�ش�شية )عن بعد( عرب التقنيات 
ب�شيا�شة  التعريف  اإىل  تهدف  والتي  التفاعلية 
 ، الوطني  الأر���ش��ي��ف  يتبعها  التي  امل��را���ش��الت 
وحتديث بيانات اجلهات اخلارجية التي جتري 
املرا�شالت  اإدارة  تي�شري  �شبيل  يف  مرا�شلتها 

وحفظها وتوثيقها.
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مواقع التوا�شل لي�شت املعيار الوحيد للنجاح

لقاء اخلمي�سي: اأحب 
الغناء ، واعترب نف�سي 

موؤدية جيدة

متابعيه  حلمي،  اأح��م��د  النجم  ���ش��ارك 
الأوىل  جل�شته  م��ن  ب�ش�ر  وج��م��ه���ره 
الأو�شط  ال�����ش��رق  ل��ي���ن��ي�����ش��ف  ك�����ش��ف��ري 

و�شمال اإفريقيا.
ن�شرها  التي  ال�ش�ر  على  وكتب حلمي 
"�شعيد  ب�"اإن�شتغرام":  ح�شابه  ع��رب 
لي�ني�شف  ���ش��ف��ريا  ب���اخ���ت���ي���اري  ج�����داً 
و�شمال  الأو������ش�����ط  ال�������ش���رق  مل��ن��ط��ق��ة 
اخلم�ص  ال�شن�ات  م��دار  على  اإفريقيا. 
م�شر(  )ي�ن�شيف-  مع  عملت  املا�شية 
الطف�لة  لتنمية  مهمة  م��ل��ف��ات  ع��ل��ى 
املبكرة، والرتبية الإيجابية، والت�شدي 

للتنمر".
ال���ف���رتة  "خالل  ح���ل���م���ي:  واأ�������ش������اف 
الق�شايا  على  بالرتكيز  �شاأق�م  املقبلة 
اأطفالنا،  ك���ل  مت�����ص  ال��ت��ي  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
بع�ص  م�����ع  ن�������ش���ت���ط���ي���ع  اهلل  وب������������اإذن 
م�شاعدتهم، ل�شيما الذين يعي�ش�ن يف 
مناطق النزاعات، على اأن يكربوا بدون 

خ�ف ول حرمان من التعليم".
�شفريا  ح��ل��م��ي  "ي�ني�شف"  وع��ي��ن��ت 
للن�ايا احل�شنة يف املكتب الإقليمي لها 

بال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا.
ل�"ي�ني�شف"  الر�شمي  احل�شاب  وق��ال 
عرب  اإفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
"ت�يرت": "ان�شم�ا اإلينا يف الرتحيب 
بالفنان اأحمد حلمي، الذي مت تعيينه 
ال�شرق  يف  لي�ني�شف  اإقليميا  �شفريا 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا".

اأعرب الفنان عمرو عبداجلليل 
عن ر�شاه عما قدمه من اأعمال 
قائال:  الفني،  م�ش�اره  خ��الل 
عمل   100 من  اأكرث  "قدمت 
اأثبت  اأن  ب��ه��ا  ا���ش��ت��ط��ع��ت  ف��ن��ي 
الرحلة  ت���ل���ك  وب���ع���د  ن��ف�����ش��ي، 

اأ�شبحت اأفكر يف الراحة".
وك�شف عبداجلليل، يف لقائه مع 
الإعالمية ق�ش�اء اخلاليل، يف 
ق�ش�اء"،  م��ع  "امل�شاء  برنامج 
ten، عن  امل��ذاع على ف�شائية 
رغبته يف اعتزال الفن، والبعد 
الأ�����ش�����اء مت���ام���ا، قائال:  ع���ن 
اإين  والتانية  فرتة  كل  "بفكر 
بحالة  واأ�شعر  ال��ف��ن...  اع��ت��زل 
من امللل من كرثة ال�ش��شاء... 
خ�������الل تلك  ت����ف����ك����ريي  وك�������ل 
الفرتة ه� كيف اأعي�ص يف هدوء 
اأنه يتمنى  وا�شتقرار"، م�شيفا 
مع  مت�شالح  اإن�شان  وه�  امل���ت 
نف�شه يف هذا الأمر، ول يخاف 

من امل�ت، ح�شب ق�له.
واأ�شار اإىل اأنه رغم تلك ال�شهرة 
حياة  يعي�ص  فاإنه  حققها  التي 
�شعيدة وهادئة، "كل ذلك نتيجة 
وعدم  اهلل،  ب��اأم��ر  الر�شا  حالة 
اجل����ري خ��ل��ف ج��ن��ي الأم������ال، 
مب�ش�ط  ع��اي�����ص  هلل  واحل���م���د 
ب�شغل�ص  وم����ا  ال���ب���ال  وم���رت���اح 

متاأكد  لين  ب��ال��ف��ل������ص،  ب���ايل 
اأن  مبينا  ربنا"،  على  رزق��ي  اإن 
ك���ل ع��م��ل ي��ق��دم��ه ي���اأخ���ذ منه 
ج��ه��دا ك��ب��ريا وت��ف��ك��ريا عميقا، 
يف حني اأن العمل ل ي�شيف له 
التي  اجل��دي��دة  ال�شخ�شية  اإل 
التي  الأع��م��ال  واأك��رث  يقدمها، 
"حني  فيلم  ه���  منها  ا���ش��ت��ف��اد 
مي�شرة" الذي قدمه للجمه�ر 
يف �شكل ك�ميديا، لأنه مل يكن 
�شيقدم عمال  اأن��ه  اأح��د يت�ش�ر 

ك�ميديا يف ي�م من الأيام.
واأ�شاف اأنه يحب امل�شرح كثريا، 
املنا�شب  العمل  يجد  مل  لكنه 
ال���������ذي ي����ق����دم����ه رغ�������م ك����رثة 
الأع���م���ال ال��ت��ي ع��ر���ش��ت عليه 
ي�جد  ل  اأن��ه  م��شحا  م�شبقا، 
ما يعرف با�شم دور كبري اأو دور 

�شغري، 
يثبت  مم���ي���ز  دور  ي�����ج����د  ب����ل 
غري  ودور  نف�شه،  فيه  ال��ف��ن��ان 
مم���ي���ز، م������ش��ح��ا اأن�����ه ق����دم يف 
الرم�شاين  ال���درام���ي  امل������ش��م 
فنية،  اأع�����م�����ال   3 امل���ن�������ش���رم 
ال�شرير  ب�شخ�شية  فيها  ظهر 
الطيبة  حقيقته  خ���الف  ع��ل��ى 
وال��ب�����ش��ي��ط��ة، ل��ك��ن ه����ذه روؤي����ة 
امل��خ��رج��ني ال��ذي��ن و���ش��ع���ه يف 

تلك الأعمال.

يف  اجلديدة  جتربتك  عن  حدثينا   •
م�شل�شل )اأجازة مفت�حة(؟

اج���ت���م���اع���ي  م�������ش���ل�������ش���ل  ال����ع����م����ل   -
احلايل  العام  نهاية  قبل  �شيعر�ص 
للدراما  وينتمي  الأرج�����ح،  ع��ل��ى 
حلقاته  ت�شل  حيث  الط�يلة، 
مع  ف��ي��ه  واأ�����ش����ارك   ،40 اإىل 
�شريف منري، وعدد كبري من 
الفنانني منهم �شيدة امل�شرح 
�شميحة  ال��ق��دي��رة  ال��ع��رب��ي 
اأي�ب، ونناق�ص من خالله 
مرتبطة  ق�������ش���اي���ا  ع������دة 
الجتماعية  ب���الأو����ش���اع 
الأ�شر  داخ��ل  والعالقات 
وامل�شكالت التي حتدث، 
اإىل العالقة  بالإ�شافة 
ب���ني الآب�������اء والأب����ن����اء 
وغريها من امل��ش�عات 

الجتماعية.
دورك؟ عن  • ماذا 

- اأج�شد �شخ�شية اأم لديها بيتها وعملها، ون�شاهد يف 
حياتها،  وعن  عنها،  التفا�شيل  من  الكثري  الأح��داث 
وع���ن ع��الق��ات��ه��ا ب�������الأولد، خ�����ش������ش��ا م���ع طبيعة 
عملها ومن�شبها، فامل�شل�شل يناق�ص اأكرث من فكرة 
ب�شكل اجتماعي و�شل�ص، وحتم�شت عندما قراأت 
ال�شيناري� اخلا�ص به، ل�شيما مع عدم ال�شع�ر 
بامللل من ط�ل احللقات والتط�رات والأحداث 

التي يتم طرحها بكل حلقة.
قبل  ال�������ش���اوي  ���ش��اق��ي��ة  يف  ح��ف��ل��ة  ق���دم���ت   •
رم�������ش���ان... ه��ل ���ش��رتك��زي��ن يف ال��غ��ن��اء خالل 

الفرتة املقبلة؟
- ف��ك��رة احل��ف��ل��ة ك��ان��ت يف ت��ف��ك��ريي م��ن��ذ فرتة 
ط�يلة، خ�ش��شا مع ارتباطي بالغناء وخ��شي 
���ش��ارك��ت فرقة  اأن  جت����ارب م���ن ق��ب��ل، و���ش��ب��ق 
اأغ���ن���ي���ة، وخ����الل الفرتة  ب���ان���د( يف  )م��ن��ي��ب 
اأغ���ن���ي���ات جديدة  ث����الث  ��رت  احل��ال��ي��ة ح�����شّ
الفيدي�  بطريقة  ت�ش�يرها  ع��ل��ى  ���ش��اأع��م��ل 
فكرة  بها  منها  اأغنية  وك��ل  لطرحها،  كليب 
ل  متن�����ع����ة  اأغ������ان  فهي  خمتلف���ة،  وروؤي���ة 

ت�شبه بع�شها بع�شاً.
عن  ك��ت��ب��ت  م��ن��ه��ا  اأغ���ن���ي���ة  ب�����اأن  • ���ش��رح��ت 

زوجك؟

حممد  املرمى  حار�ص  بزوجي  ارتبطت  الأغنية  فكرة   -
روؤول  ح�شن  اأحمد  ال�شاعر  مع  وتناق�شت  عبداملن�شف، 
الأحالم  ال�شعي وحتقيق  �شرورة  اأغنية عن  نقدم  اأن  يف 
وال��ت��م�����ش��ك ب���الأم���ل مهما ت��ع��ر���ص الإن�����ش��ان ل��ع��ق��ب��ات يف 
يقلل�ا  اأو  يحبط�ه  اأن  ك��ث��ريون  ح���اول  وم��ه��م��ا  ح��ي��ات��ه، 
نح�  وال�شعي  وال�شم�د  امل�اجهة  على  القدرة  لأن  منه، 
الأحالم اأم�ر مهمة جداً، وزوجي من هذه ال�شخ�شيات، 
لي�ص لنف�شه فقط بل لكل من ح�له مبا فيهم اأنا، ومن 
هنا عملنا على الأغنية ب�شكل كبري حتى خرجت ب�ش�رة 

جيدة.
الغنائية؟ احلفالت  جتربة  �شتكررين  • هل 

- بالتاأكيد، خالل الفرتة املقبلة، خ�ش��شا بعدما تطرح 
الأغنيات التي انتهيت منها، فاحلفالت بالن�شبة يل هي 

الفر�شة لل�ج�د مع اجلمه�ر.
غنائي؟ األب�م  طرح  يف  تفكرين  • األ 

م���ن اجلمه�ر،  ج���ي���دا  ف��ع��ل  رد  واأج������د  ال���غ���ن���اء  اأح�����ب   -
م�ؤدية  نف�شي  واعترب  م��شيقية،  اأذن��ا  لدي  اأن  خ�ش��شا 
لتقدمي  ا�شعى  لن  لكن  اأغنيات،  تقدمي  واأ�شتطع  جيدة، 
الب�م غنائي، و�شاأكتفي باحلفالت التي ا�شارك فيها مع 
الغنيات املنفردة من وقت لآخر، وهذا ه� ما اخطط له 

يف الفرتة احلالية.
• �شاركت يف ال�شباق الرم�شاين مب�شل�شل )�شد الك�شر( 

من خالل �شخ�شية نادين، كيف ترين ردود الأفعال؟
حتى  التجربة  ع��ن  الفعل  ل��رد  ك��ب��رية  ب�شعادة  اأ���ش��ع��ر   -
الآن، لأن العمل ح�شل على اإ�شادات عديدة من اجلمه�ر 
ل�شيما  اجلمه�ر  معها  تفاعل  م�شاهد  وث��م��ة  وال��ن��ق��اد، 
التي جمعتني مع نيللي كرمي، وبع�شها ت�شدرت م�اقع 

الت�ا�شل بعد عر�ص احللقات.
الت�ا�شل؟ م�اقع  على  النجاح  تقي�شني  • هل 

املعيار  لي�شت  النهاية  يف  لكن  مهمة،  الت�ا�شل  م�اقع   -
ال�حيد، ول اأرى اأن ت�شدر الرتيند دائما ه� �شيء جيد، 
بالتاأكيد الت�شدر بدور اأو م�شهد اأو اأي عمل فني يقدمه 
اأجل  اأن ت�شعى لإث��ارة اجلدل من  اأمر مهم، لكن  الفنان 
حتى  �شخرية  اأو  نقد  حمل  تك�ن  لأن  ت�شعى  اأو  الظه�ر 
تك�ن )تريند(، اأو تدفع من اأجل الظه�ر والت�شدر، فما 
بطريقة مزيفة ويعلم اجلميع  اأن تك�ن مت�شدراً  فائدة 
تتم  األ  يجب  لكن  مهمة  الت�ا�شل  م���اق��ع  الأم���ر.  ه��ذا 

املبالغة يف التعامل معها.
امل�شاهد  م��ا  ال��ك�����ش��ر(،  )���ش��د  ع��ن  للحديث  ب��ال��ع���دة   •

ال�شعبة بالن�شبة لك؟
- ثمة م�شاهد ل م�شهد واحد فقط، لأن �شخ�شية نادين 
مليئة بالتفا�شيل، وهي �شخ�شية لي�شت �شهلة كما يعتقد 

م�شاهد  وه��ن��اك  الب�شيطة،  م�اقفها  يف  حتى  البع�ص، 
تعليق،  دون  م��ن  ال��ف��ع��ل  رد  ع��ل��ى  فيها  اع��ت��م��دت  ع��دي��دة 
بال�جه  والتعبري  النظرات  على  القائمة  امل�شاهد  وه��ذه 
كانت اأ�شعب بكثري من م�شاهد اأخرى �شاهدها اجلمه�ر 
واعتربها �شعبة، منها على �شبيل املثال، م�شهد امل�اجهة 
ال�شر  بني �شلمى ونادين، ف�شخ�شية نادين مثلما حتمل 
يف  حدثت  التي  للتح�لت  دواف��ع  وهناك  اخل��ري،  حتمل 
ب�شكل  تقل  مل  اإن  حتى  وخلفيات،  �شلمى  م��ع  عالقتها 

مبا�شر يف العمل.
نادين؟ �شخ�شية  وبني  بينك  ت�شابه  اأوجه  هناك  • هل 

ت�شرفاتها  ل��دواف��ع  وتفهمي  نادين  مع  تعاطفي  رغ��م   -
معها  وت��ع��اط��ف��ي  ب��ل  ت�شرفاتها  طبيعة  ح��ت��ى  فيها  مب��ا 
م��ا يجمع  ي���ج��د  ول  الإط����الق،  على  ت�شبهني  ف��اإن��ه��ا ل 
اأن يك�ن لديها  اأحببت فيها ق�تها، واأمتنى  بيننا، ولكن 
مع  تعاملها  بطريقة  يتعلق  فيما  خ�ش��شا  منها  ج��زء 
م�شاعرها، واإخفائها فرتات ط�يلة، �ش�اء كانت �شلبية اأو 
اإيجابية، فهذا الأمر ل يت�افر لدي ول اأ�شتطيع اأن اأخفي 
م�شاعري جتاه اأي �شخ�ص اأو اأتظاهر بخالف احلقيقة، 
برتديد  اأكتفي  على  وق��ع  ظلما  هناك  اأن  اأ�شعر  وعندما 

عبارة )ح�شبي اهلل ونعم ال�كيل(.
البط�لة  جت��رب��ة  خ������ص  يف  ت��ف��ك��ري��ن  ه���ل   •

املطلقة؟
- على امل�شت�ى ال�شخ�شي اأوؤمن اأن كل دور 

جيد ه� مبنزلة بط�لة، �ش�اء يف ال�شينما 
فنان  ي�جد  لأن��ه ل  التلفزي�ن،  اأو 

ي��ظ��ه��ر يف  اأو  ي��ن��ج��ح مب����ف����رده، 
من  لنهايته  بدايته  م��ن  عمل 

اآخرين  م��ع��ه  ي��ك���ن  اأن  دون 
مميزين وحمرتفني، وهذا 
التمثيل  ع��ل��ى  ي��ن��ط��ب��ق  ل 
الكتابة  على  ول��ك��ن  فقط 
والإخراج وجميع العاملني 

اأم���������ام وخ����ل����ف ال����ك����ام����ريا، 
الفرق ال�حيد يك�ن يف ترتيب 

وهذا  ال�شارة،  على  الأ�شماء 
اأح������د  ي����ع����د  الأم�����������ر مل 

كثريا،  ع���ن���ده  ي��ت���ق��ف 
اأك��������ن  اأن  واأمت������ن������ى 

اأعمال  يف  م����ج����دة 
ومميزة،  ن��اج��ح��ة 

ت������ك�������ن  واأن 
اخ������ت������ي������ارات������ي 

م�فقة، لأن هذه امل�شاألة لي�شت �شهلة على الإطالق.
باأدوار  القب�ل  من  متانعني  ل  اأن��ك  ذل��ك  يعني  هل   •

�شغرية؟
م�شاهده  دور  اأو  ���ش��رف  �شيفة  دور  اأق����دم  اأن  مي��ك��ن   -
حمدودة، لكن يك�ن م�ؤثرا مع اجلمه�ر ويرتك ب�شمة، 

الدور ه� املعيار الرئي�شي بالن�شبة يل دائما.
رم�شان؟ يف  مبتابعتها  قمت  التي  الأعمال  • ما 

رم�شان،  من  الأخ��ري  الثلث  يف  الت�ش�ير  من  انتهينا   -
ل���ذا مل اأمت��ك��ن م��ن م�����ش��اه��دة ع���دد ك��ب��ري م��ن الأعمال، 
ولكن تابعت حلقات من عدة اأعمال منها )الختيار 2(، 
وكنت  اللبناين،  و)2020(  )م������ش��ى(  ن��ي���ت��ن(،  )لعبة 
اأن هناك  اإل  �شعيدة بالأعمال التي �شاهدتها وبج�دتها، 
تط�را كبريا يف ال�ش�رة التي تقدم ويف طبيعة الأعمال 

والق�شايا التي يجري مناق�شتها.
مثل  ترين  كيف  )الختيار2(،  احلديث عن  • مبنا�شبة 

هذه التجارب؟
اأ�شعد بهذه التجارب وبالت�جه نح� تقدمي مزيد من   -
التي  العمال  هذه  ملثل  بحاجة  لأننا  ال�طنية،  الأعمال 
يهتم اجلمه�ر مب�شاهدتها ولها تاأثري كبري يف اجلمه�ر 
داخل وخارج م�شر، وه� تاأثري قد يف�ق الكثري 
النا�ص  من  فئة  هناك  لأن  يكتب،  مما 
ت�شاهد اأكرث مما تقراأ، وبالتايل 
الأعمال،  ه��ذه  اإليهم  ت�شل 
وال��ك��ث��ري م���ن الأح�����داث 
املهمة  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
وث���ق���ت���ه���ا ال����درام����ا 
وال�����������ش�����ي�����ن�����م�����ا، 
وحفرت ذكريات 
ت����اري����خ����ن����ا،  يف 
اأن  اأمت���ن���ى  ل����ذا 
هذه  ت�����ش��ت��م��ر 
ال��������ت��������ج��������ارب 

املميزة.

ت�شارك الفنانة لقاء اخلمي�شي خالل الفرتة املقبلة يف الدراما التلفزيونية من خالل م�شل�شل 
)اأجازة مفتوحة(، الذي ينتمي للدراما الطويلة، اإىل جانب اأغان منفردة تعمل على النتهاء 
الدراما  يف  الأخرية  وجتربتها  والغناء  امل�شل�شل  عن  لقاء  تتحدث  احلوار  هذا  يف  حاليًا.  منها 

الرم�شانية )�شد الك�شر(، وغريها... 

اأحمد حلمي: �سعيد جدًا 
باختياري �سفريًا لـ )يوني�سف(

عمرو عبداجلليل: مللت 
ال�سو�ساء واأرغب يف العتزال
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تعديل يف اخلاليا التائية يعزز النظام 
املناعي يف اجل�سم ملحاربة ال�سرطان

اأظهرت درا�شة رائدة كيف ميكن للخاليا املناعية املهند�شة امل�شتخدمة يف 
جلهاز  لل�شماح  املادية  احل�اجز  على  التغلب  اجلديدة  ال�شرطان  عالجات 

املناعة اخلا�ص باملري�ص مبحاربة الأورام.
وميكن اأن يح�شن البحث عالجات ال�شرطان يف امل�شتقبل ملاليني الأ�شخا�ص 
يف جميع اأنحاء العامل. وُن�شر البحث اجلديد، الذي اأجري بقيادة باحثني يف 
 Nature الهند�شة والطب يف جامعة ميني�ش�تا )ت�ين �شيتيز(،  يف جملة

.Communications
اأو الإ�شعاع، يعد العالج املناعي ن�عا  وبدل من ا�شتخدام امل�اد الكيميائية 
من عالج ال�شرطان الذي ي�شاعد جهاز املناعة لدى املري�ص على حماربة 
اأهمية  البي�شاء ذات  التائية هي ن�ع من خاليا الدم  ال�شرطان. واخلاليا 
اجلن�د  ت�شبه  للخاليا  ال�شامة  التائية  واخلاليا  املناعة.  جلهاز  اأ�شا�شية 

الذين يبحث�ن عن اخلاليا الغازية امل�شتهدفة ويدمرونها.
وبينما كان هناك جناح يف ا�شتخدام العالج املناعي لبع�ص اأن�اع ال�شرطان 
اأكرث  اأو الأع�شاء املنتجة للدم، فاإن وظيفة اخلاليا التائية تك�ن  يف الدم 

�شع�بة يف الأورام ال�شلبة.
ويف هذه الدرا�شة الأوىل من ن�عها، يعمل الباحث�ن على هند�شة اخلاليا 
ميكانيكيا  اخلاليا  لتح�شني  الهند�شي  الت�شميم  معايري  وتط�ير  التائية 
اأو جعلها "مالئمة" اأكرث للتغلب على احل�اجز. واإذا متكنت هذه اخلاليا 
ميكنها  اإليها،  وال��ش�ل  ال�شرطانية  اخلاليا  على  التعرف  من  املناعية 
اإبطاء  اإىل  ال���رم  ت�شلب  ي���ؤدي  ل��ل���رم،  الليفية  الكتلة  ويف  ال����رم.  تدمري 
رمال  يف  تعمل  ك��ان��ت  ل���  كما  تقريبا،  �شعفني  مب��ق��دار  املناعية  اخل��الي��ا 
م�شارك  واأ�شتاذ  الدرا�شة  م�ؤلفي  كبري  بروفينزان�،  باول�  وقال  متحركة. 
يف الهند�شة الطبية احلي�ية يف جامعة ميني�ش�تا: "هذه الدرا�شة هي اأول 
من�ش�ر لنا حيث حددنا بع�ص العنا�شر الهيكلية والإ�شارات، بحيث ميكننا 
ال�شرطان".   فاعلية يف مكافحة  اأكرث  التائية جلعلها  �شبط هذه اخلاليا 
ال���رم يختلف قليال، ولكن هناك بع�ص  "كل م�شار حاجز داخل  واأ�شاف: 
اأوجه الت�شابه. وبعد هند�شة هذه اخلاليا املناعية، وجدنا اأنها تتحرك عرب 
تعرت�ص  التي  احل�اجز  عن  النظر  بغ�ص  تقريبا  م�شاعفة  ب�شرعة  ال���رم 
امل�ؤلف�ن  ا�شتخدم  للخاليا،  ال�شامة  التائية  اخلاليا  ولهند�شة  طريقها". 
اأي�شا حترير اجلين�م( لتغيري  تقنيات متقدمة لتحرير اجلينات )ت�شمى 
احلم�ص الن�وي للخاليا التائية بحيث تك�ن اأكرث قدرة على التغلب على 
وت�شريع  ال�شرطانية  اخلاليا  اإبطاء  ه�  النهائي  والهدف  ال���رم.  ح�اجز 
يف  جيدة  خاليا  اإن�شاء  على  الباحث�ن  ويعمل  املهند�شة.  املناعية  اخلاليا 
اأن�اع خمتلفة من احل�اجز. وعندما يتم خلط هذه اخلاليا  التغلب على 
جميع  على  املناعية  اخلاليا  جمم�عات  تتغلب  اأن  ه�  الهدف  يك�ن  معا، 

اأن�اع احل�اجز املختلفة لل��ش�ل اإىل اخلاليا ال�شرطانية.
وقال بروفينزان� اإن اخلط�ات التالية هي ال�شتمرار يف درا�شة اخل�شائ�ص 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ل��ل��خ��الي��ا ل��ف��ه��م ك��ي��ف��ي��ة ت��ف��اع��ل اخل���الي���ا امل��ن��اع��ي��ة واخلاليا 
ال�شرطانية ب�شكل اأف�شل. ويدر�ص الباحث�ن حاليا اخلاليا املناعية املهند�شة 

يف الق�ار�ص ويخطط�ن يف امل�شتقبل لتجارب اإكلينيكية على الب�شر.
وبينما ركزت الأبحاث الأولية على �شرطان البنكريا�ص، قال بروفينزان� اإن 
التقنيات التي يط�رونها ميكن ا�شتخدامها يف العديد من اأن�اع ال�شرطان.

واملروة؟ ال�شفا  تعني  • ماذا 
ال�شفا هي احلجارة املل�شاء واملروة احلجارة البي�شاء.

•  كم يبلغ عدد بحور ال�شعر العربي. ومن وا�شعها؟
16- بحر وو�شعها اجلاحظ.

والأودي�شا؟ الألياذه  �شاحب  •  من 
- ه�مريو�ص

ملحمة الأنياذة؟ �شاحب  •  من 
- فرجيل

البتول؟ كلمة  تعني  •  ماذا 
- العذراء

•  ما معنى كلمة الديوان؟ وما هو اأ�شلها؟
- فار�شية تعني الدفرت اأو ال�شجل.

�شن.  36 لديها  والفر�ص  �شن،   40 لديه  • احل�شان 
راحتها. فرتة  او  ن�مها  عند  حتى  احلركة  عن  تت�قف  ل  القر�ص  • اأ�شماك 

اأنفها. ب�ا�شطة  القر�ص  اأ�شماك  تقتل  اأن  ميكنها  • الدلفني 
كيل�مرت.  4 بعد  على  من  دم  قطرة  رائحة  ي�شتم  اأن  ميكنه  القر�ص  • �شمك 

املتجمد. القطب  قارة  هي  وثعابني  زواحف  ل  فيها  لي�ص  التي  ال�حيدة  • القارة 
الأغنام. من  عدد  اأكرب  لديها  • اأ�شرتاليا 

ال�شاعة. يف  مرت  كيل�   67 اإىل  �شرعتها  ت�شل  ال�شل�قية  • الكالب 
التذوق. �شعريات  من   10،000 لديه  العادي  • ال�شخ�ص 

مرتني. راأ�شه  ح�ل  يلتف  اأن  ميكن  اخل�شب  نقار  • ل�شان 
بعي�نها. ترم�ص  اأن  ميكنها  ل  • الثعابني 

الطفال. ب�درة  يحب  ل  • النمل 
اأيام. ثالث  ملدة  املاء  �شطح  ف�ق  تبقى  اأن  ميكنها  • الفئران 

الأرز. ورقة  تركيبة  يف  اأبدا  يدخل  ل  • الأرز 

املراأة الطيبة 
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فوائد الكيوي 

ن�شبة  على  ال���اح��دة  الثمرة  C حيث حتت�ي  بفيتامني  ج��دا  غنية  فاكهة 
عالية منه ترتاوح ما بني 200 اإىل 300 ملغم لكل مائة غرام اي ح�ايل 

وزن ثمرتني مت��شطتي احلجم. 
ف�ائدها: 

اجل�شم  تعطي  ال�احدة  فالثمرة  للج�شم،  قليلة  حرارية  وح��دات  ت�ؤمن   -
من  عالية  ن�شبة  على  حتت�ي  انها  اىل  نظرا  ح��راري��ة  �شعرة   20 ح���ايل 

الألياف. 
- مفيدة جدا للنظم الغذائية اخلا�شة بعمليات انقا�ص ال�زن لنها ت�شاعد 

على ال�شع�ر بال�شبع والمتالء. 
الن�شجة  ال��ت��ه��اب��ات  م��ق��اوم��ة  ع��ل��ى  للم�شاعدة  ال��ك��ي���ي  ب��ت��ن��اول  ين�شح   -

والتخل�ص من حالت الر�شح ال�شديد. 
الك�لي�شرتول  معدل  وتخفي�ص  تطهري  ويف  اله�شم  عمليات  يف  ت�شاعد   -

يف الدم. 

كانت املراأه جتل�ص يف دارها وقد انحنى ظهرها من كرثة العمل ال�شاق الذي تق�م به كل ي�م لأطعام �شغارها 
وكم كانت تتمنى ان يك�ن فيهم من ي�شتطيع م�شاعدتها لكن لالأ�شف ثالثتهم �شغار.. مر عليها رجل غليظ 

القلب وقال لها بغ�شب: مازلت ت�شرين على ان حتتفظي بهذا البيت.. بيعيه يل وكلي بثمنه.
 فقالت له: وما فائدة الطعام بدون بيت ياأوينا و�شقف يحمينا.. مالك ببيتي اتركنى حلايل.

 فقال: ح�شناً، لن يحميك احد مني ولن جتدي عماًل منذ الغد يف اأي بيت، وفكري جيداً يف ان ترتكي القرية 
قبل ان مت�تي و�شغارك من اجل�ع.  جاء الغد واجلميع يف خ�ف من فتح اب�ابهم لأم م�شعد لتعمل وترتزق، 
اإىل بيتها يف ح��زن، فهم  النا�ص يف ذه��اب واي��اب ينظرون  فعادت اإىل بيتها ال�شغري تبكي، وعند الظهرية كان 
يخاف�ن م�شاعدتها فيغ�شب عليهم عمدتهم، ووقف�ا يتهام�ش�ن حني جاءت حداأة كبرية حتمل بني خمالبها 

ديك كبري يرفرف ب�شدة حيث األقت به ف�ق بيت ام م�شعد، فاألتقطت ام م�شعد الديك وقالت: رزقاً من اهلل.
وتعاىل الهم�ص و�شط الده�شة الكبرية حني قال النا�ص: احلداأه األقت بالديك لأم م�شعد، هذا �شئ ف�ق ال��شف، 

انها امراأه يف حرا�شة اهلل يا لها من بركة.
 غ�شب العمدة ملا حدث وقال: �شدفة وحدثت.

املق�د من  وانفلت  بيتها  �شيارة بقرب  لتع�د حزينة.. ومل مير وقت حتى مرت   ي�م اخر مر ومل جتد عمال 
ال�شائق وادى ذلك اإىل ت�شاقط بع�ص الأقفا�ص من ال�شيارة، ف�قف �شغار ام م�شعد ي�شاعدون ال�شائق يف ترتيب 
�شيارته مرة اخرى، فمنحهم بع�ص من اخل�شر والفاكهة جزاء م�شاعدتهم، ف�شكرته ام م�شعد وقالت: حمدهلل 

رزقاً من اهلل.
 وكرث احلديث مرة اخرى انها امراأه يحميها اهلل.

 جاء الي�م الثالث ومل جتد عماًل فخرجت اإىل الطريق العام حيث املحطة الكبرية رمبا تعمل يف حمل الأمتعة 
بها جتد حقيبة  اذ  املحطة حزينة  واثناء خروجها من   ، ام��راأه  فهى  يناديها  القطار ومل جتد من  واىل  من 
�شغرية ح�شرت بني الكرا�شي، ومدت يدها لتذهب باحلقيبة اإىل ك�شك ال�شرطة وت�شلمها، ف�جدت امراأه انيقة 
تبكي حقيبتها ال�شائعة، ومل مت�ص حلظات حتى كانت ام م�شعد تقب�ص مبلغ كبري من املال مكافاأه لها، بعد 
ذلك الي�م خاف العمدة من القرتاب منها فقد كان النا�ص يق�ل�ن انها امراأه كلها بركة ومن ي�ؤذيها �شت�شيبه 
ل��رواد املحطة الكبرية وهى الن ل حتتاج  اللعنات فرتكها وحالها، اما مال املكافاأة فقد ا�شرتت به ما تبيعه 

للعمل يف خدمة �شكان القرية. 

الأ�شتاذ  الرو�شي،  التغذية  خبري  ب�بروف�شكي  اأندريه  الدكت�ر  ك�شف 
وجبة  لتناول  وقت  اأف�شل  بطر�شب�رغ،  بجامعة  الطب  بكلية  امل�شاعد 

الفط�ر للح�ش�ل على اأكرب فائدة ممكنة.
الفط�ر  وجبة  تناول  ع��ادة  الأف�شل  من  اأن��ه  اإىل  الأخ�شائي،  وي�شري 

خالل 1.5 �شاعة بعد ال�شتيقاظ من الن�م.
ويق�ل، "يجب اأن يعطينا الفط�ر الطاقة الالزمة للحركة ولن�شاط 
الدماغ حتى يختفي النعا�ص. كما اأن الإفطار اخلفيف يف ال�شرير لن 

يك�ن �شيئا، اإذا مل يكن د�شما ويحت�ي ماأك�لت كثرية وحل�يات".
ووفقا له، يجب التع�د على تناول الطعام يف نف�ص ال�قت ي�ميا، ول 
اإىل  م�شريا  �شاعة،  ن�شف  حتى  اأو  دقائق  ب�شع  ال�قت  اختالف  ي�ؤثر 
اأنه ميكن يف اأيام العطل انتهاك القاعدة املعم�ل بها، ولكن يف الأيام 

العادية من الأف�شل اللتزام بها.
عندما  الع�شبي،  اجلهاز  وكذلك  اله�شمي،  اجلهاز  "يتكيف  ويق�ل، 

لل�شخ�ص  ه���ذا  ي�شمح  ك��م��ا  ي���م��ي��ا.  ال���ق��ت  نف�ص  ال��ط��ع��ام يف  ن��ت��ن��اول 
بال�شع�ر بال�شبع من تناول نف�ص كمية الطعام".

ال�شباح،  الطعام يف  بتناول  رغبة  وج���د  اأن عدم  ويحذر اخلبري، من 
اإىل  ي���ؤدي  الطعام، ما  تناول  اإىل وج�د ا�شطرابات يف م�اعيد  ي�شري 

الإفراط بتناول الطعام يف امل�شاء والليل.
ويق�ل، "يعاين ح�ايل 30-%40 من الأ�شخا�ص الذين يعان�ن من 
الغذاء، ما يجعلهم يفرط�ن  تناول  زي��ادة وزنهم من ا�شطراب نظام 
ه�  ال�شطراب  هذا  ا�شباب  واأح��د  الليل.  ويف  م�شاء  الطعام  تناول  يف 
هذا  م��ن  للتخل�ص  لذلك  ال�شباح.  يف  الطعام  بتناول  رغبتهم  ع��دم 

ال�شطراب، يجب تناول الطعام يف ال�شباح".
وي�شيف، اإذا كان ال�شخ�ص ل يعاين من ال�زن الزائد و ل يعاين من 
ت��ن��اول وجبة  ع��دم  وت��ع��ّ�د على  الطعام،  ت��ن��اول  اأخ���رى يف  ا�شطرابات 

الفط�ر ب�شبب ظروف حمددة، فال �شرر من ذلك.

ما اأف�سل وقت لتناول وجبة الفطور؟
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