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تناول قطعتي نقانق اأ�سبوعيًا يزيد خطر الوفيات املبكرة
�أن تناول قطعتني  حذر فريق من �لباحثني متعددي �جلن�سيات من 
فقط من �لنقانق يف �لأ�سبوع يزيد من خطر �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب 

و�لأوعية �لدموية و�لوفاة �ملبكرة.
وتتبع �لفريق، بقيادة خرب�ء يف جامعة ماكما�سرت وعلوم �ل�سحة يف 
هاميلتون يف كند�، �لنظم �لغذ�ئية و�لنتائج �ل�سحية لـ 134،297 
�لرب�زيل  ذلـــك  قـــــار�ت، مبــا يف  خــمــ�ــض  عــرب  دولــــة   21 مــن  ا  �سخ�سً

و�لأرجنتني وكند� و�ل�سويد و�ل�سني.
للإ�سابة   46% بن�سبة  �أعــلــى  خــطــر�ً  هــنــاك  �أن  �لــبــاحــثــون  ووجـــد 
�رتفاع  �إىل  بالإ�سافة  �لرئي�سية،  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب  باأمر��ض 
خطر �لوفاة بن�سبة %51 بني �أولئك �لذين تناولو� ما ل يقل عن 
150 جر�ًما يف �لأ�سبوع من �للحوم �مل�سنعة، مقارنًة باأولئك �لذين 

مل يتناولو� �للحوم �مل�سنعة.
يجب  �لــدر��ــســة،  ن�سرت  �لتي  للتغذية،  �لأمريكية  للجمعية  ووفــًقــا 
وحلم  �لنقانق  مثل  كامل،  ب�سكل  �مل�سنعة  �للحوم  ��ستهلك  جتنب 

�لبقر �ملحفوظ و�للحوم �ملدخنة و�ل�سلمي و�للحم �ملقدد.
�أخرى  در��ــســة  مــن  بيانات  در��ــســة  على  �لفريق  عمل  �ملــزيــد،  وملعرفة 
طويلة �لأجل �أطلقها �لدكتور �سامل يو�سف، مدير معهد �أبحاث �سحة 

�ل�سكان يف كند� يف عام 2003.
وتعد هذه �لدر��سة، �أول در��سة متعددة �جلن�سيات توفر معلومات عن 
�لعلقة بني تناول �للحوم �مل�سنعة، مع �لنتائج �ل�سحية من �لبلد�ن 

�ملنخف�سة و�ملتو�سطة و�لعالية �لدخل.

�سبغة ال�سعر قد حتارب �سرطان الثدي
يعتقد �لعلماء �أن �ملكونات �ملوجودة يف �سبغة �ل�سعر و�لكرميات �مل�سادة 

لل�سيخوخة ميكن �أن توؤخر تطور �سرطان �لثدي ملدة عامني.
يف  �ملوجود  �لهيدروجني  بريوك�سيد  �أن  �إىل  �ملبكرة  �لأبــحــاث  وت�سري 
تعزز  �لب�سرة  يرطب  �لــذي  �لهيالورونيك  وحم�ض  �ل�سعر،  �سبغة 

فعالية �لعلج �لإ�سعاعي عند حقنها يف �لورم قبل �لعلج.
 11 كان  �لتجربة،  من  �لأوىل  �ملرحلة  يف  �ملر�سى  ع�سر�ت  بني  ومن 
)%92( ل يز�لون يرون �لفو�ئد بعد عام و�حد، وكانت �أور�مهم �إما 
قد �ختفت �أو تقل�ست �أو مل تكرب، يف حني �أن �ملعدل �لنموذجي دون 

�حلقن هو 60 �إىل %65 وفًقا ملعهد �أبحاث �ل�سرطان يف لندن.
ومتو�سط  �ل�سرطان  من  يعانون  �لتجربة  يف  و�لن�ساء  �لرجال  وكــان 
حقنهم  ومت  للجر�حة،  منا�سبني  غــري  وكــانــو�  عــاًمــا،   77 �أعــمــارهــم 
�لإ�سعاعي  �لــعــلج  قبل  �لأ�ــســبــوع  يف  مرتني  بالهلم  �ل�سبيه  باملزيج 
�لبحث،  ووجــد  لندن.  غــرب  مار�سدن  رويــال  م�ست�سفى  يف  �لقيا�سي 
�لذي ُن�سر يف �ملجلة �لدولية لفيزياء بيولوجيا �لأور�م �لإ�سعاعية، �أن 
�أ�سهر، وما ز�لت   3 ورًمــا كانت تعاين منه �مــر�أة و�حــدة �ختفى بعد 
خالية منه بعد عامني. وُحقنت �أخرى باملزيج يف ورم و�حد من �سمن 
"��ستجابة جزئية"، مما  �ملحقون فقط على  �لورم  �أور�م، وحافظ   3

يعني �أنه كان �أ�سغر بن�سبة %30 على �لأقل خلل 12 �سهر.

لهذه الأ�سباب يجب ممار�سة مترين ال�سغط يوميًا
معد�ت  دون  ممار�سته  وميــكــن  �جلــ�ــســم،  لكل  مهم  �ل�سغط  متــريــن 

وي�سمل كل ع�سلت �جل�سم من �لر�أ�ض �إىل �لقدمني.
�أهــمــيــة ممــار�ــســتــه يــومــيــاً ح�سب مــا �أوردت  �أهـــم مــا يــوؤكــد  فيما يــلــي 
�سحيفة تاميز �أوف �إنديا.  جمموعة كبرية من �لع�سلت: تت�سمن 
�لتمرين ع�سلت  ين�سطها هذ�  �لتي  للع�سلت  �لرئي�سية  �ملجموعة 
�ل�سدر، و�لكتفني، و�لظهر، و�لع�سلة ثلثية �لروؤو�ض، و�لع�سلة ذ�ت 
لأي  ميكن  �حلــر�ريــة:  �ل�سعر�ت  حرق  �لأمامية.  و�مل�سننة  �لر�أ�سني، 
�سخ�ض يزن 77 كيلوغر�ماً حرق ما يقارب 12 �سعرة حر�رية بـ 20 
�سغطة يف �لدقيقة. دعم �ملفا�سل و�لع�سلت: ي�ساعد هذ� �لتمرين 
على تقوية مفا�سل �جل�سم بالكامل، وعلى ��ستقر�ر �لع�سلت حول 

�لكتفني وعلى �أد�ء �لأن�سطة �ليومية ب�سهولة.
�سحة �لقلب و�لأوعية �لدموية: ميكن ملمار�سة هذ� �لتمرين يومًيا 
�أن تقلل من خطر �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية وتطيل 
�لعمر. حت�سني و�سعية �جل�سم: ميكن لتمرين �ل�سغط ب�سكل �سحيح 

يومياً دعم و�سعية �جل�سم، ويحول دون �لإ�سابة باآلم �لظهر.
�أد�وؤه يومياً  �ل�سغط، فعال ويــوؤدي  �لبدنية: مترين  �للياقة  حت�سني 

�إىل حت�سني م�ستوى �للياقة �لبدنية ب�سكل كبري. 
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اأول ات�سال ل�سلكي بني 
الدماغ والكمبيوتر

�لدماغ  �ت�سال ل�سلكي من نوعه بني  �أول  �لباحثون من تطوير  متكن 
�لب�سري وجهاز �لكمبيوتر، ومينح �لأ�سخا�ض �مل�سابني بال�سلل �لقدرة 

على �لكتابة على �سا�سات �لكمبيوتر بعقولهم.
وعادة ما يتم �لربط عرب �أ�سلك طويلة، لكن فريًقا من جامعة بر�ون 
فوق  و�سعه  يتم  �سغري  �إر�سال  بجهاز  و��ستبد�لها  �لأ�سلك  بقطع  قام 

ر�أ�ض �مل�ستخدم. 
مب�سفوفة  ويت�سل  فقط،  بو�ستني  ت�سميمه  �ملعاد  �جلهاز  قطر  ويبلغ 
�لذي  �ملنفذ  نف�ض  طريق  عن  للدماغ  �حلركية  �لق�سرة  د�خــل  �إلــكــرتود 

ت�ستخدمه �لأنظمة �ل�سلكية.
�لعمود  �إ�سابات  ب�سبب  بال�سلل  م�سابني  رجلني  �أن  �لتجارب  و�أظهرت 
لــوحــي مبجرد  �لكتابة و�لــنــقــر على جــهــاز  قــادريــن على  كــانــا  �لــفــقــري 
�لكتابة  و�سرعات  للنقر  �لإجــر�ء، وفعل ذلك بدقة مماثلة  �لتفكري يف 

با�ستخد�م نظام �لت�سال �ل�سلكي.
وقال جون �سيمري�ل، �لأ�ستاذ �مل�ساعد للهند�سة يف جامعة بر�ون و�ملوؤلف 
�لرئي�سي للدر��سة "لقد �أثبتنا �أن هذ� �لنظام �لل�سلكي مكافئ وظيفًيا 
للأنظمة �ل�سلكية. ويتم ت�سجيل �لإ�سار�ت و�إر�سالها بدقة مماثلة ب�سكل 
منا�سب، مما يعني �أنه ميكننا ��ستخد�م خو�رزميات فك �لت�سفري نف�سها  

�لتي ��ستخدمناها مع �ملعد�ت �ل�سلكية".

�ساركوزي يعتمد على 
جريانه حلماية بيته

�أمــ�ــســى �لــرئــيــ�ــض �لــفــرنــ�ــســي �لــ�ــســابــق  
نيكول�ض �ساركوزي  وزوجته  كارل بروين  
�أعلن  �أيام �حلجر �لذي  و�بنتهما جوليا 
فاخر  عــقــار  يف   2020 مــار�ــض   16 يف 
 "Bruni-Tedeschi" لــعــائــلــة 
قام  وقــد   ،"Cap Nègre" يف  يقع 
�لــعــديــد مــن �لــبــاريــ�ــســيــني بــالــفــر�ر من 
و�عتمد  �لريف.  �إىل  �لعا�سمة وتوجهو� 
�لزوجان على جري�نهم ملر�قبة ق�سرهم 
يف �لد�ئرة 16 يف باري�ض، وفًقا ملا �أوردته 
يــــرتددو�  مل  �لــذيــن   "Le Point"
�لــ�ــســرطــة بــعــد روؤيـــــة �سخ�ض  تــنــبــيــه  يف 
رئي�ض  مـــنـــزل  مــــن  بـــالـــقـــرب  يـــرتبـــ�ـــض 

�جلمهورية �ل�سابق.
و�سرعت �ل�سرطة يف �لتحقق من هويته 
وتــبــني �أنـــه جــنــدي حــفــظ �ــســلم �أر�سله 
على  "لل�سيطرة  بــاريــ�ــض  �ــســرطــة  مــقــر 
�ملجيء و�لذهاب" حول منزل �ساركوزي. 
�أمر �سروري  �لتكتم  باأن  روؤ�ساوؤه  وذّكره 
عــنــدمــا يــتــعــلــق �لأمـــــر بــالــ�ــســيــطــرة على 
�تهم  كما  �لــبــارزة.  �ل�سخ�سيات  مــنــازل 
�مللب�ض  �رتــــد�ء  "قو�عد  �حـــرت�م  بــعــدم 

�لربجو�زية "�ملدنية".

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

املك�سرات النيئة اأم املحم�سة..
اأيهما اأف�سل لل�سحة؟

ــا مـــا يتم  غــالــًب
ـــــيـــــل  ـــــقـــــل ـــــت �ل
مـــــــن �أهــــمــــيــــة 
نظامنا  يف  �ملك�سر�ت 
ويــقــرن �حلديث  �لــغــذ�ئــي، 
�أ�ـــســـا�ـــســـي مبــــا متلكه  بـــهـــا بــ�ــســكــل 
�أن  بــيــد  مــن حمــتــوى عـــاٍل مــن  �لطاقة. 
حتتوي  فهي  للج�سم  جــد�  مفيدة  �ملك�سر�ت 
عــلــى �ألـــيـــاف مــهــمــة و�أحــمــا�ــض دهــنــيــة غري 
نباتية  ومــعــادن  ومو�د  وفيتامينات  م�سبعة 
ثــانــويــة. وهــــذه لــهــا تـــاأثـــري مــعــزز لل�سحة 
�لقلب  �أمــر��ــض  مثل  �لع�سر  �أمــر��ــض  على 
و�لأوعية �لدموية. ولكن هل يجب  �أن توؤكل 
�ملوقع  ينقل  حمم�سة؟  �أم  نيئة  �ملــكــ�ــســر�ت 
�لأملــــــاين هــايــل بــر�كــ�ــســيــ�ــض تــو�ــســيــح مركز 
�لذي  تــــريول،  جــنــوب  يف  �مل�ستهلك  حــمــايــة 
�أكد يف بيان له يتعلق بالأغذية  �أن �ملك�سر�ت 

و�لـــبـــذور غــنــيــة بــالــدهــون �لــنــبــاتــيــة عالية 
ا  �أي�سً وهــي  و�لألــيــاف  و�لربوتينات  �جلـــودة 
�لفيتامينات  و�ملعادن  لبع�ض  ممتاز  م�سدر 
و�لعنا�سر �لنادرة وم�ساد�ت �لأك�سدة .  وتباع 
يحب  فيما  جزئًيا،  وحمم�سة  نيئة  �حلبوب 
عن  �مــا  بالكامل  حمم�سة  تناولها  �لبع�ض 
�أو �لفرن، هذ� يجعل  ر�ئحتها  طريق �ملقلة 
�أقــوى، لكن �لأمــر ل يخلو مــن  �آثــار �سارة .  
�ل�سرر  تلحق  �ملــرتــفــعــة  �حلـــــر�رة  فـــدرجـــات 
�مل�سبعة،  غري  �ملتعددة  �لدهنية  بالأحما�ض 
وتـــوؤدي �إىل �أكــ�ــســدة �لــدهــون، وتــدمــر بع�ض 
وتت�سبب  �لأكــ�ــســدة  ومــ�ــســاد�ت   �لفيتامينات 
�مل�سرطنة .   �لأكــريــلمــيــد  مــــادة  تــكــويــن  يف 
ومــع ذلــك، فــاإن �خلــرب �ل�سار هــو �أنــه ميكن 
تقليل هذه �ملخاطر �إذ� مت حتمي�ض �ملك�سر�ت 
و�لبذور بحد �أق�سى 130 �إىل 140  درجة 

مئوية ولي�ض لفرتة طويلة . 

!مذهلةال�صحيةالربقوقفوائد
�إّن"�لربقوق  �لفتى  مــرينــا  �لخت�سا�سية  تــقــول     بد�ية 
�إحــدى �لفو�كه  �لأحــمــر، وهــو من ف�سيلة �خلــوخ، يعترب 
كميات  عــلــى  يــحــتــوي  حــيــث  �لــفــو�ئــد  �ل�سحية،  مــتــعــّددة 
و�ملعادن  و�لفيتامينات  �لــغــذ�ئــيــة  �لعنا�سر  مــن  وفـــرية 
 Aفهو غني  بالفيتامينني لل�سحة.  �ملفيدة  و�لربوتينات 
للج�سم  ويوّفر  �لطبيعية  للألياف  م�سدر  �أنــه  كما   ،Cو 
�حتو�ئه  �إىل  بالإ�سافة  هذ�  �للزمة.  �لأك�سدة  م�ساد�ت 
و�لبانتوثنيك  �لنيا�سني  �أحما�ض  منا�سبة من  على  كمية 
�ل�سحة  �ملهّمة للج�سم. ول تقت�سر فو�ئد �لربقوق على 
�لب�سرة  على  �لكبرية  فائدته  �إمنــا  ثبتت  للج�سم،  �لعامة 
و�ل�سعر .  �لربقوق �لأحمر من �لفو�كه ذ�ت �ملذ�ق �لر�ئع 
�لفو�ئد  �لعديد من  ولها  بال�سبع،  �إح�سا�ساً  تعطي  و�لتي 

للن�ساء، خ�سو�ساً للحامل . 
ــبــة كــــبــــرية من  يـــحـــتـــوي �لـــــربقـــــوق �لأحـــــمـــــر عـــلـــى نــ�ــس
من  تقي  �لـــدم،  �سغط  خف�ض  على  ت�ساعد  �لبوتا�سيوم 
وتقلل خطر  �ل�سر�يني،  تعالج  ت�سّلب  �لدماغية،  �ل�سكتة 
�لإ�سابة بال�سرطان، بالإ�سافة �إىل �أنه يحتوي على ن�سبة 
�لأنيميا  ي�ساعد  على علج  وبالتايل  كبرية من �حلديد، 
وفقر �لدم، وخ�سو�ساً �إذ� ما مّت تناوله مع �لع�سل �لأ�سود 
ملدة 10 �أيام متتالية، بالإ�سافة �إىل �أنه يعمل على  تنظيم 

وتنظيف �لأمعاء �لدقيقة ب�سبب غناه بالألياف ." 
فو�ئد  "ومن  قائلة:  �لفتى  مرينا  �لخت�سا�سية  وتتابع 
تقليل  على  يعمل  �أنــه  �أي�ساً  �ل�سحية  �لأحــمــر  �لــربقــوق 
ن�سبة �ل�سكر يف �لدم،  وبالتايل يقي من �لإ�سابة مبر�ض 

�ل�سكري من �لنوع �لثاين،
�سن  يف  �ملــــر�أة  عند  ول�سيما  �ملــبــكــرة،  �ل�سيخوخة  يعالج 
ويزيد  و�ل�ساعدين،  �لفقري  �لعمود  يقّوي  حيث  �لياأ�ض، 
من ن�سبة �لكال�سيوم  فى �جل�سم، و�لتي تعمل على تقوية 

�لعظام و�لأ�سنان و�حلفاظ على حيوية ون�سارة �لب�سرة. 
ومينع �لإ�سابة باأمر��ض �ل�سيخوخة  �ملبكرة عند �لن�ساء . 

ميتلك �لربقوق �لأحمر ن�سبة منخف�سة جد�ً من �لدهون 
�أنه م�سدر جيد  كما  و�ل�سوديوم،  و�لكول�سرتول  �مل�سبعة 
فيتامني    ،  Aفيتامني  ،  Hللألياف  �لغذ�ئية وفيتامني
وفيتامني  .K  كما يحتوي على ن�سبة منخف�سة جد�ً   ،C
من �ل�سعر�ت �حلر�رية، فكل   100 جر�م منه حتتوي على 

وهو ل يحتوي على دهون م�سبعة .  حر�رية،  �سعرة   46
�حلّرة  �جلـــذور  �آثـــار  مــن  �لتخل�ض  على  �لــربقــوق  يعمل 
�ل�سحية  بامل�ساكل  �لإ�سابة  من  يحمي  وبذلك  �ل�ساّرة، 
�ملختلفة؛ مثل  �لربو، �لتهاب �ملفا�سل، �ل�سكتة �لدماغية، 
من  �حلماية  ويوؤمن  �لدموية.  و�لأوعية  �لقلب  �أمر��ض 
�ل�سيخوخة �ملبكرة، ويح�ّسن  �لذ�كرة، كما �أن غناه مبرّكبات 
�ل�سوربيتول و�لإي�ساتني ت�ساعد على تنظيم عمل �جلهاز 
تنظيم  على  �ملوجودة  فيه  �لألياف  تعمل  فيما  �له�سمي، 
�لن�ساء   لـــدى  �لإمــ�ــســاك  مــن  و�لتخل�ض  �لأمـــعـــاء  حــركــة 
�ملرتبطة  و�مل�ساعفات  �ل�سمنة  ويقّلل  �لـــوزن  يخّف�ض   . 
�لربقوق  ��ستهلك  �أن  طبية  در��ــســة  �أظــهــرت  حيث  بها، 
�لأحمر ي�ساعد على  مكافحة متلزمة �لتمثيل �لغذ�ئي؛ 
لوجود �ملرّكبات �لبيولوجية �لن�سطة و�لتي متنع �مل�ساكل 
�ل�سكري،  كا�سطر�بات  �لكول�سرتول،  بال�سمنة،  �ملرتبطة 

و�أمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية . 
�لبوتا�سيوم  على  �حــتــو�ئــه  ب�سبب  �لقلب  �سحة  يح�ّسن 
�مت�سا�ض  عــلــى  �لــقــدرة  ميــلــكــان  وفيتامني  K  �للذْين 
�حلديد يف �جل�سم. كما  ي�ساهم �لربقوق �لأحمريف تكوين 
�حتو�ئه على ما يكفي من  �لدم �حلمر�ء؛ بف�سل  خليا 
تنقية  ي�ساعد  على  ذلـــك  �إن  حــيــث  و�لــنــحــا�ــض،  �حلــديــد 
تناوله  و�إن  �لدموية.  �لأوعية  �لدم ويحافظ على �سحة 
�لقلب  يحمي  �ل�سر�يني، مما  �لــدم يف  ت�سييل  على  يعمل 

من  �مل�ساكل �ملختلفة كال�سكتة �لقلبية، �ل�سكتة �لدماغية 
و�أمر��ض �لقلب �لأخرى .  غني باحلديد �لذي ي�ساهم يف 
تن�سيط �لدورة �لدموية و�لتخل�ض من فقر �لدم، لذلك 
من �ملهم تناوله من جانب �لن�ساء قبل �لدورة  �ل�سهرية، 
�أنه يحتوي على كمية عالية من �لزنك و�لفيتامني   كما 
 Eلفيتامني� مــع  �لــزنــك  كمية  �أمـــا  �ملــنــاعــة.    Cلتقوية 
ومنع  و�ل�سعر  للب�سرة  جـــد�ً  مفيدة  فيه  فهي   �ملوجودة 

ت�ساقطه و�ملحافظة على كثافته ." 

فوائدالربقوقالأحمرللحامل
حـــول فــو�ئــد �لــربقــوق �لأحــمــر لــلــمــر�أة �حلــامــل، ت�سري 
"يعترب مفيد�ً  �أنه  �خت�سا�سية �لتغذية مرينا �لفتى �إىل 
�لبوتا�سيوم،  �ملغذية مثل  للحو�مل؛ لأنه غني  بالعنا�سر 
 ،  Cو  A  لفو�سفور، �ملغني�سيوم، �لكال�سيوم و�لفيتامينني�
لكن يرتبط ��ستهلك هذه �لثمار  بتكوين ح�سو�ت �لكلى، 
ويجب جتّنبها من قبل �لن�ساء �للتي لديهن �أية م�ساكل 
عــلــى  م�ستويات  يــحــافــظ  �أنـــه  �إىل  بــالإ�ــســافــة  �لــكــلــى.  يف 
�إىل �لرتفاع عندما تعاين  �لتي متيل  �لــدم  �جللوكوز يف 
�ملر�أة من �سكر �حلمل، فتناول �لأطعمة �لتي حتتوي على 
 ن�سبة منخف�سة من �ل�سكر مثل �لربقوق �لأحمر؛ ي�ساعد 

على �لتحكم يف م�ستويات �جللوكوز يف �جل�سم . 
�إّن تناول ع�سري �لربقوق ميكن �أن يعالج �لإم�ساك؛ ب�سبب 
حمتو�ه من �لألياف �لغذ�ئية، بالإ�سافة �إىل �أّن �حتو�ءه 
�لأم،  عظام  �سحة  حت�سني  على  ي�ساعد  على  �لكال�سيوم 

لذلك من �ملفيد ت�سمني �لربقوق يف �لنظام �لغذ�ئي . 
هــذ� ويــحــدُّ �لــربقــوق مــن خطر �لــــولدة �ملــبــكــرة، خا�سة 
�أن نق�ض فيتامني  C  يف �لنظام �لغذ�ئي للمر�أة �حلامل 
�لولدة  زيــادة  فر�ض متــّزق �لأغ�سية ومــن ثم  �إىل  يــوؤدي 

�ملبكرة ." 

الوليات املتحدة.. اإجراءات 
جديدة لل�سفر لآخذي اللقاح

قال �ملركز �لأمريكي لل�سيطرة على 
�لأمر��ض و�لوقاية منها �إنه ميكن 
تطعيمهم  مت  �لــذيــن  للأ�سخا�ض 
�لبلد  د�خــل  �ل�سفر  كامل  ب�سكل 
�أخذ  �أو خارجها، مع �ل�ستمر�ر يف 

�لحتياطات.
وتــتــمــثــل �لحــتــيــاطــات، يف �رتــــد�ء 
�لعامة،  �لأمــــاكــــن  يف  �لــكــمــامــات 
وجتــــنــــب �لزدحـــــــــــــام، و�حلــــفــــاظ 
وغ�سل  �لجتماعي،  �لتباعد  على 

�ليدين ب�سكل متكرر.
�لأ�سخا�ض  �أن  �ملـــركـــز  ــــاف  و�أ�ــــس
يحتاجون  ل  �للقاح  �خــذو�  �لذين 
�إجــر�ء �ختبار فريو�ض كورونا  �إىل 
قبل �لو�سول �إىل بلد �آخــر، ما مل 
يطلب منهم ذلك من قبل �لبلد 
ولفت  �ليها.  يذهبون  �سوف  �لتي 
�إىل �أن �مل�سافرين ل حتتاجون �إىل 
�إىل  �لــعــودة  بعد  �ل�سحي  �حلــجــر 
�ملــتــحــدة، مــا مل يطلب  �لـــوليـــات 
منهم ذلــك، يف حني حافظ �ملركز 
عــلــى �ــســهــادة خــلــو �لأمـــر��ـــض من 
لل�سعود  ك�سرط  كــورونــا  فــريو�ــض 
�لوليات  �إىل  �لــقــادمــة  لــلــطــائــرة 
عــلــى �سرورة  �ــســدد  �ملــتــحــدة.كــمــا 
خـــ�ـــســـوع �لـــعـــائـــديـــن مــــن �خلـــــارج 
�أيـــام من   5  3- بعد  �لفح�ض  �إىل 

و�سولهم �إىل �لوليات �ملتحدة.

اجلفاف يكبد اأوروبا 
خ�سائر زراعية كبرية

�أن �خل�سائر  در��سة حديثة  ك�سفت 
�ملحا�سيل  لـــهـــا  تـــعـــر�ـــســـت  �لـــتـــي 
�أوروبــا، جر�ء موجات  �لزر�عية يف 
�حلــر و�جلــفــاف، �زد�دت بــو�قــع 3 
مـــر�ت خــلل �لــ�ــســنــو�ت �خلم�سني 
�أهمية  �إىل  �إ�ــــســــارة  يف  �لأخـــــــرية، 
على  قـــادرة  حما�سيل  يف  �لتفكري 

�لتكيف مع �لتغري �ملناخي.
جملة  ن�سرتها  �لتي  �لدر��سة  ويف 
ليرتز"،  ري�سرت�ض  "�إنفايرومنتل 
عن  بيانات  �إىل  �لباحثون  ��ستند 
�لإنتاج �لزر�عي و�لأحد�ث �ملناخية 
�لــقــ�ــســوى )جــفــاف ومـــوجـــات حر 
بلد�   28 يف  وفــيــ�ــســانــات(  بـــرد  �أو 
�لأوروبي  �لحتــاد  )بلد�ن  �أوروبــيــا 
وبــريــطــانــيــا( بــني عــامــي 1961 
و2018. وترتبط �لتبعات �لأبرز 
مبوجات �جلفاف و�حلر، �إذ خل�ست 
�لأثـــر  "فد�حة  �أن  �إىل  �لــدر��ــســة 
�لناجم عن �جلفاف وموجات �حلر 
على �لإنتاج �لزر�عي �رتفعت نحو 
�خلم�سني  �ل�سنو�ت  يف  �أ�سعاف   3
ن�سبة  �زد�دت  وقـــــد  �لأخرية". 
تــر�جــع �لإنــتــاج مــن 2،2 باملئة يف 
�لفرتة بني 1964 و1990 �إىل 
7،3 باملئة بني 1991 و2015، 
وفق ما ذكرت وكالة فر�ن�ض بر�ض.

فوائد الربقوق الأحمر للن�ساء يف الوقاية من ال�سيخوخة املبكرة

،واللذيذة الرائعة الفواكه من الربقوق يعترب
ن�صب على يحتوي .اخل��وخ عائلة اإىل وينتمي
منها،واجل�صملل�صحةاملهّمةاملرّكباتمنعالية
.املرّكبB وفيتامنيD وC وA الفيتامينات
الفواكه اأغ��ن��ى م��ن واح���دًا لكونه بالإ�صافة
،الزنك ،املغني�صيوم ،احل��دي��د ،بالكال�صيوم
 وم�صاداتالأك�صدة.وبف�صلتلكاملرّكبات،فاإنَّ
فاكهة كونه اإىل بالإ�صافة الأحمر الربقوق
احلياة على يحافظ اأي�صًا فهو ،مثاليةصحية�
اأن الدرا�صات اأكدت حيث ،ال�صحية اجلن�صية
ال�صحة تعزيز على ي�صاعد ال��ربق��وق تناول
حد على والن�صاء الرجال لدى اجلن�صية

.صواء�
تطلعكالفتىمريناالتغذيةاخت�صا�صية

الأحمرالربقوقفوائدعلىالآتياملو�صوعيف
:نتصيدتي�جملةبح�صبللن�صاء
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�ش�ؤون حملية
2020اإك�صبويفم�صتقلبجناحُت�صاركالإماراتجامعة

زكي ن�سيبة يوؤكد: املُ�ساركة عالمة فارقة يف م�سرية اجلامعة وفر�سة فريدة اأمام طالبها لروؤية التاريخ ُي�سنع اأمام اأعينهم

اعتماد4م�صاريعفائزةت�صهميفتر�صيخثقافةالبتكار

جمل�س بن حم الذكي من خالل املن�سة الرقمية يقدم دعمًا ماديًا للم�ساريع البتكارية  

مب�صاركةنحو1800خمت�صوخبريمن32دولة

�سحة لرعاية الكلى، تنظم افرتا�سيًا ندوة التربع التباديل بالكلى من النظرية اإىل التنفيذ: من منظور حملي واإقليمي ودويل

•• العني- الفجر

ُتــ�ــســارك جــامــعــة �لإمــــــار�ت �لــعــربــيــة بجناح 
خا�ض خلل معر�ض �إك�سبو 2020 �لدويل 
�لقادم. ويربز  �أكتوبر  دبي  �نعقاده يف  �ملقرر 
�لتي  �مل�ستقبل"  "جامعة  مـــبـــادرة  �جلــنــاح 
�لتعليم ما  ثــورة يف مرحلة  تهدف لإحــد�ث 
عام  بحلول  �لعربي  �لعامل  يف  �لثانوي  بعد 

.2030
وقال معايل زكي �أنور ن�سيبة �مل�ست�سار �لثقايف 
�لـــدولـــة، �لرئي�ض  �لــ�ــســمــو رئــيــ�ــض  لــ�ــســاحــب 
ُم�ساركة  "تاأتي  �لمــــار�ت:  جلامعة  �لأعــلــى 
جــامــعــة �لإمــــــار�ت �لــعــربــيــة �ملــتــحــدة بجناح 
�نطلقاً   ، بدبي   ،2020 �إك�سبو  ُم�ستّقٍل يف 
مـــن �أهــمــيــة هـــذ� �حلــــدث �لـــــدويل �ل�سخم 

على  �لإمـــــار�ت  ت�ست�سفيه  �لـــذي  وطبيعته 
�لدولية  �ملنابر  �أبرز  كاأحد  ��سهر،  �ستة  مد�ر 
�أ�ــســا�ــســي عــلــى مناق�سة  بــ�ــســكــل  تـــركـــزُّ  �لــتــي 
�ملعا�سرة،  و�لـــتـــحـــّديـــات  �ملـُــلـــّحـــة  �لــقــ�ــســايــا 
وو�سع حلول لها. ومن بني تلك �لتحديات 
�لــتــعــلــيــم. و��سعني  يــرتــبــط مبــ�ــســتــقــبــل  مـــا 
�أعيننا �سعي جامعة �لإمار�ت �حلثيث  ُن�سب 
للتعليم  ومــبــتــكــر  جــديــد  مــفــهــوم  لتاأ�سي�ض 
و�ملنطقة".  �لــعــربــي  �لـــعـــامل  يف  �جلــامــعــي 
هذه  تتما�سى  "كما   : قائًل  معاليه  و�أ�ساف 
لدولة  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  مع  �ملُ�ساركة 
جامعة  دور  تــعــزيــز  �إىل  �لــر�مــيــة  �لإمـــــار�ت 
�جلامعات  �أفــ�ــســل  �سمن  لــتــكــون  �مل�ستقبل 
روؤيــة جامعة  �لعامل، وحتقيق  م�ستوى  على 
بالدولة-   �لأم  �لوطنية  -�جلامعة  �لإمــار�ت 

لدولة  �ملعريف  �لقت�ساد  بناء  يف  ت�سهم  �لتي 
و�لــريــادة عــرب تطوير  �لتمّيز  �لإمــــار�ت، يف 
ومو�جهة حتديات  �لعايل  �لتعليم  منظومة 
�لتنمية  حتقيق  مفهوم  ــعــّزز  ُي ممــا  �لع�سر 
�مل�ستد�مة للدولة". و�كد معاليه �أن ُم�ساركة 
دبي،   2020 �إكــ�ــســبــو  �لإمــــــار�ت يف  جــامــعــة 
�جلامعة،  م�سرية  يف  فارقة  علمة  �سُت�سّكل 
�لتاريخ  لروؤية  �أمام طلبها  فريدة  وفر�سة 
طلب  �سيحظى  حيث  �أعينهم.  �أمــام  ُي�سنع 
�جلـــامـــعـــة، وعـــلـــى مـــــدى �ــســتــة �أ�ـــســـهـــر من 
�كت�ساب  بفر�سة  �لــعــاملــي  �حلـــدث  فــعــالــيــات 
و�لتو��سل  وتنمية معارفهم  خرب�ت جديدة 
�ملعمورة،  �أنــحــاء  مــن خمتلف  �أقــر�نــهــم  مــع 
و�لــتــعــّلــم مـــن �خلــــــرب�ء و�لأخـــ�ـــســـائـــيـــني يف 
�نور  زكــي  مــعــايل  و�خــتــتــم   .2020 �إك�سبو 

جامعة  "متّكنت  بالقول:  ت�سريحه  ن�سيبة 
وبف�سل  �ملــ�ــســتــقــبــل-،  جــامــعــة   - �لإمـــــــار�ت 
و�لطلبية  �لبحثية  �لتعليمية،  كـــو�درهـــا 
�ملـُـتــمــّيــزة مــن دعـــم جــهــود �لــدولــة يف �إيجاد 
حلول علمية ومبتكرة للم�ساهمة يف مكافحة 
�جلائحة �لعاملية فايرو�ض كورونا كوفيد 19 
و�ل�سيطرة عليه، �لأمر �لذي �ساهم يف �إبر�ز 
و�ملبدعني  للبتكار  حا�سنة  كبيئة  ريادتها 
�ملجالت  �ملــوؤهــلــة يف  و�لـــكـــو�در  و�ملــتــمــيــزيــن 
�حلــيــويــة ومتــّيــزهــا  يف دعــم �لــتــنــّوع و�لنمو 
�أ�ــســحــاب �لعقول  �لقــتــ�ــســادي و��ــســتــقــطــاب 
و�ملو�هب �ل�ستثنائية ليكونو� �سركاء د�ئمني 
ونتطّلع  �لإمــــــار�ت.  يف  �لتنمية  مــ�ــســرية  يف 
عرب ُم�ساركتنا يف هذ� �حلدث �لعاملي �لر�ئد 

�لو�سول معاً �إىل عامٍل �سحي �آمن".
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�أقر جمل�ض بن حم �لذكي خلل �لجتماع 
تــقــدمي دعـــمـــاً مادياً  �لـــــدوري لأعــ�ــســائــه 
من  �لفائزة  �لبتكارية  �مل�ساريع  من  لعدد 
100 م�ساركة عرب من�سة  �أكــر من  بني 
�لو�قع،  �أر�ـــــض  عــلــى  لــتــنــفــيــذهــا  �ملــجــلــ�ــض 
وتر�سيخ  �ملــجــتــمــع  خــدمــة  يف  و�ملــ�ــســاهــمــة 
�خلدمات  عــبء  وتخفيف  �لبتكار  ثقافة 

على �أفر�د �ملجتمع.
�مل�ساريع  ��ستعر��ض  مت  �لجتماع  وخــلل 
و�أثرها  تطبيقها  �سبل  ومناق�سة  �مل�ساركة 
�لإيــجــابــي عــلــى �ملــجــتــمــع، و�لــتــي متيزت 

�لتقني  �لبــتــكــار  مــن  و�تــخــذت  بنوعيتها 
�لعامل �لأ�سا�سي يف تطوير عملها �نطلقاً 
من �أهمية �لتنقيات �حلديثة �لتي تت�سارع 
�جلانب  و�أي�ساً  متو��سل  ب�سكل  �بتكار�تها 
�لــطــبــي �لــوقــائــي �ــســغــل جــابــنــاً مــهــمــاً من 
لـــزيـــادة �لوعي  نــتــيــجــة  �ملــ�ــســاريــع وذلـــــك 
�جل�سدية  �ل�سحة  �أهمية  حــول  �ملجتمعي 
جر�ء �نت�سار فريو�ض كورونا حول �لعامل.

4 م�ساريع  ويف نهاية �لجتماع مت �عتماد 
تقدير�ً  لهم  �ملــادي  �لدعم  وتقدمي  فائزة 
ثقافة  تــر�ــســيــخ  يف  �ملـــبـــذولـــة  جلـــهـــودهـــم 
�لبتكار و�إمياناً باأهمية مثل هذه �مل�ساريع 
يف دفع عجلة �لتقدم �لتي تعي�سها �لدولة 

وخلق جيل مبدع ل حدود لإبد�عه مقبل 
بــ�ــســغــف وجـــاهـــز ملو�جهة  �ملــ�ــســتــقــبــل  عــلــى 
�ل�سعوبات و�لتحديات، وهذه �مل�ساريع هي: 
"�سايرب هيريو من�سة للتوعية و�لتعليم" 
و�سما   ، �لبلو�سي  ح�سة  قــبــل:  مــن  مــقــدم 
بنت حماد، وتعد من�سة للتوعية و�لتعليم 
�ملــجــتــمــع عــلــى جتــنــب م�سكلت  ملــ�ــســاعــدة 
"من�سة �سناعة  �أمن �ملعلومات ، وم�سروع 
�لوطنية("  للمنتجات  �ملــوحــدة  )�ملن�سة 
مــقــدم مـــن قــبــل: �ــســائــر عــمــر بـــن دومـــان 
موحدة  من�سة  عن  عبارة  وهي  �لعامري، 
�مل�سانع  �أكــــر  تــ�ــســم  �ملــحــلــيــة  للمنتجات 
�لو�سول  وت�سهل  �لإمـــــار�ت  يف  �ملـــوجـــودة 

باملنتجات  و�لت�سويق  و�لتعريف  ملنتجاتهم 
"عني  و م�سروع   ، �لدولة  د�خل  �مل�سنوعة 
�ل�سباب"  مــن  �ل�سائقني  حلــمــايــة  �لــقــط 
علي  �ل�سيد ح�سن  �أ�سماء  قبل:  مقدم من 
�إلكرتونية  "مكن�سة  ومــ�ــســروع   ، مــعــايل 
نهيان  قبل:  بالبطارية" �ملقدم من  تعمل 

عبيد �حل�ساين .
وقـــــال �لــ�ــســيــخ مــ�ــســلــم بـــن �ـــســـامل بـــن حم 
�لعامري ع�سو �ملجل�ض �ل�ست�ساري لإمارة 
بن  جمل�ض  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �أبوظبي 
بــالــ�ــســكــر لأ�سحاب  �أتـــوجـــه  �لـــذكـــي:  حـــم 
�ملتميزة  �مل�ساريع  و�أخ�ض  �مل�ساريع  جميع 
�ساحبة �لأفكار �لنرية �لهادفة �إىل تطوير 

�ملجتمع وتقدمه.. 
�لفر�سة  منحتهم  كورونا  جائحة  وتابع: 
لل�ستجابة  مــبــتــكــرة  مــ�ــســاريــع  لت�سميم 
جمل�ض  �أهــد�ف  حتقق  للأزمات  �ل�سريعة 
�لإيجابية  ثقافة  برت�سيخ  �لذكي  حم  بن 
و�سناعة �مل�ستقبل �إىل جانب تطوير �آليات 
وممار�سات مبتكرة تر�سم م�ستقبل �ملجتمع 

وت�سهم يف تطوره ب�سكل م�ستمر 
�جلدير بالذكر باأن جمل�ض بن حم �لذكي 
عـــبـــارة عـــن مــنــ�ــســة �لــرقــمــيــة �لــتــي تتيح 
�ملجال جلميع �لقاطنني يف دولة �لإمار�ت 
خمتلف  يف  وم�ساريعهم  �أفكارهم  م�ساركة 

�ملجالت.

•• اأبوظبي - الفجر

نظمت "�سحة لرعاية �لكلى، �إحدى من�ساآت 
�سركة �أبوظبي للخدمات �ل�سحية "�سحة"، 
�أكـــــرب �ــســبــكــة لــلــرعــايــة �لــ�ــســحــيــة يف دولـــة 
"�لتربع  نــدوة  �إفرت��سياً،  نظمت  �لإمـــار�ت، 
�لتنفيذ:  �إىل  �لنظرية  من  بالكلى  �ملـــزدوج 
ودويل"،  و�إقـــلـــيـــمـــي  حمـــلـــي  مـــنـــظـــور  مــــن 
وم�سوؤوًل  خمت�ساً   1800 نحو  مب�ساركة 
32 دولة،  و�أكـــادميـــيـــاً، وخـــبـــري�ً، مــن نــحــو 
مبا يف ذلك  حما�سرين من دولة �لإمار�ت 
�ل�سعودية  �لعربية �ملتحدة و�ململكة �لعربية 
و�سلطنة عمان و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

و�لهند.
�لفرت��سية  �لــنــدوة  خــلل  �لنقا�ض  وتركز 
حــــول كــيــفــيــة تــنــفــيــذ وحتــ�ــســني �خلـــيـــار�ت 
�ملزمن،  �لكلى  مبر�ض  �مل�سابني  للمر�سى 
"�لد�ء  �لنهائية  �ملرحلة  يف  �لكلى  ومــر�ــض 
�لكلوي مبر�حله �لأخرية"، مع �لرتكيز على 
بالكلى،  �لتربع  �لأقـــارب يف  بني  �لتربع  دور 
�ملــتــربع �حلـــي للمر�سى  وتــو�ــســيــع خـــيـــار�ت 
تبادل  كــلــيــة، حــيــث  �إىل  يــحــتــاجــون  �لــذيــن 
و�لتجارب  و�خلـــــرب�ت  �ملــعــرفــة  �ملــ�ــســاركــون 
و�أف�سل �ملمار�سات، وُقدمت جمموعة و��سعة 
مـــن �ملـــحـــا�ـــســـر�ت �حلــديــثــة حــــول حت�سني 
يعانون  �لذين  للمر�سى  �خلــيــار�ت  وتنفيذ 
مــن �أمـــر��ـــض �لــكــلــى �ملــزمــنــة، وخــا�ــســة زرع 
�لكلى، �سو�ء كان �ملتربع متوفى �أو على قيد 

�حلياة، وتبادل �لكلى �ملزدوج.
�ملجالت  يف  �لـــنـــدوة  يف  �ملــ�ــســاركــون  وبــحــث 
و�لرعاية  و�لبحثية  و�لأكادميية  �ل�سريرية 
بناء  �سبل  �لكلى،  رعــايــة  وخـــرب�ء  �ل�سحية 
�لأع�ساء  زر�عة  بر�مج  و�لتاآزر بني  �لتعاون 
�ملــتــعــددة عــاملــيــاً، بــالإ�ــســافــة لـــزيـــادة �لوعي 
بــني �لــعــائــلت �لــتــي تــقــوم بـــدور حا�سم من 
خـــلل �حلــر�ــض عــلــى حتــقــيــق رغــبــة �أفــــر�د 

�لكثري  �أن  �إذ  باأع�سائهم،  بالتربع  �لعائلة 
بالأع�ساء  �لتربع  تو�فق على  �لعائلت  من 
�سرح متخ�س�ض ومف�سل  لهم  يقدم  عندما 
يف هذ� �ملجال حول �لأمــور �لطبية �ملتعلقة  

بالتربع بالكلية لأفر�د �لعائلة.
و�أكد �لربوفي�سور  �ستيفني جيوفري هولت، 
�ملدير �لتنفيذي ملر�كز �سحة لرعاية �لكلى 
�سحة  حــر�ــض  "�سحة"  لــ�ــســركــة  �لــتــابــعــة 
لــرعــايــة �لــكــلــى عــلــى �ل�ــســتــثــمــار يف �لبحث 
روؤيتها  لـــدعـــم  و�ملــــــــو�رد  �لـــفـــرق  وتـــطـــويـــر 
�سحية  رعاية  خدمات  تقدمي  �إىل  �لهادفة 

متميزة ملجتمع �أبوظبي ودولة �لمار�ت.
�لــنــا�ــض يف  %10 مــن  "يعاين نحو  وقـــال: 
جميع �أنــحــاء �لــعــامل مــن  درجـــات متفاوتة 
منهم  و�لعديد  �ملزمنة،  �لكلى  �أمر��ض  من 
غري مدركني حلالتهم، وهناك حاجة ما�سة 
ل�سمان زيادة �لتثقيف و�لوعي حول �أمر��ض 
�لــكــلــى، و�لأعــــر��ــــض �ملــرتــبــطــة بــهــا، وطرق 
�لعلج و �لوقاية ، و�أهمية �لتربع بالأع�ساء 

ل�سريحة مر�سى �لف�سل �لكلوي".
و�أ�ساف �أن تنظيم هذه �لندوة ياأتي متا�سياً 
لت�سجيع  "�سحة"  �سركة  ��سرت�تيجية  مع 
�أفر�د �ملجتمع على �لتربع بالكلى من �قرباء 
مر�سى �لف�سل �لكلوي خا�سة  و �لتي غالباً 
مــا تــكــون �أنــ�ــســجــتــهــا مــتــطــابــقــة ممــا ي�سهل 

عميليات �لتربع.
ومـــن جــانــبــه �أكـــد �لــدكــتــور عــلــي �لعبيديل 
لرعاية  �سحة  يف  �لطبي  �لتنفيذي  �ملــديــر 
�لــلــجــنــة �لــوطــنــيــة للتربع  �لــكــلــى، رئــيــ�ــض 
وزر�عة �لأع�ساء و�لأن�سجة بدولة �لإمار�ت 
كبرية  �أهــمــيــة  تـــويل  "�سحة"  �ــســركــة  �أن 
�لب�سرية،  و�لأنــ�ــســجــة  �لأعـــ�ـــســـاء  لـــزر�عـــة 
يف  �ملخت�سة  �جلــهــات  مــع  وتن�سق  وتــتــعــاون 
دولــة �لإمــــار�ت، وخـــارج دولــة �لإمــــار�ت من 
بالأع�ساء  �لــتــربع  بــاأهــمــيــة  �لــتــوعــيــة  �أجــــل 
لإنـــقـــاذ حــيــاة �ملــر�ــســى �لــذيــن يــعــانــون من 

�لتربع  �أن  حيث  �لع�سوي  �لف�سل  �أمــر��ــض 
�لتربع  و�أي�سا  �لأقـــارب  �لأحــيــاء  ممكن بني 

بعد �لوفاة يف بع�ض �حلالت.
�مل�ستمر  و�لتبادل  �لــدويل  �لتعاون  �إن  وقــال 
للمعرفة و�أف�سل �ملمار�سات و�خلرب�ت جزء 
ل يتجز�أ من �لنجاح �لعاملي يف رعاية �لكلى 
�لندو�ت  وطـــرق عــلجــهــا، وتــعــد مثل هــذه 
فــر�ــســة لــلــتــو��ــســل بــني �لــعــامــلــني يف نف�ض 
لرفع  �لبع�ض  بع�سهم  مــن  للتعلم  �ملــجــال 
ملن  �ملتخ�س�سة  �ل�سحية  �لرعاية  م�ستوى 

يعانون من �أمر��ض �لكلى �ملزمنة.
بالكلى  �لتباديل  "�لتربع  نــدوة  �أن  و�أ�ــســاف 
مـــن منظور  �لــتــنــفــيــذ:  �إىل  �لــنــظــريــة  مـــن 
تعزيز  �إىل  تهدف  ودويل"  و�إقليمي  حملي 
�لتربع  جمـــــال  يف  �لــــــــدول  بــــني  �لــــتــــعــــاون 
 70 نحو  �لكلى  زر�عـــة  متثل  حيث  بالكلى 
، وحث �لعائلت  �لع�ساء  زر�عــات  % من 
بالكلى  للتربع  �لقادرين  �أفــر�دهــا  لت�سجيع 
ف�سيلة  تتطابق  مل  و�إن  حتى  �لقـــارب  بــني 

�لتباديل  �لتربع  �سمن  من  و�لن�سجة  �لدم 
للكلى ، م�سري�ً �إىل �أن �لنقل �لتباديل للكلى 
�ملختلفة  �لكلى  زر�عــة  مر�كز  بني  و�لتعاون 
�أفر�د  من  متربعني  لوجود  �سرورة  �أ�سبح 
�لعائلة �إل �أن ف�سيلة �لدم وتطابق �لن�سجة 
توفر  �لتباديل  و�لنقل  �لتربع،  متنعهم من 
�أفر�د  �لتربع بني  �لنتائج من خلل  �أف�سل 
على  �لآلف  �ساعد  مما  �ملختلفة  �لعائلت 
م�ستوى �لعامل للح�سول على كلى متطابقة 
و�لتي ت�سمن جناحها، و�أي�سا تقليل جرعات 

�أدوية �ملناعة.
�مل�ساركون  نــاقــ�ــض  جــلــ�ــســتــني  مــــدى  وعـــلـــى 
�لــكــلــى يف منطقة دول  �أمـــر��ـــض  �لــنــدوة  يف 
جمــلــ�ــض �لــتــعــاون �خلــلــيــجــي، خــا�ــســة ف�سل 
و�أهمية  �لأع�ساء،  زر�عــة  �لتربع،  �لأع�ساء، 
�لكلى،  لأمر��ض  �لوطني  �لت�سجيل  تطبيق 
�ملناق�سة  من خــرب�ء عامليني  �إىل  بالإ�سافة 
عـــن طــــرق و��ــســرت�تــيــجــيــات زيــــــادة �أعـــــد�د 
لزيادة  �ملبتكر  و�لــنــهــج  بــالــكــلــى،  �ملــتــربعــني 

�ملتربعني وحت�سني نتائج �ملر�سى، و�خلدمات 
بني  �لــــدويل  �لــكــلــوي  لــلــتــبــادل  �للوج�ستية 
بر�مج زر�عة �لكلى من خمتلف �لدول. ويف 
�جلل�سة �لثالثة مت تنظيم حلقة نقا�ض حول 
��ستك�ساف �لعو�مل �لأ�سا�سية لرب�مج زر�عة 
�لكلى و�لتربع �لتباديل بالكلى، مثل �لتعاون  
بني �لرب�مج و�لتمويل و�لتوعية و�حلملت 
و�لنقل  �ملجتمع،  �أفــــر�د  جلميع  �لتعليمية 
�لطري�ن  �سركات  طريق  عن  للكلى  �لفعال 
حيث ل يتطلب �سفر مري�ض �لف�سل �لكلوي 
�و �ملتربع بالكلية من �سمن برنامج �لتربع 
و�لتقدم يف �جلر�حة مثل  بالكلى،  �لتباديل 
�لروبوتية،  و�جلـــر�حـــة  بــاملــنــظــار  �جلــر�حــة 
متحدثون  �لــنــقــا�ــســيــة  �حلــلــقــة  يف  و�ـــســـارك 
�ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  وخــرب�ء من 
بـــدولـــة �لإمــــــــار�ت، وهــيــئــة �لــ�ــســحــة بدبي، 
وم�ست�سفى  لــلــطــري�ن،  �لحتـــاد  وجمــمــوعــة 
ويونيون  لــلأطــفــال،  �لتخ�س�سي  �جلليلة 
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�سرطة اأبوظبي: احلب�س وغرامة ل 
تقل عن 250 األف درهم لـ »جمع 

التربعات غري املُرخ�س لها«
•• اأبوظبي - الفجر

�أ�سحابها  يــزُعــم  م�سبوهة  و�إعــلنــات  ر�سائل  مــن  �أبوظبي  �سرطة  حــذرت 
�لعبادة  دور  بناء  مثل  حقيقة  غري  خريية  �أعمال  بغر�ض  �لتربعات  جمع 
يف  وم�سنني  و�أر�مـــل  ومر�سى  منكوبني  م�ساعدة  بهدف  �أو  و�مل�ست�سفيات 
�أمــو�ل �ملح�سنني و��ستغللها يف  �أخــرى، وذلك بهدف �ل�ستيلء على  دول 

ن�ساطات غري قانونية . 
ودعت �أفر�د �ملجتمع �إىل عدم �لتجاوب مع �لإعلنات و�لر�سائل �ملجهولة 
وتطبيقات  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  عرب  �لأخــرية  �لآونــة  يف  �ملنت�سرة 
جلمع  �لإن�سانية  و�مل�ساعر  �لدينية  �لعو�طف  ت�ستدر  و�لتي  "�لدرد�سة" 
�لتربعات �ملالية دون ترخي�ض، مو�سحة �أن �ملادة )27( من �ملر�سوم بقانون 
�حتادي رقم 5 ل�سنة 2012، ب�ساأن مكافحة جر�ئم تقنية �ملعلومات، ن�ست 
درهـــم ول  �ألـــف   250 عــن  تقل  �لــتــي ل  و�لــغــر�مــة  باحلب�ض  �ملعاقبة  على 
تتجاوز 500 �ألف درهم، �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني، كل من �أن�ساأ �أو �أد�ر 
موقعاً �إلكرتونياً، �أو �أ�سرف عليه �أو ن�سر معلومات على �ل�سبكة �ملعلوماتية 
�أو و�سيلة تقنية معلومات �أخرى للدعوة �أو �لرتويج جلمع �لتربعات دون 

ترخي�ض معتمد من �ل�سلطات �ملخت�سة.
و�أهابت بكافة �أفر�د �ملجتمع �لر�غبني يف فعل �خلري وم�ساعدة �ملحتاجني 
�لتعامل مع �جلهات و�ملوؤ�س�سات �خلريية �لر�سمية �ملعتمدة ووفق �لقنو�ت 

�ملن�سو�ض عليها بالقانون .

لتلبيةاحتياجاتخدمةكباراملواطنني
 اجتماع تن�سيقي بني نادي ال�سارقة ورعاية 

وبر الوالدين وجمعية املتقاعدين
••  ال�شارقة-الفجر

عقد نادي �ل�سارقة �لريا�سي �جتماعاً تن�سيقياً مع جمعية �لإمار�ت لرعاية 
وبر �لو�لدين وجمعية �لإمار�ت للمتقاعدين مت خلله بحث �آلية �لتو��سل 
�ملو�طنني  كبار  فئة  تخدم  �لتي  �مل�سرتكة  و�لأن�سطة  �لفعاليات  وتن�سيق 
و�حتياجاتهم �لريا�سية و�لثقافية و�لت�سهيلت �لبدنية، وتناول �لجتماع 
للثقافة  �لعامة  �للجنة  رئي�ض  �ملن�سوري،  �سلطان  �سعادة  ح�سره  �لــذي 
و�خلدمة �ملجتمعية بنادي �ل�سارقة، و�سعادة �أمين عبد�هلل �لر�سو�ن �ملدير 
�لتنفيذي ملكتب �ل�سارقة يف جمعية �لإمار�ت لرعاية وبر �لو�لدين و�سعادة 
�لعقيد �ملتقاعد فرج �إ�سماعيل مبارك رئي�ض جمعية �لإمار�ت للمتقاعدين، 
�إ�سافة �إىل  �أيوب ل�سكري ع�سو �إد�رة �لألعاب �لفردية وهاين عو�ض ع�سو 
جلنة �لثقافة و�خلدمة �ملجتمعية بنادي �ل�سارقة ونا�سر فريد �أكرم رئي�ض 

�للجنة �لإعلمية يف جمعية �لإمار�ت للمتقاعدين .
و�طلع �ملجتمعون على معرفة �لحتياجات �لتي تلبي خدمة كبار �ملو�طنني 
ورحب  �لعزيزة.  �لفئة  هذه  تخدم  �لتي  و�لثقافية  �لريا�سية  و�لفعاليات 
�سعادة �سلطان �ملن�سوري بالتعاون لتقدمي كافة �لت�سهيلت �ملطلوبة �لتي 
�ل�سعادة  يف  �ملو�طنني  كبار  فــر�غ  �أوقـــات  ق�ساء  وكيفية  �لفئة  هــذه  تخدم 
و�لإيجابية وممار�سة �لتمارين �لريا�سية و�لرتفيه و�ل�ستجمام و�لتخل�ض 

من �ل�سغوطات.
و�أكد �سعادة �أمين �لر�سو�ن حر�ض جمعية �لإمار�ت لرعاية وبر �لو�لدين 
وتقدمي  لهم  �لــلزمــة  �لرعاية  وبــر�مــج  �ملو�طنني  كبار  ريا�سة  دعــم  على 
كافة �ملبادر�ت �ملجتمعية �لتي تخدم �لعناية بالكبار، كما رحب �سعادة فرج 
نادي  مع  �لتعاون  باأهمية  للمتقاعدين  �لإمــار�ت  جمعية  رئي�ض  �إ�سماعيل 
�ل�سارقة �لريا�سي  وجمعية �لإمار�ت لرعاية وبر �لو�لدين من �أجل خدمة 

فئة كبار �ملو�طنني بناء على �حلاجات �لأ�سا�سية لهم.
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وهوال�صكراملوجوديفالطعامالذييحولهج�صمكاإىلطاقة.

الدمويةالأوعيةتلفاإىليوؤديقدماالدميفال�صكرم�صتوياتارتفاعاإىلهذاويوؤدي
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لأنهال�صكري مر�صلإدارةالأهميةبالغاأمر الغذائيالنظاميفالتحكماإن
كما ،امل�صاعفات ملنع الدم يف ال�صكر م�صتويات تنظيم يف ي�صاعد اأن ميكن
Division ofمركزيفال�صماءالغددق�صممديرة،كرمغو�صلنيتقول
.Endocrinology at Maimonides Medical Center

�لــتــغــذيــة ملر�سى  وتــخــتــلــف خــطــط 
�ل�سكري من �سخ�ض لآخر ولكن 
ب�سكل عام تو�سي غو�سلني مبا 

يلي:
�لـــكـــربـــوهـــيـــدر�ت  تــــنــــاول   •
مثل  بــــــالألــــــيــــــاف  �لــــغــــنــــيــــة 
و�لفو�كه  �لــكــامــلــة  �حلـــبـــوب 
و�خلــ�ــســرو�ت، حــيــث ثــبــت �أن 
م�ستويات  حتــ�ــســن  �لألــــيــــاف 
�لــدم عن طريق  �جللوكوز يف 
مــنــع �رتـــفـــاع �جلــلــوكــوز بعد 

�لوجبات.
�لـــ�ـــســـود�  مـــثـــل  ــــحــــلة  �مل �ملــــ�ــــســــروبــــات  • جتـــنـــب 

و�لع�سري.
من  �خلـــالـــيـــة  �لـــربوتـــيـــنـــات  ��ــســتــهــلك  • زيــــــادة 

�لدهون.
و�لتي  �مل�سبعة،  غري  �لدهون  من  �ملزيد  تناول   •
مر�سى  لــدى  �لإن�سولني  مقاومة  حت�سن  �أن  ميكن 

�ل�سكري من �لنوع �لثاين.
تلك  �سمن  �لأطــعــمــة  �أفــ�ــســل  مــن  �ستة  يلي  وفيما 
�لفئات �لتي ميكن �أن ت�ساعد مر�سى �ل�سكري على 

�إد�رة م�ستويات �ل�سكر يف �لدم.

الفا�صوليا: .1
رئي�سيني  مكونني  على  �لفا�سوليا  حتتوي 
�ل�سكري:  ملر�سى  ر�ئعة  يجعلنها 
�لألــــــيــــــاف و�لـــــربوتـــــني. 
ويــــهــــ�ــــســــم �جلـــ�ـــســـم 
�لألــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاف 
و�لـــــــــربوتـــــــــني 
�أبطاأ،  ب�سكل 
يقلل  مــــــــا 
خطر  مـــــن 
�رتفاع ن�سبة 
ـــــكـــــر يف  �لـــــ�ـــــس
�لدم، كما تقول 
د�لــــــيــــــا غـــومـــيـــز، 
با�سم  �ملــــتــــحــــدثــــة 
مر�سى  رعاية  جمعية 
و�أخ�سائيي  �لـــ�ـــســـكـــري 

.)ADCE( لتعليم�
�ل�سكري  جــمــعــيــة  وتـــو�ـــســـي 
باإ�سافة   )ADA( �لأمريكية 
�لفا�سوليا  �أو  �ملجففة  �لفا�سوليا 
�ملــعــلــبــة مــنــخــفــ�ــســة �لـــ�ـــســـوديـــوم �إىل 

�لوجبات.
�ألياف،  على  �لفا�سوليا  �أنــو�ع  جميع  وحتتوي 
لكن �أف�سلها ملر�سى �ل�سكري هي �لفا�سوليا �ل�سود�ء، 

و�لفا�سوليا �ملرقطة و�لفا�سوليا �لبحرية.

الداكنة: الورقية اخل�صار.2
�ل�سبانخ  حتتوي �خل�سر�و�ت �لورقية �لد�كنة مثل 
�لأك�سدة  ومــ�ــســاد�ت  )�ــســي(  فيتامني  على  و�للفت 

�لتي ميكن �أن تقلل �للتهاب.
�إل  �لعمر،  ق�سرية  �للتهابات  معظم  �أن  حني  ويف 

�ل�سكري،  لدى مر�سى  تكون مزمنة  �أن  �أنها ميكن 
ما يزيد من خطر حدوث م�ساعفات، مثل �أمر��ض 

�لقلب وم�ساكل �لكلى.
�أي�سا  منخف�سة  �خلــ�ــســار  هــذه  �إن  غوميز  وتــقــول 
يجعلها  ما  و�لكربوهيدر�ت،  �حلر�رية  �ل�سعر�ت  يف 
�لدم  يف  �ل�سكر  م�ستويات  يف  للتحكم  جيد�  خــيــار� 

و�لوزن.
وت�سمل �خل�سرو�ت �لورقية �لد�كنة ملر�سى �ل�سكري 

�ل�سبانخ و�لكرنب.

الدهنية: الأ�صماك .3
�لأ�سماك �لدهنية غنية باأحما�ض �أوميغا 3 �لدهنية، 
�لــتــي ميكنها  نــوع مــن �لــدهــون غــري �مل�سبعة  وهــي 
�للتهاب، ف�سل عن  وتقليل  �لقلب  حت�سني �سحة 

�أن �ل�سمك �أي�سا م�سدر غني بالربوتني.
�لأخرى  �لأمثلة  ت�سمل  �ل�سلمون،  �إىل  وبالإ�سافة 
للأ�سماك �لدهنية �ل�سردين و�ل�سمك �ململح و�سمك 

�ل�سلمون �ملرقط.

الفاكهة: .4
و�لكربوهيدر�ت،  �لطبيعي  بال�سكر  غنية  �لفو�كه 
باأنه يجب على مر�سى  �عتقاد خاطئ  ولهذ� هناك 
�لعايل  فــاإن حمتو�ها  ذلــك،  ومــع  �ل�سكري جتنبها. 

من �لفيتامينات و�ملعادن يعني �أنها خيار �آمن.
و�إذ� كنت م�سابا بد�ء �ل�سكري، 

حت�سب  �أن  �ملـــــهـــــم  فــــمــــن 
يف  �ملــوجــودة  �لكربوهيدر�ت 
�لــفــاكــهــة كـــجـــزء مـــن خطة 

�لوجبة �ل�ساملة.
وحتتوي �لفر�ولة على م�ساد�ت 

�لأنثو�سيانني،  ت�سمى  �لتي  �لأك�سدة 
�لكولي�سرتول  تــقــلــل  �أنــهــا  ثــبــت  و�لــتــي 

كما  �لـــدم.  يف  �ل�سكر  م�ستويات  وحت�سن 
�لتوت  ت�سبب  �حتمالية  تقلل 

ن�سبة  �رتـــفـــاع  يف  �لأزرق 
وذلك  �لـــــدم،  �لــ�ــســكــر يف 

بف�سل �نخفا�ض موؤ�سر 
�ل�سكر يف �لدم  ن�سبة 

�لعايل  وحمــــتــــو�ه 
من �لألياف.

بع�ض  وتــ�ــســمــل 
�لــــــــــفــــــــــو�كــــــــــه 
ملر�سى  �ملفيدة 
�لــــــ�ــــــســــــكــــــري 

�لفر�ولة و�لتوت و�ملوز و�لربتقال و�لعنب.

املك�صرات: .5
للدهون  جيد  م�سدر  �ملــكــ�ــســر�ت  �إن  غوميز  تــقــول 
�ملك�سر�ت  وبع�ض  و�لألــيــاف.  و�ملغني�سيوم  �ل�سحية 
مــثــل �جلوز  و�لــــبــــذور، 
�لكتان،  وبـــذور 
�أي�سا  غــنــيــة 
�ض  حما باأ
�أومــيــغــا 3 
�لدهنية.

عني  �ل�سكري:  ملر�سى  �ملك�سر�ت  �أمثلة  وتت�سمن 
�جلمل و�للوز و�لبندق و�لف�ستق.

الكاملة: احلبوب.6
خبز  مثل  �لكاملة  �حلبوب  �إن  كــرم  غو�سلني  تقول 
�حلبوب  على  مف�سلة  �لبني  و�لأرز  �لكامل  �لقمح 
�ملكررة، مثل �خلبز �لأبي�ض لأنها حتتوي على �ملزيد 

من �لألياف.
)بي(  بفيتامينات  �أيــ�ــســا  غنية  �لكاملة  و�حلــبــوب 

و�ملغني�سيوم و�حلديد وحم�ض �لفوليك.
نظام  �تباع  �أن   2016 عام  �أجريت  در��سة  ووجــدت 
من  يقلل  �أن  ميكن  �لكاملة  باحلبوب  غني  غذ�ئي 
�لدموية  و�لأوعية  �لقلب  باأمر��ض  �لإ�سابة  خطر 
مر�ض  مـــــن  و�لــــــوفــــــاة 
�لـــــــ�ـــــــســـــــكـــــــري 
مــــن �لـــنـــوع 

�لثاين.
تت�سمن  و
�حلبوب  �أمثلة 
�لـــــكـــــامـــــلـــــة ملـــر�ـــســـى 
و�لكينو�  �لكامل  �ل�سوفان  �ل�سكري 

وحبوب �ل�سعري �لكاملة.

للم�صاعدةيفاإدارةم�صتوياتال�صكريفالدم

امل�ساعفات ملنع  ال�سكري  ملر�سى  �سحية  اأطعمة   6

و�أو�سحت: "�لزبادي �لعادي قليل �لد�سم غني بالكال�سيوم �ل�سروري ل�سحة 
�لعظام وقليل �لدهون، مع فائدة �إ�سافية تتمثل يف عدم وجود �سكر �إ�سايف. 
يف  �مليكروبات  مو�زنة  يف  للم�ساعدة  �سحية  بكترييا  �أي�سا  �لــزبــادي  ويوفر 

�لأمعاء يف �جتاه �سحي".
و��ست�سهدت بالبحوث �لنا�سئة �لتي ت�سري �إىل �أن �ل�ستهلك �ملنتظم ملنتجات 
و�لع�سيات  �لبيفيدوباكترييا  يزيد من عدد  �لزبادي،  �ملخمرة مثل  �لألبان 

�للبنية، وقد ي�ساعد يف حت�سني وظيفة �ملناعة.
وهناك معزز �آخر لطول �لعمر يتمثل يف تناول �ملزيد من �لنباتات �لأرجو�نية، 

على �سكل �لك�سم�ض �لأ�سود من نيوزيلند�.
و�أو�سحت �أن "�لنباتات �لبنف�سجية 
ُتكره، ومع  �أو  ُتن�سى  ما  غالبا 
ـــدر قـــوة  ذلــــــك فـــهـــي مـــ�ـــس
وهذ�  �لأك�سدة  مل�ساد�ت 

�أغنى  يعد  �لــذي  �لنيوزيلندي،  �لأ�سود  �لك�سم�ض  على  خا�ض  ب�سكل  ينطبق 
�أن  �لأبــحــاث  وتظهر  �لأنثو�سيانني.  �لأكــ�ــســدة:  مل�ساد�ت  �لــعــامل  يف  م�سدر 
�لك�سم�ض �لأ�سود �لذي يزرع يف نيوزيلند� ويجري تناوله يف مكمل �لك�سم�ض 
�لأ�سود - CurraNZ - له فو�ئد �سحية خا�سة �إ�سافية لأن له تاأثري�ت 
�أنه  يعني  مــا  لــلأوعــيــة،  ومو�سعة  للأك�سدة  ومــ�ــســادة  لللتهابات  م�سادة 
ويعزز  وي�سلح  �ل�سفاء.  ويعزز  �جل�سم،  يف  �ل�سار  �للتهاب  قمع  يف  ي�ساعد 

�ملناعة وي�ساعد يف تلبية �حتياجات �سحة �لقلب".
كما ��ست�سهدت بالبيانات �ملن�سورة �لتي تظهر كيف مت �إرجاع �ساعة �ل�سيخوخة 
�سنو�ت، عن طريق   10 ملدة  �لــور�ء  �إىل  �لدموية  و�لأوعــيــة  �ل�سر�يني  على 

تناول CurraNZ ملدة �أ�سبوع و�حد.
�لأ�سود  �لك�سم�ض  مكمل  �أن  كــيــف  �أيــ�ــســا  �أخــــرى  علمية  در��ـــســـات  وتــو�ــســح 
 - �لأن�سولني  �أي�سا حتمل �جللوكوز وح�سا�سية  نف�سه، يح�سن  �لنيوزيلندي 

علمات مر�ض �ل�سكري.
لفيتامني  وفري�  م�سدر�  �ل�سلمون  "يعترب  �أي�سا:  �أ�سلم  �لدكتورو  وتقول 

)د( �لذي نحتاج جميعا �إىل �ملزيد منه".
و�أ�سارت �إىل �أدلة من �لدر��سات �ل�سكانية، و�لتي 

�أو�سحت وجود �رتباط بني �نخفا�ض 
فيتامني  ـــتـــويـــات  مـــ�ـــس

�لعظام  وه�سا�سة  و�لكــتــئــاب  �ملــعــريف  �لتدهور  مثل  �ل�سحية  و�مل�ساكل  )د( 
 2 �لنوع  �لدم و�ل�سكري  و�رتفاع �سغط  �لدموية  �لقلب و�لأوعية  و�أمر��ض 

و�ل�سرطان.
و��ست�سهدت �لدكتور �أ�سلم ببحوث �أولية من متابعة ��ستمرت 20 عاما لأكر 
 2019 لعام  �ل�سنوي  �لجتماع  يف  )ُقــّدمــت  من�ساوي  بالغ   78000 مــن 
للجمعية �لأوروبية لدر��سة مر�ض �ل�سكري يف بر�سلونة(، وجدت �أن �أولئك 
�لذين لديهم م�ستويات منخف�سة من فيتامني )د( يف دمائهم، �أكر عر�سة 
�لذين لديهم  �أولئك  �لدر��سة من  للوفاة بثلث مر�ت تقريبا خلل فرتة 

م�ستويات كافية.

كيفيةزيادةفيتامني)د(
ينتج �جل�سم فيتامني )د( من �أ�سعة �ل�سم�ض �ملبا�سرة على �جللد عندما تكون 

يف �لهو�ء �لطلق.
�أكتوبر و�أو�ئــل مار�ض ل نح�سل على ما  ولكن بني 
يــكــفــي مـــن فــيــتــامــني )د( من 

�أ�سعة �ل�سم�ض.
ويــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــد 
مني  لفيتا �
يف عدد 

قليل من �لأطعمة:
و�ملاكريل. و�لرجنة  و�ل�سردين  �ل�سلمون  مثل   - �لزيتية  • �لأ�سماك 

�لأحمر. • �للحم 
�لبي�ض. • �سفار 

�لدهون  بع�ض  مثل   - �ملدعمة  • �لأطعمة 
�لقابلة للدهن وحبوب �لإفطار.

النباتاتالبنف�صجيةم�صدرقوةمل�صاداتالأك�صدة

حيل غذائية ب�سيطة لتعزيز طول العمر!
الخرتاقات ،"اإك�صربي�ص" مع اأجرته حديث يف ،www.curranz.com م�صت�صارة ،اأ�صلم ني�صا الدكتورة حددت
منتجاتتناولهوالب�صيطةالتعديالتاأحد اإن العمر.وقالتطولتعززاأن ميكنالتيوالب�صيطةالرخي�صةالغذائية

الألبانقليلةالد�صم،وخا�صةالزباديالعادي.
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العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اعالن بالن�ضر

رقم )2021/2688(
رقم �ملحرر 16458/1/2021

�ملنذرة : �سركة م�سانع �ل�سباغ �لوطنية �ملحدودة
�ملنذر �ليهما : 1( �سركة �دمز للمقاولت ذ.م.م ، 2( هارمان جيت �سينغ كمال �سينغ

�ملو�سوع :- 1( تر�سد للمنذرة بذمة �ملنذر �ليهما مبلغ 144،966،57 درهما )مائة و�ربعة و�ربعون �لفا وت�سعمائة 
و�سته و�ستون درهما و�سبعة وخم�سون فل�سا( عبارة عن ثمن منتجات ��سباغ ��سرتتها �ل�سركة �ملنذر �ليها �لأوىل من 

�ملنذرة وكفل �ملنذر �هلل �لثاين �سد�د ثمنها
ب�سد�د �لدين �سالف �لذكر رغم تكر�ر �ملطالبة �لودية �ليهما  �ملنذر  يقم  مل   )2

عليه ،  فاإن �ملنذرة توجه هذ� �لنذ�ر للمنذر �ليهما لتكليفهما بالوفاء للمنذرة بالدين �مل�سار �ليه �عله �لبالغ قدره 
)مائة و�ربعة و�ربعون �لفا وت�سعمائة و�ستة و�ستون درهما و�سبعة وخم�سون فل�سا( خلل  درهما   144،966  ،  57
خم�سة �يام من تاريخ ت�سلمهما لهذ� �لنذ�ر حتت طائلة �تخاذ �لجــر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بهذ� �لدين و�لفائدة 

�لقانونية عنه و�لر�سوم و�مل�ساريف �لق�سائية.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اإعالن بالن�ضر
)2021/2592( 

رقم �ملحرر 29602/1/2021 
�ملنذرة : �أميك�ض �ل�سرق �لو�سط - �لإمار�ت - �سابقا �مريكان �ك�سربي�ض �ل�سرق �لو�سط

�سد : بهنام هو�سلك �ير�نبور بروجني - �ير�ين �جلن�سية - �ملنذر �ليه  
�لتجاري  �أبوظبي  بنك  لــدى  ح�سابه  من  �ملــنــذرة  ل�سالح  �ليه  �ملنذر  ��سدر   2009/6/3 بتاريخ 

�ل�سيك رقم )000166( وقيمته )50،000( درهم )خم�سون �لف درهم( 
وعند تقدمي �ملنذرة �ل�سيك للبنك لل�سرف �رتد �ل�سيك دون �سرف ب�سبب �ختلف �ملبلغ باحلروف 
عن �لرقام ، ومل يقم �ملنذر �ليه بالوفاء بقيمته رغم تكر�ر �ملطالبة �لودية.  لذلك ، فاإن �ملنذرة توجه 
�لبالغة وقيمته )50،000(  �لذكر  �سالفة  �ل�سيك  بقيمته  للوفاء  �ليه  �ملنذر  لتكليف  �لإنــذ�ر  هذ� 
�أيام من تاريخ ت�سلمه هذ� �لإعــلن بالن�سر حتت طائلة  درهم )خم�سون �لف درهم( خلل خم�سة 

�تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�سوم �لق�سائية و�مل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اإعالن بالن�ضر
)2021/2690(  

رقم �ملحرر 2021/1/33241 
�ملنذرة : �أميك�ض �ل�سرق �لو�سط - �لإمار�ت 

�سد :  فينودكومار كايتافا لبيل �ساد�ناد�ن - هندي �جلن�سية - �ملنذر �ليه  
)�مريكان  �لتاريغ  هــذ�  يف  ��سمها  وكــان  �ملــنــذرة  ل�سالح  �ليه  �ملــنــذر  ��ــســدر   2019/2/4 بتاريخ   : �أول 
�ك�سربي�ض( من ح�سابه لدى بنك �مل�سرق �ل�سيك رقم )000004( وقيمته )15000( درهم )خم�سة 
ع�سر �لف درهم( ، ثانيا : وعند تقدمي �ملنذرة �ل�سيك للبنك لل�سرف �رتد �ل�سيك دون �سرف ب�سبب عدم 
كفاية �لر�سيد ، ومل يقم �ملنذر �ليه بالوفاء بقيمته رغم تكر�ر �ملطالبة �لودية. لذلك ، فاإن �ملنذرة توجه 
درهم  �لبالغة وقيمته )15000(  �لذكر  �سالفة  �ل�سيك  بقيمته  للوفاء  �ليه  �ملنذر  لتكليف  �لإنــذ�ر  هذ� 
بالن�سر حتت طائلة �تخاذ  �أيــام من تاريخ ت�سلمه هذ� �لإعــلن  )خم�سة ع�سر �لف درهــم( خلل خم�سة 

�لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�سوم �لق�سائية و�مل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اإعالن بالن�ضر -   )2021/2679(

  رقم �ملحرر 25241/1/29617 
تكليف بالوفاء 

�ملنذرة : �أميك�ض )�ل�سرق �لو�سط( �ض م ب )م( - �لإمار�ت - )�مريكان �ك�سربي�ض �سابقا( 
 �ملنذر �ليه : بانديت مليند ماجني�ض - هندي �جلن�سية  

�أول : بتاريخ 2018/7/15 ��سدر �ملنذر �ليه ل�سالح �ملنذرة و�لتي كان ��سمها )�مريكان �ك�سربي�ض( من 
درهم(،  �لف  درهم )ثلثون  وقيمته )30،000(  رقم )000032(  �ل�سيك  �مل�سرق  بنك  لدى  ح�سابه 
�ن �حل�ساب  ب�سبب  �ــســرف  دون  �لــ�ــســيــك  �رتـــد  لــلــ�ــســرف  للبنك  �لــ�ــســيــك  �ملـــنـــذرة  تــقــدمي  وعــنــد   : ثــانــيــا 
�ملنذرة  فـــاإن   ، لــذلــك  �لـــوديـــة.   �ملطالبة  تــكــر�ر  بــالــوفــاء بقيمته رغــم  �لــيــه  �ملــنــذر  ، ومل يقم  غــري ن�سط 
توجه هذ� �لإنــذ�ر لتكليف �ملنذر �ليه للوفاء بقيمته �ل�سيك �سالفة �لذكر �لبالغة وقيمته )30،000( 
�أيام من تاريخ ت�سلمه هذ� �لإعلن بالن�سر حتت طائلة �تخاذ  درهم )ثلثون �لف درهم( خلل خم�سة 

�لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�سوم �لق�سائية و�مل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اإعالن بالن�ضر
)2021/2687( 

رقم �ملحرر 2021/1/33230 
�ملنذرة : �أميك�ض )�ل�سرق �لو�سط( �ض م ب )م( - �لإمار�ت - )�مريكان �ك�سربي�ض �سابقا( 

�ملنذر �ليه: �سا�سيندر�ن كونهري�مان ماتوكار�ن كوتريوما - هندي �جلن�سية  
�أول : بتاريخ 2008/12/25 ��سدر �ملنذر �ليه ل�سالح �ملنذرة من ح�سابه لدى بنك �ت�ض ��ض بي 

�س�ض �ل�سيك رقم )752914( وقيمته )30،000( درهم )ثلثون �لف درهم( 
كفاية  عــدم  ب�سبب  �سرف  دون  �ل�سيك  �رتــد  لل�سرف  للبنك  �ل�سيك  �ملــنــذرة  تقدمي  وعند   : ثانيا 
�لر�سيد، ومل يقم �ملنذر �ليه بالوفاء بقيمته رغم تكر�ر �ملطالبة �لودية.  لذلك ، فاإن �ملنذرة توجه 
�لبالغة وقيمته )30،000(  �لذكر  �سالفة  �ل�سيك  بقيمته  للوفاء  �ليه  �ملنذر  لتكليف  �لإنــذ�ر  هذ� 
�أيــام من تاريخ ت�سلمه هذ� �لإعــلن بالن�سر حتت طائلة  درهم )ثلثون �لف درهــم( خلل خم�سة 

�تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�سوم �لق�سائية و�مل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0001033 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : خالد حممد عبد�هلل �حمد �حلمادي  
�ل�سيخ  �سارع  من  متفرع  حيان  �بن  جابر  �سارع  م�سرف  �بوظبي   : �لإقامة  حمل  جمهول 

ر��سد بن �سعيد �لفيلة رقم 150 �مام م�سجد �لنجم مكاين رقم 3000015475 
�إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان  �أمام مكتب   2021/4/13 �نت مكلف باحل�سور بجل�سة 
�و بو��سطة  8( �سخ�سيا  �لدعوى  �ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير  �لإبتد�ئية  �ملحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خلل 
مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عله 

- بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/4/1
مدير اخلدمات الق�ضائية      
خلود �ضامل ال�ضويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
هاز�ريكا.  نيبون   / �ل�سيد   –  3 بــاتــي.  �جنــان  �سيتار   / – �ل�سيد   2 �سينغ.  �سرجيت   / –  �ل�سيد   1  : �ملــدعــون  �ل�سادة 
بوكالة : �حلفيتي للمحاماة  علم.  �ساهناو�ز   / – �ل�سيد   6 كومار.  بالكاج   / – �ل�سيد   5 �سينغ.  كولديب   / – �ل�سيد   4
و�لإ�ست�سار�ت �لقانونية .  �ملدعى عليها �لأوىل : �سركة �لفلك للملحة ب�سفتها �ملالكة �ل�سابقة و�مل�سغلة �حلالية لل�سفينة 
)كوين هيلينا(. �ملدعى عليها �لثانية : �سركة �ملا�ض �لدولية لل�سحن �نكوربريتد ب�سفتها �ملالكة �حلالية لل�سفينة )كوين 
هيلينا(.  �ل�سلم عليكم ورحمة �هلل وبركاته ،،، �ملو�سوع : طلب �إعلن بالن�سر للمدعى عليهما يف �لدعوى رقم : 442 
/2020  جتاري جزئي – �لفجرية . ) دعوة حل�سور �إجتماع �خلربة �لهند�سية �لبحرية ( �لدعوى رقم : 442 / 2020 
جتاري جزئي – حمكمة �لفجرية . �ملدعى عليها �لأوىل : �سركة �لفلك للملحة ب�سفتها �ملالكة �ل�سابقة و�مل�سغلة �حلالية 
لل�سفينة ) كوين هيلينا(  �ملدعى عليها �لثانية : �سركة �ملا�ض �لدولية لل�سحن �نكوربريتد ب�سفتها �ملالكة �حلالية لل�سفينة 
 ، �ملدعني  �ملقامة من  �أعــله  بالدعوى  �لبحرية  �لهند�سية  �خلــربة  باأعمال  بالقيام  تكليفنا  بناء� على  كوين هيلينا(.     (
ندعوكملح�سور �إجتماع �خلربة عن بعد ،  وذلك لتقدمي ما لديكم من وثائق وم�ستند�ت يف �لدعوى ، وذلك يف متام �ل�ساعة 
01،00 ظهر�  يوم  �لأربعاء �ملو�فق 2021/4/7 ، و�لتو��سل مع  �خلبري �ملكلف  لإر�سال  �لر�بط �لإلكرتوين للإجتماع 
�أو  expkamal@gmail.com ويف حال عدم ح�سوركم    ،  050  4519850 : موبايل  �لتالية  �لعناوين  على 

تو��سلكم مع �خلبري �ملنتدب ، �سيتم مبا�سرة �لإجر�ء�ت يف غيابكم.
خبري هند�ضي بحري
كمال حممد قا�ضم 

اإجتماع خربة 

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اعالن حل�ضور اجتماع اخلربة احل�ضابية

الحتادية  عجمان  حمكمة   - جزئي  مدين  يف الدعوى رقم 359 / 2021 
�ملقامة من �ملدعيني 1- حممد بلل مياه ، 2 - حممد جاهد �لعامل مو�سى

�سد �سركة جوهرة �ل�سرق ل�سيانة �ملباين ذ م م و باقي �ل�سركاء
�ىل �ملدعى عليها / 1 - �سركة جوهرة �ل�سرق ل�سيانة �ملباين ذ م م - و باقي �ل�سركاء

�ل�سويدي )�ساحب �لرتخي�ض( بناء على �لتكليف �ل�سادر لنا  حربو�ض  بن  خليفة  خليفة  �سلطان  نا�سر   -  2
من �د�رة �خلرب�ء �لفنيني - وز�رة �لعدل - دبي - بانتد�بي خبري� ح�سابيا يف �لدعوى �عله مبوجب كتابها 
رقم 2021/615 بتاريخ 2021/3/22. على �ملدعى عليهم �أعله �أو من ميثلهم قانونيا ح�سور �جتماع 
�خلربة - �لذي تقرر عقده مبكتب �سلمى �سعيد �لزيودي للمحاماة - وكيل �ملدعني و ذلك يوم �لثنني �ملو�فق 
متام �ل�ساعة �لثانية و �لن�سف بعد �لظهر ، بهذ� عليكم �حل�سور يف �ملوعد �ملحدد  يف  ذلك  يف   -  5/4/2021
م�سطحبني معكم كافة ما لديكم من م�ستند�ت تتعلق مبو�سوع �لدعوي مت�سمنة ردكم على لئحة �لدعاء 
على �أن تكون �مل�ستند�ت باللغة �لجنليزية مرتجمة �ىل �للغة �لعربية �أ�سوليا ، علما بانه يف حالة عدم �حل�سور 
�خلبري  على  �لإت�سال   : لل�ستف�سار  يتغيب  ملن  بالن�سبة  �حل�سور  مبثابة  تكون  و  �عمالها  �خلرية  �ستبا�سر 

�حل�سابي - هاتف متحرك 0506186770
اخلبري احل�ضابي / فرج ح�ضن �ضالح

اإجتماع خربة 

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
لدى حمكمة ال�ضارقة البتدائية

الق�ضية رقم )1102/2021( جتاري جزئى - ال�ضارقة
�ملرفوعة من / م�سرف �ل�سارقة �لإ�سلمي - �ض.م.ع 

�سد / جناة عبد�هلل عبد�لرحيم بريق �للوغاين
�ل�سادة �ملدعى عليها : جناة عبد�هلل عبد�لرحيم بريق �للوغاين

�لثانية ع�سرة ظهر� )12:00( ظ وذلك يوم  �إجتماع �خلربة �حل�سابية �ملقرر عقده  مدعون حل�سور 
�لتو��سل /0589796038  �لربعاء �ملو�فق 07/04/2021 عن طريق برنامج ZOOM. رقم 

 salemoffice123@gmail.com / لكي نتمكن من �إر�سال ر�بط �لإجتماع.  �لإمييل
Meeting ID 714 1447 3353 :  بيانات �إجتماع زووم

Passcode: 3R5X7K
�لرجاء تقدمي كافة �مل�ستند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري

اخلبري احل�ضابى 
�ضامل حممد بالعمى
رقم القيد: 210

اإجتماع خربة 
العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 
حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - موؤ�ض�ضة اوراق اخلريف للنقل اخلا�ص للركاب باحلافالت   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000649/ 
�إىل �ملحكوم عليه : موؤ�س�سة �ور�ق �خلريف للنقل �خلا�ض للركاب باحلافلت

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �لتميم لتاأجري �ل�سيار�ت و�حلافلت - ذ م م  - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله 

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

�ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف 50081 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما من 
تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�ضي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�ضارقة 
 حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حيدر ابار لتجارة الإطارات - ذ م م   
مدين     SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000250/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حيدر �بار لتجارة �لإطار�ت - ذ م م 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �ملكرم لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت - ذ م م  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 
�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف 10982 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.   بهذ�  �إعلنكم   / �إعلنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.
القا�ضي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�ضارقة  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000990/ 
�إىل �ملحكوم عليه : حممد كا�سف �سهز�د حممد  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �لتميم لتاأجري �ل�سيار�ت و�حلافلت - ذ م م. يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله. 

�أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب 

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف : 21230.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما 
من تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�ضي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - يا�ضر حممود عبدالف�ضيل قا�ضم 
)جزئي(   مدين    AJCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000989/ 

�إىل �ملحكوم عليه : يا�سر حممود عبد�لف�سيل قا�سم  
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �لتميم لتاأجري �ل�سيار�ت و�حلافلت - ذ م م   - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 
لذلك �نت  �حلكم �ملطلوب. تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف : 23205.0  
مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما من تاريخ �إعلنك 
/ �إعلنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�ضي / عبداهلل املر�ضدي 
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000533/ 
�إىل �ملحكوم عليه : ريد بوليوود للزياء - ذ م م 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ حممود ونهرين للزياء -  يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله. 

�أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب 

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف : 238461.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما 
من تاريخ �إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�ضي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0000395 ، اأمر اأداء  
�إىل �ملدعي عليه /  حممد قادر بنت حممد رفيق بت - باك�ستاين �جلن�سية 

نعلمكم بان �ملدعي وليد �ملرزوقي وخالد حممد للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعله للمطالبة : 0.0 

بالفائدة  و�لزمته  درهم(   10500( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  بالز�م  ناأمر   -: �حلكم  
مبقد�ر 5% �سنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات. 

�نه بتاريخ 2021/1/18 
بعد �لطلع على �لور�ق 

ناأمر بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )10500 درهم( و�لزمته بالفائدة مبقد�ر %5 
�سنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات. 

حرر بتاريخ 2021/3/28 - حرر بو��سطة �ملوظف.  
مركز �سعادة �ملتعاملني

القا�ضي / د.حممد �ضليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�ضارقة / املحكمة الإبتدائية املدنية    

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0000397 ، اأمر اأداء  
�إىل �ملدعي عليه / بار�فيد ر�جان - هندي /�جلن�سية 

نعلمكم بان �ملدعي وليد �ملرزوقي وخالد حممد للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعله و�سدر بحقكم �حلكم �لتي : 

�ن يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )30000 درهم( و�لزمته  �ملدعي عليه  بالز�م  ناأمر 
و�لزمته  �ل�سد�د  متام  وحتى  �لدعوى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %5 مبقد�ر  بالفائدة 

بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2021/3/25 - حرر بو��سطة �ملوظف.  

مركز �سعادة �ملتعاملني
القا�ضي / د.حممد �ضليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�ضارقة 
املحكمة الإبتدائية املدنية    

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اإعالن بالن�ضر
)2021/2682(  

رقم �ملحرر 25241/1/27511 
�ملنذرة : �أميك�ض )�ل�سرق �لو�سط( �ض م ب )م( - �لإمار�ت -  )�مريكان �ك�سربي�ض �سابقا( 

�ملنذر �ليه : عبد�لرحمن فالياكات حممد - هندي �جلن�سية 
�أول : بتاريخ 2017/7/18 ��سدر �ملنذر �ليه ل�سالح �ملنذرة من ح�سابه لدى بنك �بوظبي �لتجاري 

�ل�سيك رقم )000029( وقيمته )22،400( درهم )�ثنان وع�سرون �لف و�ربعمائة درهم( 
ثانيا : وعند تقدمي �ملنذرة �ل�سيك للبنك لل�سرف �رتد �ل�سيك دون �سرف ب�سبب �ن �حل�ساب غري 
ن�سط ، ومل يقم �ملنذر �ليه بالوفاء بقيمته رغم تكر�ر �ملطالبة �لودية.  لذلك ، فاإن �ملنذرة توجه هذ� 
�لإنذ�ر لتكليف �ملنذر �ليه للوفاء بقيمته �ل�سيك �سالفة �لذكر �لبالغة وقيمته )22،400( درهم 
)�ثنان وع�سرون �لف و�ربعمائة درهم( خلل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمه هذ� �لإعلن بالن�سر حتت 

طائلة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�سوم �لق�سائية و�مل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اإعالن بالن�ضر
)2021/2684(  

رقم �ملحرر 2021/1/33222 
�ملنذرة : �أميك�ض )�ل�سرق �لو�سط( �ض م ب )م( - �لإمار�ت - )�مريكان �ك�سربي�ض �سابقا( 

�ملنذر �ليه : حممد علي �بو حم�سن رو�ن - �ير�ين �جلن�سية 
�أول : بتاريخ 2013/11/13 ��سدر �ملنذر �ليه ل�سالح �ملنذرة من ح�سابه لدى بنك �لإمار�ت دبي 

�لوطني �ل�سيك رقم )000431( وقيمته )15000( درهم )خم�سة ع�سر �لف درهم( 
كفاية  عــدم  ب�سبب  �سرف  دون  �ل�سيك  �رتــد  لل�سرف  للبنك  �ل�سيك  �ملــنــذرة  تقدمي  وعند   : ثانيا 
�لر�سيد ، ومل يقم �ملنذر �ليه بالوفاء بقيمته رغم تكر�ر �ملطالبة �لودية. لذلك ، فاإن �ملنذرة توجه 
هذ� �لإنذ�ر لتكليف �ملنذر �ليه للوفاء بقيمته �ل�سيك �سالفة �لذكر �لبالغة وقيمته )15000( درهم 
)خم�سة ع�سر �لف درهم( خلل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمه هذ� �لإعلن بالن�سر حتت طائلة �تخاذ 

�لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�سوم �لق�سائية و�مل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

 ممذص�-الهدايالتجارةاوصي�انسم �ل�سركة : ايه��
�لعنو�ن : حمل رقم GD55 ملك مركز �لغرير �ض ذ م م - ديرة - �ملرقبات - �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رقم   638808  : �لرخ�سة  رقم   ، ذ�ت م�سوؤولية حمــدودة   : �لقانوين 
قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئــرة  تعلن  1058775 مبوجب هذ�   : �لتجاري 
مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�سركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  و�ملوثق لدى   2021/3/4 بتاريخ  دبي  قر�ر حماكم 
2021/3/4 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني مبادئ
 - �ملو�سى  عبد�هلل  حممد  عبد�هلل  ملك   411 مكتب   : �لعنو�ن  احل�صابات  ملراجعة
بردبي - عود ميثاء - هاتف : 8866575-04  فاك�ض : 8866575-04 م�سطحباً 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( خلل  وذلــك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه 

�لإعلن
دائرةالتنميةالقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

 ممذ-للتجارةالقريةسم �ل�سركة : فجر��
�لعنو�ن : مكتب رقم 106 ملك �حمد حممد حممود �لدلل - نايف - �ل�سكل �لقانوين 
820823 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري :   : ، رقم �لرخ�سة  : ذ�ت م�سوؤولية حمــدودة 
1379291 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف 
�ل�سجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�سركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2021/3/4 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/3/4 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني مبادئملراجعةاحل�صابات 
�لعنو�ن : مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملو�سى - بردبي - عود ميثاء - هاتف : 
8866575-04  فاك�ض : 8866575-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
دائرةالتنميةالقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

��سم �مل�سفي : مبادئملراجعةاحل�صابات
�لعنو�ن : مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملو�سى - بردبي - عود ميثاء - 
هاتف : 8866575-04  فاك�ض : 8866575-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
ايه لت�سفية  �أعــله  �ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية 
وذلــك مبوجب قــر�ر حماكم دبي بتاريخ  ممذص�-الهدايالتجارةاوصي�ان
2021/3/4 وعلى  2021/3/4 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
دائرةالتنميةالقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

��سم �مل�سفي : مبادئملراجعةاحل�صابات
�لعنو�ن : مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملو�سى - بردبي - عود 
8866575-04  مبوجب  8866575-04  فاك�ض :  ميثاء - هاتف : 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور 
�أعله لت�سفية فجرالقريةللتجارة-ذمموذلك مبوجب قر�ر حماكم 
بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/3/4 بتاريخ   دبي 
2021/3/4 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي 
�ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، م�سطحباً معه كافة 
ن�سر هذ�  تاريخ  �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت 

�لإعلن
دائرةالتنميةالقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �ضركة عرمان ملقاولت البناء - ذ م م   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000648/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  �سركة عرمان ملقاولت �لبناء - ذ م م  
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ حممد عبد�لر�فع �سونامبلم حممد  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف 32194 درهم ، بالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 

�ل�سد�د.  متام  وحتى   2020/7/24 تاريخ  من  �سنويا   4%
 / �إعلنك  تاريخ  يوما من  �أعله خلل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعلنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�ضي / معت�ضم احمد �ضمري ابو �ضادي 
حمكمة ال�ضارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

اعـالن تغيري ا�ضـم
تقدمت �إلينا �ملدعوة )ود�د �حمد علي �سلطان �ملرزوقي( �ىل ق�سم 
�خلدمات  وحدة   - �لإبتد�ئية  �لعني  مبحكمة   - �لعام  �لتوثيق 
)مريه(  �ىل  )ود�د(  من  �لأوىل  ��سمها  تغيري  بطلب  �لعدلية 

لي�سبح كامل )مريه �حمد علي �سلطان �ملرزوقي(. 
فمن لديه �عرت��ض على ذلك يتقدم به �إىل ق�سم �لتوثيق �لعام 
 15 خلل  �لعدلية  �خلدمات  وحدة   - �لإبتد�ئية  �لعني  مبحكمة 

يوما من تاريخ ن�سر �لإعلن.
�ضعيد عزالبو�ضتاوي

رئي�ص دائرة التوثيقات مبحكمة العني الإبتدائية   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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املال والأعمال

كهرباء ال�سارقة ت�ستبدل �سبكات 
املياه القدمية بالريموك يف خورفكان

•• ال�شارقة -وام:

��ستبد�ل  م�سروع  تنفيذ  �ل�سارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة  �إد�رة خورفكان  بد�أت 
�سبكات �ملياه �لقدمية يف خورفكان بهدف رفع كفاءة �ل�سبكات من خلل ��ستخد�م 
مو�د �أف�سل حتافظ على جودة �ملياه و�لبيئة .و �أجنزت م�سروع ��ستبد�ل �سبكة �ملياه 
يف منطقة �لريموك و مت تغيري �أنابيب �ملياه �لقدمية �مل�سنوعة من �لأ�سبي�ستو�ض 
AC �إىل �لأنابيب �لزجاجية من نوع GRE . و�أو�سح �ملهند�ض �أحمد �ملل مدير 
�أولوية  لتحديد  �لقدمية  �ملياه  �سبكات  على  در��سة  تنفيذ  مت  �أنــه  خورفكان  �إد�رة 
يف  للبدء  �لــريمــوك  �سبكة  �ختيار  و  خورفكان  مدين  مناطق  يف  �ل�سبكات  تبديل 
�أقدم �ل�سبكات �ملوجودة  تنفيذ م�سروع ��ستبد�ل �ل�سبكات وذلك نظر�ً لكونها من 
جهودها  تو��سل  خورفكان  �إد�رة  �أن  مــوؤكــد�  عــامــا...   35 منذ  تركيبها  مت  حيث 
�أحدث  �ملناطق وبالعتماد على  �ملياه يف كافة  لتعزيز وتقوية �سبكات نقل وتوزيع 
تكنولوجيا وعلى �لكو�در �لوطنية �ملتخ�س�سة . و�أ�سار �إىل �أن �أنه مت �لنتهاء من 
�ملرحلة �لأوىل لتحديث �ل�سبكات يف منطقة �لريموك خلل ت�سعة �أ�سهر ومت �سر�ء 
�أنابيب لهذه �ملرحلة مببلغ 1.150 مليون درهم وبعد �لنتهاء من �مل�سروع متت 

متابعة �ل�سبكات و�إعد�د در��سة �لتي �أكدت حت�سن جودة �ملياه .

تعاونية ال�سارقة تر�سد 30 مليون درهم 
لدعم ال�سلع ال�ستهالكية يف رم�سان 

•• ال�شارقة -وام:

�سلعة   20،000 مــن  �أكــر  لدعم  درهــم  مليون   30 �ل�سارقة  تعاونية  ر�ــســدت 
�ملبادر�ت �ملقدمة لتخفيف �لعبء  �ملبارك �سمن  ��ستهلكية خلل �سهر رم�سان 
90 يف  �ملنتجات ت�سل حتى  �لعرو�ض �خلا�سة على  ذلك  �مل�ستهلكني مبا يف  عن 
�أ�سعار  لتخفي�ض  درهــم  مليون   25 تبلغ  �إ�سافية  ميز�نية  خ�س�ست  كما  �ملــائــة 
�لرئي�ض  �سامل �جلنيد  �سعادة ماجد  �لعام �جلــاري. وتقدم  �ألف منتج طيلة   15
�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  و�لمتنان  بال�سكر  �ل�سارقة  لتعاونية  �لتنفيذي 
�ل�سيخ  و�سمو  �ل�سارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�ض  �لقا�سمي ع�سو  بن حممد  �سلطان 
�سلطان بن حممد بن �سلطان �لقا�سمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�سارقة على دعمه 
حاكم  �ل�سمو  �ساحب  توجيهات  على  بناًء  �إنــه  وقــال   .. �لتعاونية  مل�سرية  �لد�ئم 
باإطلق  �لتعاونية  �إدرة  �لد�ئمة وجه جمل�ض  �لعهد  �سمو ويل  ومتابعة  �ل�سارقة 
حملة “ في�ض من خري “ لتخفيف �لأعباء عن �ملو�طنني و�ملقيمني على حد �سو�ء 
�ملنتجات  1977 على توفري  تاأ�سي�سها عام  �ل�سارقة منذ  تعاونية  حيث حتر�ض 
�جلميع  متناول  ويف  منا�سبة  باأ�سعار  و�لتموينية  �لغذ�ئية  و�ملــو�د  �ل�ستهلكية 
من خلل 39 فرعاً منت�سرة يف �أنحاء �إمارة �ل�سارقة. و�أو�سح �أن حملة “في�ض 
�أربعة عرو�ض ترويجية  “ لدعم �ل�سلع �لرم�سانية �لأ�سا�سية تت�سمن  من خري 
متو��سلة طيلة �ل�سهر �إىل جانب �لعرو�ض �خلا�سة �لتي �ستبد�أ قبل بد�ية �ل�سهر 
�لف�سيل باأ�سبوع بن�سب تخفي�ض ت�سل لأكر من 90 يف �ملائة على جميع �ملنتجات 
�ل�ستهلكية �لأ�سا�سية بالإ�سافة �إىل عرو�ض عيد �لفطر �ملبارك لي�سل �إجمايل 
�لعرو�ض �لرتويجية �ملخ�س�سة لهذ� �ل�سهر �ستة عرو�ض. وعن �ملبادر�ت �ملجتمعية 
خلل �سهر رم�سان �ملبارك قال �سعادة ماجد �جلنيد �إن �لتعاونية بد�أت بالتن�سيق 
مع �ملوؤ�س�سات و�جلهات �خلريية بالدولة بتوزيع �ملري �لرم�ساين يف �سورة �سلل 
غذ�ئية متنوعة تهدف �ىل متكني �لأ�سر �مل�ستفيدة من توفري ما يلزمها من �ملو�د 
�أن �لتعاونية بادرت  �لغذ�ئية بالتز�من من حلول �ل�سهر �لف�سيل... م�سري� �ىل 
بتخفي�ض �أ�سعار 15 �ألف منتج طيلة �لعام 2021 وخ�س�ست ميز�نية �إ�سافية 

مببلغ 25 مليونا �سمن ��سرت�تيجيتها لتخفي�ض �لأ�سعار على �ملت�سوقني .

ا�ست�ساري ال�سارقة يناق�س �سيا�سة هيئة مطار ال�سارقة الدويل داعيا اإىل 
لتطوير جودة اخلدمات للم�سافرين وا�ستقطاب �سركات طريان اإ�سافية 

•• ال�شارقة-الفجر:

�لتي  ع�سرة  �لر�بعة  �جلل�سة  خــلل  �ل�سارقة  لإمــارة  �ل�ست�ساري  �ملجل�ض  ناق�ض 
مطار  هيئة  �سيا�سة  �ملجل�ض  رئي�ض  �ل�سويدي  ميحد  علي  �سعادة  برئا�سة  عقدها 
�ل�سارقة �لدويل وتناول �ملجل�ض خمتلف �لأر�ء لتطوير جودة �خلدمات �ملقدمة 
للم�سافرين و��ستقطاب ناقلت دولية جديدة وت�سهيل �لإجر�ء�ت مبا يتو�كب مع 
�لتطور �لكبري يف قطاع �لطري�ن �جلوي �لذي يعد من �لقطاعات �ملهمة يف �إمارة 

�ل�سارقة .
جاءت مد�خلت �أكر من ع�سرين ع�سو� وع�سوة مو�سوعية ومنطقية و توحدت 
فريو�ض  تد�عيات  لتجاوز  خدماته  كافة  وتطوير  �ملطار  �أهمية  يف  مد�خلتهم 

كورونا وتاأثريه على حركة �مللحة �جلوية .
�لنعقاد  لــدور  �أعماله  �سمن  �خلمي�ض  يــوم  �سباح  �ملجل�ض  عقدها  �لتي  �جلل�سة 
مطار  هيئة  �سيا�سة  فيها  ناق�ض  �لعا�سر  �لت�سريعي  �لف�سل  من  �لثاين  �لــعــادي 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�ض  ع�سو  �ملــدفــع  �ــســامل  علي  بح�سور  �لـــدويل  �لــ�ــســارقــة 
�ل�سارقة رئي�ض �لهيئة و�ل�سيخ في�سل بن �سعود �لقا�سمي مدير �لهيئة و�ملهند�ض 
�ل�سام�سي  عبيد  ملياء  �ملهند�سة  و  �ملطار  �إد�رة عمليات  عبد�خلالق عبد�هلل مدير 
�إد�رة �خلدمات �مل�ساندة و �ل�سيدة �سارة حممد �ملدفع مدير �لإد�رة �ملالية  مدير 
�سعيد  و�ملهند�ض  �لتجارية  �لإد�رة  �ل�سريف م�ساعد مدير  ر��سد  و�ل�سيد  حممد 

�ملهريي مهند�ض مدين.
ويف بد�ية �جلل�سة تل �لأمني �لعام للمجل�ض �سعادة �أحمد �سعيد �جلرو�ن �ملو�سوع 
�لعام للمناق�سة و�أ�سماء مقدمي �لطلب قائل: تعمل هيئة مطار �ل�سارقة �لدويل 
�إمــارة �ل�سارقة على خارطة �ل�سفر �لعاملية  �أدو�رهــا على تعزيز مكانة  من خلل 
و��سحة  روؤيـــة  خــلل  مــن  �لــطــري�ن  قــطــاع  يف  �لتمّيز  مل�سرية  مو��سلتها  ظــل  يف 
و�إ�سر�ر على توفري كل ما ي�سمن ر�حة و�سعادة �مل�سافرين و�ملتعاملني ، بجانب 
�لعمل على  زيادة �لطاقة �ل�ستيعابية و�سل�سة �حلركة عرب �ملطار، ومو�كبة منو 
�لطلب على �ل�سفر، و�عتماد �أرقى �لتقنيات و�لأنظمة لتعزيز �لتعاون مع �ل�سركاء 
�ل�سرت�تيجيني و�سركات �لطري�ن، وتلبية توقعات �ملتعاملني لتكون رحلتهم عرب 
مطار �ل�سارقة جتربة مميزة ؛ولأهمية �لوقوف �خلدمات �ملقدمة من هيئة مطار 

�ل�سارقة �لدويل يود مقدمو �لطلب مناق�سة هذ� �ملو�سوع خدمة لل�سالح �لعام.

•• اأبوظبي -وام:

بحث مــعــايل �لــدكــتــور ثــاين بــن �أحــمــد �لــزيــودي وزير 
دولــــة لــلــتــجــارة �خلـــارجـــيـــة، مـــع مــعــايل �ــســيــجــريــد كاخ 
وزيرة �لتجارة �خلارجية و�لتعاون �لمنائي يف هولند�، 
�لـــتـــجـــاريـــة و�ل�ــســتــثــمــاريــة و�ــســبــل دعمها  �لـــعـــلقـــات 
وتبادل  �لبلدين،  �سعبي  وتطويرها مبا يخدم م�سلحة 
و�مل�ستجد�ت  �لق�سايا  مــن  عـــدد  حـــول  �لــنــظــر  وجــهــات 
�لهتمام  ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية  �لثنائية  �لقت�سادية 

�مل�سرتك.
وناق�ض �لوزير�ن خلل �للقاء �لذي عقد عرب �ملن�سات 
�لقت�سادية  �لــ�ــســر�كــة  �أطـــر  تنمية  �سبل  �لفــرت��ــســيــة 
خلل مرحلة �لتعايف �لقت�سادي وفرتة ما بعد كوفيد-
�لتجاري  �لتبادل  لزيادة  �لتعاون  بحثا فر�ض  كما   ،19
وكيفية  �ملتبادلة،  �ملبا�سرة  �ل�ستثمار�ت  تدفق  وتعزيز 
ت�سجيع مزيد من �ل�سركات �لإمار�تية و�لهولندية على 
وعقد  �لبلدين،  �أ�ــســو�ق  يف  �ملتاحة  �لفر�ض  ��ستك�ساف 
�سر�كات مثمرة وم�ستد�مة بينها خلل �ملرحلة �ملقبلة.. 
و�أكد� �أهمية م�ساركة هولند� يف معر�ض �إك�سبو 2020 

.
�لعلقات  عــلــى عــمــق  �لــــزيــــودي  ثــــاين  مـــعـــايل  و�أكــــــد 
باحلر�ض  و�ملــدفــوعــة  �لر��سخة  �لهولندية  �لإمــار�تــيــة 
�لتعاون  �أوجه  وتطوير  تعزيزها  على  و�مل�ستمر  �لثنائي 

�مل�سرتك يف كافة �ملجالت.

وقال معاليه: “نتطلع �إىل تقوية 
�لرو�بط بني �لبلدين و��ستك�ساف 
فــر�ــض جــديــدة لــلــ�ــســر�كــة خلل 
�لفرتة �ملقبلة، حيث �سنعمل على 
�لوفود  وتــبــادل  �لــزيــار�ت  تكثيف 
�جلانبني”.  بـــــني  �لــــتــــجــــاريــــة 
و��ستعر�ض معاليه �أبرز موؤ�سر�ت 
و�ل�ستثماري  �لتجاري  �لتبادل 
بني دولة �لإمار�ت وهولند�، حيث 
�خلارجية  �لــتــجــارة  �إجــمــايل  بلغ 
�جلانبني  بــــني  �لــنــفــطــيــة  غــــري 
يف عــام 2020 مــا يــزيــد عــن 3 
قيمة  تبلغ  فيما   ، دولر  مليار�ت 
�ملبا�سرة  �لهولندية  �ل�ستثمار�ت 
ما   2018 لنهاية  �لمــــار�ت  يف 

قيمته تتجاوز 3.6 مليار دولر تتوزع يف قطاعات ت�سمل 
�لتجارة و�ل�سناعة و�لأن�سطة �ملهنية و�لنقل و�لتخزين، 
وباملقابل هناك ��ستثمار�ت �إمار�تية من كربى �ل�سركات 
دبي  ومــو�نــئ  لل�ستثمار  ظبي  �أبـــو  كجهاز  هــولــنــد�  يف 

�لعاملية وطاقة وغريها.
و�أو�سح �أن دولة �لإمار�ت تعد ثاين �أكرب �سريك جتاري 
�لــعــربــي، حــيــث ت�ستحوذ على  �ملــ�ــســتــوى  لــهــولــنــد� عــلــى 
�لعربية، بينما  �لــدول  �إجمايل جتارتها مع  %16 من 
تــعــد هــولــنــد� �أحـــد �أهـــم مــ�ــســادر و�رد�ت �لإمـــــار�ت من 

وم�سنوعاتها،  �لغذ�ئية  �ل�سلع 
 15% �أكر من  وت�ستحوذ على 
من �إجمايل جتــارة �لإمـــار�ت مع 
دول �لــقــارة �لأوروبـــيـــة مــن هذه 

�ل�سلع.
و�أطــــــــلــــــــع مــــعــــالــــيــــه نــــظــــريتــــه 
�لــهــولــنــديــة عــلــى �جلـــهـــود �لتي 
لت�سريع  �لإمـــار�ت  دولــة  تتخذها 
�لقــتــ�ــســادي من  �لــتــعــايف  عملية 
م�سري�ً  كوفيد-19،  جــائــحــة 
تقود  �لإمـــــــار�ت  “دولة  �أن  �إىل 
تت�سمن  ومتكاملة  ر�ئـــدة  خطة 
حزمة من �ملبادر�ت �ملرنة لتعزيز 
�لقت�سادي  و�لــنــهــو�ــض  �لــتــعــايف 
م�ستد�م  �إمنــائــي  م�سار  وتطوير 
و�أ�ساف معاليه:  للقت�ساد ملرحلة ما بعد كوفيد 19. 
�لو��سعة  و�لإمكانات  �لإيجابية  بالآفاق  و�ثقون  “نحن 
لــلــتــعــاون بــني دولـــة �لإمـــــار�ت وهــولــنــد� خـــلل �ملرحلة 
�ملقبلة، و�سنكثف �لتو��سل لت�سب هذه �جلهود يف تعزيز 
�مل�سرتكة،  �ل�ستثمار�ت  وزيــادة حجم  �لتجاري،  �لتبادل 
وندعو �ل�سركات يف �لبلدين �إىل �ل�ستفادة من �ملقومات 
يف  �لقت�سادية  �لبيئة  يف  �لــو�عــدة  و�لفر�ض  و�حلــو�فــز 
�لإلكرتونية  �لتجارة  قطاعات  يف  �سيما  ول  منهما،  كل 
و�لت�سال  �حلديثة  و�لتكنولوجيا  �لبتكار  وجمـــالت 

•• اأبوظبي -وام:

�لأوىل  �ملرتبة  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  حلت 
عربياً و�إقليمياً و�خلام�سة ع�سرة عاملياً يف �ملوؤ�سر كريين 
لــلــعــام �جلـــاري  �ملــبــا�ــســر  للثقة يف �ل�ــســتــثــمــار �لأجــنــبــي 
�ملا�سي  بــالــعــام  مــقــارنــة  مــر�تــب   4 مــتــقــدمــة   ،2021
�لقت�ساد�ت  مــن  عـــدد  عــلــى  بــذلــك  ومــتــفــوقــة   ،2020
مثل  للموؤ�سر  �لــعــام  �لــرتتــيــب  �سمن  �لــكــربى  �لــعــاملــيــة 
و�يرلند�  و�لــدمنــارك  و�لــربتــغــال  و��سرت�ليا  �سنغافور� 
و�لـــرب�زيـــل وفــنــلــنــد�. ويعك�ض تــقــدم دولـــة �لإمـــــار�ت يف 
�لعمال  �مل�ستثمرين ومدر�ء  ثقة  �رتفاع  موؤ�سر كريين، 
منوه  وفــر�ــض  �لـــدولـــة  بــاقــتــ�ــســاد  �لتنفيذيني  و�ملـــــدر�ء 
“كوفيد  �أزمــــة  تــد�عــيــات  و�ــســرعــة تعافية مــن  �لـــو�عـــدة 
�أعلى  ثقة  حققت  دول   5 بــني  مــن  جـــاءت  حيث   ،”19
�لنم�سا،  �لرنويج،  وهــي:   2020 �ملا�سي  بالعام  مقارنة 
�لربتغال، �لدمنارك، ذلك يف �لوقت �لذي تر�جعت فيه 

�لثقة بالقت�ساد�ت �لعاملية للعديد من �لدول �لعظمى.
و�أكــــد مــعــايل �لــدكــتــور ثـــاين بــن �أحــمــد �لـــزيـــودي وزير 
دولــــة لــلــتــجــارة �خلــارجــيــة �أن حتــقــيــق دولــــة �لإمـــــار�ت 
مــوؤ�ــســر كريين  عــلــى  عــاملــيــاً  و15  عــربــيــاً  �لأول  �ملــركــز 

هو  �جلــاري،  للعام  �ملبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار  يف  للثقة 
و�ملتتالية  �ملتعددة  �لإجنـــاز�ت  �إىل  ي�ساف  جديد  �إجنــاز 
�ملوؤ�سر  هــذ�  ميثل  حيث  �لإمـــــار�ت،  دولـــة  حتققها  �لــتــي 
لأد�ء  �لعامل  م�ستوى  على  �لقيا�ض  موؤ�سر�ت  �أهــم  �أحــد 
�قت�ساد�ت �لدول ومقومات تطورها ومدى قدرتها على 
�لتنمية  لتحقيق  �ملبا�سرة  �لأجنبية  �ل�ستثمار�ت  جذب 
�مل�ستد�مة و�قت�ساد �مل�ستقبل. و�أ�سار معايل �لزيودي �إىل 
�لنهج  كفاءة  يوؤكد  �لعاملية  �ملرتبة  هذه  �لدولة  تبووؤ  �أن 
�لذي تتبعه �لدولة �ن�سجاماً مع روؤية وتوجيهات �لقيادة 
�لر�سيدة، يف �ساأن تطوير بيئة �لعمال �لوطنية وجاذبية 
�ملتنوعة،  �لــتــجــاريــة  و�لأنــ�ــســطــة  لل�ستثمار�ت  �لــدولــة 
لــلــدولــة ومئوية  لــــلأهــــد�ف �ل�ــســرت�تــيــجــيــة  حتــقــيــقــاً 
2071 بتنويع م�سادر �لقت�ساد �لوطني مبا  �لإمار�ت 
�لنفطي.  غري  �لجمايل  �لوطني  �لناجت  منو  من  يعزز 
و�أو�سح معاليه �أن �لتقدم �لذي �حرزته دولة �لإمار�ت يف 
هذ� �ملوؤ�سر �حليوي و�ملهم، يوؤكد على �ل�سعور �لإيجابي 
لدى �مل�ستثمرين، �مل�ستند على �للتز�م �حلكومي �لقوي 
و�سهولة  �لتحتية  و�لبنية  و�لبتكار  �لقت�سادي  بالتنوع 
ممــار�ــســة �لأعـــمـــال، وهـــو دلــيــل جــديــد عــلــى مـــدى قوة 
�لتحديات  تخطي  على  وقدرته  �لدولة  �قت�ساد  ومتانة 

�لتي تتخلل �مل�سهد �لقت�سادي �لعاملي �ليوم، وكفاءته يف 
مو�كبة ومو�جهة �لطو�رئ و�لأزمات و�ملتغري�ت �لعاملية 
وحتقيق �ل�ستجابة �ل�سريعة عرب تبني �أحدث خمرجات 

�لتكنولوجيا �حلديثة ل�ست�سر�ف �أقت�ساد �مل�ستقبل.
�ل�سني  جــانــب  �إىل  �لإمــــــار�ت  دولــــة  �أن  �ملــوؤ�ــســر  ويــبــني 
جناحاً  حققو�  �لنامية  �لقت�ساد�ت  �سمن  و�لــرب�زيــل، 
�ملبا�سرة ومت  �لعام �جلاري يف جذب �ل�ستثمار�ت  خلل 
�لعام.  هـــذ�  يف  كـــريين  تــقــريــر  يف  للم�ساركة  �خــتــيــارهــم 
عن  عـــربو�  �مل�ستجيبني  مــن   57% �أن  �ملــوؤ�ــســر  وي�سري 
لل�سنو�ت  �لعاملية  �لقت�سادية  �لتوقعات  ب�ساأن  تفاوؤلهم 

�لثلث �لقادمة، مقارنة بـ %72 خلل �لعام �ملا�سي.
�أظهرت نتائج �ملوؤ�سر تغيري مو�قف �مل�ستثمرين ومدر�ء 
�لعمال و�ملدر�ء �لتنفيذيني حول �لتوقعات �لقت�سادية 
بالرت�جع ب�سبب جائحة كورونا، ورغم ذلك فاإنهم كانو� 
كند�،  �أملانيا،  �ليابان،  �لتالية  �لــدول  ب�ساأن  تفاوؤًل  �أكــر 
�قت�سادياً  بتحقيقها منو�ً  و�أ�سرت�ليا  �لإمار�ت  �سوي�سر�، 
�لقادمة. ويعزى ذلك لمتلك  �ل�سنو�ت �لثلث  خلل 
و�لبنية  �لتكنولوجيا  نقاط قوة يف جمال  �لأ�سو�ق  هذه 
بــالإ�ــســافــة �ىل  �لــعــالــيــة  �لبــتــكــار  �لتحتية ومــ�ــســتــويــات 
��ستجابتها �لعالية و�لفعالة للوباء كما �نها �أ�سو�ق ثرية 

�لرقمي و�ل�سناعة«. من جانبها، قالت معايل �سيجريد 
كــاخ وزيـــرة �لــتــجــارة �خلــارجــيــة و�لــتــعــاون �لمنــائــي يف 
هولند�: “تربط دولة �لإمار�ت وهولند� علقات ثنائية 
�لقت�سادية  و�ملــ�ــســالــح  �لــ�ــســد�قــة  على  قائمة  متميزة 
�ملــ�ــســرتكــة، عــززهــا �لــتــعــاون �ملــثــمــر عــلــى مـــدى �لعقود 
�لهولندية  �ل�سركات  ملئات  مهمة  وجهة  فهي  �ملا�سية، 
وحمور جتاري و��ستثماري لتعاونها مع منطقة �خلليج 
�لعربي. و�سنعمل يف �مل�ستقبل يد�ً بيد ملو�جهة �لتحديات 
�ملياه  ونــدرة  �مل�ستد�مة  �لطاقة  على  �لطلب  زيــادة  مثل 
يف  م�ساركتنا  خــلل  “�سنحر�ض  و�أ�ــســافــت:  �لــعــذبــة«. 
�للجنة  باإمارة دبي ومن خلل   2020 �إك�سبو  معر�ض 
بتعزيز  وهولند�  �لإمــــار�ت  بــني  �مل�سرتكة  �لقت�سادية 
�آفاق �ل�سر�كة �ملميزة و�ملزدهرة بني �حلكومة �لهولندية 
مع �لقطاع �خلا�ض و�ملوؤ�س�سات �لقائمة على �ملعرفة يف 
دولة �لإمار�ت، ما ميهد لقت�ساد م�ستد�م يف مرحلة ما 

بعد جائحة “كوفيد 19«.
“�إك�سبو  مــعــر�ــض  يف  هــولــنــد�  ممــلــكــة  جــنــاح  �أن  يــذكــر 
2020 دبي” هو مبنى ذكي يزخر باحللول �مل�ستد�مة، 
و�لغذ�ء من خلل حلول  و�لطاقة  �ملياه  �إنتاج  فيه  يتم 
مبتكرة ت�سمل مزرعة عمودية خمروطية �ل�سكل تظهر 
�أن يقام  �ملقرر  �ملاء و�لطاقة.. ومن  �لتكامل بني  كيفية 
�جلناح �لهولندي يف منطقة �ل�ستد�مة با�ستخد�م مو�د 
حملية تتم �إعادة تدويرها بعد �نتهاء “�إك�سبو” لتقليل 

�لب�سمة �لبيئية.

دولة  �أن  يــذكــر  �مل�ستهلكني.  مــن  عالية  م�سرتيات  ذ�ت 
على  �لثاين  للعام  �ختيارها  مت  �لتي  �لوحيدة  �لإمـــار�ت 
لتكون  و�أفريقيا  �لو�سط  �ل�سرق  لــدول  كممثل  �لتو�يل 
�سمن �ف�سل 25 �قت�ساد� يف �لعامل يخ�سع للم�سح وقيا�ض 
موؤ�سر كريين للثقة يف �ل�ستثمار �لجنبي �ملبا�سر، فيما 
تلتها  �ملتحدة ت�سنيف موؤ�سر كريين،  �لوليات  ت�سدرت 
�ملتحدة  و�ململكة  ثالثة،  �أملانيا  ثم  �لثاين،  �ملركز  يف  كند� 
ويعد موؤ�سر كريين  �ملركز �خلام�ض.  و�ليابان يف  ر�بعة، 
 ، /FDICI/2021 للثقة يف �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر
نتيجة مل�سح ي�ستهدف مدر�ء �لأعمال وكبار �مل�ستثمرين 
�لتي  �ل�سركات  جميع  يف  �لعامليني  �لتنفيذيني  و�ملـــدر�ء 
�أو �أكر.  500 مليون دولر  لديها عائد�ت �سنوية تبلغ 
ومت �إجر�ء �ل�ستطلع �لذي بني عليه �ملوؤ�سر يف �لفرتة 
ما بني يناير و فرب�ير 2021، وي�ستند �ختيار �لبلد�ن 
�إىل  دولــة   25 عــددهــا  و�لبالغ  �لتقرير  يف  �مل�سح  �سمن 
بيانات �لأونكتاد، حيث مثلت هذه �لدول �أكر من 95 يف 
�ملائة من �لتدفق �لعاملي لل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر يف 
�ل�سنو�ت �لأخرية. ومتثل �سركات قطاع �خلدمات حو�يل 
 ،33% �ل�سناعية  و�لــ�ــســركــات  �ملــجــيــبــني،  مــن   44%

و�سركات تكنولوجيا �ملعلومات 22%.

2021خاللاملبا�صرالأجنبيال�صتثماريفللثقة»كريين«موؤ�صريفعامليا15�والواإقليمياعربياالأوىلالإمارات

الزيودي: املوؤ�سر يعك�س ارتفاع ثقة امل�ستثمرين ومدراء الأعمال واملدراء التنفيذيني باقت�ساد الدولة 

وال�صتثماريةالتجاريةالعالقاتدعمصبل�تبحثانوهولنداالإمارات

الزيودي: 3 مليارات دولر اإجمايل التجارة اخلارجية غري النفطية بني الإمارات وهولندا يف 2020 

جمارك عجمان حت�سل على 10 �سهادات للموا�سفات العاملية 

7توجهاترئي�صيةتر�صممالمحم�صتقبلالتمويلامل�صتدام

الإمارات قطعت اأ�سواطًا كبرية خالل ال�سنوات املا�سية يف دفع عجلة التنمية اخل�سراء

•• عجمان - وام:

مو��سفات   10 عجمان  وجمارك  ميناء  د�ئــرة  ح�سلت 
جودة دولية “�آيزو” وهي نظام �إد�رة نظام �إد�رة �جلودة 
ISO10002 و ISO 9001 و�إد�رة علقات �ملتعاملني 
 ISO31000 �ملوؤ�س�سية  �ملخاطر  و�إد�رة   ISO 10004
و�ل�سلمة  �ل�سحة  و�إد�رة   ISO 14001 �لبيئة  و�إد�رة 
 ISO ISO 45001 و�إد�رة ��ستمر�رية �لأعمال  �ملهنية 
و�إد�رة   27001ISO �ملــعــلــومــات  �أمـــن  و�إد�رة   22301
جودة   ISO10015و  BS 31500 �ملوؤ�س�سية  �حلوكمة 

�لتدريب .
وتــ�ــســلــم �لــ�ــســهــاد�ت �ــســعــادة �لــ�ــســيــخ حمــمــد بــن عبد�هلل 
�أعرب  �لـــذي  و�جلــمــارك  �ملــيــنــاء  د�ئـــرة  رئي�ض  �لنعيمي 
�أن  مــوؤكــد�  و�ملتميز،  �لنوعي  �لإجنـــاز  بهذ�  �سعادته  عن 
�لد�ئرة ومتا�سيا مع توجيهات �لقيادة �لر�سيدة ودعمها 
�ملتو��سل للتطوير ويف �إطار خطتها �لإ�سرت�تيجية لعام 
�لرتكيز  ثقافة  تعزيز  على  حتر�ض   2022-  2021
معهم  تفاعلية  تو��سل  قنو�ت  و�إيــجــاد  �ملتعاملني  على 

باعتبارها  ومقرتحاتهم  �آر�ئهم  تقدمي  على  ت�سجعهم 
للرتقاء  �مل�ستمر  �لتطوير  لعملية  �لرئي�سي  �ملــحــرك 
بجودة �خلدمات �لتي تقدمها لهم مبا يحقق �سعادتهم. 
�لـــد�ئـــرة و�نــطــلقــاً مــن ر�ــســالــتــهــا يف حماية  �إن  وقـــال 

�إىل  د�ئــمــاً  ت�سعى  �مل�ستد�مة  �لتنمية  وتعزيز  �ملجتمع 
�تباع �أف�سل �لنظم �لر�مية لتطبيق �ملعايري �لعاملية يف 
كافة �ملمار�سات وتعزز �حلوكمة وجودة �خلدمات وتدعم 
و�لعمليات  �لإجـــر�ء�ت  يف  �مل�ستمر  و�لتطوير  �لتح�سني 

تقدمي خدماتها مما  �جلــودة يف  معايري  باأعلى  وتلتزم 
ودعم  �ملتعاملني  و�ــســعــادة  ور�ــســا  ثقة  تعزيز  يف  ي�سهم 

جهود �لريادة و�لتميز يف �لعمل �ملوؤ�س�سي.
�أن  �لنعيمي  عبد�هلل  بن  حممد  �ل�سيخ  �سعادة  و�أ�ــســاف 
�مليناء و�جلــمــارك يف عجمان طــورت قدر�تها يف  د�ئــرة 
مبتكرة  مبــبــادر�ت  �ملختلفة  و�لقطاعات  �ملجالت  كافة 
�ل�سطناعي  �لـــذكـــاء  مــثــل  �حلــديــثــة  �لــتــقــنــيــات  عـــرب 
بالتكامل مع  �ملمنوعة  �ملــو�د  لك�سف  �ملتطورة  و�لأجهزة 
�لعن�سر �لب�سري �ملتو�جد على مد�ر �ل�ساعة وطيلة �أيام 
�ملوظفني  وجميع  �لد�خلي  �لعمل  فرق  وهناأ  �لأ�سبوع. 
للعمل  نتيجة  جـــاء  و�لــــذي  �ملتميز  �لإجنــــاز  هـــذ�  عــلــى 
و�لتعاون  و�لتن�سيق  بــالــد�ئــرة  �لــو�حــد  �لــفــريــق  بـــروح 
بتحقيق  �لتام  و�للــتــز�م  و�لأق�سام  �لإد�ر�ت  جميع  بني 
�لأهـــــد�ف و�لــنــتــائــج �ملـــرجـــوة. وجــــاء حــ�ــســول �لد�ئرة 
�لدولية بعد تقييم  �ملو��سفات  �ملجموعة من  على هذه 
خارجي �سامل ودقيق جلميع �أعمال �لد�ئرة من �سركة 
كافة  تلبية  مــن  و�لــتــاأكــد  �لأملــانــيــة  يوفيهي�سني”  “تي 

�ملتطلبات.

•• اأبوظبي -وام:

يــرتــكــز قــطــاع �لــتــمــويــل �ملــ�ــســتــد�م عــلــى �ــســبــعــة توجهات 
رئي�سية تر�سم ملمح �مل�سهد �مل�ستقبلي للحوكمة �لبيئية 
و�لجتماعية و�ملوؤ�س�سية يف قطاع �ل�سركات و�ل�ستثمار�ت 

و�للو�ئح وحتى �حلكومات يف �لأ�سو�ق �لنا�سئة.
�لإمــار�ت من منطلق  �مل�ستد�م يف  �لتمويل  �أهمية  وتاأتي 
�لــتــي تتبناها �لــدولــة خلل  �ملــحــاور  �لــعــديــد مــن  دعـــم 
بدعم  للتز�مها  وتاأكيد�ً  �ملقبلة  عاماً  �خلم�سني  م�سرية 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة للأمم �ملتحدة 2030.
�لنا�سئة  �لأ�ــســو�ق  يف  �مل�ستد�م  �لتمويل  �أهمية  وظــهــرت 
م�سرتكا  نهجا  يعد  كونه  “كوفيد19”  جائحة  خــلل 
�لبيئية  �ملعايري  �لتي تدمج  �ملالية  للمنتجات و�خلدمات 
و�أطر  �لقر�ر  �تخاذ  عمليات  يف  و�حلوكمة  و�لجتماعية 
�ل�سيا�سات و�ملمار�سات �إ�سافة �إىل ت�سييق �لفجو�ت �ملالية 
وعدم  �ملــنــاخ  تغري  مثل  و�لــعــاملــيــة  �لــكــربى  �مل�ساكل  حلــل 

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني.
�لتمويل  �أهمية   ، �لقت�سادية  �ملرونة  بناء  تقرير  وحــدد 
ـــو�ق �لــنــا�ــســئــة �لــ�ــســادر عــن جمموعة  ـــس �ملــ�ــســتــد�م يف �لأ�
ماجد �لفطيم بالتعاون مع �سوق �أبوظبي �لعاملي ووز�رة 
�لتمويل  م�سهد  تغري  رئي�سية  توجهات  �سبعة  �لقت�ساد 

�مل�ستد�م �مل�ستقبلي.
 وقال معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير دولة 
�لإمار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  �خلارجية  للتجارة 
متثل  �مل�ستد�م  �لتمويل  وتطبيقات  مفاهيم  �إن  /و�م/ 
�ليوم �جتاهاً بالغ �لأهمية من �ساأنه �أن يحدث حتوًل يف 
�سو�ء  �ملقبلة،  �ملرحلة  خلل  للدول  �لتنموية  �ل�سيا�سات 
من حيث �ل�سرت�تيجيات و�أطر �لعمل �حلكومية �أو على 
�سعيد نظم حوكمة �ل�سركات وقطاعات �لأعمال، لتاأخذ 
�لبيئة  على  و�حلــفــاظ  �ل�ــســتــد�مــة  معايري  �عتبارها  يف 
وتنمية �ملجتمع ب�سورة عادلة ومتو�زنة، مما يعزز مرونة 

و��ستد�مة �قت�ساد�ت �مل�ستقبل.
دولة  �ملــ�ــســتــد�م يف  بالتمويل  �لهــتــمــام  يــاأتــي   : و�أ�ـــســـاف 

�لإمــار�ت من منطلق �أهميته يف دعم �لعديد من �ملحاور 
وتوجيهات  روؤيــــة  مــن  �نــطــلقــاً  �لـــدولـــة،  تتبناها  �لــتــي 
�ملقبلة،  عــامــاً  للخم�سني  لل�ستعد�د  �لر�سيدة،  قيادتها 
وتاأكيد�ً للتز�مها بدعم �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة للأمم 
منوذج  تبني  �ملــحــاور  هــذه  مقدمة  ويف   ،2030 �ملتحدة 
�أكر مرونة للقت�ساد �لوطني، ودعم �لقت�ساد �لأخ�سر 
ف�سًل  و�ملــنــاخ،  �لبيئة  وحماية  �ملـــو�رد  ��ستد�مة  و�سمان 
عن دعم �زدهــار �ملجتمع وحتقيق مزيد من �لتو�زن بني 

�جلن�سني«.
�مل�ستد�م،  للتمويل  �ل�سبعة  �لــتــوجــهــات  �أن  �إىل  و�أ�ـــســـار 
�لــتــي �أوردهــــــا تــقــريــر بــنــاء �ملـــرونـــة �لقــتــ�ــســاديــة، تقدم 
لربط  فــعــالــة  �أدو�ت  وتــقــرتح  متكاملة  طــريــق  خــريــطــة 
�ل�ستثمارية  و�خلــطــط  �لقــتــ�ــســاديــة  �ل�ــســرت�تــيــجــيــات 
�لوطنية  و�ملــ�ــســتــهــدفــات  �مل�ستقبلية  �لــتــنــمــيــة  مبـــحـــاور 

�لبعيدة �ملدى.
كبرية  �أ�سو�طاً  �لإمــار�ت قطعت  دولة  �أن  و�أو�سح معاليه 
خلل �ل�سنو�ت �ملا�سية يف دفع عجلة �لتنمية �خل�سر�ء، 
دولــة على  كــاأول  للمناخ  باري�ض  �تفاق  توقيع  �أبرزها  من 
و�إطلق  �لتــفــاق،  لهذ�  تن�سم  �لأو�ــســط  �ل�سرق  م�ستوى 
و�للذين  �مل�ستد�م،  للتمويل  دبي  و�إعــلن  �أبوظبي  �إعلن 
�لتمويلية  �ملوؤ�س�سات  من  كبرية  جمموعة  عليهما  وقعت 
و�ل�ــســتــثــمــاريــة، كــمــا مت �إطــــلق �ــســنــدوق دبـــي �لأخ�سر 
معاليه  مــوؤكــد�ً  �خل�سر�ء،  �مل�ساريع  من  �لعديد  لتمويل 
و�لتمويل  �ل�ستثمار  تعزيز  نحو  �لدولة  جهود  ��ستمر�ر 
وتنويع  �ملـــو�رد  وحفظ  �ل�ستد�مة  مــبــد�أ  تدعم  مل�ساريع 

�لفر�ض للأجيال �ملقبلة.
من جانبه معايل �أحمد بن علي حممد �ل�سايغ وزير دولة 
، رئي�ض جمل�ض �إد�رة �سوق �أبوظبي �لعاملي يف ت�سريحات 
�ليوم  ي�سهد  �لعامل  �إن   : و�م/   / �لإمـــار�ت  �أنــبــاء  لوكالة 
تغري�ت كبرية توؤثر على �مل�سهد �لقت�سادي و�لجتماعي 
ممار�سات  تعزيز  �إىل  �حلاجة  يزيد  مما  للدول،  و�لبيئي 
�لتمويل �مل�ستد�م حول �لعامل وخ�سو�ساً يف �ملنطقة، مبا 
م�ستقبل  وير�سم  �لقت�سادية  �لأنظمة  ��ستد�مة  ي�سمن 

�لتمويل �مل�ستد�م. و�إن هذ� �لتقرير ياأتي يف �إطار جهودنا 
و�سبل  �لتحديات  �أبـــرز  على  �ل�سوء  لت�سليط  �ملتو��سلة 

تخطيها من خلل توحيد �جلهود و�لتعاون.
يف  �لنمو  وت�سريع  �لبتكار  ريـــادة  :”�سنو��سل  و�أ�ــســاف   
فقط  لــيــ�ــض  �ل�ــســرت�تــيــجــي  �لــدعــم  و�ــســنــقــدم  �مل�ستقبل 
للجهات �لتي تعمل حتت مظلة بيئة �أعمال �سوق �أبوظبي 
وم�سوؤولية  مرونة  �أكــر  �قت�ساد  ببناء  نلتزم  بل  �لعاملي 
و��ستد�مة لأبوظبي و�لدولة و�ملنطقة كافة، و�إن �لتز�منا 
�سيكون  �لدولة  وخطط  لــروؤى  �لفاعل  بالتعزيز  �لد�ئم 
مرتكز� على �ملبادر�ت �ل�سرت�تيجية �لتي تر�سخ مكانتنا 
كاإعلن  �لــعــامل  م�ستوى  على  ر�ئـــد  دويل  مــايل  كمركز 
�للـــتـــز�م نحو  يــعــزز  �لـــذي  �ملــ�ــســتــد�م  �أبــوظــبــي للتمويل 
�إن�ساء قطاع متويل م�ستد�م مزدهر ويدعم �حلو�ر �لبناء 
و�لجتماعي  �لقــتــ�ــســادي  �لأثــــر  ذ�ت  �حلــلــول  لتطوير 
و�لبيئي لإيجاد م�ستقبل م�ستقر للأجيال �لقادمة ويعزز 
ر�أ�ض  وت�سغيل  لتكوين  متكاملة  كمن�سة  �أبوظبي  مكانة 
41 جهة حكومية وخا�سة  �أن  �إىل  و�أ�سار معاليه  �ملــال«. 
�مل�ستد�م  للتمويل  �أبوظبي  �إعــلن  على  �لآن  حتى  وقعت 
�إر�ــســاء ج�سور  2019 حيث جنحنا يف  �نطلقه يف  منذ 
�حلــــو�ر و�لــتــعــاون بــني هـــذه �جلــهــات، لــيــاأتــي يف مــا بعد 
لدولة  �مل�ستد�م  �لتمويل  حول  �لإر�سادية  �ملبادئ  �إطــلق 
2020.. مــوؤكــد� على �ــســرورة متابعة  �لإمـــار�ت يف عــام 
�ملبتكرة  �ملــبــادر�ت  مــن  �ملــزيــد  و�إطـــلق  �خلطط �حلالية 

�لتي �ستوحد �جلهود وتعزز �لنتائج �لإيجابية.
“زيادة  يف  �ل�سبعة  �لتوجهات  تتمثل  �لتقرير،  وبح�سب 
�للتز�م بالت�سدي للتغري �ملناخي” �إذ يجب �أن تنخف�ض 
�لنبعاثات عاملياً بن�سبة 50 يف �ملائة خلل �لعقد �ملقبل، 
من �أجل و�سع حد لل�سرر �لذي ل ميكن �إ�سلحه و�إبقاء 
�لحتبا�ض �حلر�ري �لعاملي مبقد�ر 1.5 درجة مئوية كما 
جاء يف تقرير برنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة لعام 2019 

حول �لتغري �ملناخي.
و�أكد �لتقرير على �أهمية “�لهتمام �حلقيقي بال�ستثمار 
�ل�سركات  وحــوكــمــة  و�لجــتــمــاعــيــة  �لبيئية  �حلــوكــمــة  يف 

و�لإف�ساح عنها” حيث �أن تقييم و�إد�رة �ل�ستثمار�ت بناًء 
يكت�سب  و�حلوكمة  و�لجتماعية  �لبيئية  �لعو�مل  على 
زخًما يف جميع �أنحاء �لعامل.. �إ�سافة �إىل �لتوجه �خلا�ض 
بـ “�سد �لفجوة من خلل �لتمويل �ملُبَتكر” حيث �ستبلغ 
فجوة �لتمويل لتحقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة بحلول 
�أمريكي  دولر  تريليون   2.5 يــقــارب  مــا   ،2030 عــام 
يو�جهها  �لتي  �لتحديات  �أتاحت  فقد  ذلك  ورغــم  �سنوًيا 
�لتمويل �مل�ستد�م يف �لأ�سو�ق �لنا�سئة م�ساحة للمزيد من 
�لتمويل �ملبتكر، ومثال على ذلك �سكوك ماجد �لفطيم 
�إفريقيا  و�سمال  �لأو�ــســط  �ل�سرق  منطقة  يف  �خلــ�ــســر�ء 

بقيمة 600 مليون دولر.
و�لقرو�ض  “�لبنوك  تـــوجـــه  �أهـــمـــيـــة  �لــتــقــريــر  وبــــني 
�سروط  مــتــز�يــد  وب�سكل  �لــبــنــوك  ربــطــت  �إذ  �خل�سر�ء” 
و�ملوؤ�س�سية  و�لجــتــمــاعــيــة  �لبيئية  بــالــعــو�مــل  �لــقــرو�ــض 
يتطلب  حيث  و�لبيانات”  �ملعلومات  “�أهمية  �إىل  �إ�سافة 
�مل�ستد�م  و�لتمويل  �ل�ستثمار  �أجــل  من  �لــقــر�ر�ت  �تخاذ 
معلومات وبيانات و��سحة، وليومنا هذ� تفتقر �ل�سركات 
مثل  تاأثري  مــدى  وقيا�ض  و�لبيانات  �ملعلومات  هــذه  �إىل 

هذه �لقر�ر�ت مما قد يوؤدي �إىل ��ستثمار�ت غري فعالة.
و�لت�سريعات  �لقو�نني  �سن  على �سرورة”  �لتقرير  و�أكد 
�لقو�نني  و�ــســن  �لــتــ�ــســريــعــات  تــعــد  �إذ  �للو�ئح”  وو�ــســع 
و�للو�ئح من �لعو�مل �لرئي�سية يف دفع �لتمويل �مل�ستد�م 
�لتمويل  كــان   2018 �لعام  وحتى  �لنا�سئة،  �لأ�ــســو�ق  يف 
�مل�ستد�م خا�سًعا للتنظيم فقط يف �ل�سني ولكن مت �إيلء 
�لتوجيهية  �ملبادئ  وتوحيد  لتنظيم  �لهتمام  من  �ملزيد 

لتح�سني �لتمويل �مل�ستد�م حول �لعامل.
�مل�ستد�م  “�لرتكيز على �لتمويل  �أهمية  و�أو�سح �لتقرير 
بعد جائحة كورونا” حيث وجهت جائحة كورونا تركيز 
مثل  �إحلــاحــاً  �لأكـــر  �لجتماعية  �ملــخــاطــر  على  �لـــدول 
�لقت�ساد  بناء  �إعــادة  �أن  و�لتوظيف، ول �سك يف  �ل�سحة 
هي من �أولويات جميع �لدول ومع ذلك من يجب �لنتباه 
�لــتــعــايف �لقــتــ�ــســادي مــن �جلــائــحــة قــد ي�ستغرق  �أن  �إىل 

�سنو�ت عدة.
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املال والأعمال

م�ستثمرون اإماراتيون واأمريكيون 
يبحثون املحفزات القت�سادية

•• اأبوظبي - وام:

تنظم غرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي بالتعاون مع �ملكتب �لتجاري لل�سفارة 
�جتماعا  �لأمريكية،  �خلارجية  بو�زرة  �لدولية  �لتجارة  و�إد�رة  �لأمريكية، 
�أبوظبي  �إمــارة  يف  �مل�ستثمرين  كبار  يجمع  �ملقبل  �لأربــعــاء  يــوم  �فرت��سيا 
ودولة �لإمار�ت ب�سكل عام، مع �لبعثة �لتجارية �لفرت��سية ملدر�ء �سندوق 
�لأ�سول �لبديلة �لأمريكية . و�ستقام �لفعالية على فرتتني، حيث �ستقدم 
�لفرتة �ل�سباحية من�سات �أعمال ثنائية، يجتمع من خللها �مل�ساركون يف 
�حلدث من كبار �مل�ستثمرين يف �لدولة، مع نظر�ئهم من مدر�ء �لأ�سول 

�لأمريكية، وذلك عرب من�سة �لبعثة �لتجارية �لفرت��سية �لأمريكية.
�أما يف �لفرتة �مل�سائية، ف�ستنظم غرفة �أبوظبي ندوة �فرت��سية، وي�سارك يف 
تقدميها كل من مكتب �أبوظبي لل�ستثمار و�سوق �أبوظبي للأور�ق �ملالية، 
�أهم �ملناخات �ل�ستثمارية وماهية بيئة  وذلك لتقدمي عر�ض خا�ض حول 
�لأجانب  �مل�ستثمرين  جلذب  �أبوظبي  حكومة  توفرها  �لتي  �ملثالية  �لعمل 
�لتي  �لقت�سادية  �ملحفز�ت  ��ستعر��ض  �سيتم  كما  �ملبا�سرة،  و�ل�ستثمار�ت 

تعزز من فر�ض �ل�ستثمار وعقد �ل�سر�كات و�مل�ساريع �لتجارية �ملختلفة.
�لتجاري  �حلـــدث  هـــذ�  تنظيم  تتبنى  �أبــوظــبــي  غــرفــة  �أن  بــالــذكــر  جــديــر 
حرة  جتــاريــة  �أعــمــال  بيئة  �إيــجــاد  على  حر�سها  مــن  �طــلقــا  �ل�ستثماري 
كربى  بــني  و�لبيانات  �ملعلومات  وتــبــادل  �لتعارف  فر�ض  تتيح  ومتنوعة، 
�أ�سحاب  �ل�سركات  �أبوظبي، ونظر�ئها من  �إمارة  �ل�ستثمارية يف  �ل�سركات 

�سناديق �لأ�سول �لر�ئدة يف �لوليات �ملتحدة.
�لبديلة  �لأ�سول  �سركة من مديري �سناديق   15 �لجتماع  و�ست�سارك يف 
�لر�ئدة يف �لوليات �ملتحدة، �إىل جانب كبار �مل�ستثمرين يف �لدولة، بتقنيات 
و�ل�ــســتــثــمــار�ت بطرق  �لأمــــو�ل  لإد�رة  و�جلــهــد،  �لــوقــت  تــوفــر  �فرت��سية 

جديدة وعو�ئد جمدية.

الق�ساء يف اأبوظبي تنظم املنتدى 
الدويل ل�سركاء العدالة وال�ستثمار

•• اأبوظبي-وام:

ل�سركاء  �لفــرت��ــســي  �لـــدويل  �ملنتدى  �أبــوظــبــي،  يف  �لق�ساء  د�ئـــرة  عقدت 
�لعد�لة و�ل�ستثمار حتت عنو�ن “�لتعديلت �لت�سريعية �مل�ستحدثة لتعزيز 
بح�سور  �ملتحدة”  �لعربية  �لإمــــار�ت  دولــة  يف  و�ل�ستثمار  �لأعــمــال  بيئة 
�لعد�لة و�ل�ستثمار ورجال  �لق�سائية و�سركاء  �لهيئات  �أع�ساء  250 من 

�ملال و�لعمال يف 12 دولة.
�إطار جهودها نحو حتقيق  ياأتي يف  �ملنتدى؛  �أن تنظيم  �لد�ئرة  و�أو�سحت 
�لوزر�ء  نائب رئي�ض جمل�ض  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�سيخ من�سور بن  �سمو  روؤيــة 
وتبادل  �لتعاون  يف  باأبوظبي؛  �لق�ساء  د�ئــرة  رئي�ض  �لرئا�سة  �سوؤون  وزيــر 
�إمارة  ي�ساهم يف جهود  و�لدولية مبا  �ملحلية  �ملوؤ�س�سات  �خلرب�ت مع كافة 
�أهم  كاأحد  �لإمــارة وتر�سيخ مكانتها  �لأعمال يف  بيئة  �أبوظبي نحو تعزيز 

�لوجهات �لعاملية �جلاذبة لل�ستثمار�ت وروؤو�ض �لأمو�ل �لأجنبية.
ويف �لكلمة �لفتتاحية للندوة؛ رحب �مل�ست�سار علي �ل�ساعر �لظاهري؛ مدير 
�إد�رة �لتفتي�ض �لق�سائي؛ بامل�ساركني يف �ملنتدى، و�أكد حر�ض د�ئرة �لق�ساء 
على �عتماد �أرقى �ل�سيا�سات و�لنظم �لق�سائية و�لعدلية �لعاملية مبا يلبي 
�لأولوية �ل�سرت�تيجية  �إىل  �مل�ستد�م، م�سري�ً  �لنمو �لقت�سادي  متطلبات 
و��ستد�مة  فاعلية  تــعــزيــز  عــرب  ونــاجــز  عـــادل  قــ�ــســاء  حتقيق  يف  لــلــد�ئــرة 

�لعمليات �لق�سائية و�سمان �سهولة �لو�سول �ل�سامل للخدمات.
�أبـــو ظبي  �لــنــيــادي رئــيــ�ــض حمكمة  �لــقــا�ــســي �سلطان  �أو�ــســح  مــن جــهــتــه؛ 
لتعزيز  �مل�ستحدثة  �لت�سريعية  �لتعديلت  يتناول  �ملنتدى  �أن  �لتجارية؛ 
بيئة �لأعمال و�ل�ستثمار يف كافة �لقطاعات �لتنموية، مبا يف ذلك تنظيم 
و�ل�سمان  و�لتقاعد  �ل�ستثمار  و�سناديق  �ملالية  �لأور�ق  و�أ�سو�ق  �ل�سركات 
�لجــتــمــاعــي و�لــتــمــلــك �حلـــر لــلأجــانــب و�لــعــقــار�ت و�ل�ــســتــثــمــار �لعائلي 
و�لقامة و�لقطاع �خلريي، �إ�سافة �إىل �آليات مو�جهة جر�ئم غ�سل �لأمو�ل 

وخا�سًة �ملتعلقة بجو�نب �لتجارة و�ل�ستثمار.
و�أ�ساف �أن �ملنتدى ناق�ض عدد� من �ملحاور �أهمها؛ جذب �ل�ستثمار �لأجنبي 
وحمركات �لتنمية يف �سوء �لقو�نني �مل�ستحدثة يف �ساأن �ل�سركات �لتجارية، 
�ل�ستثمار  وجـــذب  �لأمـــــو�ل  روؤو�ــــض  و�إد�رة  و�لــتــنــمــيــة  �ل�ــســتــثــمــار  و�آفــــاق 
�أبو  �إمارة  �لعقاري للأجانب يف  �ل�ستثمار  للأغر��ض �خلا�سة و�خلريية، 
ظبي، كما �ألقى �ل�سوء على �لنظام �لقانوين ملكافحة جر�ئم غ�سل �لأمو�ل 
بالعقار�ت  �ل�سلة  ذ�ت  �لأمــــو�ل  غ�سل  طــرق  مــو�جــهــة  و�آلــيــات  و�لرهــــاب 

و�لتمويل �لعقاري.
�أيــام مب�ساركة نخبة من  �ملنتدى �لذي تو��سل على مدى ثلثة  �أن  يذكر 
لأكادميية  �للكرتونية  �ملن�سة  عرب  �ل�سلة  ذ�ت  �ملجالت  يف  �ملتخ�س�سني 
�أبوظبي �لق�سائية؛ ت�سمن يف يومه �لأول تقدمي ورقتي عمل؛ �لأوىل حتت 
�ملجالت”  كافة  يف  �لتنمية  وحمركات  �لأجنبي  �ل�ستثمار  “جذب  عنو�ن 
وتناولت �أنو�ع �ل�سركات �لتجارية و�سركات �لأمو�ل و�لأ�سخا�ض و�ل�سركات 
�ىل  فردية  موؤ�س�سة  من  للمن�ساأة  �لقانوين  �لتحول  �إىل  �إ�سافة  �ملدنية، 
�ل�ستثمار  “�فاق  �لثانية حتت عنو�ن  �لورقة  كانت  بينما  و�لعك�ض.  �سركة 
�خلا�سة  لــلأغــر��ــض  �ل�ستثمار  وجــذب  �لأمـــو�ل  روؤو�ـــض  و�إد�رة  و�لتنمية 
و�لتي ناق�ست بدورها �لجتاهات �مل�ستحدثة يف �إد�رة �لرو�ت  و�خلريية”، 
يف �أ�سو�ق �لأور�ق �ملالية وتد�ولها و�ل�ستثمار فيها و�إن�ساء �سناديق �ل�سمان 
�لجتماعي و�سناديق �لتقاعد و�إد�رة و��ستثمار �مللكيات �لعائلية للأغر��ض 
�خلا�سة و�خلريية. ويف �ليوم �لثاين للمنتدى مت تقدمي ورقة عمل بعنو�ن 
و�لتز�مات  و�لرهــــاب  �لأمــــو�ل  غ�سل  جــر�ئــم  ملكافحة  �لــقــانــوين  “�لنظام 
وورقة  �جلر�ئم”،  تلك  جتــاه  �لق�ساء  و�أعــــو�ن  �لقانونية  �ملهن  �أ�ــســحــاب 
“ �آليات مو�جهة طرق غ�سل �لأمــو�ل ذ�ت �ل�سلة بالعقار�ت  ثانية بعنو�ن 
�ملقررتني  �جلل�ستني  يف  �لثالث  �ليوم  �قت�سر  بينما  �لعقاري”.  و�لتمويل 
�أبوظبي”  �إمــارة  يف  للأجانب  �لعقاري  “�ل�ستثمار  مو�سوع  مناق�سة  على 
حيث مت تناول �لقو�نني �ملنظمة مللكية �لأجانب للعقار�ت يف �إمارة �أبو ظبي، 

ومو�سوعات �لتملك �حلر لغري �ملو�طنني ونظام �لإقامة �لذهبية.

م�صروع»اجليمياڤينيو«يفالعا�صمةاأبوظبيبتكلفة800مليوندرهم

عبدالرحمن العفيفي: هناك موؤ�سرات اإيجابية وم�سجعة تظهرها معدلت النمو املتزايدة التي ي�سهدها القطاع العقاري
•• اأبوظبي : رم�شان عطا

�ل�سركات  �أبـــرز  �أحــد   ، �لعقارية  متكن  �سركة  �أعلنت 
�ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  �لــر�ئــدة يف  �لعقارية 
م�سروع   تنفيذ  من  �لنتهاء  عن   ، �أبوظبي   ومقرها 
“�جليمي �ڤينيو” �لو�قع يف قلب �لعا�سمة �أبوظبي، 
�ملتميز بالقرب  حيث يتمتع �مل�سروع �جلديد مبوقعه 
�ل�سياحية  و�لـــوجـــهـــات  �ملـــر�فـــق  مـــن  مـــن جمــمــوعــة 
�لدكتور  و�خلــدمــيــة و�لــرتفــيــهــيــة �حلــديــثــة. وقــــال 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �لعفيفي  حمــمــود  عبد�لرحمن 
بهذه  تــ�ــســريــح �سحفي  �لــعــقــاريــة يف  لــ�ــســركــة متــكــن 
�ملنا�سبة :” نحر�ض على طرح وتنفيذ م�ساريع عقارية 
�لذي  �لــعــقــاري  �لإمــــار�ت  �سوق  يف  ومتميزة  متنوعة 
مع   ، �لنوعية  �مل�ساريع  على  متو��سًل  طلباً  ي�سهد 
�لتز�منا بتطبيق  �ملعايري �لعالية و�مل�ستويات �لقيا�سية 
�لتي تعتمدها �ل�سركة يف ت�سييد م�ساريعها وفق �أعلى 
مقايي�ض �جلودة �لتي  جتمع �لقيمة �مل�سافة مع �ملز�يا 
وترتجم  �لعملء  �حتياجات  تلبي  �لتي  و�ملو��سفات 
�لعفيفي:” وبهذه  د.  و�أ�ساف  �حلياة«.  مفهوم جودة 
�لأعمال  تنفيذ  �لنتهاء من  �ليوم عن  نعلن  �ملنا�سبة 
يقع  �لــذي  �ڤينيو”  “�جليمي  م�سروع  يف  �لن�سائية 
بلغت  و  �أبــوظــبــي،  �لعا�سمة  يف  �خلــالــديــة  منطقة  يف 
تكلفته �ل�ستثمارية 800 مليون درهم، و وخم�س�ض 
بفخامته  ويتميز   ، و�لــتــجــاري  �ل�سكني  لل�ستخد�م 
و  �أبــوظــبــي«.  كورني�ض  من  قريبة  م�سافة  على  ويقع 
ي�سم �مل�سروع 600 وحدة فاخرة من �ل�سقق �ل�سكنية 
�لتي تتاألف من 1 غرفة و�سالة،  2 غرفة و�سالة، 3 
غرف و�سالة،  بالإ�سافة �إىل  م�ساحات جتارية مميزة، 
وم�ساحات للمكاتب، و ما يفوق 800 موقف لل�سيار�ت 

حيث  �جلــذ�ب،  و  �لأنيق  بت�سميمه  �مل�سروع  ويت�سم   .
تطل �لو�جهات �ملميزة على �مل�سهد �ل�ساحر لكورني�ض 
�أبوظبي، و�ملناظر �خللبة ملنطقة �خلالدية �لناب�سة 
باحلياة، ويوفر �أ�سلوب حياة �سحي وحيوي عرب تاأمني 
�سحي،  ونــاٍد  �لريا�سية  للألعاب  نــادي  �إىل  �لــدخــول 

بالإ�سافة �إىل حو�ض �سباحة مع توفري حر��سة �أمنية 
خلل  24 �ساعة.  و�أكد د.�لعفيفي �أن هناك موؤ�سر�ت 
�ملتز�يدة  �لنمو  معدلت  تظهرها  وم�سجعة  �إيجابية 
�لتي ي�سهدها �لقطاع �لعقاري مما يوفر معه مزيد�ً 
مدينة  بها  تتمتع  �لتي  و�لثبات  �لثقة  �سمانات  مــن 

•• دبي -وام:

عــقــدت �لــلــجــنــة �لــعــلــيــا حلــمــايــة و��ــســتــغــلل وتنمية 
 ،2021 �ملائية �حلية �جتماعها �لأول للعام  �لــرو�ت 
بلحيف  حممد  بــن  عــبــد�هلل  �لــدكــتــور  مــعــايل  برئا�سة 

�لنعيمي وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة.
و�سمت �أجندة �لجتماع ��ستعر��ض ومناق�سة جمموعة 
بــتــعــزيــز حــمــايــة وتنمية  �ملـــو�ـــســـوعـــات �خلــا�ــســة  مـــن 
و��ستد�مة �لرو�ت �ملائية �حلية على م�ستوى �لدولة، 
�ل�سيد  وقـــو�رب  �ل�سيادين  قيد  تنظيم  �آلــيــات  ومنها 
قيد  باب  لفتح  �جلديدة  و�لتوجهات  �لعام،  �ل�سجل  يف 

قو�رب �سيد جديده يف �ل�سجل �لعام.
وقــــال مــعــايل �لــدكــتــور عـــبـــد�هلل بــلــحــيــف �لــنــعــيــمــي : 
مو�ردها  على  و�حلــفــاظ  �لبحرية  �لبيئة  حماية  �إن 
وتنوعها  ثـــرو�تـــهـــا  ��ـــســـتـــد�مـــة  و�ـــســـمـــان  �لــطــبــيــعــيــة 
�ل�سرت�تيجية  �لأولــــويــــات  �أحــــد  متــثــل  �لــبــيــولــوجــي 
مع  و�لتن�سيق  �لتعاون  عرب  حتقيقها  على  تعمل  �لتي 
�لتقنيات �حلديثة  �ل�سرت�تيجيني وتوظيف  �سركائها 

و�حللول �لبتكارية.
و�أ�ساف : تويل �لــوز�رة �سمن جهودها حلماية �لبيئة 
�لــبــحــريــة �هــتــمــامــا كــبــري�ً حلــرفــة �ل�سيد ملــا لــهــا من 
�لأول،  �ملــقــام  يف  �لإمــار�تــي  باملجتمع  تاريخي  �رتــبــاط 
�لبحرية  �لـــرو�ت  ��ستد�مة  على  �ملبا�سر  ولتاأثريها 
 : معاليه  �لطبيعية.” وقــال  ومو�ئلها  بيئتها  وحماية 
“ بالإ�سافة �إىل دعمها و�هتمامها �لد�ئم بال�سيادين، 
ي�سمل  �حلــرفــة مبــا  هـــذه  تنظيم  عــلــى  �لـــــوز�رة  تعمل 

�مل�ستخدمة  و�لأدو�ت  فــيــهــا،  �لــعــامــلــني  ��ـــســـرت�طـــات 
على  ويحافظ  ��ستمر�ريتها  حتقيق  ل�سمان  لل�سيد، 
�لـــدولـــة من  ��ــســتــد�مــة خمــــزون  �لـــوقـــت نف�سها عــلــى 

�لرو�ت �ل�سمكية و�لبحرية ب�سكل عام«.
�لتوجهات  �لجـــتـــمـــاع  خــــلل  �لـــــــوز�رة  و��ــســتــعــر�ــســت 
�ل�سيد،  وقـــو�رب  �ل�سيادين  قيد  لتنظيم  �مل�ستقبلية 
�لـــوز�رة خــلل �لجتماع  �لــذي قدمته  و�أ�ــســار �لعر�ض 
لقو�رب  تر�خي�ض جــديــدة  ��ــســد�ر  وقــف  قــر�ر  �أن  �إىل 
�ملا�سية مت  �ل�سنو�ت  �إ�ــســد�ره خــلل  �لــذي مت  �ل�سيد 
��ستغلله ب�سكل خاطئ لإيجاد �سوق مو�زي وممار�سات 
خاطئة لعمليات تد�ول �لرخ�ض �مل�سجلة فعلياً مع رفع 

عــدم متكن  ت�سبب يف  مــا  فــيــه،  مبالغ  ب�سكل  �أ�ــســعــارهــا 
حمــــدودي �لــدخــل مــن �حلــ�ــســول عــلــى رخــ�ــســة قارب 
�سيد �أو حتملهم قيم مالية مرتفعة قد ل يتمكن من 
��ستعادتها م�ستقبًل مع ممار�سته للمهنة، ما ��ستوجب 
وقف �لتنازل �أو بيع �أو نقل رخ�ض �لقو�رب �إل يف حالة 
�لذين  و�لثانية  �لأوىل  �لــدرجــة  �أقـــارب  �إىل  �نتقالها 
ملالك  يحق  فيما  �ل�سيد،  على  دخلهم  م�سدر  يعتمد 

�لقارب بيع بدن �لقارب �أو حمركه فح�سب.
عليها  �لعمل  �سيتم  �لتي  �لإجــــر�ء�ت  �لعر�ض  وتــنــاول 
�ل�سيد  حرفة  ��ستد�مة  ل�سمان  �جلــاري  �لعام  خــلل 
وتعزيز حماية �لرو�ت �لبحرية، وت�سمل در��سة قو�ئم 

�أبوظبي وما ت�سمه من مقومات �سياحية وبنية حتتية 
متطورة، �إ�سافة �إىل �مل�ساريع و�ملبادر�ت �لتي تطلقها 
�أن ي�سهد  �لعفيفي عن توقعاته  د.  و�أعــرب  �حلكومة. 
�لقطاع �لقت�سادي يف �إمارة �أبوظبي مزيد�ً من �لنمو 
خلل �ملرحلة �ملقبلة بف�سل مبادر�ت �لقيادة �لر�سيدة 
�لقت�سادي  بــالــقــطــاع  لــلرتــقــاء  �ملــبــذولــة  و�جلـــهـــود 

و�لتعايف من جائحة كورونا �مل�ستجد يف �أقرب وقت.
عززت  �لــعــقــاريــة  متكن  �سركة  �أن  �لعفيفي  د.  و�أكـــد 
، كما تو�سعت يف  �لعقاري بالدولة  �ل�سوق  مكانتها يف 
ما  ت�سم  عقارية  حمفظة  خــلل  من  �لعقار�ت  �إد�رة 

يفوق 3000 وحدة �سكنية وجتارية.

قو�رب �ل�سيد �ملقيدة يف �ل�سجل �لعام و�ل�سارية �ملفعول 
من قبل �لوز�رة بالتعاون مع �ل�سلطات �ملخت�سة، وفق 
�آلية يتم �لتو�فق عليها لقيا�ض مدى فعاليتها وتو�فقها 
مع �ل�سرت�طات و�لعمل على �إلغاء غري �لفعال منها، 
�آلــيــة جــديــدة ت�سمح بــاإ�ــســد�ر رخــ�ــض قو�رب  و�عــتــمــاد 
�ــســروط حمــــددة ت�سمن حتقيق  جــديــدة ولــكــن وفـــق 
توجهات �لدولة و�لوز�رة بتعزيز �أمن و��ستد�مة �لغذ�ء 
و��ستد�مة �لروة �ل�سمكية وزيادة خمزونها و�حلفاظ 

على حرفة �ل�سيد ودعمها.
و�ل�سيادين  للقو�رب  �لقيد  فتح  توجهات  وت�ستهدف 
ــتــد�مــة حـــرفـــة �لــ�ــســيــد مـــن خلل  �جلـــــدد تــعــزيــز ��ــس
�ل�سباب  فئة  مــن  وخا�سة  �ملو�طنني  �أمـــام  �ملــجــال  فتح 
و�لق�ساء  �ملــهــنــة،  هـــذه  يف  للعمل  �لــدخــل  وحمــــدودي 
على ظاهرة تد�ول رخ�ض قو�رب �ل�سيد باأ�سعار مبالغ 
�ل�سود�ء ومنح �لفر�سة لقيد �سيادين  �ل�سوق  فيها يف 
بالوز�رة وفقا لأحكام  �لعام  �ل�سجل  مو�طنني جدد يف 
يف  1999م  لــ�ــســنــة   /23/ رقـــم  �لحتـــــادي  �لــقــانــون 
�حلية  �ملائية  �لــرو�ت  وتنمية  وحماية  ��ستغلل  �ساأن 
ولئحته  وتعديلته  �ملتحدة  �لعربية  �لإمــار�ت  بدولة 
�لتنفيذية، وحتديث وتنظيم قو�عد بيانات �ل�سيادين 
وقو�رب �ل�سيد �خلا�سة بهم و�ملقيدة يف �ل�سجل �لعام 

بالوز�رة و�إلغاء رخ�ض �لقو�رب غري �لعاملة.
�ملقيدين يف  �ل�سيادين  �إجمايل عدد  �أن  بالذكر  جدير 
يبلغ  فيما  �سياد�،   5396 يبلغ  للوز�رة  �لعام  �ل�سجل 
م�ستوى  عــلــى   6003 �مل�سجلة  �ل�سيد  قــــو�رب  عـــدد 

�لدولة.
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اآمنة خليفة: املجل�س حري�س على تنويع خدماته و�سراكاته
•• عجمان- الفجر:

تر�أ�ست �لدكتورة �آمنة خليفة �آل علي رئي�سة 
جمل�ض �سيد�ت �أعمال عجمانـ  ع�سو جمل�ض 
�إد�رة غرفة جتارة و�سناعة عجمان، �لإجتماع 
عجمان  �أعمال  �سيد�ت  �إد�رة  ملجل�ض  �لثاين 
للعام 2021، ملناق�سة �سري �لعمل و�لإطلع 
�لقائمة  و�ملــــبــــادر�ت  �ملــ�ــســاريــع  نــتــائــج  عــلــى 

ُعقد  �مل�ستقبلية.  �لفعاليات  �جندة  و�إعتماد 
�أعمال  �ــســيــد�ت  �لإجــتــمــاع يف مــقــر جمــلــ�ــض 
�لعمال  لــريــادة  عجمان  مــركــز  يف  عجمان 
بد�ية  يف  �لإد�رة.  جمل�ض  ع�سو�ت  بح�سور 
�آمـــنـــة خليفة  �لإجـــتـــمـــاع رحــبــت �لـــدكـــتـــورة 
باحل�سور، و�أكدت حر�ض �ملجل�ض على تكثيف 
جهوده و�لعمل على تنويع خدماته ومبادر�ته 
خلدمة ع�سو�ته و�سيد�ت �لعمال ب�سكل عام 

قيادتنا  �ملتو��سل من  �لدعم  ل�سيما يف ظل 
وتهيئة  �لعــمــال  �سيد�ت  لتمكني  �لر�سيدة 
�ملناخ �ملحفز لنمو �أعمالهن. �إطلعن �حل�سور 
و�عتماده،  �ل�سابق  �لجــتــمــاع  حم�سر  على 
ومت �لإطلع على �إح�سائيات رخ�سة بد�يات 
خــلل �لــربــع �لأول مــن �لــعــام �جلـــاري، �إىل 
جانب �لإطلع على منجز�ت جمل�ض �سيد�ت 
�أعـــمـــال عــجــمــان بــحــيــث وقـــع �ملــجــلــ�ــض منذ 

بد�ية �لعام 3 مذكر�ت تعاون وتفاهم مع “ 
مركز عجمان للإح�ساء و�لتناف�سية و مركز 
�لتعليم �مل�ستمر يف جامعة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة و مركز �لتدريب �لت�سعة �ض.م.ب يف 
مملكة �لبحرين” وذلك �سمن خطة جمل�ض 
مع  �سر�كاته  لتعزيز  عجمان  �أعمال  �سيد�ت 
متنوعة  خــدمــات  لــتــوفــري  �جلــهــات  خمتلف 
لــلــعــ�ــســو�ت. هـــذ� وتـــنـــاول �لجــتــمــاع نتائج 
لبحث  �سربيا  �أعــمــال  �سيد�ت  جمل�ض  زيــارة 
�لـــتـــعـــاون �ملــ�ــســرتك وتـــبـــادل �خلــــــرب�ت �إىل 
جانب �للقاء �لتعريفي بالتعاون مع جمل�ض 
�سيد�ت �أعمال �أبوظبي لت�سليط �ل�سوء على 
�لت�سويقية  و�ملن�سة  �ل�ستثمارية  �لفر�ض 
�إطلعن  كما  �لأعــمــال.  لــريــادة  عجمان  ملركز 
�ملنفذة  �ملـــــبـــــادر�ت  نــتــائــج  عــلــى  �لـــعـــ�ـــســـو�ت 
خلل �لربع �لول من �لعام �جلــاري ومنها 
مبادرة ريوقي و�ملعنية بتوفري قناة لتقدمي 
ـــاأكـــولت و�ملــ�ــســروبــات )�لـــريـــوق( ملوظفي  �مل
�جلــهــات �حلــكــومــيــة و�خلــا�ــســة مــن �سركاء 
بالتعاون  �خلارجية  رفــوف  ومبادرة  �ملجل�ض 
عرب  �لتعاونية  عجمان  �أ�ــســو�ق  جمعية  مــع 
�سيد�ت  ملــنــتــجــات  ت�سويقية  من�سة  تــوفــري 

لتوفري خدمة  “لقطة”  ومــبــادرة  �لعــمــال 
بطريقة  �ملجل�ض  ع�سو�ت  منتجات  ت�سوير 

�إحرت�فية. 
وتناول �لإجتماع خطة عمل  مركز عجمان 
لريادة �لعمال قدمها خالد �ل�سام�سي مدير 
�ملركز، �إ�ستعر�ض خللها خدمات �ملركز وما 
لرو�د  متكاملة  ت�سويقية  من�سة  من  يوفره 
ور�ئد�ت �لعمال،  �إىل جانب توفري معر�ض 
د�ئـــــم وقــــاعــــات لــلجــتــمــاعــات و�ملــــوؤمتــــر�ت 
باأهمية  �لع�سو�ت  و�أ�سادت  للإبتكار.  ومركز 
ور�ئد�ت  رو�د  �أعمال  تنمية  يف  ودوره  �ملركز 
ت�سويقية م�ستد�مة  �لعمال وتوفري من�سة 
تـــربز مــ�ــســاريــع ومــنــتــجــات �ــســيــد�ت �لعمال 
ب�سكل خا�ض وتعزز تبادل �خلرب�ت و�لفكار 
قامت  �لإجتماع  هام�ض  وعلى  بينهم.  فيما 
�أعـــمـــال عجمان  عــ�ــســو�ت جمــلــ�ــض �ــســيــد�ت 
يجمعنا”  ملعر�ض”رم�سان  تفقدية  بجولة 
�لعــمــال مب�ساركة  لــريــادة  يف مركز عجمان 
ع�سو�ت  �لعــــمــــال  �ـــســـيـــد�ت  مــــن  �لـــعـــديـــد 
فعاليات  يف  �ملــ�ــســاركــة  جــانــب  �إىل  �ملــجــلــ�ــض، 
�لعاملي  �لــرت�ث  بيوم  و�لحتفال  �لليلة  حق 

بتنظيم غرفة عجمان. 

•• العني - الفجر

ركا�ض  بن  �سامل  �لدكتور  �ل�سيخ  برعاية 
ويف �إطار ت�سجيع قطاع �مل�ساريع و�خلدمات 

لرو�د  تعود  �لتي  و�لتجارية  �لقت�سادية 
�لأعــــمــــال مـــن �لــ�ــســبــاب �ملـــو�طـــنـــني، مت 
للفو�كه  �خل�سر�ء  �للوؤلوؤة  مركز  �فتتاح 
و�خل�سرو�ت مبدينة �لعامرة يف منطقة 

�لعني وذلك بح�سور عدد من �ملو�طنني 
�أ�س�سه   �لـــذي  �ملــركــز  ويتميز  و�ملــقــيــمــني. 
�ملو�طن عبد�لرحمن �لقحطاين بتاأمني 
�أنـــــو�ع �خلــ�ــســرو�ت مــبــا�ــســرة من  جميع 

�لعني  منطقة  يف  �ملتخ�س�سني  �ملز�رعني 
من  و�لفو�كه  �خل�سار  �أنـــو�ع  جانب  �إىل 
�ملز�رع �سمن �ملو��سم و�لتي تكون �لأكر 
طــز�جــة و�لــغــنــيــة بــالــفــو�ئــد �إ�ــســافــة �إىل 

بع�ض �ملنتجات �لع�سوية من �ملز�رع �لتي 
�لأكر  �لطبيعية   �لبيئة  بثمار  تتميز 
طز�جة و�لتي يتم تو�سيلها مبا�سرة �إىل 

منزلك  .

العليا حلماية وا�ستغالل وتنمية الرثوات املائية احلية تعقد اجتماعها الأول 

ت�صجيعًالروادالأعمالمنال�صباباملواطنني

�سامل بن ركا�س يفتتح مركز اللوؤلوؤة اخل�سراء للفواكه واخل�سروات مبدينة العامرة

األحد   4  إبريل   2021  م   -   العـدد   13206  
Sunday    4  April   2021   -  Issue No   13206



28

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002370 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �ى كى �ز�د�رو�ض على  
جمهول حمل �لإقامة :  �لعنو�ن �ل�سابق �ل�سارقة - �ل�سجعة / وبناء على �لتحري حاليا )و�سعية �ل�سخ�ض - خارج 

�لدولة( ونرفق لكم �سورة من �لتحري - هاتف : 0551225280، 065369984  
�إعلن بالن�سر باللغتني �لعربية �لجنليزية:-  بناء على طلب �ملدعي / فايز بوتيا فيتيل يف �لدعوى �ملذكورة �أعله 
، فاإنه قد �قام �لدعوى مطالبا :  - �حلكم باإخر�ج �ملدعي عليه من �لرخ�ض مع بقائها �سارية با�سم �ملدعي. - �لز�م 

�ملدعي عليه بدفع �لر�سوم و�مل�سروفات  - �لز�م �ملدعي عليه باجلل�سة ولئحة �لدعاء. 
- �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا لحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية. 

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/4/14 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 
-  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 18( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
�لدعوى  للنظر يف  �لن�سر وذلك  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�سرة  �مل�ستند�ت وذلك خلل مدة ل  كافة  بها  مرفقا 

�ملذكور رقمها �عله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/4/1   
مكتب اخلدمات الق�ضائية      
اأحمد حممد اأحمد ال علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
وزارة العدل - حمكمة ال�ضارقة البتدائية الحتادية

 ق�ضم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم 1699 ل�ضنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�ضرا(
�ملنفذ �سده / 1- علي عمر�ن �لعوي�ض  2-مرمي علي عبد�هلل �لعوي�ض 3-�سركة علي عمر�ن �لعوي�ض لل�ستثمار - ذ م م �وج 

ل�سالح طالب �لتنفيذ / بنك دبي �لتجاري - تعلن حمكمة �ل�سارقة �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني على موقع 
�لإمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/4/7 وذلك 
203 ملك مبنطقة �ملحطة  �لعقارقطعة رقم  �لتايل :  �لعقار�ت على �لنحو  �لعائد ملكيتهما للمحكوم عليه و�أو�ساف  �لعقارين  لبيع 
درهم( وهو  �ألف  وثمانون  وخم�سة  و�ستمائة  مليونا  وع�سرون  و�ستة  )مائة  درهم  باإمارة �ل�سارقة، ب�سعر �لتقييم : 126،685،000 
عبارة عن بناية )�ر�سي + طابق مكاتب + 6 طو�بق مو�قف + 25 طابق �سكني + طابق خدمات مهبط طائر�ت(. �لعقار قطعة رقم 1179 
ملك مبنطقة �خلان باإمارة �ل�سارقة، ب�سعر �لتقييم : 83،235،000 درهم )ثلثة وثمانون مليون ومائتان وخم�سة وثلثون �ألف 
درهم( وهو عبارة عن بناية )�ر�سي + 5 طو�بق مو�قف +20 طابق متكرر + نادي �سحي  + مهبط طائر�ت(.  �لعقار قطعة رقم 534 
ملك مبنطقة �لنهدة باإمارة �ل�سارقة، ب�سعر �لتقييم : 80،000،000 درهم )ثمانون مليون درهم( وهو عبارة عن بناية )�ر�سي +7 
طو�بق مو�قف + 20 طابق + مهبط طائر�ت(  يتوجب على �لر�غب بالإ�سرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �سيك م�سدق 
بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�سر�ء �و �ل�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و 
�ملوقع �للكرتوين للإمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوقع �ملحدد للبيع بثلثة �أيام على �لأقل. 
عن / رئي�ص ق�ضم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 1454/2021/60 امر اداء    
مو�سوع �لدعوى : �إ�سد�ر �لمر باإلز�م �ملطلوب �سدهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا �ىل �لطالبة مبلغ 

وقدره 663،272،3 درهم )�ستمائة وثلثة و�ستون �لف ومائتان و�ثنان و�سبعون درهم وثلثة فلو�ض( قيمة 
�ل�سيكات �سند �لأمر مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ قيد عري�سة �سند �مر �لأد�ء ، مع �لر�سوم 

و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�سمول �لأمر بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.   
طالب �لإعلن : �لجتاه �لأول للتجارة �لعامة - م م ح - �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعلنه : 1- جي ��ض 4 خلدمات �حلر��سة - �ض ذ م م  2-�أيوب بن مرهون بن غريب �ل�سعدي - �سفتهما 
بالق�سية : مدعي عليهما جمهول  حمل �لإقامة. مو�سوع �لإعلن : طلب ��ست�سد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي 
�لبتد�ئية بتاريخ 2021/3/8 بالز�م �ملدعى عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 663،272،3 
درهم )�ستمائة وثلثة و�ستون �لف ومائتان و�ثنان و�سبعون درهم وثلثة فلو�ض( و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ 
�ملطالبة قيد �لدعوى �حلا�سل يف 2021/2/28 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. وتنوه �ملحكمة �ن طلب �سمول �لأمر بالنفاذ �ملعجل ل مربر له لذ� 

ق�ست برف�سه.  ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ص الق�ضم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

اعالن مدعي عليه بالن�ضر   
يف الدعوى SHCFICIPOR2020 / 0002661 ، جتاري جزئي    

�إىل �ملدعي عليه / �ل�سيل لتجارة �لعطور - ذ م م 
�أقام �لدعوى �ملذكورة  & �روما�ض يوروب ��ض �ل - قد  نعلمكم بان �ملدعي كيميكالز 

�أعله للمطالبة 
قررت �ملحكمة : �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية بالدرهم �لإمار�تي مبلغا يعادل 
من  �عتبار�  �سنويا   %5 مقد�رها  بفائدة  و�لز�مها  �مريكي(  دولر   32373.63(
تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام على �ل تزيد على ��سل �لدين �ملق�سى به 

، مع �لز�مها مب�سروفات �لدعوى ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   
مركز �سعادة �ملتعاملني

القا�ضي /حممد احمد عبدول 
حمكمة ال�ضارقة 
املحكمة الإبتدائية املدنية    

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2868(

�ملخطر : بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني )�ض.م.ع( 
بوكالة �ملحامي / عبد�حلكيم حبيب من�سور بن حرز 

�ملخطر �ليه / �سابي�ض تاند��سريى بالغنغادهار�ن -  )جمهول حمل �لإقامة( 
وخم�سمائة  �لف  وثمانون  )�ثنان  �إمار�تي  درهم   82،563  .98 قدره  مبلغ  ب�سد�د  نخطركم 
�ملديونية �ملرت�سدة يف  وثلثة و�ستون درهما وثمانية وت�سعون فل�سا فقط ل غري( وذلك عن 
ب�سروط  لخللكم  ونظر�  موكلنا،  من  لكم  �ملمنوحة  �مل�سرفية  �لت�سهيلت  مبوجب  ذمتكم 
و�حكام �لتعاقد �ملن�سو�ض عليها بهذه �لتفاقية، ونتيجة لف�سلكم يف �سد�د �لأق�ساط يف تو�ريخ 
�ملديونية  كامل  �سد�د  يف  ف�سلكم  حال  ويف  هذ�  �ملذكورة،  �ملديونية  بذمتكم  ترتبت  ��ستحقاقها، 
�لجـــر�ء�ت  نكون م�سطرين لتــخــاذ  و�إل ف�سوف  �لإعـــلن  تــاريــخ  مــن  �يــام  �سبعة  خــلل )7( 

�لقانونية �ملنا�سبة �سدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2840(

�ملنذرة /م�ساريع قرقا�ض ملالكها �ملت�ساحلة �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد �ض.ذ.م.م - رخ�سة جتارية رقم )207712(
�سد/ �ملنذر �إليها/ بلتينيوم وورلد �يفينت�ض ماجنمينت ذ.م.م

تتوجه �ملنذرة بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها �لإنذ�ر �لآتي:- 
تتوجه �ملنذرة بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها لإنذ�رها بالآتي

ب�سرورة ب�سد�د مبلغ وقدره=/ 93،600 درهم �لتي متثل قيمة بدل �لإيجار و قيمة �ل�سريبة �مل�سافة من تاريخ 
�لتايل )مبلغ وقدره = 39،000 درهم �لتي  �لنحو  علي  مف�سلة   2021/11/29 تاريخ  وحتى   2020/3/1
 52،000 2020/11/29 + مبلغ وقــدره=/  2020/3/1 و حتي تاريخ  متثل قمية بدل �لإيجار من تاريخ 
بتاريخ  تنتهي  و   2020/11/30 بتاريخ  بـــد�أت  �لتي  �حلالية  �لإيــجــاريــة  �ل�سنة  عــن  �لإيــجــار  بــدل  قيمة  درهــم 
2021/11/29 + مبلغ وقدره=/2،600 درهم �لتي متثل قيمة �ل�سريبة �مل�سافة من تاريخ 2020/11/30 
و حتي تاريخ 2021/11/29( مع �لتنبيه على �ملنذر �ليه ب�سرعة مر�جعتها للمنذر �لتحرير عقد �إيجار بال�سنة 
�لعني  وت�سليم  �لإخــلء  و�ل  �ل�سد�د  مبجرد  �إيــجــاري  لــدى  �لبيانات  ت�سجيل  �سهادة  و��ستلم  �حلاليه  �لإيجارية 
�ملوؤجره خالية من �ل�سو�غل و�ل�ساغلني وذلك خلل �سهر و�حد من تاريخ ��ستلمكم هذ� �لإخطار مع حفظ حق 

�ملنذرة يف �ملطالبة ببدل �لإيجار عن فرتة �سغل �ملاأجور دون �سد�د
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2870(

�ملخطر : بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني )�ض.م.ع( 
بوكالة �ملحامي / عبد�حلكيم حبيب من�سور بن حرز 

�ملخطر �ليه / حممد عتيق على خويدم �لعامري - )جمهول حمل �لإقامة( 
�لف  ع�سر  و�ربــعــة  )ثلثمائة  �إمــار�تــي  درهــم   314،831  .57 قــدره  مبلغ  ب�سد�د  نخطركم 
�ملديونية  وذلــك عن  فل�سا فقط لغــري(  و�سبعة وخم�سون  درهــم  و�حــدى وثلثون  وثمامنائة 
�ملرت�سدة يف ذمتكم مبوجب �لت�سهيلت �مل�سرفية �ملمنوحة لكم من موكلنا، ونظر� لخللكم 
�لأق�ساط  �سد�د  �لتفاقية، ونتيجة لف�سلكم يف  �ملن�سو�ض عليها بهذه  �لتعاقد  ب�سروط و�حكام 
�سد�د كامل  �ملذكورة، هذ� ويف حال ف�سلكم يف  �ملديونية  ��ستحقاقها، ترتبت بذمتكم  تو�ريخ  يف 
لتخاذ  م�سطرين  نــكــون  ف�سوف  و�إل  �لإعــــلن  تــاريــخ  مــن  �يـــام  �سبعة   )7( خــلل  �ملــديــونــيــة 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة �سدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2869(

�ملخطر : بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني )�ض.م.ع( 
بوكالة �ملحامي / عبد�حلكيم حبيب من�سور بن حرز 

�ملخطر �ليه / زينة �سالح مبارك -  )جمهول حمل �لإقامة( 
نخطركم ب�سد�د مبلغ قدره 14. 203،539 درهم �إمار�تي )مائتان وثلثة �لف وخم�سمائة 
�ملــرت�ــســدة يف  �ملديونية  عــن  وذلـــك  فل�سا فقط ل غــري(  و�ربــعــة ع�سر  درهـــم  وثــلثــون  وت�سعة 
ب�سروط  لخللكم  ونظر�  موكلنا،  من  لكم  �ملمنوحة  �مل�سرفية  �لت�سهيلت  مبوجب  ذمتكم 
و�حكام �لتعاقد �ملن�سو�ض عليها بهذه �لتفاقية، ونتيجة لف�سلكم يف �سد�د �لأق�ساط يف تو�ريخ 
�ملديونية  كامل  �سد�د  يف  ف�سلكم  حال  ويف  هذ�  �ملذكورة،  �ملديونية  بذمتكم  ترتبت  ��ستحقاقها، 
�لجـــر�ء�ت  نكون م�سطرين لتــخــاذ  و�إل ف�سوف  �لإعـــلن  تــاريــخ  مــن  �يــام  �سبعة  خــلل )7( 

�لقانونية �ملنا�سبة �سدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر

رقم الإنذار )2021/2841(
�ملنذر / �لقرق و�ملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون

�سد / �ملنذر �إليه /  جتارة مو�د �لبناء �ملتخ�س�سة
يتوجه �ملنذر بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه لإنذ�ره بالآتي: 

وو�حد  وخم�سمائة  �ألف  وع�سرون  )ثلثة  �إمار�تيا  درهما   -/23،591 وقــدره  مبلغ  �أد�ئــه  ب�سرورة 
وت�سعون درهما �إمار�تيا فقط(  كونه �ملبلغ �مل�ستحق ل�سالح "�ملخطر"، يف غ�سون فرتة خم�سة )5( 
�يام من تاريخ هذ� �لإخطار �لعديل؛ ويف حالة �لإخفاق يف �ل�سد�د، �سوف يتعني علي �ملخطر" �لبدء يف 
�لإجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة �سد "�ملخطر �إليه" ، ويف هذه �حلالة ، يكون "�ملخطر �إليه"، بالإ�سافة 
�إىل م�سوؤوليته عن دفع �ملبلغ �ملخطر به على �أنه م�ستحق مبوجب هذ� �لإخطار، م�سوؤول وحده عن 
تعوي�ض "�ملخِطر" عن جميع �خل�سائر �ملادية وغريها من �خل�سائر و�لأحكام �مل�سبقة �لتي تكبدها " 
�ملخطر" ، �سو�ء ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر، بناء على تقييم �ملحكمة لها ، مبا يف ذلك على �سبيل �ملثال 

ل �حل�سر جميع �لر�سوم �لقانونية و�لر�سوم �لق�سائية وتكاليفها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2867(

�ملخطر : بنك �لإمار�ت دبي �لوطني )�ض.م.ع( 
بوكالة �ملحامي / عبد�حلكيم حبيب من�سور بن حرز 

�ملخطر �ليه / �سيمني على ��سغر قدرد�ين - )جمهول حمل �لإقامة( 
وت�سعون  و�ستة  )خم�سمائة  �إمــار�تــي  درهـــم   596،124  .35 قـــدره  مبلغ  ب�سد�د  نخطركم 
�ملديونية  و�ربعة وع�سرون درهــم وخم�سة وثلثون فل�ض فقط ل غري( وذلــك عن  �لف ومائة 
�ملرت�سدة يف ذمتكم مبوجب �لت�سهيلت �مل�سرفية �ملمنوحة لكم من موكلنا، ونظر� لخللكم 
�لأق�ساط  �سد�د  �لتفاقية، ونتيجة لف�سلكم يف  �ملن�سو�ض عليها بهذه  �لتعاقد  ب�سروط و�حكام 
�سد�د كامل  �ملذكورة، هذ� ويف حال ف�سلكم يف  �ملديونية  ��ستحقاقها، ترتبت بذمتكم  تو�ريخ  يف 
لتخاذ  م�سطرين  نــكــون  ف�سوف  و�إل  �لإعــــلن  تــاريــخ  مــن  �يـــام  �سبعة   )7( خــلل  �ملــديــونــيــة 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة �سدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ممذص�-التجاريةللو�صاطةسم �ل�سركة : م�صرتال��
�لعنو�ن : مكتب رقم 1401 ملك �ل�سيخ مانع ر��سد مانع �ل مكتوم - ديرة - رقة �لبطني 
�لقيد  رقــم   830024  : �لرخ�سة  رقــم   ، حمـــدودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لــقــانــوين  �ل�سكل   -
باأنه  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  1403220 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة   : �لتجاري  بال�سجل 
قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�سركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبــي  حماكم  �لعدل  كاتب  لــدى  و�ملــوثــق   2021/3/21 بتاريخ  دبــي  حماكم  قــر�ر 
ات�ص �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي  لديه  من  وعلى   2021/3/21
ر��سد لدعم  بن  914 ملك موؤ�س�سة حممد  : مكتب  �لعنو�ن  لتدقيقاحل�صابات  ام ايه
 م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 04-2973071
�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر  �مل�ستند�ت و�لأور�ق  م�سطحباً معه كافة 

هذ� �لإعلن
دائرةالتنميةالقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية
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�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

��سم �مل�سفي : �ت�ض �يه �م لتدقيق �حل�سابات
�لعنو�ن : مكتب 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب 
- ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 04-2973071 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي 
�ملذكور �أعله لت�سفية م�صرتالللو�صاطةالتجارية-�صذمم وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2021/3/21 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
مطالبة  �أو  �عــرت��ــض  �أي  لــديــه  مــن  وعــلــى   2021/3/21 بــتــاريــخ  دبـــي 
�ملذكور  �لــعــنــو�ن  على  بــدبــي  �لــكــائــن  مكتبه  يف  �ملــعــني  �مل�سفي  �إىل  �لــتــقــدم 
�أعله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
دائرةالتنميةالقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية
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يف الدعوى  رقم )2019/659( اإ�ضتئناف عقاري   

�مل�ستاأنف �سده : حممد عوي�ض جنم حممد جنم �لهدي 
من  �سدكم  �ملقامة  بالدعوى  م�سريف  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �سيادتكم  نحيط 

�مل�ستاأنف : نور بنك )م�ساهمة عامة( )بنك نور �لإ�سلمي �ض م ع �سابقا( ، 
وعليه فاأنتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا بح�سور �جتماع �خلربة عن بعد و�ملقرر 
وذلك  �سباحا،   10.00 �ل�ساعة  متام  يف   2021/4/5 �ملو�فق  �لإثنني  يوم  عقده 

باحل�سور  على �ملن�سة �لإلكرتونية بو��سطة برنامج مايكرو�سوفت تييمز. 
�لرقم  على  �ملنتدب  �خلبري  مكتب  على  هتفيا  و�لإت�سال  �حل�سور  منكم  نطلب  لذ� 
)3888996-04( وتقدمي �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علما بانه يف حال 

تخلفكم عن �حل�سور فاإن �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سلحيات  لها قانونا. 
 خبري م�ضريف 
حممد ح�ضن املرزوقي    

اإعالن بالن�ضر جلل�ضة اخلربة 

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

كل  با�سم   asamak فقدت �سهاد�ت ��سهم �سادره من �سركة �أ�سماك
 172624 رقم  �سهاده  �حل�سرمي  �لعماري  حممد  علي  خالد  من 
بعدد 1200 �سهم و حنان عو�ض عبد�هلل برعيه �سهاده رقم 172625 
�سهاده  �حل�سرمي  �لعماري  علي   خالد  حممد  و  �سهم   1200 بعدد 
رقم 172626 بعدد 1200 �سهم و �سميه خالد علي حممد �لعماري 
�سهاده رقم 172627 بعدد 1200 �سهم و �سيماء خالد علي �لعماري 
خالد  نوف  و  �سهم   1200 �حل�سرمي �سهاده رقم 172628 بعدد 
�سهم   1200 بعدد  علي  �لعماري �حل�سرمي �سهاده رقم 172629 
�لرقم  �لت�سال على  �و  �أ�سماك  �سركة  �ىل  �رجاعها  وعلى من يجدها 

0504439990

فقدان �ضهادات ا�ضهم 
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اإعالن مدعى عليه بالن�ضر 

مدين    SHCEXCICIVS2020  يف الدعوى رقم 0003284/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �ل�سامل للمقاولت �لفنية ملالكها / �أحمد علي ح�سن �أحمد �ل�سلمان �آل علي 

حيث �نه �سدر �حلكم �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �سويلتك لأعمال حفر �لأ�سا�سات - �ض ذ م م  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف 209262 
درهم. لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما 
�ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.   بهذ�  �إعلنكم   / �إعلنك  تاريخ  من 

�ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  حرر بتاريخ / 2021/3/30 
مركز �سعادة �ملتعاملني 

القا�ضي / وائل احمد عبداهلل  
حمكمة ال�ضارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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وزارة العدل - حمكمة ال�ضارقة البتدائية الحتادية

 ق�ضم احلجوزات والبيوع
 النابة الق�ضائية رقم 105 ل�ضنة 2019 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�ضرا(
�ملنفذ �سده / �ملجموعة �ل�ستثمارية �خل�سو�سية �ملحدودة 

ل�سالح طالب �لتنفيذ / �ستاندرد ت�سارترد بنك 
للمز�د�ت  �لإمار�ت  موقع  على  علني  مز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  �ل�سارقة  حمكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/4/7 وذلك 

لبيع �لعقارين �لعائد ملكيتهما للمحكوم عليه و�أو�ساف �لعقار�ت على �لنحو �لتايل : 
- �لعقار قطعة رقم 449 ملك مبنطقة مويلح �لتجارية باإمارة �ل�سارقة ، ب�سعر �لتقييم 63.815.000 درهم )ثلثة 
و�ستون مليون وثمامنائة وخم�سة ع�سر �لف درهم( وهو عبارة عن بناية )طابق �سرد�ب + �ر�سي + طو�بق متكررة(. 
�ملقدر للعقار.   �لثمن  �لر�غب بالإ�سرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من  يتوجب على 
فعلى من يرغب بال�سر�ء �و �ل�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �للكرتوين 
له �عرت��ض  �لبيع. وعلى كل من  www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد  للمز�د�ت  للإمار�ت 

�لتقدم باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوقع �ملحدد للبيع بثلثة �أيام على �لأقل. 
عن / رئي�ص ق�ضم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2879(

�ملنذرة/ �سنت جوبان جيربوك �ل�سرق �لو�سط )م.م.ح( - رخ�سة جتارية رقم )4882( 
بوكالة �ملحامية موزة �خلظر

�ملنذر �لية / مينلين ملو�د �لبناء )�ض.ذ.م.م( - رخ�سه جتاريه رقم 510790
وقدره  مببلغ  للمنذرة  بالوفاء  �إليها  �ملنذر  لنكلف  �لأخـــرية  للمرة  ننذركم  هــذ�  بكتابنا  جننا 
درهم  و�أربعون  وو�حــد  و�ستمانه  �ألف  وع�سرون  وثمانية  )ثلثمائة  درهم   328،641،87
�أيام تلي تاريخ تبلغكم هذ�  و�سبعه وثمانون فل�ض( �ملرت�سد يف ذمتكم وذلك يف غ�سون خم�سة 
�لق�سانية  �ملــر�جــع  �أمــام  �لــلزمــة  �لقانونية  �لإجـــر�ء�ت  لإتــخــاذ  �آ�سفني  �سن�سطر  و�إل  �لإنـــذ�ر 
�ملخت�سة حلماية حقوق �ملنذرة ولتح�سيل �ملبلغ �ملذكور و�سيتم تكبيدكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف 
12% �سنويا من  و�لنفقات �لقانونية و�أتعاب �ملحاماة بالإ�سافة �إىل �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 

تاريخ �إ�ستحقاق �ل�سيكات وحتى تاريخ �ل�سد�د �لفعلي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2836(

�ملنذر : �ملحبه لتموين �لفنادق و�ملطاعم باللحوم و�ملو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م  
�ملنذر �ليهم : 1/ ليف يل �ض ذ م 

    2/ ثريا برهان �لدين بعلبكي 
تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليهم ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره  36709 درهم )�ستة 
وثلثون �لف و�سبعمائة وت�سعة درهم( خلل خم�سة �يام من تاريخ �إعلنهما 
بهذ� �لإنذ�ر ويف حال خمالفة �ملنذر �ليهم ذلك ، �سوف ت�سطر �ملنذرة لتخاذ 

كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملقررة حلفظ حقوق موكلتنا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
انذار عديل بالن�ضر  رقم )2021/2884(

لدى مقام الكاتب العدل مبحكمة دبي .. املوقر 
اخطار عديل وتكليف بالوفاء

رقم )207797( وميثلها  �سركة م�ساهمه عامه حتمل رخ�سة  �مل�سرية  �ملنتجات  لت�سويق  و�لت�سدير  �ملخطرة /�سركة م�سر لل�ستري�د 
مديرها �ل�سيد / حممد علي �بر�هيم علي - م�سري �جلن�سية - ومتثله قانونا �ملحامية / �آمنة �إبر�هيم حممد ح�سن �ملح�سن - �إمار�تية 
�لد�نة  �ل مكتوم مبنى مركز  �سارع  دبي  ديرة  دبي  �مــارة  �لإمــار�ت   / �لعنو�ن  �لوكالة رقم )476390/2020/18(  �جلن�سية مبوجب 
�سقة 110 �لطابق  �لأول مكاين 3075695060  ت : 043300766  فاك�ض : 043300665  �ض ب : 171300  - متحرك : 

�ملح�سن �آمنة   / �ملحامية  بوكالة   -  EMAIL: advoamnaalmuhsen@gmail.com   -  0562001110
�سد �ملخطر �إليها / �سركة �جلوهرة �مل�سرية لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ذ م م - �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 
�لعنو�ن �بو ظبي �مليناء - خمزن رقم C26 �سركة �بوظبي للمو�نئ - هاتف رقم / 0563821199 

�سيغة �لت�سريح باعلن �ملنذر �ليها بالن�سر للنذ�ر رقم )�خطار 2020/1/215244(
�نه يف يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2020/12/24 �ل�ساعه 11،53 �ض �أنا جلل �حلفني �ملكلف بالعلن من قبل حماكم دبي �نتقلت لعلن 
�ملطلوب �علنه على �لعنو�ن �ملو�سح �عله �نتقلت �ىل �لعنو�ن �ملذكور �عله وهناك وجدت �ملقر مغلق ول توجد لفته وبالت�سال بالرقم 
�عله �فادين جمدي بان �ل�سركة مغلقة و�لرخ�سة منتهية منذ �سنه ولي�ض لهم مقر ولذلك مت �علمه مب�سمون �لعلن ورقم �ل�ستلم 
ولذلك تعذر �لإعلن.  لذلك ، فاإننا نتوجه �إليكم بذلك �لإخطار �لعديل لتكليفكم بالوفاء �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم ل�سالح موكلنا/ �سركة 
م�سر لل�ستري�د و�لت�سدير �سركة م�ساهمه عامه حتمل رخ�سة رقم )207797( وميثلها �ل�سيد/ حممد علي �بر�هيم علي ومتثله قانونا 
�ملحامية / �آمنة �إبر�هيم حممد ح�سن �ملح�سن - �إمار�تية �جلن�سية مبوجب �لوكالة رقم )476390/2020/18( وقدره 395993 
درهم )ثلثمائة خم�سة وت�سعون �لف وت�سعمائة ثلثة وت�سعني درهم( يف موعد �أق�ساه خم�سة �أيام من تاريخ ذلك �لإخطار و�إل �سن�سطر 

�آ�سفني لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقكم مع �لفائدة �لقانونية �ملرتتبة على ذلك مع حفظ كافه حقوق �ملخطرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
انذار عديل بالن�ضر  رقم )2021/2885(

لدى مقام الكاتب العدل مبحكمة دبي .. املوقر 
اخطار عديل وتكليف بالوفاء

رقم )207797( وميثلها  �سركة م�ساهمه عامه حتمل رخ�سة  �مل�سرية  �ملنتجات  لت�سويق  و�لت�سدير  �ملخطرة /�سركة م�سر لل�ستري�د 
مديرها �ل�سيد / حممد علي �بر�هيم علي - م�سري �جلن�سية - ومتثله قانونا �ملحامية / �آمنة �إبر�هيم حممد ح�سن �ملح�سن - �إمار�تية 
�لد�نة  �ل مكتوم مبنى مركز  �سارع  دبي  ديرة  دبي  �مــارة  �لإمــار�ت   / �لعنو�ن  �لوكالة رقم )476390/2020/18(  �جلن�سية مبوجب 
�سقة 110 �لطابق  �لأول مكاين 3075695060  ت : 043300766  فاك�ض : 043300665  �ض ب : 171300 - متحرك : 

�ملح�سن �آمنة   / �ملحامية  بوكالة   -  EMAIL: advoamnaalmuhsen@gmail.com  -  0562001110
 / �لعنو�ن   - �لها�سمي  - موؤ�س�سة فردية - وميثلها مالكها عبد�هلل عبد�لرحمن حممد  �لعامة  للتجارة  �مل�سي  �لعلم   / �إليها  �ملخطر  �سد 
 / رقم  هاتف  �لقا�سمي  حممد  عبد�هلل  بن  حممد  �ل�سيخ  ملك   907 رقم  �سقة  �لكورني�ض  �سارع  خلف  �ل�سارقة  �ملجاز  منطقة   - �ل�سارقة 

�ل�سارقة.   4471 ب  �ض   -  0507976761
�سيغة �لت�سريح باعلن �ملنذر �ليها بالن�سر للنذ�ر رقم )�خطار 2020/1/215256(

�أنا �حمد �لعناين �ملكلف بالعلن من قبل حماكم دبي �نتقلت لعلن  �نه يف يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2020/12/24 �ل�ساعه 9،40 �ض 
�ملطلوب �علنه على �لعنو�ن �ملو�سح �عله وبالنتقال �ىل �لعنو�ن �ملجاز برج �لدرة مكتب 907 وهناك و جدت �ملكتب مغلق ول يوجد لفته 
وبالت�سال باملدعي عليه وجدت �لرقم مغلق وعليه تعذر �لإعلن.  لذلك ، فاإننا نتوجه �إليكم بذلك �لإخطار �لعديل لتكليفكم بالوفاء �ملبلغ 
�ملرت�سد يف ذمتكم ل�سالح موكلنا/ �سركة م�سر لل�ستري�د و�لت�سدير  لت�سويق �ملنتجات �مل�سرية �سركة م�ساهمه عامه حتمل رخ�سة رقم 
)207797( وميثلها �ل�سيد/ حممد علي �بر�هيم علي ومتثله قانونا �ملحامية / �آمنة �إبر�هيم حممد ح�سن �ملح�سن - �إمار�تية �جلن�سية 
مبوجب �لوكالة رقم )476390/2020/18( وقدره 363315 درهم )ثلثمائة ثلثة و�ستني �لف وثلثمائة وخم�سة ع�سر درهما( 
يف موعد �أق�ساه خم�سة �أيام من تاريخ ذلك �لإخطار و�إل �سن�سطر �آ�سفني لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقكم مع �لفائدة �لقانونية �ملرتتبة 

على ذلك مع حفظ كافه حقوق �خلا�سة باملخطر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 20/2019/1826 جتاري كلي   
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 943،250 ت�سعمائة ثلثة 

و�ربعون �لف ومائتان وخم�سون درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق يف 2012/12/21 
تاريخ �لتفاقية و�ل�سد�د وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�م �ملدعي عليها �لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.  

طالب �لإعلن : فلدمري �سيجوف - �سفته بالق�سية : مدعي  
�ملطلوب �إعلنه : 1- �سهيده �ل تاي - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعلن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2020/10/28  بابطال عقد �لبيع �ملربم 
ومائتني  �لف  و�ربعني  وثلثة  ت�سعمائة  مبلغ  برد  عليها  �ملدعي  و�لــز�م   2012/2/21 و�ملــوؤرخ يف  �لتد�عي  طريف 
وحتى   2013/1/15 يف  �حلا�سل  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  للمدعي  درهــم  وخم�سني 
قابل  �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري  �تعاب  درهم مقابل  �لف  بامل�سروفات ومببلغ  و�لزمتها  �ل�سد�د  متام 
لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 اعالن بالن�ضر

يف الدعوى رقم 1/2021/305 ا�ضتئناف جتاري
مو�سوع �لدعوى: قبول �لطعن �سكل ومو�سوعا ونق�ض �حلكم �ملطعون فيه ووقف تنفيذه 

و�حالة �لدعوى �ىل حمكمة �ل�ستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة و�لز�م �ملطعون �سدة 
�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.

طالب �لعلن: دو�ركي�ض للذهب و�لملا�ض �ض.ذ.م.م  �سفته بالق�سية: م�ستاأنف
�ملطلوب �علنهم: 1- �سانديب مانهار يلل �ساه ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية ��سابورة د�ميوندز 
�ساه ب�سفته كفيل و�سامن  2- ر�كي�ض جايانتيلل   ، بالق�سية: م�ستاأنف �سده  م.د.م.�ــض �سفته 
ملديونية ��سابورة د�ميوندز م.د.م.�ض - �سفته بالق�سية: م�ستاأنف �سده ، 3- كامال ديني�سكومار 
�ساه ديني�سكومار ديف�ساندبهاى جاين ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية ��سابورة د�ميوندز م.د.م.�ض 
�ملو�فق  : وحــددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �لإعــلن  بالق�سية: م�ستاأنف �سده. مو�سوع  - �سفته 
�ل�ساعة 16:00 م�ساء� بقاعة �لتقا�سي عن ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم �أو   2021-04-21

من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكـم �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

اعالن بالن�ضر
                        يف الدعوى رقم 1774/2019/20 جتاري كلي

و  �لر�سوم  �ملدعي عليـه مببلغ وقــدره ) 3303000درهــــم( و  باإلز�م  �ملطالبة  �لــدعــوى:   مو�سوع 
�لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 �لفائدة  و  �ملحاماة  �أتعاب  و  �مل�ساريف 

و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.
طالب �لعلن:  ر�سيد بن ر��سد بن �سعد بن عوين - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه

�ملطلوب �علنهم:  1- �لمار�ت دبي �لوطني للور�ق �ملالية - �سفته بالق�سية:  �خل�سم �ملدخل 
مو�سوع �لإعلن :  قد �أقام عليكـ �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة باإلز�م �ملدعي عليـه مببلغ وقدره 
�ملطالبة  تاريخ  12% من  �لفائدة  و  �ملحاماة  �أتعاب  و  �مل�ساريف  و  �لر�سوم  و  3303000درهــــم(   (
�لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة. وحددت لها جل�سة يوم 
�لثلثاء �ملو�فق 13-04-2021 �ل�ساعة 09:30 �سباحا يف �لقاعة Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكـ من مذكر�ت �أو م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بـثلثة �أيام على �لقل.
رئي�ص ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

اعالن بالن�ضر
                        100 / 2021 / 562 احوال نف�ص م�ضلمني

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر
�إىل �ملدعى عليه/1_ �يدو�ردو هنك�ض قورجمهول حمل �لإقامة

مبا �أن �ملدعى/نوره �يدو�ردو هنك�ض قور
قد �أقام عليكـ  �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالطلق لل�سرر ونفقة عدة ونفقة �أولد 
�سامله وموؤخر �ل�سد�ق وم�سكن �سرعي وتقرير �حل�سانة و�أجرة  حا�سنة و�أجرة خادمة 

و�لر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة
قاعة  �سباحا يف   09:30 �ل�ساعة   2021-04-20 �ملو�فق  �لثلثاء  يوم  لها جل�سة  وحــددت 
�لتقا�سي عن ُبعد  يف مبنى �لأحــو�ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود   لذ� فاأنت مكلف 
م�ستند�ت  �أو  مذكر�ت  من  لديكـ  ما  بتقدمي  عليك  و  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بـثلثة �أيام على �لقل.
رئي�ص ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
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العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم 2021/5791
�ملنذر :  م�سرف �أبوظبي �ل�سلمي �ض.م.ع .

�ملنذر �إليها : �لرب�ق لتاأجري �ل�سيار�ت    .
نتيجة  درهــم   )14،322.06( وقــدرة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية  ل�سرف �ملبلغ لل�سيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة    
رقم )36796 /خ�سو�سي/ �لفئة 2 /  �ل�سارقة ( من نوع ) ني�سان تيد� _ �سالون  
( موديل )2016 ( _ �للون  ) �بي�ض( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتبالعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم 2021/5819
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري  �ض م ع .

�ملنذر �إليها : �لفوري للمقاولت �ض ذ م م   .  
نتيجة  �سد�د مبلغ وقدرة )350،171.00( درهم  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجــر�ء�ت �لتنفيذية على 
 MT X خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) مانيتو /U ل�سيارة رقم )42591 /�لفئة�
1840_ ر�فعه �سوكيه ( موديل )2018(  _ لون ) �حمر(_ و�ملمولة ل�ساحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتبالعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم  2021/5823
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري  �ض م ع .

�ملنذر �إليها : �لفوري للمقاولت �ض ذ م م   .  
نتيجة  درهــم   )69،722.00( وقــدرة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجــر�ء�ت �لتنفيذية على 
  150 CASE SR ( من نوع ) خ�سو�سي/ دبي /P ل�سيارة رقم )78582 /�لفئة�
_ �سيول بعجلت ( موديل )2017(  _ لون ) ��سفر(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتبالعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم  2021/5790
�ملنذر :  م�سرف �أبوظبي �ل�سلمي �ض.م.ع .

�ملنذر �إليها : هند جا�سم مطر جا�سم مفتاح     .
نتيجة  درهــم   )8،377.00( وقــدرة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية  ل�سرف �ملبلغ لل�سيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة  
  رقم )46649 /خ�سو�سي/ �لفئة O /  دبي ( من نوع ) �سيفروليه كومارو _ 
كوبيه  ( موديل )2010 ( _ �للون  ) ��سفر ��سود( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتبالعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم  2021/5788
�ملنذر :  م�سرف �أبوظبي �ل�سلمي �ض.م.ع .

�ملنذر �إليها : �لرب�ق لتاأجري �ل�سيار�ت  .
نتيجة  درهم   ) وقــدرة )12،846.06  �سد�د مبلغ  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية  ل�سرف �ملبلغ لل�سيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة    
رقم )37318 /خ�سو�سي/ �لفئة 2 /  �ل�سارقة ( من نوع ) ني�سان �سني 1.5   _ 
�سالون ( موديل )2016 ( _ �للون  ) �بي�ض( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتبالعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم   2021/5818
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري  �ض م ع .

�ملنذر �إليها : �لفوري للمقاولت �ض ذ م م   .  
نتيجة  درهــم   )35،136.00( وقــدرة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجــر�ء�ت �لتنفيذية على 
و�ل  جريت   ( نــوع  مــن   ) دبــي  خ�سو�سي/   /D /�لفئة   79363( رقــم  �ل�سيارة 
�ب ( موديل )2017(  _ لون ) �بي�ض(_ و�ملمولة  بيك   _    WINGLE

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتبالعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم  2021/5793
�ملنذر :  م�سرف �أبوظبي �ل�سلمي �ض.م.ع .

�ملنذر �إليه : حممد خالد ��سماعيل �سحادي      .
نتيجة  درهــم   )59،563.20( وقــدرة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية  ل�سرف �ملبلغ لل�سيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة  
 _ C300 دبي ( من نوع ) مر�سيد�ض  / D رقم )62322 /خ�سو�سي/ �لفئة  
�سالون( موديل )2011 ( _ �للون  ) �بي�ض ( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتبالعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم  2021/5794
�ملنذر :  م�سرف �أبوظبي �ل�سلمي �ض.م.ع .

�ملنذر �إليها : �لرب�ق لتاأجري �ل�سيار�ت  .
نتيجة  درهم   ) وقــدرة )12،846.06  �سد�د مبلغ  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية  ل�سرف �ملبلغ لل�سيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة    
رقم )36472 /خ�سو�سي/ �لفئة �لثانيه /  �ل�سارقة ( من نوع ) ني�سان �سني 1.5   
_ �سالون ( موديل )2016 ( _ �للون  ) �بي�ض( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتبالعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم  2021/5822
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري  �ض م ع .

�ملنذر �إليها : �لفوري للمقاولت �ض ذ م م   .  
نتيجة  �سد�د مبلغ وقدرة )195،926.00( درهم  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجــر�ء�ت �لتنفيذية على 
 _   T570 خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) كاي�ض /P ل�سيارة رقم )79231 /�لفئة�
�سيول بعجلت  ( موديل )2018(  _ لون ) ��سفر(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتبالعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم  2021/5792
�ملنذر :  م�سرف �أبوظبي �ل�سلمي �ض.م.ع .

�ملنذر �إليه : خالد حممد جمال �ل�سامي.
نتيجة  درهــم   )75،908.64( وقــدرة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية  ل�سرف �ملبلغ لل�سيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة    
رقم )50471 /خ�سو�سي/ �لفئة 13 /  �بوظبي ( من نوع )كيا �سري�تو _ كوبيه  
( موديل )2014 ( _ �للون  ) �حمر( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتبالعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم  2021/5821
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري  �ض م ع .

�ملنذر �إليها : �لفوري للمقاولت �ض ذ م م   .  
نتيجة  درهــم   )27،315.00( وقــدرة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجــر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم )74192 /�لفئة S/ خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) بي �م تي بي دي  
_ دمرب  ( موديل 2014  _ لون ) �خ�سر ��سفر(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتبالعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم   2021/5820
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري  �ض م ع .

�ملنذر �إليها : �لفوري للمقاولت �ض ذ م م   .  
نتيجة  درهــم   )72،126.00( وقــدرة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجــر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم )79116 /�لفئة I/ خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) SR  كاي�ض 150   
_ �سيول بعجلت  ( موديل )2018(  _ لون ) ��سفر(_ و�ملمولة ل�ساحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتبالعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم  2021/5787
�ملنذر :  م�سرف �أبوظبي �ل�سلمي �ض.م.ع .

�ملنذر �إليها : �جنايل بال ر�ج �سابهارو�ل ريكهي      .
نتيجة  درهــم   )31،043.56( وقــدرة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخلل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لتنفيذية  ل�سرف �ملبلغ لل�سيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة  
D /  دبي ( من نوع ) ني�سان �ك�ض تــر�  _    رقم )13752 /خ�سو�سي/ �لفئة 
��ستي�سن  ( موديل )2011 ( _ �للون  )��سود( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتبالعدل

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 4026/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع �لدعوى : بر�ءة ذمة من �ل�سيك رقم 000275 �ملح�سوب على بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني ح�ساب 

�سركة �سريبر� ميدل �إي�ست و ��ستبد�له مع �لعفاء من �مل�سوؤولية من حتريره 
طالب �لإعلن :  ��سيت �هوجا كري�سنلل �هوجا  - �سفته بالق�سية : مدعي   

�ملطلوب �إعلنه : 2- �سريبر� ميدل �ي�ست �ض.م.ح -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
جمهول حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعلن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2021/2/25 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عله ل�سالح/ ��سيت �هوجا كري�سنلل �هوجا ح�سوريا للمدعي عليه �لول ومبثابة �حل�سوري للمدعي 
عليها �لثانية:برب�ءة ذمة �ملدعي من �ل�سيك رقم 000275 �ملح�سوب على بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني من 
�تعاب  مقابل  درهــم  و�لــف  �مل�ساريف  �لثانيه  عليها  �ملدعي  و�لزمت  �لثانية  عليها  �ملدعي  �ل�سركة  ح�ساب 
�ملحاماة   حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� 

�لعلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص ال�ضعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
 اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 322/2020/333 ا�ضتئناف عقاري 
مو�سوع �لإ�ستئناف: �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2018/23 عقاري كلي 

و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب  
طالب �لإعلن : �سركة �سم�سم ديفيلوبرز ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

�ملطلوب �إعلنه : 1- �سركة ميمون للو�ساطة �لعقارية ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : 
م�ستاأنف �سده. جمهول حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعلن : 
بقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة    2021/4/7 �ملــو�فــق  �لربــعــاء  يــوم  جل�سه  لها  وحـــددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اعالن بالن�ضر 

                      يف الدعوى رقم  1175/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/5322 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 2117807.77 درهم( ، �سامل للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لإعلن : �سركة �خللطة �جلافة بلك�سيت ذ.م.م - �سابقا �سركة بلك�سيت للخلطة 

�جلافة ذ.م.م - حاليا -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعلنهم: 1- �سوبا للهند�سة و�ملقاولت �ض.ذ.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

- جمهول حمل �لإقامة 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع  مو�سوع �لإعلن : قد 
 ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهــم   )2117807.77( وقــدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ص ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

اعالن بالن�ضر 
                      يف الدعوى رقم  317/2020/250 بيع عقار مرهون 
مو�سوع �لدعوى : طلب بيع عقار مرهون باملز�د �لعلني مبوجب �لقانون رقم 14 

ل�سنة 2008 ب�سان �لرهن �لتاأميني يف �مارة دبي 
طالب �لإعلن : بنك دبي �لتجاري �ض.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:نا�سر حمد �سليمان جابر �ل�سام�سي - �سفته بالق�سية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه: 1- وي �سني - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

 جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعــلن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�ض وهي عبارة عن 
  G08 سقة �سكنيه بياناتها رقم �لر�ض 161 - �ملنطقة مر�سى دبي - رقم �لعقار�
��سم �ملبنى / �ملجرة -2 - وذلك يف حدود قيمة �ملطالبة )1.050.952.86( درهم ذلك 

للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعول قانونا.
رئي�ص ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اعالن بالن�ضر 

                      يف الدعوى رقم  310/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/270 جتاري كلي ، 
ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 122.993.735.7 درهم( ، �سامل للر�سوم و�مل�ساريف 

طالب �لإعلن : �سركة تر�ن�ض ��سيا بر�يفت كابيتال ليميتد وميثلها مديرها �ل�سيد/
�ساندر� جيفري -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعلنهم: 1- هيت�سكومار ت�سينوباي ميهتا - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - 
جمهول حمل �لإقامة 

�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع  مو�سوع �لإعلن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )122.993.735.7( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ص ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

اعالن بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 60/2021/1555 امر اداء    

مو�سوع �لدعوى :�ملطالبة بالز�م �ملعرو�ض �سدها بان توؤدي لطالبة �لمر �ملبلغ �ملرت�سد بذمتها 
مبوجب �لفو�تري مببلغ �جمايل وقدره )14.218( درهم �ربعة ع�سر �لف ومائتان وثمانية ع�سر 

درهم - مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ تاأكيد �ملديونية من تاريخ 2020/10/15 وحتى 
متام �ل�سد�د �لز�م �ملعرو�ض �سدها بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �سمول �لمر 

بالنفاذ �ملعجل وبل كفالة  
طالب �لإعلن : �ريل كري�ستني �ذريان -  �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعلنهم : 1- وي�ست فيفتي �سفن للياقة �لبدنية �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

�أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/3/14  �أمر  مو�سوع �لإعلن :  طلب ��ست�سد�ر 
توؤدي  بان  �ملدعي عليها  ثانيا:بالز�م   - و�ملدعي عليها  �ملدعية  �ملربم بني  �لتجاري  �لعقد  �ول:بانفاذ 
�لقانونية  و�لفائدة    ، �لف ومائتان وثمانية ع�سر درهم  �ربعة ع�سر  للمدعية مبلغ )14.218( درهم 
بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د مع  �لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ض ماعد� ذلك من طلبات ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خلل 15 يوم 

من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ص ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 60/2021/1514 امر اداء    
مو�سوع �لدعوى :�حالة �لق�سية رقم 5167/2020 جتاري جزئي  

طالب �لإعلن : برمييار �سكافولدينغ �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 
�ملطلوب �إعلنهم : 1- �لفي�سلية للمقاولت �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل �لإقامة 
�أد�ء فــقــد قـــررت حمكمة دبـــي �لبــتــد�ئــيــة بتاريخ  �أمـــر  ��ــســتــ�ــســد�ر  مــو�ــســوع �لإعــــلن :  طــلــب 
2021/3/28 �ول:�لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )227.807.46( 
درهم مائتان و�سبعة وع�سرون �لفا وثمامنائة و�سبعة و�ربعون فل�سا ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
�لز�مهما  �ل�سد�د مع  �لدعوى �حلا�سل يف 2020/12/29 وحتى متام  تاريخ قيد  �سنويا من   %9
�ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات  �تعاب  �لف درهم مقابل  و�مل�ساريف ومبلغ  بالر�سوم 
وتوه �ملحكمة �ن طلب �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل ل مربر له لذ� ق�ست برف�سه ولكم �حلق يف 

�إ�ستئناف �لأمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ص ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اعالن بالن�ضر 

 725/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  لوي�ض مبارك ويندل -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/حممد خليل خليل علي فايد 
وميثله / عبد�هلل خمي�ض غريب �لناخي �آل علي 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)220941( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 

رئي�ص ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  353/2021/208 تنفيذ مدين 
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/1970 مدين جزئي ، 

ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 57.173.50 درهم( ، �سامل للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لإعلن : �لقرق و�ملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون -  �سفته بالق�سية 

: طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعلنه: 1- حكيم علي ز�ده - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

 جمهول حمل �لإقامة 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع  مو�سوع �لإعلن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )57173.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه 
بالقر�ر  �للــتــز�م  عــدم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �لجــــر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فــان 

�ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�ص ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  187/2020/211 تنفيذ عقاري 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2018/336 عقاري كلي و�ملعدل بال�ستئنايف رقمي 
2019/269/245 ��ستئناف عقاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 10421096 درهم( ، �سامل للر�سوم 

و�مل�ساريف 
طالب �لإعلن : �سريجي فندين -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعلنهم: 1- بو�بة �خلليج �ــض.ذ.م.م 2- عقار للعقار�ت �ــض.ذ.م.م 3- �سلطان لل�ستثمار �ض.ذ.م.م 
4-�سلطان حممد �سلطان حارب �لفلحي - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم  -  جمهويل حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعلن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/3/31 �خطاركم ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)10421096( درهم خلل 15 يوم من تاريخ �لتبليغ و�ل بيع �لر�ض يف منطقة �خلليج �لتجاري - رقم �لر�ض 
�ملبنى  رقم   - تــاور  كري�ستال  �ملبنى  ��سم   -  23 �لر�ــض  رقم   - �لتجاري  �خلليج  �ملنطقة   - �سكنية  238/�سقة 
1 - رقم �لوحدة 606/�ر�ض رقم 396 �ملنطقة برج خليفة/�ر�ض - �ملنطقة �م �سقيم - رقم �لر�ض 27 و�لعائدة 
لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�سيات ن�ض �ملادة 152 من �للئحة �لتنظيمية لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية رقم 
75 ل�سنة 2018 وتعديلته ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

رئي�ص ال�ضعبة  بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13206 بتاريخ 2021/4/4 

اعالن بالن�ضر 
 1313/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سدهما/1-  يو�سف �سيف ر��سد حمرعني �ملهريي 2- حممد توفيق خليل 
�حلور�ين -  جمهويل حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سركة �ل �ي دي لتجارة �لكهربائيات �ض.ذ.م.م 
وميثله / مارون وديع مطر 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)867221.39( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 

رئي�ص ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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�سندباد  �إىل  �ــســنــدريــل  "من  مــعــر�ــض  ويـــقـــام 
:كل�سيكيات عربية و�أملانية" خلل �لفرتة من 
�أبريل وحتى 20 �سبتمرب 2021 يف �ملجّمع   4
بني  بحثياً  باأبوظبي و�لذي يعد تعاوناً  �لثقايف 
�مل�سري وجمموعة �لربديات يف برلني  �ملتحف 
و�لأكادميية  برلني"  يف  حــكــومــيــة  "متاحف 
و�لعلوم  لــلــعــلــوم  لــلــ�ــســبــاب  �لأملـــانـــيـــة  �لــعــربــيــة 

�لإن�سانية.

�لذي  �لــوقــت  �ملــعــر�ــض يف  هـــذ�  تنظيم  ويـــاأتـــي 
تعمل فيه �لإمار�ت و �أملانيا على تعزيز �لرو�بط 
�أبوظبي  �لثقافية بينهما وتو��سل جهود مركز 
للتبادل  كـــر�ٍع  مكانته  لرت�سيخ  �لعربية  للغة 

�لثقايف و�حلو�ر �لإن�ساين.
وتــتــنــّوع مــكــّونــات مــعــر�ــض "من �ــســنــدريــل �إىل 
ثنائي  و�أملانية"  عربية  كل�سيكيات  �سندباد: 
�لربديات  مــن  �لعربية"   / "�لإجنليزية  �للغة 

جرمي،  �لأخـــوة  حكايات  �إىل  �لقدمية  �مل�سرية 
�أعمال  �إىل  �ملتنبي  �لعربي  �ل�ساعر  �أعمال  ومن 
ـــــاين يوهان  �لــكــاتــب �ملــ�ــســرحــي و�لــــرو�ئــــي �لأمل
ليلة  �ألــف  حكايات  ومــن  غوته،  فــون  فولفغانغ 
�ملعا�سرة.  �مل�سورة  و�لق�س�ض  �لكتب  �إىل  وليلة 
مبا  عن�سر،   100 حــو�يل  �ملعر�ض  و�سيت�سّمن 
يف ذلك �سور طبق �لأ�سل ومو�د �أر�سيفية وكتب 
يف  �حلكومية  �ملتاحف  جمموعات  مــن  و�ألــعــاب 
برلني وغريها من �ملوؤ�س�سات مثل معهد جوته 
للرتجمة  كلمة  ومــ�ــســروع  �خلــلــيــج  منطقة  يف 
�لــــذي �ــســيــوفــر جمــمــوعــة خمـــتـــارة مـــن �لكتب 
لياأخذ  �ملعر�ض،  خــلل  �لأملانية  عن  �ملرتجمة 
عـــام من   4000 عــرب  �سّيقة  رحــلــة  �لـــــزّو�ر يف 
�جلو�نب  �ملــعــر�ــض  �سيبحر  �لــثــقــايف.  �لــتــاريــخ 
�ملـــ�ـــســـرتكـــة بــــني هـــــذه �لــقــ�ــســ�ــض و�حلـــكـــايـــات 
�مل�سرتكة للخري  �ملو�سوعات  �ل�سعبية، ويتناول 

و�ل�سر، و�لبطولة، و�لهجاء.
�سندباد  �إىل  �سندريل  من  معر�ض  وي�ستك�سف 
�أملانيا  بــني  �لثقايف  �لتبادل  ميّيز  �لــذي  �لتنّوع 
و�لعامل �لعربي، كما يغو�ض يف �لتقاليد �لأدبية 
و�ملوؤلفني  �لفنانني  تلهم  تز�ل  �لتي ل  �ل�سابقة 
�مل�سرية  �لق�س�ض  ذلـــك  يف  مبــا  �لــعــامل،  حـــول 
�لتي  �لطريقة  ووي�ستكار.  ل�سينوحي  �لقدمية 
وتف�سريها  �لق�س�ض  تكييف  خــللــهــا  مــن  مت 
ــح كــيــفــيــة �نــتــقــال �لأفــــكــــار عـــرب �لزمان  تــو�ــسّ
و�ملكان، وهو ما يت�سح �أي�ساً من ق�سة �ل�سندباد. 
كما �سيظهر �ملعر�ض �أوجه �لت�سابه يف �لتقاليد 
ن�سخ خمتلفة  وجـــود  �لــ�ــســرديــة، خا�سة يف ظــل 

من �سندريل يف �أملانيا و�سبه �جلزيرة �لعربية. 
خـــا�ـــض يف منطقة  قــ�ــســم  تــخــ�ــســيــ�ــض  و�ــســيــتــم 
�إمار�تيني  ملــوؤلــفــني  �لأطـــفـــال  لــكــتــب  �ملــعــر�ــض 
�ل�سعبية  و�لق�س�ض  �حلــكــايــات  مــن  م�ستوحاة 

�لإمار�تية �ملتو�رثة عرب �لأجيال.
وقال �سعادة �لدكتور علي بن متيم، رئي�ض مركز 
�أبوظبي للغة �لعربية �إن �لتبادل �لثقايف �سرورة 
بني  و�حلــو�ر  و�لتنمية  �لتقّدم  لتحقيق  حتمية 
من  �ملعار�ض  توؤكد  �إذ  و�لأمم  �ل�سعوب  خمتلف 
�لتي  �لإيجابية  �لنتائج  �أهمية  على  �لنوع  هذ� 
�لثقافات،  بــني  مــن خـــلل �حلــــو�ر  نــحــ�ــســدهــا 
فهي متنحنا من�سة لن�سارك ق�س�سنا وخرب�تنا 
وخماوفنا و�آمالنا وطموحاتنا. يف هذ� �ملعر�ض، 
�سنحتفي بجمهورية �أملانيا �لحتادية، وتاريخها 
�لثقافة  يف  �لغنية  و�إ�سهاماتها  �لطويل  �لأدبــي 
�لعاملية و�لعربية، ونتطّلع ب�سغف �إىل مزيد من 

�لتعاون �لثقايف �لأملاين.
�سفري  في�سر،  بيرت  �إرنــ�ــســت  �سعادة  قــال  بـــدوره 
جمهورية �أملانيا �لحتادية لدى �لدولة �إن فكرة 
تنظيم هذ� �ملعر�ض ن�ساأت بعد فرتة وجيزة من 
�أبوظبي  معر�ض  يف  �سرف  �سيف  �أملانيا  �إعــلن 
�إح�سار  ي�سعدنا  2021..و  للكتاب  �لــــدويل 
هذ� �ملعر�ض من مدينة برلني �لأملانية - �أر�ض 
يف  و�سركائنا  لأ�سدقائنا   - و�ملفكرين  �ل�سعر�ء 
�أبوظبي. وقال �إن �ملعر�ض يوؤّكد �لتز�م �لبلدين 
�لثقافة  �لثنائية يف جمالت  بتعزيز علقاتهم 
تفاعلية  من�سًة  .و�سيقّدم  و�لبحث.  و�لتعليم 
للتبادل �لثقايف باأ�سلوب �سّيق، و�سيفاجئ �لزّو�ر 

بعمق �لرو�بط بني ثقافاتنا. من جانبها قالت 
�لدكتورة  �لربوفي�سورة  �ملعر�ض،  على  �لقّيمة 
ي�ستهدف  �ملعر�ض  �إن  برلني  مــن  ليرب  فريينا 
�إظهار  �إىل  ي�سعى  كما  خــا�ــض،  ب�سكل  �لأطــفــال 
�أن جــــذور �لــتــقــالــيــد �لإمـــار�تـــيـــة �حلــديــثــة يف 
�لع�سور  �إىل  وتعود  �لق�س�ض قدمية جد�ً  �سرد 
�لـــقـــدميـــة، و�أنـــهـــا جــــزء مـــن �ــســبــكــة دولـــيـــة..و 
بــنــاء ج�سور  �ملــعــر�ــض مــن  �سنتمّكن مــن خــلل 

ثقافية بني �أملانيا و�لعامل �لعربي".
مــن جــانــبــه قـــال فــريــد مــعــجــري، مــديــر معهد 
مثل  �خليالية  "�لق�س�ض  �أبــوظــبــي:  يف  جــوتــه 
�ــســنــدريــل �أو حــكــايــات �ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة متتع 
قّر�ءها برو�يات من ثقافات �أو مناطق جغر�فية 

بعيدة غريبة وماألوفة يف نف�ض �لوقت.
 هناك هيكل م�سرتك غريزي: مغامر�ت �أبطال 

�لق�س�ض،
�لتي يجب  و�ملعارك  تو�جههم  �لتي  و�لأخطار   
عليهم �لفوز بها، وبالطبع نهاية �ل�سر و�نت�سار 

�خلري. 
هـــذ� هـــو �لــ�ــســبــب �لــــذي يــجــعــل �لــكــتــب يف هذ� 
�ملــعــر�ــض تــفــ�ــســح �ملـــجـــال لــلــحــو�ر حـــول مـــا هو 
خمتلف ثــقــافــيــاً ومـــا هــو مــ�ــســابــه، مبــا يف ذلك 

تطلعاتنا �مل�سرتكة".

�سندباد:  �إىل  �سندريل  مــن  معر�ض  �سيقّدم  و 
�لرب�مج  من  عــدد�ً  و�أملانية  عربية  كل�سيكيات 
مبا  �سو�ء،  حد  على  و�لكبار  للأطفال  �ملوجهة 
�سعبية  وحــكــايــات  خــر�فــيــة  "حكايات  ذلـــك  يف 
�أ�سبوعية تتناول ق�سة  م�سرتكة"، وهي فعالية 
�أو حكاية مــن حــكــايــات �لأخــــوة جرمي  عــربــيــة، 
�ملتحركة،  للدمى  �إىل عر�ض  بالإ�سافة  �لأملــان، 
كما �ست�سمل فّعاليات �ملعر�ض ور�ض عمل للكتابة 
للأطفال، و�لتي تهدف �إىل تنمية مهار�تهم يف 
تعّلم  �إىل  بالإ�سافة  �لق�س�ض،  ورو�يــة  �لكتابة 

كيفية �سناعة �لدمى �ملتحركة و�مل�سرح.
�سهرية  تفاعلية  عمل  ور�ــســة  �ملــعــر�ــض  ويــقــّدم 
�سي�ستمع  حــيــث  "�حلكو�تي"،  عـــنـــو�ن  حتـــت 
�ل�سندباد  عــن  �سعبية  حــكــايــات  �إىل  �لأطـــفـــال 
و�سندريل و�سينوهيا وغريها من �ل�سخ�سيات، 
لبع�ض  حلول  �إيجاد  يف  �لأطفال  �سي�سارك  كما 
�لق�س�ض.  هــذه  �أبطال  تو�جه  �لتي  �لتحديات 
"�لق�س�ض  حــمــلــة  �إطــــلق  �ملــعــر�ــض  و�سي�سهد 
وهي  ومــايــو،  �أبــريــل  �سهري  �مل�سرتكة" خــلل 
حملة م�سّغرة تهدف �إىل �لت�سجيع على �لقر�ءة، 
وذلك من خلل منح �لعائلت �لفر�سة لقر�ءة 
وت�سجيع  بينها،  فيما  �لأفكار  وتبادل  �لق�س�ض 

�أطفالها على �لقر�ءة و�ملطالعة.

من �سندريال اإىل �سندباد: كال�سيكيات عربية 
واأملانية ينطلق اليوم

تــنــظــم هــيــئــة �لــثــقــافــة و�لــفــنــون يف دبـــي "دبي 
للثقافة" يف �سهر �أبريل 2021، �سمن برنامج 

دبي للفنون �لأد�ئية، 
باقة من ور�ض عمل �فرت��سية متنوعة باإ�سر�ف 
�ملمثلة و�ملخرجة �للبنانية �حلائزة على جو�ئز، 
�ــســارة مــزهــر، د�عــيــة �ملــو�هــب �لــو�عــدة �ملهتمة 
ممتع  ب�سكل  �أوقــاتــهــا  و��ستثمار  �ملــ�ــســاركــة  �إىل 
�إىل تطوير  تــطــمــح  مـــبـــادرة  وذلــــك يف  ومــفــيــد 
�لــنــا�ــســئــة يف جمـــال �سناعة  �لأجـــيـــال  قـــــدر�ت 
�لدمى و�لأدو�ت �ملو�سيقية من مو�د م�ستخدمة 
و�لإبد�ع  �خليال  �آفــاق  وتعزيز  فنياً،  وتوظيفها 

�لفني لديها.
وتاأتي هذه �لور�ض �سمن �أحد �ملحاور �لقطاعية 

للثقافة"  "دبي  ��سرت�تيجية  طــريــق  خلــارطــة 
و�لـــهـــادف �إىل �كــتــ�ــســاف �ملــو�هــب �لــنــا�ــســئــة من 
�ملتحدة  �لــعــربــيــة  �لإمـــــــــار�ت  دولـــــة  مـــو�طـــنـــي 
و�إلهامها  و�لــدولــيــني،  �أر�سنها  على  و�ملقيمني 

ودعمها و�سقل مهار�تها،
من  جيل  تاأهيل  يف  �لإ�ــســهــام  �إىل  ت�سعى  حيث   

�ملبدعني يف جمال �لفنون �لأد�ئية،
 مبا يو�كب روؤيتها يف تعزيز مكانة دبي مركز�ً 
عاملياً للثقافة، حا�سنة للإبد�ع وملتقًى مزدهر�ً 

للمبدعني.
ويف ور�سة "�سناعة �سندوق م�سرح �لظل" �لتي 
"مايكرو�سوفت  برنامج  عرب  �ليوم  م�ساء  تقام 
عمر  من  �ل�سغار  مزهر  �لفنانة  تاأخذ  تيمز"، 

�ل�ساحر،  �لــدمــى  عــامل  �إىل  فــوق  ومــا  �لثامنة 
�إن�ساء م�سرحهم �خلا�ض  �إىل طريقة  لتعّرفهم 
با�ستخد�م  �لظلية  �ل�سور  على  حيوية  و�إ�سفاء 

�ل�سوء و�ل�سوت.
�لـــور�ـــســـة كيفية  هــــذه  �لأطــــفــــال يف  و�ــســيــتــعــلــم 
�لظل،  دمــى  و�سناعة  م�سرحهم،  �سندوق  بناء 
�خلا�سة،  قــ�ــســ�ــســهــم  خــلــق  مـــن  و�ــســيــتــمــكــنــون 

و�ختيار �سخ�سياتها. 
ولن ت�سهم هذه �لور�سة يف �إتاحة �لفر�سة �أمام 
�لفنون  جمـــال  يف  �سغفهم  ملــمــار�ــســة  �لأطـــفـــال 
�أي�ساً  لــهــم  �ــســتــ�ــســمــح  بـــل  �لــبــ�ــســريــة وحــ�ــســب، 

بتطوير مهار�ت �سرد �لق�س�ض لديهم.
غد�  �جلرة"  يف  �لــقــ�ــســة  "�سناعة  ور�ــســة  �أمــــا 

ف�ستحّفز خيال �لأطفال و�إبد�عاتهم عن طريق 
و�أحد�ث  ب�سخ�سيات  �خلا�سة  ق�س�سهم  كتابة 
زجاجية  جـــر�ر  يف  وو�سعها  خمتلفة،  و�أمــاكــن 

مزخرفة. 
وعـــنـــد �لنــــتــــهــــاء، �ــســيــكــون لـــديـــهـــم جـــر�رهـــم 
ي�ستطيعون  �لــتــي  /قــطــرمــيــز�ت/  �لــزجــاجــيــة 
ق�س�سهم  لي�ساركو�  ذهبو�،  �أينما  معهم  حملها 
مع �لأ�سدقاء و�لعائلة م�ستهدفة �لأطفال من 

�سن �لثامنة وما فوق �أي�ساً.
هذه  مـــن  ن�سيبهم  �أيــ�ــســاً  �ملــو�ــســيــقــى  وملــحــبــي 
�لـــور�ـــض، فــ�ــســوف يــتــمــكــنــون مـــن خـــلل ور�سة 
وقت  ق�ساء  للأطفال"  مو�سيقية  �آلـــة  "�سنع 
�آن معاً.  و�لإبـــد�ع، يف  و�ملتعة  باملرح  ر�ئــع مفعم 

على  �لور�سة  هذه  يف  �لأطفال  مزهر  و�ستعّرف 
ميكنهم  �لــتــي  �ملو�سيقية  �لآلت  مــن  �لــعــديــد 
يف  مــتــوفــرة  ب�سيطة  مـــو�د  بــا�ــســتــخــد�م  �سنعها 

�ملنزل.
 و�سيبتكر �لأطفال �آلت خمتلفة مثل "�لطبلة" 
و"ع�سا �ملطر" و"�لهارمونيكا" و"�لباجنو" من 
وي�سفون  تدويرها  يعيدون  م�ستخدمة  مــو�د 
يوم  �لور�سة  هــذه  وتقام  �إبد�عية.  مل�سات  عليها 
�لقادم وت�ستهدف �لأطفال من �سن  �أبريل   10

�لعا�سرة وما فوق.
ومــن خــلل هــذه �لــور�ــض �لــتــي تنظم عــن بعد 
مع  �سر�كتها  تفعيل  للثقافة" �إىل  "دبي  ت�سعى 
�سو�ء  �لأد�ئـــيـــة،  �لــفــنــون  جمـــال  يف  �ملخت�سني 

�أفر�د �أو موؤ�س�سات، لإتاحة �لفر�سة �أمام �جليل 
�جلديد ل�سكت�ساف مو�هبهم، و�كت�ساب خرب�ت 

حياتية ومهار�ت جديدة،
 �إ�سافة �إىل ن�سر قيم �جلمال و�ملرح و�ل�ستمتاع 
�لهادف فيما بينهم، وتعزيز ثقافة تدوير �ملو�د 
�ملنزل وحتويلها  �لتي ميكن �ل�ستغناء عنها يف 
�إىل  مبتكرة.  ومو�سيقية  م�سرحية  �أدو�ت  �إىل 

جانب ذلك، 
بذ�ئقة  �لرتـــقـــاء  يف  دور�ً  �لـــور�ـــض  هـــذه  تــلــعــب 
�لأطفال وت�سجيعهم على �حرت�م �لفن كاأ�سلوب 

حياة.
�لر�بط:  عـــرب  �لـــور�ـــض  �إىل  �لنــ�ــســمــام  ميــكــن 

https://bit.ly/3wgiT68

)دبي للثقافة( تنظم ور�س عمل لتعزيز اآفاق اخليال والإبداع لدى الأطفال
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اأعّلماأولديالتوا�صعوالحرتامو�صرورةاأنيكونوامثقفني

اأنابيال هالل: ال�ساحة الفنية كبرية
 وهي تت�سع للجميع

�لتي  بالبلبلة  ر�أيــــك  مــا   •
�أثــــــــــريت بــــعــــد ظـــــهـــــورك يف 
�ـــســـورة مـــع �لــفــنــان حممد 
رمــ�ــســان بــعــد �لنــتــهــاء من 
�لأخـــرية  �أغــنــيــتــه  ت�سوير 

)فري�سات�سي(؟
- مل �أ�سمع �أي بلبلة!

كمية  �نـــتـــقـــد  �لــــكــــل   •
�لــكــبــرية على  �لــــــــدولر�ت 
�إمكان  عـــن  وتـــ�ـــســـاءل  �لأر�ـــــــض 

م�ساركتك يف �لكليب؟
- وهل كلما َت�سّورُت مع فنان يعني 

�أنني �ساأ�ساركه كليباته؟!
لآخـــر  تــقــدميــك  جتـــربـــة  بـــني  تــقــارنــني  • كــيــف 
)�نت   )The Masked Singer( بــر�جمــك 
�لــتــي قّدْمِتها  �لــرب�مــج  �ــســائــر  مـــني؟( وجتــاربــك يف 

قبله؟
�سعيدة  وكـــنـــت  ـــاجـــحـــة،  ون جــــديــــدة  جتـــربـــة  كـــانـــت   -
بان�سمامي �إىل هذ� �لربنامج، لأن فكرته جديدة وكنُت 
بحاجة �إىل تقدمي بر�مج جديدة من نوعها ومه�سومة 
�لتي  �لرب�مج  �بتعدُت عن منط  �أنني  وخفيفة، عد� عن 

قّدْمُتها قبله.
برنامج  يف  �لنجوم  من  جمموعة  جمع  �أن  ترين  • هل 
�أو �مل�سرتكني  و�حد، �سو�ء على م�ستوى جلنة �لتحكيم 

كما يف �لربنامج هو يف ذ�ته م�سوؤولية على �ملقّدم؟
- كل جلان �لتحكيم �لتي كانت يف �لرب�مج �لتي �ساركُت 
فيها، منذ �أن بد�أُت �لتقدمي وحتى �ليوم، كانت متميزة 
يف  �ــســو�ء  �لأول،  �ل�سف  جنــوم  مــن  فنانيها  كــل  وكـــان 
يف  �سك  ول  �لغناء،  �أو  �ملو�هب  �أو  �ملو�سيقى  �أو  �ملو�سة 
�إىل  نظر�ً  وللربنامج  �إيّل  �إ�سافة  يعّد  �لأمــر  هــذ�  �أن 
قدرتهم �لحرت�فية على �إبد�ء �آر�ئهم وتقييم جتارب 
�مل�ساهري(  برنامج )ديو  �أن قدمت  و�سبق  �مل�سرتكني. 

وكان م�سرتكوه من �لنجوم كما جلنة �لتحكيم.
و�سابر  �ل�ساهر  كاظم  فيها  جلنة  بني  �لفارق  • ما 
�لــربــاعــي و�ــســرييــن عــبــد�لــوهــاب وبـــني جلــنــة �أخرى 
�لــــــــرد�د ومـــهـــنـــد �حلــــمــــدي و�سريين  تــ�ــســم حــ�ــســن 

عبد�لنور؟

- كلهم جنوم.
وكلٌّ منهم جنم يف �خت�سا�سه.

كاظم �ل�ساهر و�سابر �لرباعي و�سريين عبد�لوهاب وحتى �سريين عبد�لنور هم 
جنوم يف عامل �لغناء، �أما ح�سن �لرد�د فهو جنم يف �لتمثيل ومهند �حلمدي جنم 

يف �لإعلم.
كل هوؤلء �لنجوم �أ�سخا�ض موؤثرون على )�ل�سو�سيال ميديا( وهم ��ستطاعو� من 
خلل جتاربهم �ليومية �أن يكون يف ر�سيدهم عدد كبري من �ملتابعني. �إىل ذلك، 

فاإن �ل�ساحة �لفنية كبرية وهي تت�سع للجميع.
�لإمار�ت؟ يف  عائلتك  مع  �لإقامة  يف  �ست�ستمرين  • هل 

- ح�سلُت على �لإقامة �لذهبية يف دبي، وكل عائلتي موجودة يف �لإمار�ت، و�ليوم 
تتم �لإ�ساءة على �لإمار�ت لأنها تقّدم كل �خلري للمو�طنني �للبنانيني.

و�مل�ساو�ة بني �ملُو�ِطن و�ملُقيم م�ساألة �أ�سا�سية جد�ً.
زوجي يف �لإمار�ت منذ �لعام 2006 ولدينا بيت، ونحن نقيم فيها حالياً.

ونحن  دبــي  �ىل  �لأولد  مع  جميعاً  �نتقلنا  لبنان،  يعي�سها  �لتي  �لأو�ــســاع  ظل  يف 
م�ستقّرون فيها.

دبي؟ يف  وجودك  خلل  منها  ت�ستفيدي  �أن  ميكن  جديدة  فر�ض  من  • هل 
�إىل لبنان، حتى ي�سبح  �لآفــاق و�لفر�ض كثرية وكبرية يف دبي، و�أنتظر للعودة   -

�لو�سع �أف�سل و�أكر �أماناً.
لي�ض من �ل�سهل �أبد�ً على �أي منا �أن يرتك بيته و�أهله.

وهناك َمن يظن �أن َمن ي�سافر ويعي�ض خارج بلده �سريتاح �أكر، ولكن هذ� غري 
�سحيح، لأن َمن بقو� يف لبنان، هم مع �أهلهم ويف بيوتهم ويعي�سون يف �لبيئة �لتي 

ن�ساأو� فيها وو�سط �لأ�سياء �لتي �عتادو� عليها.
يف  منك  �لنجمات  وح�سد  بغرية  �أحياناً  ت�سعرين  هل  ور�ساقة،  وجمال  �أناقة   •

�لرب�مج �لتي تقدمينها؟
- �أنا ل �أفكر بهذه �لطريقة ول �أثق بوجود �لغرية و�حل�َسد و�لعني.

هذه �مل�سطلحات لي�ست موجودة ل يف قلبي ول تفكريي ولي�ست من طباعي.
كل منا لديه جماله وذوقه �خلا�ض وموهبة، وكل منا لديه ما يجعله متميز�ً عن 

�لآَخرين.
وبالن�سبة للجمال و�لر�ساقة فهي ِنَعم من رب �لعاملني.

�أنك  خ�سو�ساً  �لأ�سا�سي،  تخ�س�سك  جمال  يف  جنمة  يوماً  نر�ك  �أن  ميكن  • هل 
حتملني �سهادة دكتور�ه يف �حلقوق؟

- �أمتنى ذلك.
 IT’Sو �لوقت،  تاأّخر  مهما  ممكن  �سيء  كل  د�ئماً  و�أقــول  فاتني،  �سيء  ل  ولكن 

�سيء. �أي  على   NEVER TOO LATE
وجتربتك؟ خربتك  خلل  من  لأولدك  تقدمينها  �لتي  �لن�سيحة  • ما 

- �أعّلمهم �لتو��سع و�لحرت�م و�سرورة �أن يكونو� مثقفني، لأن �لثقافة هي �أهّم ما 
ميّيز �لإن�سان عن غريه.

عابد فهد كوميدي يف 
)ال�سنونو( ك�سيف �سرف

�إىل جانب )350 غر�م(، ي�سارك �لفنان عابد فهد ك�سيف �سرف يف م�سل�سل 
2021، وهو عمل  �لرم�ساين  �ملو�سم  �لذي �سوف يعر�ض يف  )�ل�سنونو(، 

كوميدي من كتابة وبطولة �لفنان يا�سر �لعظمة و�إخر�ج خريي ب�سارة.
ياأخذ  �أن  يلبث  ل  ولكنه  )كوميدي  �إنــه  �مل�سل�سل  يف  دوره  عن  فهد  ويقول 

منحى �آخر(.
كما ي�سري فهد �إىل �أنه �سبق له �أن قّدم �لكوميديا مع يا�سر �لعظمة، وقال 
)منذ �لعام 1982 ونحن نقّدم �لكوميديا مع يا�سر �لعظمة، وكل �أجز�ء 

)مر�يا( كانت كوميدية و�أنا �ساركت يف �أجز�ء منها(.
بعد  �ل�سغرية،  �ل�سا�سة  �إىل  �لعظمة  عودة  ي�سهد  )�ل�سنونو(  �أن  �إىل  ُي�سار 

�نقطاع د�م �سنو�ت عدة..

�أعـــربـــت �لــفــنــانــة �ملــ�ــســريــة يــ�ــســر� عــن �سعادتها 
م�سل�سل  عــرب  �جلـــديـــدة  �لــدر�مــيــة  بتجربتها 
15 حلقة  �ملـــقـــرر عــر�ــســه يف  �أهـــلـــيـــة(،  )حــــرب 
�لــعــمــل يف ت�سريح  �ــســهــر رمــ�ــســان، و��ــســفــة  يف 
قوية  �سر�عات  وي�سهد  بـ)�ل�سعب،  لـــ)�لــر�ي( 
�جلـــمـــهـــور على  ُيــقــبــل  �أن  و�أمتــــنــــى  وعــنــيــفــة، 

م�ساهدته، و�لإعجاب به(.
و�أ�سافت: )�مل�سل�سل وجبة در�مية قوية ود�سمة، 
و�أ�سكر  �ل�سا�سة،  على  قوي  ح�سور  له  و�سيكون 
�ــســركــتــي �ــســيــرنجــي و�لـــعـــدل جــــروب، عــلــى هذ� 

�لعمل(.
طبيبة  �سخ�سية  تــــوؤدي  �لــتــي  يــ�ــســر�،  و�أردفـــــت 
متلحقة،  �أحــــد�ثــــاً  )�ــســتــ�ــســاهــدون  جتــمــيــل: 
باأعمال  �لـــتـــو�جـــد  عــلــى  د�ئـــمـــاً  و�أنـــــا حــريــ�ــســة 
ر�سائل  متميزة وخمتلفة وحتمل يف م�سمونها 

جديدة(.
�لكاتب  �أهلية(  )حــرب  موؤلف  قــال  جانبه،  من 
لـ)�لر�ي(:  عادل  �أحمد  �مل�سري  و�ل�سيناري�ست 

�جتماعية،  در�مــــا  )نـــقـــّدم 
فيها �سر�عات قوية ت�سل 
من  وهـــــي  �لـــعـــنـــف،  �إىل 
بعيدة  ولي�ست  �لـــو�قـــع، 
و�ستكون  �لـــنـــا�ـــض،  عـــن 
�لنا�ض،  حـــديـــث  حمــــور 
نــتــيــجــة �لــتــقــلــبــات من 

حلقة �إىل �أخرى(.
�إىل  ــلــ�ــســل  �ملــ�ــس ويـــ�ـــســـم 
جــانــب يــ�ــســر�، كــــًل من 
و�أروى  خـــيـــاط  بـــا�ـــســـل 
جـــــودة، وعــــدد �آخــــر من 
�لنجوم �ل�سباب، وهو من 
�إخر�ج �سامح عبد�لعزيز، 
و�سوف ُيعر�ض على )�سي 
بــي �ــســي(، �لــتــي بـــد�أت يف 
بث  عرب  للعمل  �لرتويج 

لقطات منه.

تقدميخاللمنهاللاأنابيالخا�صْتهاوناجحةجديدةاإعالميةجتربة
فيه صارك� ال��ذي )م��ني؟ ان��ت( )The Masked Singer( برنامج
اأو اللجنة يفصواء� خمتلفةجمالتمنالعرب النجوم منكبريعدد

امل�صرتكني.
يفكثريةالفر�ص اأن اأو�صحت دبي يفحاليًاتقيم التي هالل
يعي�ص اأن الإن�صان على ج��دًا ال�صعب من ولكن( الإم���ارات
الذي الوطن وعن اأهله عن بعيدًا يكون لأنه ،بلده خارج

عا�صوتربىفيه(.
جلانكانتقّدمْتهاالتيالربامجكلاأناإىلهالللفتتكما

التحكيمفيهامتميزةوجنومهامنال�صفالأول.

ي�سرا.. �سعيدة 
بتجربتها الدرامية 

)حرب اأهلية(
به،  ي�سارك  �لــذي  �جلــديــد  �لعمل  مغنية،  با�سم  �للبناين  �لفنان  روج 
م�سل�سل "للموت"، من خلل م�سهد لدوره يف �سفحته �خلا�سة على 
و�أرفقه بتعليق كتب فيه:  �لتو��سل �لجتماعي،  موقع 
م�سل�سل  يف  لدوري  ثانية،   12 من  �سغري،  "فيديو 
للموت، �سخ�سية عمر، يعر�ض قريباً يف رم�سان".

ل�ساحبها  للإنتاج  فيلمز  �إيغل  �سركة  �أن  يذكر 
�لبو�سرت�ت  �أطلقت موؤخر�ً  �سنان  �ملنتج جمال 
�لذي  "للموت"،  مل�سل�سل  �لأوىل  �لر�سمية 
لعام  �ملبارك  رم�سان  �سهر  �سيعر�ض خلل 
�للبنانية  �ملمثلة  بــطــولــة  مــن   2021
ماغي بوغ�سن و�ملمثلة د�نييل رحمة 
و�ملمثلني  مــغــنــيــة  بــا�ــســم  و�ملـــمـــثـــل 
�لقي�ض، حممد  �ل�سوريني خالد 
�لأحـــمـــد، بـــال�ـــســـرت�ك مع 
�ملـــمـــثـــلـــني فـــــــــادي �أبـــــي 
�سباغ،  و�ـــســـام  �ــســمــر�، 
فيفيان  كــارول عبود، 
�أحمد  �أنــطــونــيــو�ــض، 

�لزين.

با�سم مغنية 
يروج مل�سل�سل 

)للموت(
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نتائج واعدة لختبار اأول 
لقاح م�ساد ل�سرطان الدماغ

�أظهرت �ملرحلة �لأوىل للختبار�ت �ل�سريرية على �لب�سر، لأول لقاح م�ساد 
ل�سرطان �لدماغ �بتكره علماء من �أملانيا، نتائج و�عدة.

وت�سري جملة Nature، �إىل �أنه كما هو معلوم تظهر �خلليا �ل�سرطانية 
�ملناعة تتعرف عليها وتدمرها، ويف  �لإن�سان يوميا، ولكن خليا  يف ج�سم 
تتمكن من  ل  �أو  عليها  �ملناعة  تتعرف خليا  ل  ما  ل�سبب  �لأحيان  بع�ض 

تدمريها، وحينها يظهر �لورم يف �جل�سم وينمو.
�جل�سم  مناعة  منظومة  حتفيز  يف  لل�سرطان،  �مل�ساد  �للقاح  فكرة  وتكمن 
يحقن  ذلــك  �أجــل  ومــن  ظهورها.  عند  �ل�سرطانية  �خلليا  مكافحة  على 
�ل�سرطانية، وغري  بروتني موجود يف �خلليا  بلقاح يحتوي على  �جل�سم 
موجود يف �خلليا �ل�سليمة. هذ� �لربوتني بحد ذ�ته ل ي�سكل �أي خطورة، 
بيد �أن منظومة �ملناعة تعتربه ج�سما غريبا دخل �جل�سم، فتبد�أ مبهاجمته 
�لربوتني  هــذ�  مهاجمة  يف  �ملناعة  خليا  تقوم  لذلك  ونتيجة  لتدمريه. 

�أينما وجد، �أي �أنها يف �لو�قع تهاجم �خلليا �ل�سرطانية.
�لدماغ،  ل�سرطان  م�ساد  لقاح  �بتكار  من  موؤخر�  �أملانيا  من  علماء  ومتّكن 
�لرئي�سي لهذ�  �لب�سر. و�لهدف  باختباره على  �ل�سحية  �ل�سلطات  �سمحت 
�للقاح هو �لورم �لدبقي �ملنت�سر، �لذي ي�سعب علجه بالطرق �لتقليدية. 
%70 من  �أكــر من  �لــورم عند  ولكن ي�سهل علجه مناعيا: لأن خليا 
�خلليا  يف  موجودة  غري  و��سحة،  بروتينية  علمة  على  حتتوي  �ملر�سى 

�ل�سليمة، و�للقاح ي�ستهدف هذه �خلليا بالذ�ت.
�لدبقي  بالورم  �إ�سابتهم  �سخ�ست  مري�سا   33 �أن  �إىل  �لباحثون،  وي�سري 
�ــســاركــو� يف هـــذه �لخـــتـــبـــار�ت، كــانــت خــليــا �لــــورم حتــتــوي عــلــى �لطفرة 

�ملرغوبة، ح�سلو� جميعا على �لعلج �لتقليدي و�للقاح �لتجريبي.
خطورة  ي�سكل  �للقاح  كــان  �إذ�  ما  معرفة  �لختبار  هــذ�  من  �لهدف  وكــان 
على �ل�سحة �أم ل، ومدى قدرته على حتفيز خليا �ملناعة. وهذه �ستدر�ض 
لحقا. و�ت�سح من �لنتائج �أن �للقاح �آمن ول ي�سكل �أي خطورة، حيث بعد 
م�سي ثلث �سنو�ت على �لدر��سة بقي %84 من �ملر�سى �ملتطوعني على 

قيد �حلياة، وهذه ن�سبة جيدة للمر�سى �مل�سابني ب�سرطان �لدماغ.
وي�سري �لباحثونن �إىل �أن �ل�ستجابة �ملناعية لوحظت لدى 30 من �ملر�سى 
)%91(، حيث �كت�سفت يف دمائهم خليا مناعية "متدربة" على مهاجمة 
�لــربوتــني �ملــعــني. وتوغلت هــذه �خلــليــا بــاعــد�د كــبــرية يف �لـــورم، بحيث 
ت�سخم كثري�. وظهر �أن �لورم مل يتطور خلل ثلث �سنو�ت لدى �ملر�سى 
�لذين كانت عندهم ��ستجابة مناعية بن�سبة %82، ونف�ض �ل�سيء لوحظ 

لدى مري�ض و�حد مل تكن له ��ستجابة مناعية.
بــني جمموعة  مــقــارنــة  لإجــــر�ء  �لتالية  �ملــرحــلــة  �لــبــاحــثــون، يف  ويخطط 
�للقاح  على  ثانية حت�سل  �لتقليدي فقط وجمموعة  �لعلج  على  حت�سل 
�للقاح يف  فعالية  �أجــل حتديد مدى  �لتقليدي، من  �لعلج  �إىل  بالإ�سافة 

مكافحة �ل�سرطان.

دولتي بني تقع التي الأوروبية الدولة ا�صم هو ما �
فرن�صاواأ�صبانيا؟

دولة �أندور�.
�كمهوعددالعظماتالتييتكونمنها�صمكةالقر�ص؟

ل يوجد ـ �سفر.
احلديثةالدولةع�صريففرعونيةملكةاأولهيمن�

قامتباإر�صالبعثاتجتاريةلبالدبونت؟
�مللكة حت�سب�سوت.

؟واحةكلمةمعنىما�
هذه �لكلمة فرعونية �لأ�سل وقد �سمى بها �لفر�عنه كل مكان يقع عند 

عني ماء يف �ل�سحر�ء 

• هل تعلم �أن عظام �حلمامة تزن �أقل من ري�سها.
• هل تعلم �أن �لديك ل ميكنه �أن ي�سيح �إل بتمديد رقبته.

• هل تعلم �أن �لدلفني ميكنها �سماع �لأ�سو�ت حتت �ملاء عن بعد 24 كيلومرت.
• هل تعلم �أنك حترك 72 ع�سلة عندما تتحدث.

• هل تعلم �أن ليوناردو د�فين�سي ��ستغرق 10 �سنو�ت لر�سم لوحة �ملوناليز�.
• هل تعلم �أن �ملر�ض �لأكر �إنت�سار� هو ت�سّو�ض �لأ�سنان.

• هل تعلم �أن �لأفوكادو حتتوي على �سعر�ت حر�رية �أكر من �أي فاكهة �أخرى.
• هل تعلم �أن �لأمريكيني ياأكلون 18 مليار قطعة نقانق هوت دوغ كل عام.

�لزنبق. عائلة  �إىل  ينتمي  �لب�سل  �أن  تعلم  • هل 
�آ�سيا. قارة  من  تاأتي  �لعامل  يف  �لورود  من   80% •

�لعامل. يف  حميط  �أكرب  هو  �لهادي  • �ملحيط 
متو�سط. بحجم  د�خله  يف  �للوؤلوؤ  ليت�سكل  �سنو�ت   5 �ملحار  • ي�ستغرق 

املحتال
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امل�صم�ص

�ملح  على  حتتوي  �مل�سم�ض  مــن  غــر�م  فاملائة  �ل�سيف،  فــو�كــه  ��سهر  مــن 
و�لبوتا�سيوم  و�لكال�سيوم  و�حلديد  �لفو�سفور  وخ�سو�سا  معدنية  كثرية 
13 غر�ما  C، ويوجد يف �مل�سم�ض  B وفيتامني  A  وفيتامني  وفيتامني 
من �ل�سكر و1 غر�م  بروتني و30 مليغر�م دهون و20 غر�م كال�سيوم و20 

مليغر�م حديد و�لياف. 
فو�ئده: 

- يفيد يف تعديل �حلمو�سة �ل�سارة �لباقية يف �جل�سم من بع�ض �لغذية. 
- من �قوى �لعو�مل �لنباتية يف تقوية �لعظام و�لن�سجة لأنه يزيد من 

ن�ساطها ومنوها. 
- يزيد من قوة �جل�سم �لدفاعية للأمر��ض. 

�لــكــبــد و�لعــ�ــســاب ويقوي  �لـــدم وين�سط وظــائــف  فــقــر  - مفيد يف حــالــة 
�ل�سعر. 

حدث يف �حدى �ملدن �لقدمية �ن �حد �لرجال �لفقر�ء ويدعي هوز�ن جل�ض ذ�ت يوم يحادث نف�سه ويت�ساءل �إىل 
متى �سيظل على هذ� �لفقر، ملاذ� ل يعي�ض مثل من حوله �سعيد� غنيا ي�ستطيع �ن يجد كل ما يتمناه .. ف�سمع 
من يرد عليه ويقول له : عليك �ن ت�سلك طريق �حليلة لتغتني وتعي�ض �سعيد�، فنظر حوله فوجد �سيطانه وقد 
ظهر له يف مر�آته وهو يبت�سم �بت�سامة خبيثة فقال لل�سيطان: وما هي تلك �حليلة �لتي �عي�ض بها غنيا، �بت�سم 

�ل�سيطان وتركه و�ن�سرف وطو�ل �لليل و�لرجل من�سغل يفكر حتى جاءت �لفكرة .
يف �ليوم �لثاين تظاهر باملر�ض فاخذ جري�نه و��سدقاءه ياأتون للطمئنان عليه ومنحه بع�ض �لطعام وهنا بد�أ 
تنفيذ خطته، فاختار �حدهم وكان معروفا بني �لنا�ض بالرثرة و�نه ل يكتم �سر� وقال له: يا �سديقي �لعزيز 
�ساأموت هنا دون �ن �عي�ض ولو ليومني.. رغم �ين ��ستطيع لو �ملك �سحتي �ن �عي�ض ملكا.. فاأ�ستغرب �لرجل 
وقال: كيف، فقال له هوز�ن �نه �سري، �سري �خلا�ض �لذي ل �بوح به �ل ملن يدفع �لكثري وغم�ض عيناه وتظاهر 

بالنوم و�ملر�ض �ل�سديد.
ذهب �لرجل �يل �حد �لثرياء وقال له لقد عرفت �ن لدي هوز�ن �سر كبري من يعرفه ي�سبح �غني �لغنياء لكن 
يجب �ن يدفع له �لكثري ليعرفه. فقال �لغني: ح�سنا �سرنى.. وذهب �لغني �يل هوز�ن وتناق�سا ثم قرر �ن يدفع 
لهوز�ن ع�سرة �لف قطعة ذهبية ويرتك له �ل�سر وهو كنز خمبئ يف كهف جبلي �غلق عليه بقطعة كبرية من 
�حلجر ي�سم كنوز �مللك �ل�سابق لتك �ملدينة وهو يقدر مبئات �لوز�ن من �لذهب و�جلو�هر من يذهب للبحث 

عنه يذهب يف ليلة قمرية .
�حذ هوز�ن �لنقود وطلب من �لغني �ن ل يبوح بال�سر ويف خلل ��سبوع كان هناك ع�سرة من �لغنياء كل منهم 
دفع لهوز�ن ع�سرة �لف قطعة ذهبية ويعي�ض يف �نتظار �ول ليلة قمرية وهي تاأتي بعد ��سبوع.. وقبل �ن مير 
ذلك �ختفى هوز�ن وذهب �ىل مدينة ل يعرفه فيها �حد ليعي�ض عي�سة �مللوك ويفتتح جتارة كبرية وياتي منها 
بارباح ل ح�سر لها لكنه كان يعي�ض مهدد بانك�ساف �مره فكثري� ما �سمع من �مه �ن �لدنيا �سغرية فهل ياتي 
يوما يعرف �لنا�ض فيه حقيقة هذ� �ملحتال وهل وجد �لع�سرة �لغنياء كنزهم �ملدفون حتت �سفح �جلبل يف ليلة 

قمرية.

قال طبيب �لأع�ساب �لرو�سي، يفغيني �سوكوف، �إن 
و�سعية ج�سم �لإن�سان �أثناء �لنوم، تلعب دور� مهما 

يف �سحة �لقلب و�جلهاز �لتنف�سي.
و�أو�سى يفغيني يف مقابلة مع �سحيفة "�أرغومنتي 
�لأميـــن  �جلـــانـــب  عــلــى  بــال�ــســتــلــقــاء  فاكتي"،  �ي 
وثــنــي �لــ�ــســاقــني و�لـــذر�عـــني قــلــيــل، مــو�ــســحــا �أن 
�ل�سغط  و�لرئتني من  �لقلب  تقي  �لو�سعية  هذه 

وجتعله يف و�سعية مريحة.
بالإ�سافة �إىل ذلك، حث �سوكوف على جتنب �لنوم 

�ل�سخ�ض  يدير  �لو�سع  هــذ�  لأنــه يف  �لبطن،  على 
�لتو�ء  �إىل  يــــوؤدي  و�حــــد، ممــا  جــانــب  �إىل  ر�أ�ـــســـه 

�ل�سر�يني و�لأوردة يف �لرقبة.
كما �أو�سى �لطبيب بتجنب �لنوم على �لظهر نظر� 
�ل�ساقني  تــكــون  �لو�سعية  هــذه  يف  �ل�سح�ض  لأن 
و�سع  يف  �جل�سم  يجعل  ما  م�ستقيمة،  و�لــذر�عــني 
يرتخي  �أن  ميكن  ذلــك  �إىل  بالإ�سافة  مريح  غري 
ب�سكل  �لتنف�ض  ويــعــيــق  �حلــلــق  �آخـــر  �إىل  �لــلــ�ــســان 

خطري.

الو�سعية الأف�سل للج�سم 
خالل النوم
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