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الريا�ضة والتغذية حتمي من �ضمور الع�ضالت

يبد�أ �ضمور الع�ضالت ب�شكل تدريجي وغالباً ما ال يتم مالحظته ،لأنه
ال ي�سبب �أي �أمل ،لكن القوة اجل�سدية تتناق�ص ب�سببه ب�شكل مطرد.
وتبد�أ �أعرا�ضه يف الظهور عند مالحظة عدم القدرة على �أداء املهام
اليومية ال�سابقة على النحو ،الذي كانت تتم معه من قبل ،ف�صعود
ال��درج ي�صبح �أم��راً �صعباً ،وكذلك حمل الأغرا�ض .وميكن مواجهة
هذه امل�شاكل من خالل ممار�سة الريا�ضة والتغذية ال�صحية.
وقال عامل الريا�ضة الربوفي�سور يورجن جي�سينج من جامعة كوبلنز-
النداو الأملانية �إنه من املهم معرفة �أن كتلة الع�ضالت تقل بداية من
�سن الثالثني تقريباً .ويفقد الأ�شخا�ص ،الذين تزيد �أعمارهم عن
 70ع��ام�اً ،ح��وايل  3%من ق��وة ع�ضالتهم �سنوياً ،والتي تزيد
ملن ي�لازم الفرا�ش لفرتة طويلة ،على �سبيل املثال �أثناء الإقامة يف
امل�ست�شفى .ويف مثل هذه احلاالت ،غالباً ما يكون املر�ضى �أ�ضعف من
�أن يتمكنوا من الوقوف على �أقدامهم .وميكن �أي�ضاً �أن تت�سبب بع�ض
احل��االت املر�ضية مثل ال�سرطان ومر�ض االن�سداد ال��رئ��وي املزمن
و�أمرا�ض القلب والكلى املزمنة يف فقدان كتلة الع�ضالت وقوتها.

�أيهما �أف�ضل ..القهوة يف ال�صباح �أم بعد الظهر؟

قد يكون لكل �إن�سان مولع ب�شرب القهوة طقو�سه اخلا�صة ،ولكن قد
يكون هناك وقت معني من اليوم هو الأمثل ،ف�أولئك الذين يعتمدون
على القهوة للبقاء متيقظني يف العمل هم على دراية تامة بفوائدها.
فهي حتفز اجلهاز الع�صبي يف اجل�سم ،وت�ساعد على الرتكيز ب�شكل
�أف�ضل .وال يقت�صر الأمر على اجلانب الإيجابي �إذ �إن هناك جوانب
�سلبية � ً
أي�ضا .فقد يعاين الذين ي�ستهلكون الكثري من الكافيني من
�آثار جانبية �سلبية مثل تزاحم الأفكار والكلمات ،وت�شنجات الع�ضالت،
والغثيان ،والقلق ،والأرق .ويف املقابل ،فمن املعلوم �أن ال�شعور باليقظة
بعد فنجان من القهوة ميكن �أن ي�ستمر ملدة متو�سطها �ست �ساعات.
وهنا تكمن �أهمية التوقيت يف ال�صباح �أو خالل بعد الظهر .لذلك
فال�س�ؤال املهم ال��ذي ميكن طرحه :ما �أف�ضل وق��ت يف اليوم ل�شرب
القهوة �إذا كنا نرغب يف احل�صول على �أف�ضل طاقة ممكنة يف العمل؟
واجل��واب عن ه��ذا ال�س�ؤال متوفر ل��دى الباحثني وخ�براء التغذية
الذين يرون �أن التوقيت املثايل يتعلق بعمر الإن�سان .بالن�سبة لل�شباب
�أظ �ه��رت درا� �س��ة ن�شرت ع��ام � 2016أج��ري��ت على جمموعة طالب
جامعيني يتناولون القهوة بانتظام �أنها �أ�سهمت يف تعزيز �أداء الذين
ي�شربون القهوة يف ال�صباح يف االمتحانات التي مت اختبار ذاكرتهم
فيها بني ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحاً والثانية ظهراً على عك�س الذين
ي�شربون القهوة خالل فرتة بعد الظهر� .أما فيما يتعلق بكبار ال�سن
الذين يعانون من انخفا�ض يف �أداء الذاكرة يف الفرتة ال�صباحية فقد
�أظ�ه��رت درا��س��ة �أج��ري��ت ع��ام  2002على الأ�شخا�ص الذين تزيد
�أعمارهم عن  65عامًا �أن فنجا ًنا واحدًا من القهوة ،مت تناوله قبل
 30دقيقة من االختبار �أدى �إىل ارتفاع ملحوظ يف الأداء.

التوتر ال�شديد ...من �أ�سباب طنني الأذن امل�ستمر
قالت الرابطة الأملانية لأطباء الأنف والأذن واحلنجرة �إن طنني الأذن
يعني �سماع �ضجيج �صاخب يف الأذن ،ما ميثل �إزعاجاً كبرياً للمري�ض.
و�أو��ض�ح��ت ال��راب�ط��ة �أن طنني الأذن ل��ه �أ��س�ب��اب ع��دة� ،أب��رزه��ا التعر�ض
ل�ضو�ضاء �شديدة لفرتة زمنية طويلة ،ومعاجلة املخ للإ�شارات ال�صوتية
ب�شكل �سيء ب�سبب التهاب �أو ورم ،و�أمرا�ض الأذن كالتهاب الأذن الو�سطى
�أو ت�صلب الأذن الو�سطى ،والتغريات الطارئة على �ضغط الدم� ،أو م�شاكل
الأ�سنان والفك مثل ت�آكل الفك ،وال�شد �أو الإ�صابات بالفقرات العنقية.
يهدد بفقدان ال�سمع :كما قد يكون طنني الأذن �أث��راً جانبياً لبع�ض
الأدوية مثل م�ضادات االكتئاب و�أدوية الروماتيزم و�أدوية عالج ارتفاع
�ضغط ال��دم .وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،قد يرجع طنني الأذن �إىل التوتر
النف�سي ال�شديد .وعلى �أية حال ينبغي ا�ست�شارة الطبيب يف حال ا�ستمرار
طنني الأذن لأك�ثر من ي��وم ،خا�صة �إذا ك��ان م�صحوباً بخدر (تنميل)،
حيث يُنذر ذلك بفقدان ال�سمع .متى يجب ا�ست�شارة الطبيب؟ ويقوم
الطبيب ب�إجراء فح�ص لل�سمع ،ويف حال التحقق من الإ�صابة بطنني
الأذن ،ف�إنه ع��ادة ما يتم �إعطاء املري�ض �أدوي��ة مُزيلة للتورم وحمفزة
ل�سريان الدم .وبعد حتديد ال�سبب احلقيقي الكامن وراء طنني الأذن،
يبد�أ عالجه على الفور .و�إذا �أظهر الفح�ص �أن طنني الأذن ال يرجع �إىل
�سبب ع�ضوي ،فيمكن حينئذ اللجوء �إىل العالج النف�سي.

زيت �شجرة ال�شاي
يحارب البثور
ي �ت �م �ت��ع زي� ��ت � �ش �ج��رة ال �� �ش ��اي (Tea
 )Tree Oilب�ف��وائ��د ج� ّم��ة لل�صحة
واجل �م ��ال ع�ل��ى ح��د � �س ��واء ،ن �ظ��راً لأنه
ميتاز بت�أثري م�ضاد للبكترييا ومثبط
لاللتهابات ومُعقم وق��ات��ل للفطريات،
كما �أنه ي�ساعد على �شفاء اجلروح.
�أوردت جملة " "Elleاملعنية بال�صحة
واجل �م��ال �أن ��ه بف�ضل ه��ذه امل��زاي��ا ،يعد
زيت �شجرة ال�شاي �سالحاً فعا ًال ملحاربة
م�شاكل الب�شرة مثل حب ال�شباب والبثور
والر�ؤو�س ال�سوداء.
ويعمل زي��ت �شجرة ال���ش��اي �أي���ض�اً على
تعقيم فروة الر�أ�س ،ومن ثم ي�ساعد يف
الق�ضاء على ق�شرة ال��ر�أ���س ومواجهة
ت�ساقط ال�شعر ،كما �أن��ه يخل�ص جذور
ال�شعر من بقايا م�ستح�ضرات العناية
والت�صفيف ،الأم ��ر ال��ذي ي�ساعد على
منو ال�شعر وزيادة كثافته.
ومن ناحية �أخ��رى ،ي�ساعد زيت �شجرة
ال�شاي يف عالج التهاب اللثة والتخل�ص
من الرائحة الكريهة املنبعثة من الفم.
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 5طرق طبيعية
للتخل�ص من رائحة
الأطعمة املقلية

� 7أ�شياء عليك فعلها عندما
تعتذر� ..أنا �آ�سف ال تكفي
يعتقد كثري من الأ�شخا�ص �أن عبارة �أنا �آ�سف تكفي لالعتذار من �شخ�ص ما عند
ارتكاب خط�أ جتاهه ،لكن علماء النف�س ي�ؤكدون �أن ذلك غري كاف لإ�صالح
العالقة مع ال�شخ�ص الذي �أخط�أت بحقه .ن�ستعر�ض هنا � 7أم��ور هامة
عليك فعلها و�أنت تعتذر عن خط�أ ارتكبته بحق �شخ�ص ما.
�إن �أف�ضل طريقة للقيام بذلك هي
ال تخرتع الأعذار
قد يكون من املغري الدفاع عن نف�سك و�شرح الأ�سباب التي �إبداء التعاطف .قل �أ�شياء مثل "ال
دفعتك للخط�أ بحق �شخ�ص ما و�أن��ت تقدم له االعتذار ،ب��د �أن ذل��ك ك��ان �صع ًبا عليك"� ،أو
"�أنا �آ�سف �أن كلماتي �أو �أفعايل �سببت
لكن هذا قد ي�ضعك يف ورطة حقيقية.
يقول املعالج النف�سي جوناثان �ألربت ،ال حتاول �أن ت�شرح لك الأمل".
�سبب ارت�ك��اب��ك خل�ط��أ م��ا .ب ��د ًال م��ن ذل ��ك ،ك��ن مبا�ش ًرا.
اع�ت�رف بخطئك .ك�م��ا ي�ج��ب عليك �أي��ً��ض��ا االب�ت�ع��اد عن افعل �شيئا
كلمات مثل (لكن ،لو ،فقط) لأن هذه التعبريات تزيد من يف حني �أن االعتذار ال�شفهي مهما ،ف�إن الكلمات
ب ��دون ف�ع��ل ال م�ع�ن��ى ل �ه��ا .ي �ق��ول �أل �ب��رت" :قل
الأذى.
لل�شخ�ص ال��ذي تعتذر منه م��ا الإج ��راءات التي
�ستتخذها ملحاولة حت�سني الأمور؟".
عرب عن الندم
ي�ق��ول ديني�س م��اي��رز ،امل��دي��ر ال��وط�ن��ي خل��دم��ات ال�صحة ومي�ك��ن ان تطلب م�ن��ه ب�شكل مبا�شر م��ا الذي
ال�سلوكية يف ��ش��رك��ة م��اراث��ون ه�ي�ل��ث" :يجب �أن ي�شمل عليك فعله لت�صحيح العالقة؟
االعتذار احلقيقي التعاطف والندم احلقيقي".
وي�ضيف �أن "جمرد قول� :أنا �آ�سف ،قد يبدو عدمي املعنى هل حاولت االعتذار على خط�أ ارتكبته...
دون ال�شعور احلقيقي بالندم وراءه" .لكن كيف ميكنك �إليك �أف�ضل طريقة لالعتذار
التعبري عن الندم؟ قل �أ�شياء مثل "�أمتنى �أن �أعيدها"� ،أو تعترب القدرة على االعتذار من �أهم �آداب ال�سلوك
االجتماعي ،كما �أنه هناك طرق عديدة متكنك
"�أمتنى لو كنت قد فكرت مب�شاعرك".
من اكت�ساب مهارة االعتذار ب�أدب ورقي.
وال ميكن لأحد �أن يكون على �صواب دائما لهذا
كن ب�سيطا
يقدم كثري من النا�س عند االعتذار تف�سريات ومربرات جمع موقع Gentleman’s Gazette
غ�ير ��ض��روري��ة لأفعالهم �أو كلماتهم امل�سيئة للآخرين بع�ض الن�صائح لت�صبح ق��ادرا على االعتذار
مبنية عل هواج�س غري حقيقية .لذا ،ين�صح اخلرباء بعد ب�شكل حمرتف.
 .1االعرتاف باخلط�أ ف�ضيلة
احل�شو والتزلف ،ولأن ذلك يخفف من معنى اعتذارك.
ً
ب�سيطا .واالعتذار ب�صدق ه �ن��اك ر�أي ��س��ائ��د �أن االع �ت ��ذار ه��و عالمة
يقول مايرز" :اجعل اعتذارك
�ضعف ،لكن ه��ذا الأم��ر غري �صحيح فعدم
عن �سلوكك هو �أف�ضل طريقة لإقناع ال�شخ�ص الآخر".
االع� �ت ��راف ب��اخل �ط ��أ ي� ��دل ع �ل��ى ه�شا�شة
�شخ�صيتك ،ف���س�ت�ب��دو وك ��أن��ك �شخ�ص ال
كن دقيقا
من ال�ضروري �أن حتدد ما الذي تعتذر عنه .يقول �ألربت :يقدر على حتمل م�س�ؤولية �شيء.
"�إن ق��ول عبارة �أن��ا �آ��س��ف ،ب�شكل ع��ام� ،أم��ر غري جمد يف ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ع��دم االع �ت��ذار يظهر
االعتذار .عليك حتديد اخلط�أ الذي تريد االعتذار عنه �أن ��ك ت�ق��در م���ش��اع��رك �أك�ث�ر م��ن م�شاعر
على وج��ه اخل�صو�ص ،فهذا يجعله �أك�ثر �إقناعا للطرف الآخ ��ري ��ن� ،أم ��ا االع �ت ��ذار ف�ه��و بالطيع
ي�ت�ط�ل��ب ع �م�لا ن�ف���س�ي��ا � �ش��اق��ا ،وه ��و يف
الآخر".
النهاية دليل �أنك �شخ�صية قوية.
 .2لالعتذار فوائد عدة
كن �صادقا
�إن �أب�سط الطرق و�أكرثها �صد ًقا لالعتذار هي التحدث م�ن�ه��ا �أن ��ك �ستتعلم ك�ي��ف ت�ت�ع��ام��ل م��ع الآخ ��ر
من القلب .ويقول �أل�برت" :ال تخف من �إظهار امل�شاعر .ب �ط��ري �ق��ة �أك�ث��ر ت �ه��ذي �ب��ا وت �ت �ع��رف ع �ل��ى الأم� � ��ور املهمة
ه��ذه ه��ي خ�ط��وت��ك الأوىل يف �إ��ض�ف��اء ال�ط��اب��ع الإن�ساين لل�شخ�ص الآخ��ر ول��ك يف �أي ع�لاق��ة ،وه��ذا يخلق توازنا
عليك و�إظهار ال�صدق ،وكالهما �ضروري ال�ستعادة الثقة بني احتياجاتك واحتياجات الآخرين ،وي�صفي الأجواء يف
املحن ال�صعبة عرب توا�صل �صريح و�صادق .وبعد االعتذار
واالحرتام".
�سيتمكن الأ�شخا�ص من جتاوز املوقف ال�صعب.
كيف تعتذر ب�شكل مهذب
حتقق من الإقناع
االعتذار هو فر�صة للتحقق مما ي�شعر به ال�شخ�ص الآخر� .1 .أن�صت :ال تبد�أ بالدفاع عن نف�سك خالل امل�شاجرة،
وبهذه الطريقة �أنت تتعرف على جرحه و�أمل��ه .لكن كيف لكن �أن���ص��ت �إىل الآخ ��ر ،ف�لا �أح��د يف احلقيقة ي�ستطيع
م�شاركة ر�أي��ك يف �أم��ر ما مئة يف املئة ،لأن �سبل التفكري
ميكن التحقق من ذلك؟

تختلف ،وعليك �أن ت�ستمع �إىل
وجهة نظر الآخر.
وم ��ع الإن �� �ص��ات �ستتمكن من
ف�ه��م وا��س�ت�ي�ع��اب ال��و� �ض��ع �أكرث
وامل� ��� �ض ��ي ق ��دم ��ا و� �س �ت �� �ص��ل �إىل
الأ��س�ب��اب اجل��ذري��ة التي ت�سببت
يف الهجوم يف املقام الأول.
 .2اعتذر فورا :ال تطل االعتذار
عند اخلط�أ واالعتذار ال�شخ�صي
هو �أف�ضل �أ�سلوب ،واخليار الآخر
ه��و �أن ت�ع�ت��ذر ه��ات�ف�ي��ا واخليار
الثالث �أن تكتب ر�سالة وهو املالذ
الأخري يف حال مل متتلك بدائل
�أخرى.
 .3ال���ص��دق ه��و امل�ف�ت��اح :يجب
�أن ت��رك��ز �صياغة االع �ت��ذار على
الت�صرفات اخلاطئة ،فال تقول
�أع �ت��ذر "�أنك ت�شعر هكذا" ،بل
الأف �� �ض��ل �أن ت�ق��ول "�أعتذر ع ّما
اقرتفته" .وال ت�ضف قيوداً لغوية
�إىل اع � �ت� ��ذارك م �ث��ل�" :أعتذر
ولكن "..ف�سيقلل ذل��ك من
م�صداقية اع �ت��ذارك ،وقد
تزيد بهذا من احتمالية �أن
تلقي اللوم على طرف �آخر
وهو ما حتاول �أن تتجنبه.
لكن يف حال �أن املوقف ح�صل لي�س ب�سببك وحدك ،عليك
�أن تعرتف �أن كل ما جرى لي�س خط�أك وحدك ،ورغم ذلك
�أن تعتذر.
وباخلال�صة :اب��د�أ باالعتذار ،ثم ا�شرح ملاذا وكن �صادقاً.
ول��و ك�ن��ت ت��رغ��ب ،ميكنك �أن ت�ضيف م��ا ه��ي خطتك يف
امل�ستقبل لتجنب الوقوع يف مواقف مماثلة.
 .4م ��اذا ي �ح��دث ب�ع��د االع� �ت ��ذار :ال ت�ت��وق��ع �أن يعتذر
ال�شخ�ص �أي�ضا بد ًال من ذلك ،تعهّد ب�أن تكون �أن�ضج و�أنك
�ستتجنب ارتكاب اخلط�أ نف�سه جمدداً.

هل ميكنك �أكل الأجبان وتخفي�ض
الكولي�سرتول بالوقت نف�سه ؟
ميكن �أن يعزى ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم �إىل نظام غذائي مليء
ب��ال��ده��ون امل�شبعة ،وال�ت��ي ت��وج��د يف منتجات الأل �ب��ان كاملة الد�سم مثل
الأجبان.
و�إذا كنت قلقًا من �أنك قد تكون يف طريقك للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب �أو
ال�سكتة الدماغية ،فهل ميكنك تناول الأجبان؟
تقول م�ؤ�س�سة القلب الربيطانية "لي�س عليك ا�ستبعاد الأجبان من نظامك
الغذائي" ،ولكن م��ن الأف���ض��ل تناولها باعتدال" .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
حتتوي بع�ض �أنواع الأجبان على كميات متفاوتة من الدهون امل�شبعة.
وميكن �أن حتتوي الأجبان � ً
أي�ضا على ن�سبة عالية من امللح ،مما يرفع �ضغط
الدم ،ويزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية.
وعند �شراء الأجبان ،حتقق من املل�صق ملعرفة ما �إذا كانت ن�سبة الدهون
عالية (�أكرث من  17.5جم  100 /جم)� ،أو متو�سطة ( 17.5–3.1جم
 100 /جم) �أو منخف�ضة ( 3جم �أو �أقل  100 /جم).
�أ�شارت جمعية القلب يف اململكة املتحدة �إىل �أن الأبحاث �أظهرت �أن الدهون
امل�شبعة تتداخل مع امل�ستقبالت املوجودة يف خاليا الكبد .وحتتوي خاليا
الكبد على م�ستقبالت الربوتني الدهني منخف�ضة الكثافة التي تلتقط
الكولي�سرتول الزائد عندما يطفو يف جمرى الدم.

على ال��رغ��م م��ن ع�شق الكثريين
م ��ن ال �ك �ب��ار وال �� �ص �غ��ار للأكالت
امل�ق�ل�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ف� ��إن التخل�ص
من رائحة القلي يف املنزل ،م�شكلة
تواجه ربات البيوت.
تنت�شر رائحة القلي يف جميع �أنحاء
املنزل بقوة وب�سرعة كبرية ،امل�شكلة
التي ميكن حلها والتخل�ص منها
نهائياً بطرق طبيعية ،ن�ستعر�ضها
يف ال���س�ط��ور ال�ت��ال�ي��ة ،وف �ق �اً ملوقع
"فان بيدج" الإيطايل.
 .1امل��اء واخل��ل :ميكن ا�ستخدام
حم� �ل ��ول امل� � ��اء واخل� � ��ل لتنظيف
الأواين والأط �ب��اق ج�ي��داً ،و�أي�ضاً
للتخل�ص �سريعاً من رائحة الطعام
املقلي من املنزل.
وتعد هذه الطريقة مفيدة ب�شكل
خ��ا���ص مل��واج �ه��ة رائ �ح ��ة ال�سمك
املقلي ،من خالل غلي وع��اء باملاء
وخ��ل التفاح بجانب ال�ق��در الذي
تقلي فيه.
 .2ق�شر الليمون :من بني الطرق
املثالية للتخل�ص من رائحة القلي،
هي و�ضع بع�ض من ق�شر الليمون
مبا�شرة يف زي��ت القلي� ،أو يف قدر
من املاء وتركه ليغلي.
ول�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى ن�ت�ي�ج��ة �أق� ��وى،
ميكن �إ�ضافة قطرات من الليمون
ومبجرد غليان امل��اء ،يغلق الوعاء
وي�ترك يف منطقة جيدة التهوية
باملنزل.
 .3البقدون�س :ميكن ا�ستخدام
ال �ب �ق��دون ����س مت ��ام � �اً م �ث��ل ق�شر
ال �ل �ي �م��ون ب��و� �ض��ع ك �م �ي��ة �صغرية
يف امل �ق�ل�اة لتقليل رائ �ح��ة القلي
النفاذة.
 .4ال� � �ت� � �ف � ��اح :يف ح � ��ال � ��ة قلي
احل�ل��وي��ات ،حتى ال يعطي القلي
رائحة خمتلفة عن التي تريدين
احل �� �ص ��ول ع �ل �ي �ه��ا ،مي �ك��ن و�ضع
�شرائح التفاح يف الزيت.
�إىل ربات البيوت� 7 ..أغذية يجب
تخزينها يف الثالجة
 .5اخل � ��ل وال� �ق� �ه ��وة :للق�ضاء
على رائحة الطعام املقلي ،ميكن
ت��رك وع��اء به خل �أبي�ض �أو قهوة
على ال�ط��اول��ة ط��وال الليل ،فهما
مكونان مفيدان المت�صا�ص روائح
البيئة املحيطة ،مما يق�ضي على
ب�ق��اي��ا رائ �ح��ة ال �ط �ع��ام امل�ق�ل��ي من
املطبخ.

العقاقري املخف�ضة
للكولي�سرتول تتهدد الكبد

يتم و�صف العقاقري املخ ِّف�ضة للكولي�سرتول ملاليني الأ�شخا�ص يف العامل
للم�ساعدة يف خف�ض ن�سبة الكولي�سرتول لديهم.
ونتيجة لذلك فقد مت الإب�ل�اغ على نطاق وا��س��ع �أن ا�ستخدام العقاقري
املخف�ضة للكولي�سرتول ي�ؤثر على الع�ضالت ،و�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إنه قد
ي�ؤثر � ً
أي�ضا على اجلهاز اله�ضمي للإن�سان مما يت�سبب يف تغيري لون الرباز
�أو البول.
مت ر�صد وتوثيق الآثار اجلانبية لعقار الـ�ستاتني جيدًا ،و قد ال يكون كثري
من النا�س على دراي��ة جيدة بكيفية ت�أثري هذا ال��دواء على كبد الإن�سان،
والذي قد يت�سبب يف ظهور �ألوان غري عادية يف الرباز والبول.
وقد َت نَّ
بي �أن الآثار اجلانبية اخلطرية لتناول (�أتورفا�ستاتني) وهو نوع من
ال�ستاتني ،حتدث بن�سبة واحد بالألف.
ونتيجة لذلك ين�صح خرباء ال�صحة بالتوقف عن تناول (�أتورفا�ستاتني)
�إذا لوحظ على ال�شخ�ص ال��ذي يتناوله لون �شاحب �أو بول داك��ن �أو جلد
�أ�صفر ،لأن هذه امل�ؤ�شرات قد تدل على وجود م�شاكل يف الكبد.
ويقول الدكتور (الري غولد�شتاين) وهو �أخ�صائي �شهري يف طب الأع�صاب:
« �إن �ضعف الكبد احل��اد ن��ادر ج�دًا وميكن �أن ت�شمل الأعرا�ض تحَ َ � ّول لون
اجللد والعينني والبول �إىل اللون الأ�صفر ،وحتول لون البول �إىل اللون
الداكن ،وت�شمل �آالماً يف البطن ،وحكة يف اجللد ،وبرازاً �شاحب اللون.
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لتعزيز جهود حتقيق الأمن الغذائي واال�ستدامة يف الدولة

جامعة ال�شارقة توقع اتفاقية �شراكة
مع وزارة التعليم العايل الكويتية

•• ال�شارقة -وام:

وقعت جامعة ال�شارقة اتفاقية مع وزارة التعليم العايل يف دولة الكويت لتعزيز
التعاون امل�شرتك بينهما وتكوين �شراكة ا�سرتاتيجية ت�ساهم يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة و�ضع �أطر للتعاون وفق نظام م�ؤ�س�سي متقدم وفاعل.
وقع االتفاقية  -بح�ضور �سعادة ال�سفري ذياب فالح الر�شيدي قن�صل عام دولة
الكويت يف دبي والإم��ارات ال�شمالية ،و�سعادة الدكتور حميد جمول النعيمي
مدير جامعة ال�شارقة مبقر اجل��ام�ع��ة ..ع��ن وزارة التعليم ال�ع��ايل الكويتية
�سعادة الدكتور عبد اهلل عبد الرحمن الكندري م�ست�شار ورئي�س املكتب الثقايف
بالقن�صلية العامة لدولة الكويت يف دبي ،وعن جامعة ال�شارقة الدكتور �شريف
حممد �صدقي نائب مدير اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية.
و�أك��د الدكتور حميد جم��ول النعيمي حر�ص جامعة ال�شارقة على الرتحيب
ال��دائ��م وا�ستقبال الطلبة املبتعثني من دول��ة الكويت ال�شقيقة وتوفري كافة
اخل��دم��ات والت�سهيالت املطلوبة مل�ساعدتهم يف حتقيق ال�ن�ج��اح والتميز يف
درا�ستهم م�شيدا بالتن�سيق امل�ستمر والعالقات املتميزة التي تربط اجلامعة
مبمثلي وزارة التعليم العايل واملكتب الثقايف الكويتي.
من جانبه رح��ب �سعادة ال�سفري ذي��اب ف�لاح الر�شيدي  ،بالتعاون القائم مع
جامعة ال�شارقة منذ فرتة طويلة ،م�شيدا مب�ستوى خريجي جامعة ال�شارقة يف
دولة الكويت حيث �شغل العديد منهم املنا�صب الهامة يف جمال عملهم م�ؤكدا
�أن جامعة ال�شارقة التي �أ�س�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة تعد وبحق منارة علمية وثقافية
لي�س فقط يف دولة الإم��ارات بل ويف دول اخلليج واملنطقة العربية ككل معربا
عن تطلعه �إىل مزيد من التعاون امل�شرتك مع جامعة ال�شارقة يف جمالت �أخرى
ومنها البحث العلمي وتبادل الزيارات واخلربات مع اجلامعات الكويتية.
ونوه الدكتور عبد اهلل الكندري امل�ست�شار ورئي�س املكتب الثقايف بعمق العالقات
بني جامعة ال�شارقة ووزارة التعليم العايل م�شيدا مب�ستوى جامعة ال�شارقة
ومتيز تخ�ص�صاتها على اختالف الدرجات العلمية التي تطرحها ونقل حتيات
معايل الدكتور حممد الفار�س وزي��ر التعليم العايل بدولة الكويت و�سعادة
الدكتور �صبيح املخيزمي وكيل وزارة التعليم العايل �إىل �إدارة اجلامعة.
و�أ��ش��ار �إىل توجهه وزارة التعليم العايل يف الكويت �إىل اعتماد التخ�ص�صات
التي مل تعتمد بعد وذلك بعد تزويد املكتب الثقايف بتخريج الدفعة الأوىل من
اجلامعة ليت�سنى له رفع التو�صيات لالعتماد.
وتن�ص بنود االتفاقية على اق�ت�راح وتنفيذ جمموعة م��ن ال�برام��ج الثقافية
والتوعوية لطلبة دولة الكويت الدار�سني باجلامعة ،واالتفاق على حتديد عدد
من املقاعد الدرا�سية للطلبة املبتعثني من دول��ة الكويت يف تخ�ص�صي الطب
الب�شري وطب جراحة الفم والأ�سنان ،وذلك وفقاً ل�شروط القبول التي حتددها
جامعة ال�شارقة ،والتن�سيق فيما يخ�ص قبول وت�سجيل الطلبة وفق اللوائح
والإجراءات املعتمدة باجلامعة والتعاون يف جمال الدرا�سات العلمية والبحوث
التطبيقية ،ودعم امل�شاريع البحثية ،وتنظيم امل�ؤمترات وامللتقيات العلمية وور�ش
العمل والربامج التدريبية املختلفة التي تناق�ش وت�ستعر�ض �أحدث التطورات
و�أف�ضل املمار�سات يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك ،وتبادل الزيارات العلمية
لأ�ساتذة اجلامعات يف الكويت وكذلك القبول يف الزمالة الطبية واال�ستفادة من
الإمكانات واملرافق املتاحة لدى جامعة ال�شارقة يف تنظيم الفعاليات والأن�شطة
والربامج املختلفة.

من خالل برنامج عون

ُ
ال�صحة ووقاية املجتمع و�شركة  MSDتوقعان مذكرة تفاهم
لتو�سيع نطاق الو�صول للعالج املناعي ملر�ضى ال�سرطان

•• دبي -الفجر

وقعت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع مذكرة تفاهم مع �شركة MSD
 ,وه��ى �شركة �أدوي��ة عاملية رائ��دة ,بهدف دع��م مر�ضى ال�سرطان يف دولة
الإمارات العربية املتحدة بالعالج املناعي كجزء من الربنامج الذي �سيتم
�إطالقه حتت م�سمى برنامج "عون".
ومب��وج��ب ه��ذ االت �ف��اق �ي��ة ��س�ت�ق��وم ��ش��رك��ة  ،MSDب��دع��م امل��ر� �ض��ى غري
القادرين على تغطية التكاليف الكاملة للعالج املناعي ،ب�سبب حمدودية
تغطية ت�أمينهم ال�صحي �أو عدم توفره ،بعبوات حتتوي على العالج املناعي،
وهو عبارة عن ج�سم م�ضاد ب�شري وحيد الن�سيلة يعمل على م�ساعدة جهاز
املناعة على حماربة ال�سرطان.1
ي�ستخدم العالج املناعي ملعاجلة �أن��واع خمتلفة من ال�سرطان مثل لمِ ْ ُفومة
هودجكينِ الكال�سيكية� ،سرطان اخلاليا ال�صبغية� ،سرطان الرئة غري
�صغري اخل�لاي��ا ،و�أن ��واع �أخ��رى م��ن الأورام .ويُعطى ه��ذا ال�ع�لاج �أحيا ًنا
مب �ف��رده �أو م��ع ع�لاج��ات �أخ� ��رى م���ض��ادة لل�سرطان .1و��س�ي�ت��م تطبيق
الربنامج بالتعاون مع عدد من ال�شركاء من امل�ؤ�س�سات اخلريية املعتمدة
لتقدمي امل�ساعدة للمر�ضى يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ومن جانبه ،قال ال�سيد �أ�شرف مالك ،املدير الإداري ل�شركة  MSDيف
منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي" :ي�سرنا التعاون مع وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع لإطالق برنامج "عون" ،والذي يعزز فر�ص و�صول مر�ضى
ال�سرطان �إىل العالجات املناعية ملر�ض ال�سرطان ،ما يعك�س ر�ؤيتنا املتمثلة
بت�أمني باقة �أو�سع من اخليارات العالجية للمر�ضى وتعزيز جودة حياتهم.".
و�أ�ضاف� " :سي�ساعد برنامج "عون" على حت�سني امل�ساواة ال�صحية ،حيث
�سيوفر للجميع فر�صة لبلوغ �أعلى م�ستوى من الرعاية وجودة احلياة ،من
خ�لال دع��م الربامج كهذا الربنامج ،نعمل من �أج��ل حتويل �سبل تقدمي
الرعاية ملر�ضى ال�سرطان ومعاجلة العوائق االجتماعية والبيئية املرتبطة
بالرعاية ال�صحية ،ويد�أب فريقنا على �إيجاد ُ�سبل جديدة مل�ساعدة �أكرب عدد
ممكن من مر�ضى ال�سرطان ب�أنواعه املختلفة " .ويجري تطبيق برنامج
"عون" وفقاً لل�سيا�سات والتو�صيات ال�صادرة عن وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع بخ�صو�ص جميع دواع��ي اال�ستعمال املعتمدة واملحتمل اعتمادها
م�ستقب ً
ال للعامل العالج املناعي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

كلية الأغذية والزراعة يف جامعة الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع �شركة
ايرو فارم�س الأمريكية الرائدة عامليا يف جماالت الزراعة العمودية
•• العني  -الفجر

ع � ��ززت ج��ام �ع��ة الإم� � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة من
��ش��راك��ات�ه��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف �إط ��ار خ��دم��ة املجتمع
البحثي والأك��ادمي��ي وجهود حتقيق الأم��ن الغذائي
واال�ستدامة ،بتوقيع مذكرة تفاهم بني كلية الأغذية
وال��زراع��ة و�شركة "�إيروفارم�س AeroFarms
 ، ".AgXوالتي تعد من ال�شركات الرائدة عامليا
يف جم ��ال "الزراعة العمودية" الر�أ�سية"  ،مبا

ت�شكله هذه التقنية الزراعية احلديثة ك�أحد الأنظمة
الرئي�سة املعززة لتحقيق اال�ستدامة الزراعية ،والأمن
ال �غ��ذائ��ي ،وه��ي �إح ��دى �أه ��م ح�ل��ول �إن �ت��اج ال �غ��ذاء يف
العامل.
وقع املذكرة �أ.د .بهانو �شاودري  -عميد كلية الأغذية
وال��زراع��ة باجلامعة ،وال�سيد ت�شاريل وان ��غ -نائب
الرئي�س للتنمية اروفارم�س  ،كما �شهد التوقيع كل
من الدكتور حممد �سامل اليافعي – نائب العميد
وك �ي��ل ال�ك�ل�ي��ة ،ود .اي �ه��اب حم�م��د ف�ت��ح ال��رح �م��ن -

�أ��س�ت��اذ م���ش��ارك بكلية الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة .وال�سيد
��س�ل�ط��ان ح�ج��ي – اال��س�ت���ش��اري وخ �ب�ير ال�شراكات
باجلامعة،وكال من ال�سيد رالف نعمه -مدير تنمية
الأع �م��ال الإداري� ��ة ،وال�سيد ف��ادي �سيبيتي – مدير
م�شروع ايروفارم – �أبوظبي.
وت �ه��دف امل ��ذك ��رة �إىل ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون يف جماالت
و�أن���ش�ط��ة البحث العلمي امل�شرتكة ،والتكنولوجيا
والتقنيات الزراعية احلديثة ،وال�برام��ج التعليمية
والأك��ادمي�ي��ة الق�صرية امل��دى ،وتنظيم العديد من

ال �ن��دوات وامل� ��ؤمت ��رات واحل �ل �ق��ات ال��درا� �س �ي��ة وور�ش
العمل املتخ�ص�صة واملتنوعة وامل�شاركة يف الندوات
واالج�ت�م��اع��ات الأك��ادمي �ي��ة ال�ت��ي تنظمها اجلامعة،
و�أي�ضا تبادل املواد الأكادميية وغريها من املعلومات
التي يتم توفريها من قبل الطرفني بالإ�ضافة �إىل
امل�ساهمة يف تطوير اجليل القادم من التكنولوجيا
ال��زراع �ي��ة م��ن خ�ل�ال ال ��زراع ��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة اخلا�ضعة
للرقابة ،وغريها من املجاالت التي ت�سهم يف حتقيق
الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية املتحدة.

جل�سات حوارية لنادي تراث الإمارات يف معر�ض �أبوظبي للكتاب
•• �أبوظبي-الفجر

�ضمن باقة اجلل�سات احل��واري��ة التي ينظمها مركز
زايد للدرا�سات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات،
خالل م�شاركته يف فعاليات الدورة الـ  30من معر�ض
�أب��وظ�ب��ي ال ��دويل ل�ل�ك�ت��اب� ،شهد ج�ن��اح ال �ن��ادي �أم�س
جل�سة حوارية بعنوان "املكتبة العربية الإفرتا�ضية..
تطبيق ال ��وراق منوذجاً" وا�ست�ضافت اجلل�سة التي
�أدارها الباحث الدكتور حممد فاحت زغل ،حممد عبد
العزيز ال�سقا امل�ست�شار الثقايف ومدير تطوير املحتوى
الرقمي العربي يف موقع وتطبيق الوراق
وق��دم حممد ال�سقا خ�لال اجلل�سة عر�ضاً �شام ً
ال ملا
يحتويه املوقع الذي ي�ضم �آالف الكتب ،ويعد �أول مكتبة
عربية على الإن�ترن��ت ،ويهدف �إىل ن�شر ت��راث الأمم
واحل�ضارات على الو�سائط الإلكرتونية ،مو�ضحاً �أن
املوقع يقدم للنا�س ما ينفعهم ،وي�ساعدهم على تطوير
ثقافتهم ،ويعزز ارتباطهم بهويتهم ولغتهم العربية،
وميكنهم من �إقامة اجل�سور مع الآخ��ر والتقارب مع
العامل .وحتدث ال�سقا عن مميزات املوقع التي جتعله
خمتلفاً ع��ن ال�ع��دي��د م��ن امل��واق��ع ال�ت��ي ت��وف��ر الكتب

الديني املقدّ�س بالأ�سطوري ال�شعبي .ويرى بدران �أن
هذا اخللط �أدى �إىل دميومة ح�ضور هذه ال�شخ�صية
يف ال�ت�راث ال��دي�ن��ي والأدب� ��ي وال�ن�ق��دي ويف الفلكلور
الإن�ساين ،ومل يكن هذا قا�صراً على الرتاث العربي،
ب��ل تخطاه نحو �آداب ال�شعوب الإ��س�لام�ي��ة جمعاء.
وحتدث بدران عن ح�ضور اخل�ضر يف الأدب .ويف نهاية
اجلل�سة �ألقى ق�صيدة مميزة بعنوان "ورق"
و��ش�ه��د ج�ن��اح ن ��ادي ت ��راث الإم � ��ارات ح��راك �اً م�ستمراً
للزوار يف ثالث �أيام املعر�ض ،حيث قام بزيارة اجلناح
�أم�س �سعادة �أف�ضل حممد �سفري جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية لدى دولة الإمارات ،و�سعادة �أحمد عبداهلل
ال�شحي ع�ضو املجل�س ال��وط�ن��ي االحت� ��ادي ،و�سعادة
ع �ب��داهلل حم �م��د ج��اب��ر امل �ح�يرب��ي امل��دي��ر التنفيذي
للخدمات امل�ساندة يف النادي ،والدكتور خليل قويعة
الفائز بجائزة ال�شيخ زاي��د للكتاب ،والباحث وامل�ؤرخ
ديفيد هريد ،وعدد من الباحثني واملثقفني واملهتمني.
العلمية جلائزة ال�شيخ زايد العاملية للكتاب ،يف جل�سة و�أع��رب ال��زوار عن تقديرهم للدور الكبري للنادي يف
العربية على الإنرتنت
ك�م��ا ا��س�ت���ض��اف ج�ن��اح ن ��ادي ت ��راث الإم � ��ارات ال�شاعر حوارية بعنوان "اخل�ضر يف الرتاث العربي والعاملي" .املحافظة على تراث الآباء والأجداد ،مبدين �إعجابهم
الدكتور حممد �أبو الف�ضل بدران الأمني العام ال�سابق و�أك � ��د ب � ��دران �أن اخل �� �ض��ر – وه � ��ذا ل �ق �ب��ه ،وكنيته بالإنتاج الثقايف الغزير وب��ال��دور املميز يف رب��ط جيل
للمجل�س الأع �ل��ى ل�ل�ث�ق��اف��ة مب���ص��ر ،وع���ض��و اللجنة �أبوالعبا�س – يعد من ال�شخ�صيات التي اختلط فيها ال�شباب برتاثهم الوطني.

مدير عام �شرطة �أبوظبي ُيد�شن منظومتي «التميز» و «توجيه الأفكار» مبلتقى القيادة الأول عام اخلم�سني
•• �أبوظبي-الفجر

برعاية معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي
قائد ع��ام �شرطة �أبوظبي افتتح �سعادة اللواء مكتوم
علي ال�شريفي مدير عام �شرطة �أبوظبي ملتقى القيادة
الأول لعام  ،2021حتت عنوان "عام اخلم�سني".
و�أطلق مدير عام �شرطة �أبوظبي منظومة رواد التميز
ك�أول منظومة تفاعلية لقيا�س �أداء الوحدات التنظيمية
وف��ق �أف�ضل املمار�سات العاملية ب��دون وثيقة تر�شيح
و"من�صة التحديات" االلكرتونية ل�شرطة �أبوظبي
لتوجيه الأف �ك��ار لإي �ج��اد ح�ل��ول اب�ت�ك��اري��ة للتحديات
امل�ؤ�س�سية من خالل �إ�شراك منت�سبي القيادة و�أفراد
املجتمع وال�شركاء لتطوير املنظومة ال�شرطية.
وا� �س �ت �ع��ر���ض م��دي��ر ع ��ام � �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي يف كلمته
التوجهات احلكومية امل�ستقبلية للخم�سني عاماً املقبلة
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة م�ؤكداً عزم القيادة
على ت�سريع الإجنازات يف املجاالت ال�شرطية والأمنية،

و�أو��ض��ح ان اختيار �شعار امللتقى لـ " ع��ام اخلم�سني "
ي�أتي متا�شيا مع حتديث ا�سرتاتيجية القيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي ،واحتفا ًء بالذكرى الـ  50لت�أ�سي�س
دولة االمارات العربية املتحدة.
و�أك � ��د ح��ر���ص ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ع �ل��ى رف ��ع ر�صيد
االجن � ��ازات ال��وط�ن�ي��ة وزي� ��ادة ن�سبة ��ش�ع��ور اجلمهور
بالأمان وتعزيز الروابط والثقة بني ال�شرطة واملجتمع
الفتاً �إىل �أهمية العمل مبنظومة ا�ستمرارية االعمال
اثناء جائحة كوفيد -19و�صو ًال ملرحلة التعايف
واختتم �سعادته كلمته للملتقى بتوجيه ال�شكر لكافة
منت�سبي القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي م�شيداً مبا
مت حتقيقه م��ن �إجن ��ازات حملية وع��امل�ي��ة يف خمتلف
املجاالت ،كما �أثنى على اجلهود والت�ضحيات التي مت
بذلها خالل �أزمة جائحة كورونا .وا�ستعر�ض امللتقى
النتائج املتميزة التي حققتها �شرطة ابوظبي يف حت�سني
وتطوير منظومة العمل والتي انعك�ست ايجابياً على
االرتقاء مبنظومة العمل ال�شرطي والأمني.
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�أ�صبحت التدريبات املتقطعة عالية الكثافة (� )HIITشائعة يف ال�سنوات الأخرية لعدد من الأ�سباب ،فهي ال
تتطلب الكثري من الوقت مثل التمارين املنتظمة (بع�ضها قد ي�ستغرق �أقل من  10دقائق).
حت�سن اللياقة البدنية وتخف�ض �ضغط الدم وت�ساعد الأ�شخا�ص على �إدارة م�ستويات ال�سكر
وتظهر الأبحاث �أنها ّ
يف الدم ب�شكل �أف�ضل ،ما قد ي�ساعد يف �إنقا�ص الوزن ومنع املر�ض ،مثل مر�ض ال�سكري النوع  .2وم�ؤخرا ،وجدت
مراجعة �أن �أحد �أ�شكال مترين  HIITي�سمى "منخف�ض احلجم  ،"HIITله فوائد على �صحة القلب والأي�ض،
وهذا يعني �أنه ميكن �أن ي�ؤدي �إىل حت�سينات مماثلة � -أو �أكرب  -يف لياقة القلب واجلهاز التنف�سي ،والتحكم
يف ن�سبة ال�سكر يف الدم و�ضغط الدم ،ووظيفة القلب مقارنة بالتمارين الهوائية امل�ستمرة (مثل اجلري مل�سافة
خم�سة �أميال).

Thursday

23

ت�ساعد يف �إنقا�ص الوزن ومنع املر�ض

يح�سن �صحة القلب!
 15دقيقة فقط من التمارين قد
ّ

ويتميز  HIITبالتناوب بني فرتات التمرين منخف�ضة حجم ال��دم ال��ذي ميكن للقلب �ضخه �إىل ب��اق��ي �أجزاء
وعالية الكثافة .على �سبيل املثال ،قد ي�شمل ذلك ركوب
اجل�سم مع كل نب�ضة.
ال��دراج��ات بوترية �سهلة لب�ضع دقائق قبل زيادة
وك��ان��ت ه ��ذه ال �ف��وائ��د ��ص�ح�ي�ح��ة بالن�سبة
اجل�ه��د �إىل م�ستوى ع��ال �أو ح�ت��ى �أق���ص��ى حد
للأ�شخا�ص الذين ال يعانون من ظروف
ال��وق��ت قبل
ل � �ف �ت�رة ق� ��� �ص�ي�رة من
�صحية �أ��س��ا��س�ي��ة ،وك��ذل��ك للأ�شخا�ص
العودة �إىل وترية
الذين يعانون من ق�صور القلب (حيث
�سهلة.
يكون القلب غ�ير ق��ادر على �ضخ الدم
ث��م ي�ت�ك��رر هذا
ح� ��ول اجل �� �س��م ب �� �ش �ك��ل �صحيح
خ�ل��ال جل�سة
لأن��ه �أ�صبح �ضعيفا جدا �أو
ال �ت �م��ري��ن مع
مت�صلبا).
�إجمايل الوقت
وح� �ت ��ى التح�سينات
ال� ��ذي يق�ضيه
امل �ع �ت��دل��ة يف �صحة
يف كثافة عالية
القلب قد ثبت �أنها
منخف�ض عادة.
ت�ق�ل��ل الأح � ��داث
ت � ��وج � ��د ف� �ئ ��ات
ال � � �ق � � �ل � � �ب � � �ي� � ��ة
خم� �ت� �ل� �ف ��ة من
ال � ��وع � ��ائ � �ي � ��ة
 HIITاعتمادا
مثل النوبات
على �شدة التمرين
ال� �ق� �ل� �ب� �ي ��ة
املطلوب.
و ا ل�سكتا ت
و�أج � � � ��رى ال� �ب ��اح� �ث ��ون يف ه ��ذه
ا لد ما غية
ال ��درا�� �س ��ة م��راج �ع��ة مو�ضعية
بن�سبة ت�صل
ل�ل�أدل��ة احل��ال�ي��ة على HIIT
�إىل .30%
ذات احلجم املنخف�ض ،وفوائدها
وتظهر هذه النتائج �أنه حتى
ل�صحة القلب .وتقدم املراجعات
التمرين الق�صري ميكن �أن
امل��و��ض��وع�ي��ة ن�ظ��رة ع��ام��ة حمدثة
يح�سن ال���ص�ح��ة .وتو�صي
ع �ل��ى �أح � ��دث امل �ع �ل��وم��ات يف جمال
الإر�شادات احلالية ال�صادرة
م� �ع�ي�ن �أو جم � � ��ال ب� �ح ��ث يتطور
عن منظمة ال�صحة العاملية
ب�سرعة.
البالغني ب ��أداء 300-150
ون �ظ��روا �إىل م��ا جم�م��وع��ه  11درا�سة.
دقيقة من التمارين متو�سطة
وع� ّرف��وا  HIITمنخف�ض احلجم على
ال�شدة �أو  150-75دقيقة
�أن��ه مترين ي�شمل �إج�م��ايل ال��وق��ت الذي
م ��ن ال �ت �م ��اري ��ن ال� �ق ��وي ��ة يف
ُيق�ضى يف فرتات ن�شطة (ال ي�شمل فرتات
الأ�سبوع.
الراحة) �أقل من  15دقيقة.
ومع ذلك ،غالبا ما ُي�شار
وب�شكل عام ،وجدوا �أن  HIITمنخف�ض
�إىل �ضيق الوقت على
يح�سن قدرة ال�شخ�ص على حرق
�أنه العائق الرئي�سي
احلجم ّ
ال��وق��ود (مثل الكربوهيدرات والدهون)،
ال ��ذي مي�ن��ع الكثري
وال ��ذي ي��رت�ب��ط ارت�ب��اط��ا م�ب��ا��ش��را بالتحكم
م � � � � ��ن ال � � �ن� � ��ا�� � ��س
يف ن�سبة ال�سكر يف ال��دم  -وقد يكون مهما يف
م � ��ن مم ��ار�� �س ��ة
ال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ض ،مثل م��ر���ض ال�سكري
ال � ��ري � ��ا�� � �ض � ��ة.
ال�ن��وع  .2ووج ��دوا �أي���ض��ا �أن  HIITاخلا�ضع
وتتميز HIIT
للإ�شراف لدى الأ�شخا�ص الأ�صحاء والأ�شخا�ص
ذات احل � � �ج� � ��م
امل�صابني بال�سمنة وم��ر���ض ال�سكري ال�ن��وع ،2
املنخف�ض ب�إمكانية
�آمن.
�أن تكون �أك�ثر كفاءة
كما تبني �أي�ضا �أن  HIITمنخف�ض احلجم
يف ال ��وق ��ت م ��ع تقدمي
يعمل على حت�سني بنية القلب .وهذا يزيد من
حت�سينات مماثلة �أو �أك�بر يف

النتائج ال�صحية مثل التدريبات الطويلة.
ويقرتح بحث ماثيو هينز ،رئي�س ق�سم الريا�ضة والتمرين
وعلوم التغذية بجامعة هيدر�سفيلد،
�أن��ه ميكن ا�ستخدام التدخالت الريا�ضية ذات احلجم
املنخف�ض دون ال�شعور ب�صعوبة �شديدة �أو مزعجة ،وهو
�أمر مهم لتحفيز النا�س على موا�صلة نظام التمرين .وقد
يكون مفيدا �أي�ضا للأ�شخا�ص غري الن�شطني �أو الذين
يعانون من ظروف �صحية طويلة الأمد.

كيف يعمل HIIT؟
بغ�ض النظر ع��ن ن��وع ُ ،HIITيعتقد �أن التح�سينات
ال�صحية ناجتة عن املعدل -
ولي�س الكمية  -التي يتم بها ا�ستخدام الغليكوجني يف
الع�ضالت والهيكل العظمي (الكربوهيدرات التي يخزنها
اجل�سم للح�صول على الطاقة).
ويعترب الغليكوجني يف الع�ضالت احتياطيا مهما للوقود
 لذلك يحاول ج�سمنا جتديده ك�أولوية.وت�ستنزف متارين  HIITالغليكوجني الع�ضلي مبعدل
يزيد اجل�سم من عدد ون�شاط امليتوكوندريا (مراكز قوة
اخلاليا) يف ع�ضالتنا لل�سماح لنا بتلبية متطلبات الطاقة
يف التمرين.
وه ��ذا ب ��دوره ي� ��ؤدي �إىل حت�سينات يف ال�ل�ي��اق��ة البدنية،
ووظيفة التمثيل الغذائي ،وال�صحة.
وه�ن��اك بع�ض القيود على البحث يف � .HIITأجريت
معظم الدرا�سات يف بيئات معملية.
وهذا يجعل من ال�صعب معرفة
مدى فعالية عمل HIIT
كا�سرتاتيجية مت��ري��ن يف
العامل احلقيقي.
وه� � ��ذه امل ��راج� �ع ��ة لها
�أي�ضا قيودها اخلا�صة.
وع� � � � � ��ادة،

عند حتليل نتائج جمموعة وا�سعة م��ن الأبحاث،
ي�ستخدم اخل�براء مراجعة منهجية �أو حتليال
تلويا .وتعترب ه��ذه �أعلى م�ستوى من الأدلة
�ضمن ت�صميمات البحث.
وي� �ق ��وم ��ون ب �� �ش �ك��ل م �ن �ه �ج��ي ب �ت �ق �ي �ي��م ج ��ودة
ال��درا��س��ات وا��س�ت�خ��دام الأ��س��ال�ي��ب ال�ت��ي حت��د من
التحيز .وه��ذا ي�سمح لنا با�ستخال�ص ا�ستنتاجات
موثوقة ودقيقة.
ولكن املراجعات املو�ضعية ال تفعل ذلك  -ما
يعني �أن هذه الورقة املعينة ال تعطي وجهة
النظر الأك�ث�ر مو�ضوعية ح��ول فعالية
HIIT
م� �ن� �خ� �ف� �� ��ض
احلجم.
و�أي� � � ��� � � �ض � � ��ا،
ع� �ن ��د التفكري
يف ال��وق��ت املت�ضمن
للإحماء والتهدئة،
بالإ�ضافة �إىل الوقت امل�ستغرق
يف ال� �ت� �ع ��ايف ب�ي��ن ال� � �ف �ت��رات عالية
الكثافة،
ال مي�ك��ن اع�ت�ب��ار جميع مت��اري��ن HIIT
�أكرث كفاءة من حيث الوقت من التمارين
التقليدية.
ويف هذا اال�ستعرا�ض،
كان متو�سط �إجمايل الوقت لكل مترين
حوايل  40دقيقة  -منها ما ال يزيد عن
 15دقيقة ن�شطة.
ولكن هذا ال يعني �أن  HIITال ميكن
�أن يكون بديال عن التدريبات الطويلة
 ال �سيما بالنظر �إىل جمموعة متزايدةمن الأدل��ة التي تظهر �أن لها عددا من
ال �ف��وائ��د امل �م��اث �ل��ة لأن� � ��واع التدريبات
الأخرى.
وي�شري التفكري احلايل
�أي�ضا �إىل �أن كل جزء
من احلركة مهم .لذا
ف�إن الرتكيز على جودة
(�� �ش ��دة) ال �ت �م��ري��ن ،بدال
من مدته،
و�إيجــــــاد طــــرق ل��دم��ج حركة
�أع� �ل ��ى ك �ث��اف��ة يف الأن�شطة
اليومية ،قد يكون مفيدا يف
حت�سني �صحتنا ولياقتنا
البدنية.

التعر�ض لتلوث الهواء يف مرحلة الطفولة يرتبط ب�سوء ال�صحة العقلية يف �سن 18
تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن الأطفال وال�شباب الذين يكربون و�سط تلوث الهواء املرتبط بحركة املرور ال�شديدة تكون لديهم معدالت �أعلى من الأمرا�ض العقلية
عند بلوغهم �سن  18عاما.وقال الأكادمييون �إن هناك �صلة بني التعر�ض لأكا�سيد النيرتوجني واجل�سيمات يف الطفولة وتطور ا�ضطرابات مثل القلق واالكتئاب.
والنتائج م�أخوذة من درا�سة بريطانية � /أمريكية م�شرتكة
ا�ستمرت  25عاما على  2039طفال ،جميعهم من التوائم،
ولدوا يف �إجنلرتا وويلز خالل عامي  1994و ،1995ومت
تقييم �صحتهم العقلية يف �سن .18
وخل�ص الباحثون �إىل �أن "هذه النتائج جمتمعة ت�شري �إىل
�أن ال�شباب الذين يتعر�ضون با�ستمرار مل�ستويات معتدلة من
تلوث ال�ه��واء ب�أك�سيد النيرتوجني قد يواجهون م�س�ؤولية

ع��ام��ة �أك�ب�ر جت��اه الأم��را���ض النف�سية ل��دى ال�شباب يف �سن
الر�شد".
و�أ� �ض��اف��وا �أن ال���ص�ل��ة ب�ي�ن ت �ل��وث ال �ه ��واء وخ �ط��ر الإ�صابة
بالأمرا�ض العقلية "متوا�ضعة" لكنها حقيقية .وكان الرابط
�أي�ضا "م�س�ؤولية م�ستقلة عن الت�أثريات الفردية والعائلية
واحلي على ال�صحة العقلية" ،مثل الفقر والتاريخ العائلي
لال�ضطراب النف�سي.

وقالت الدكتورة هيلني في�شر ،امل�ؤلفة امل�شاركة يف الدرا�سة:
"�أظهرت هذه الدرا�سة �أن الأطفال الذين ن�ش�أوا يف �أكرب
مدننا يواجهون خماطر �أكرب للإ�صابة بالأمرا�ض العقلية
ب�سبب ارتفاع م�ستويات حركة املرور .وبينما قد نود �أن نفكر
يف بلداتنا ومدننا على �أنها م�ساحات خ�ضراء ومفتوحة ،فمن
الوا�ضح �أن هناك خطرا خفيا لن يفكر فيه الكثريون".
وكانت في�شر الباحثة الرئي�سية يف الدرا�سة يف معهد الطب
النف�سي وعلم النف�س وعلم الأع�صاب يف كينغز كوليدج لندن،
والتي �شاركت �أي�ضا يف جامعة ديوك يف الواليات املتحدة.
ومت قيا�س ال�صحة العقلية للم�شاركني عندما كانوا يف �سن
 18با�ستخدام تقييم الأعرا�ض لع�شرة ا�ضطرابات نف�سية
�شائعة ،مثل ا�ضطراب فرط احلركة ونق�ص االنتباه والقلق،
حل�ساب مقيا�س �صحتهم العقلية وال��ذي ي�سمى عامل علم
النف�س املر�ضي �أو عامل  .pو�أولئك الذين لديهم درجة عامل
� pأعلى �أظهروا املزيد من تلك الأعرا�ض.
ووج ��د ال�ب��اح�ث��ون �أن �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ت�ع��ر��ض��وا لأع �ل��ى ن�سبة
لأكا�سيد النيرتوجني �سجلوا  2.62نقطة �أعلى يف درجة علم
النف�س املر�ضي العام من �أقرانهم يف الربع الثالث ال�سفلي.
و�سجل �أول�ئ��ك ال��ذي��ن تعر�ضوا لأك�ب�ر ق��در م��ن اجل�سيمات
 2.04نقطة �أكرث من �أقرانهم.
وقال �آندي بيل ،نائب الرئي�س التنفيذي ملركز �أبحاث ال�صحة
العقلية" :نعلم م��ن الأب �ح��اث �أن �صحتنا العقلية حتددها
احلياة التي نعي�شها والبيئات التي نعي�ش فيها وجتاربنا منذ
�سنواتنا الأوىل ف�صاعدا .تت�أثر �صحة الطفل العقلية بالعديد
من العوامل ،مبا يف ذلك املنزل واملدر�سة واملجتمع واحلي".
و�أ��ض��اف" :نعلم �أن الفقر والعن�صرية وال�صدمات النف�سية

والإق�صاء هي خماطر كبرية على ال�صحة العقلية .كما يظهر
بحث اليوم ،ف��إن بيئتنا املادية مهمة �أي�ضا ،وجعل الأماكن
�أك�ثر �أم��ان��ا ونظافة و�صحة للعي�ش فيها �سيكون ل��ه فوائد
مدى احلياة".
ومت بالفعل حتديد التلوث كعامل ي ��ؤدي �إىل تفاقم �ضعف
�صحة القلب وال��رئ��ة و�أم��را���ض اجل�ه��از الع�صبي املركزي،
و�أي�ضا كخطر للإ�صابة ب�أمرا�ض عقلية .وهناك ت�سعة من

كل ع�شرة �أ�شخا�ص يف جميع �أنحاء العامل يتعر�ضون مل�ستويات
عالية من التلوث ،وفقا ملنظمة ال�صحة العاملية.
وق ��ال ك�ي�ف��ن م��اك��ون��واي ،الأ� �س �ت��اذ ال �ف �خ��ري للإح�صاءات
التطبيقية يف اجلامعة املفتوحة� ،إنه يف حني �أظهرت الدرا�سة
ارت�ب��اط��ا ب�ين �أب �خ��رة امل ��رور واال� �ض �ط��راب العقلي ،ف ��إن "ما
ال ميكنهم فعله هو �إظهار �أن ارتفاع تلوث الهواء هو الذي
ي�سبب يف الواقع ال�صحة العقلية الأكرث فقرا".
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املال والأعمال

Thursday

وزير االقت�صاد يبحث مع نظريه املالطي تو�سيع جماالت ال�شراكة بني البلدين
•• �أبوظبي-وام:

28

«االحتادية لل�ضرائب» :يحق لأي �شخ�ص �أو فئة التقدم بطلب
لتخفي�ض غرامات خمالفة القوانني ال�ضريبية �أو الإعفاء منها

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت الهيئة االحت��ادي��ة لل�ضرائب �أن��ه يحق لأي �شخ�ص �أو فئة َث ُبتت
خمالفتهم لأحكام الت�شريعات ال�ضريبية التقدم بطلب للهيئة لتخفي�ض
الغرامة التي قامت بفر�ضها �أو الإع�ف��اء منها ب�شرط وج��ود ُع � ْذر تقبله
الهيئة ،و�أن تتوافر الأدلة التي تربر وجود ال ُع ْذر وقيام املخالفة التي �أدت
�إىل فر�ض هذه الغرامة.
و�أو�ضحت الهيئة �أنه مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  51ل�سنة 2021
ب���ش��أن تعديل ال�لائ�ح��ة التنفيذية للقانون االحت ��ادي ب���ش��أن الإج ��راءات
ال�ضريبية ،ف�إنه لأي �شخ�ص �أو فئة َت ْث ُبت خمالفتهم لأحكام القانون �أو
القانون ال�ضريبي التقدم بطلب للهيئة لتخفي�ض الغرامات التي قامت
الهيئة بفر�ضها �أو الإعفاء منها ،وفقاً ملجموعة من ال�ضوابط.
و�أ�شارت �إىل �أن هذه ال�ضوابط تتمثل يف جود ُع� ْذر تقبله الهيئة ،وتوافر
ربر وجود ال ُع ْذر وقيام املخالفة ب�ش�أنه ،والتي �أدت �إىل فر�ض
الأدلة التي ُت ِّ
غرامات �إدارية ،و�إخطار الهيئة بطلب التخفي�ض �أو الإعفاء خالل /40/
يوم عمل من زوال العذر املقبول وفقاً للآلية التي تحُ ددها الهيئة ،و�أن
ُي ْثبِت ال�شخ�ص قيامه بت�صحيح مخُ الفته ،و�أن يكون تقدمي طلب الإعفاء
�أو التخفي�ض وفقاً للنموذج املُحدد من الهيئة.
ً
و�أك��دت الهيئة �أن��ه مبوجب التعديل ال��ذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من
� 28أبريل املا�ضي  2021ف�إن ال ُع ْذر  -الذي قامت املخالفة ب�ش�أنه – ال
يكون مقبو ًال �إذا َث ُبت �أن قيام ال�شخ�ص باملخالفة كان عمداً ،ويكون ال ُع ْذر
مقبو ًال بنا ًء على قرار من جلنة ثالثية ي�صدر بت�شكيلها قرار من مدير
عام الهيئة ،وتخت�ص هذه اللجنة بدرا�سة العذر وقبوله �أو رف�ضه ،على �أن
ُت ْ�صدِ ر الهيئة قرارها بتخفي�ض الغرامات الإدارية �أو الإعفاء منها خالل
 /40/يوما عمل من تاريخ ا�ستالم الطلب �إن وج��د ،ويتم �إب�لاغ مقدم
الطلب بذلك خالل � /10/أيام عمل من تاريخ �إ�صداره.

«� 3أيام من التخفي�ضات
الكربى» تنطلق يف دبي اليوم

•• دبي-الفجر:

تنطلق اليوم اخلمي�س يف دبي فعالية “� 3أيام من التخفي�ضات الكربى”
وال�ت��ي ت�ستمر مل��دة � 72ساعة لتقدم ل�سكان املدينة وزواره ��ا الكثري من
العرو�ض الرتويجية واجلوائز الكربى على ت�شكيلة رائعة من املنتجات.
وميكن للمت�سوقني اال�ستفادة من تخفي�ضات يف الأ�سعار ت�صل �إىل 90
باملئة يف  1500متجر تقدم منتجات متنوعة تنا�سب اجلميع ،من خطوط
الأزي��اء الع�صرية �إىل �أحدث الأجهزة الإلكرتونية و�إك�س�سوارات الأطفال
وم�ستلزمات املنزل.
وتعد “� 3أي��ام من التخفي�ضات الكربى” �إح��دى �أب��رز فعاليات التجزئة
و�أكرثها �شهرة على م�ستوى املدينة ،حيث ُتقام بتنظيم من م�ؤ�س�سة دبي
للمهرجانات والتجزئة من  27وحتى  29مايو .وتلتزم جميع مراكز
الت�سوق وامل�ت��اج��ر وم�ن��اف��ذ البيع والأف� ��رع امل���ش��ارك��ة يف الفعالية بجميع
الإج��راءات االحرتازية مبا فيها التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات يف
جميع الأوقات.

«اقت�صادية ال�شارقة» تقدم خدمة «امل�ستفيد احلقيقي»
عبــر موقعهــا الإلكرتونــي ومراكــز اخلدمــة

•• ال�شارقة-وام:

�أعلنت دائ��رة التنمية االقت�صادية بال�شارقة عن تقدمي خدمة “امل�ستفيد
احلقيقي” التي توفرها عرب موقعها الإلكرتوين www.sedd.ae
ومراكز اخلدمة “ت�سهيل” وذلك يف �إطار �سعي الدائرة لتحقيق املعايري
الدولية وتنفيذ متطلبات قرار جمل�س الوزراء رقم  58ل�سنة  2020يف
�ش�أن تنظيم بيانات امل�ستفيد احلقيقي وهو ال�شخ�ص الذي ميتلك �أو يتحكم
يف ال�شركة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من خالل امتالكه �أكرث من 25
باملائة من حقوق ملكية ال�شركة وامتالك  25باملائة �أو �أكرث من �صالحيات
الت�صويت لل�شركة وتعيني �أو عزل �أغلبية �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة.
وتقت�ضي اخلدمة �إلزام ال�شركات ب�إن�شاء �سجل خا�ص للم�ستفيد احلقيقي
و�إدراج بيانات ه��ذا ال�سجل يف �أنظمة الرتخي�ص ل��دى ال�سلطات املحلية
لتعزيز اجلهود الوطنية املبذولة يف ملف غ�سل الأم��وال ومتويل الإرهاب
والتنظيمات غري امل�شروعة ودعم مكانة الدولة يف امل�ؤ�شرات العاملية ذات
ال�صلة .ودع��ت دائ��رة التنمية االقت�صادية بال�شارقة امل�ستثمرين يف �إمارة
ال�شارقة اىل �ضرورة الت�سجيل يف خدمة “امل�ستفيد احلقيقي” التي توفرها
يف �أق��رب وقت ممكن وذل��ك وفقاً ملتطلبات خطة عمل تنفيذية اعتمدتها
وزارة االقت�صاد لتوفري بيانات امل�ستفيد احلقيقي لل�شركات امل�سجلة بالدولة
وذل��ك متا�شياً مع “مئوية الإم��ارات  ”2071ووفقاً لتوجيهات القيادة
لتعزيز النموذج االقت�صادي للدولة ومبادئ ال�شراكة وتكامل الأدوار .و�أكد
�سعادة �سلطان عبد اهلل بن هده ال�سويدي رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية
يف ال�شارقة �أن الدائرة تعمل وتتعاون مع كافة اجلهات املحلية واالحتادية
لدعم وتنظيم كافة القطاعات االقت�صادية ..م�شيداً بكفاءة ومتانة وجودة
اجلهاز التقني لدائرة التنمية االقت�صادية وعمليات التح�سني امل�ستمر التي
تنتهجها الدائرة .

بحث معايل عبد اهلل ب��ن ط��وق املري،
وزي � ��ر االق� �ت� ��� �ص ��اد ،وم� �ع ��ايل �سيلفيو
�سكيمربي ،وزي��ر االقت�صاد وال�صناعة
امل��ال �ط��ي ،ال �ت �ع��اون االق�ت���ص��ادي و�سبل
تو�سيع جماالت ال�شراكة وزي��ادة حجم
ال �ت��دف �ق��ات ال �ت �ج��اري��ة واال�ستثمارية
مب��ا ي�سهم يف تعزيز النمو اقت�صادي
للبلدين ال�صديقني.
وا�ستعر�ض اجلانبان خ�لال االجتماع
الذي عقد مبقر الوزارة يف دبي بح�ضور
معايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي
وزير دولة للتجارة اخلارجية  ،ال�سبل
الكفيلة مبوا�صلة االرت �ق��اء مب�ستوى
ال �ع�لاق��ات االق�ت���ص��ادي��ة ب�ين البلدين
خالل مرحلة التعايف االقت�صادي وما
بعد “كوفيد  ،”19و�أكدا �أهمية العمل
ع �ل��ى زي � ��ادة ح �ج��م ال �ت �ب��ادل التجاري
وت��دف��ق ال �� �ص��ادرات يف � �ض��وء الفر�ص
ال �ك �ب�ي�رة ل�ل�ن�م��و وح �ي��وي��ة االقت�صاد
ون�شاط الأ�سواق يف كال البلدين.
و�سجلت قيمة التجارة اخلارجية بني
البلدين خالل العام � 2020أكرث من
ن�صف مليار دره ��م ،وتعترب الإم ��ارات
ال���ش��ري��ك ال�ت�ج��اري الأول جلمهورية

م ��ال ��ط ع �ل��ى م �� �س �ت��وى دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،حيث ت�ساهم بنحو
 57%م��ن واردات م��ال �ط��ا م��ن دول
املجل�س ،وما يعادل  41%من �إجمايل
جتارة مالطا اخلارجية مع دول اخلليج
العربي.
و�أك��د معايل عبد اهلل ب��ن ط��وق املري،
م�ت��ان��ة ال�ع�لاق��ة ال �ت��ي جت�م��ع البلدين
ال�صديقني ،والتي ميكن االرتكاز عليها
لتو�سيع جماالت ال�شراكة االقت�صادية،
وزي��ادة حجم التبادل التجاري وتدفق
اال��س�ت�ث�م��ارت ،ورف ��ع م�ستوى التعاون
وت� �ب ��ادل اخل �ب��رات ��ض�م��ن القطاعات
ذات الأول� ��وي� ��ة ،ال ��س�ي�م��ا ال�صناعات
الإلكرتونية والتقنية وال�سياحة وريادة
الأعمال والتكنولوجيا املتقدمة.
وق� ��ال “ ن ��ويل �أه �م �ي��ة ك �ب�ي�رة لزيادة
حجم التبادل التجاري واال�ستثماري
م ��ع ج �م �ه��وري��ة م��ال �ط��ا واال�ستفادة
م��ن خ�برات �ه��ا يف ال���ص�ن��اع��ات التقنية
والإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ،ون �ح��ر���ص ع �ل��ى رفع
م���س�ت��وى ال�ت�ن���س�ي��ق ال�ث�ن��ائ��ي لت�سهيل
توافد ال�سياح وحركة ال�سلع والب�ضائع
بني البلدين ،وا�ستثمار الفر�ص الواعدة
ل �ل �ت �ع��اون وال� ��� �ش ��راك ��ة ب�ي�ن اجلانبني
و�سنوا�صل ال�سري بخطى ثابتة على

درب االن �ت �ع��ا���ش وال �ن �م��و االقت�صادي،
و��س�ن�ع�م��ل ع�ل��ى ال��و� �ص��ول ل�ل�م��زي��د من
الأ�سواق التي متلك �آفاقا كبرية للنمو،
وت�ع��زي��ز ح�ضور ال �� �ص��ادرات واملنتجات
الإم��ارات �ي��ة يف منطقة املتو�سط ودول
االحت ��اد الأوروب� ��ي ال�ت��ي ت�شكل مراكز
ثقل اقت�صادي عاملي».
و�أ� �ض��اف معاليه “ من�ضي ق��دم��ا وفق
ر�ؤية اقت�صادية وا�ضحة تتمحور حول
تر�سيخ مكانة دول��ة الإم ��ارات كوجهة
جتارية وا�ستثمارية رائدة عامليا ،وزيادة
حجم التجارة اخلارجية غري النفطية،

ودف ��ع م���س�يرة ال�ن�م��و امل���س�ت��دام �ضمن
القطاعات واملجاالت التي ت�شكل ركائز
�أ�سا�سية القت�صاد امل�ستقبل القائم على
االبتكار واملعرفة .و�سنوا�صل جهودنا
احلثيثة لإر�ساء دعائم االقت�صاد الذكي،
وتطوير ال�سيا�سات واملبادرات الداعمة
ل��ري��ادة الأع�م��ال واملحفزة لال�ستثمار،
وق� � �ي � ��ادة م� ��� �س ��ار ال � �ت � �ح ��ول ال ��رق �م ��ي
��ض�م��ن ق �ط��اع��ات ال �ت �ج��ارة وال�صناعة
واللوج�ستيات و�سال�سل الإمداد لتبقى
دولة الإمارات يف م�صاف الدول الأكرث
تقدما وابتكارا».
م��ن جانبه ق��ال م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ثاين
ال ��زي ��ودي “ ..ن�ح��ن واث �ق��ون بالآفاق
الإيجابية والإمكانات الوا�سعة للتعاون
ب�ي�ن دول � ��ة الإم� � � ��ارات وم��ال �ط��ا خالل
امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ،و��س�ن�ك�ث��ف التوا�صل
لت�صب ه��ذه اجلهود يف تعزيز التبادل
ال�ت�ج��اري ،وزي ��ادة حجم اال�ستثمارات
امل�شرتكة .وندعو ال�شركات يف البلدين
�إىل اال�ستفادة من املقومات واحلوافز
والفر�ص الواعدة يف البيئة االقت�صادية
يف ك��ل م�ن�ه�م��ا ،وال �سيما يف قطاعات
التجارة الإلكرتونية وجماالت االبتكار
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا احل��دي �ث��ة واالت�صال
الرقمي وال�صناعة».

م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د �سيلفيو �سكيمربي،
وزير االقت�صاد وال�صناعة يف جمهورية
مالطا ،حر�ص بالده على توطيد �أوا�صر
ال�ت�ع��اون م��ع دول��ة الإم� ��ارات �إىل �آفاق
�أك�ثر تقدما يف امل�ج��االت ذات االهتمام
امل�شرتك ،ال �سيما يف جم��ال الأن�شطة
ال��رق �م �ي��ة ال�ت�رف �ي �ه �ي��ة وال�صناعات
الإلكرتونية ،معربا عن رغبته يف �إن�شاء
جلنة اقت�صادية م�شرتكة بني البلدين
لتعزيز فر�ص منو العالقات التجارية
واال��س�ت�ث�م��اري��ة خ�ل�ال م��رح�ل��ة التعايف
االقت�صادي وما بعد “كوفيد .»19
و�أ��ش��اد معاليه باجلهود التي تتخذها
دول��ة الإم��ارات لت�سريع عملية التعايف
االق� �ت� ��� �ص ��ادي م ��ن الأزم � � � ��ة ،واخلطة
ال��رائ��دة ال�ت��ي ت�ق��وده��ا ال��دول��ة لتعزيز
ال�ن�ه��و���ض االق�ت���ص��ادي مل��رح�ل��ة م��ا بعد
اجلائحة.
و� �ش ��دد اجل��ان �ب��ان خ�ل�ال ال �ل �ق��اء على
�أه �م �ي��ة م��وا� �ص �ل��ة ع �ق��د االجتماعات
ال�ت���ش��اوري��ة ،ورف ��ع م���س�ت��وى التن�سيق
بني الإدارات والهيئات يف كال البلدين،
وتعزيز التعاون على امل�ستويني الثنائي
وال� � � ��دويل ل �ت �� �س��ري��ع وت� �ي��رة انتعا�ش
االق �ت �� �ص��اد ال �ع��امل��ي وف �ت��ح امل ��زي ��د من
م�سارات ال�سفر وال�سياحة.

يت�ضمن طرح �أ�سهم و�إ�صدار �سندات قابلة لال�ستبدال

�أدنوك تعتزم تنفيذ عملية طرح جممع لأ�سهم �شركة «�أدنوك للتوزيع» بقيمة  6مليارات درهم
تقريبا من ر�أ�س مال «�أدنوك للتوزيع» امل�سجل ب�سعر ً 4.36
طرح �سريع حلوايل  375مليون �سهم متثل ً % 3
درهما لل�سهم
•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت �شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية “�أدنوك”،
املالك لـ  80%من الأ�سهم العادية ل�شركة برتول
�أب��وظ �ب��ي ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ت��وزي��ع “�أدنوك للتوزيع”
 ال ��رق ��م ال �ت �ع��ري �ف��ي ال� � ��دويل ل � �ل� ��أوراق املالية:«� « AEA006101017أم ����س ع��ن ع��زم�ه��ا طرح
نحو  375مليون �سهم من �أ�سهم �أدن��وك للتوزيع
املدرجة واملتداولة يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
حت��ت ال��رم��ز� ،»ADNOCDIST« :أي م��ا ميثل
 3%تقريباً من ر�أ�س املال امل�سجل ل�شركة “�أدنوك
للتوزيع” ،وذل��ك م��ن خ�لال �آل�ي��ة ال�ط��رح ال�سريع
للأ�سهم ب�سعر  4.36درهما لل�سهم و�سيكون الطرح
ملجموعة حمددة من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية امل�ؤهلة
وفقاً لقاعدة “ »144Aوالالئحة « »Sمن قانون
الأوراق امل��ال�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة ل�ع��ام  1933ب�صيغته
املعدلة “قانون الأوراق املالية الأمريكي».
وبالتزامن مع طرح الأ�سهم ،تعتزم �أدن��وك �إ�صدار
ح��وايل  4.385مليار دره��م من ال�سندات “غري
امل�ضمونة” م�ستحقة ال��دف��ع يف  ،2024وذلك
من خ�لال عملية ط��رح مل�ستثمرين م�ؤهلني خارج
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وف �ق �اً ل�لائ�ح��ة « »Sم��ن قانون
الأوراق املالية الأمريكي.
و�ستكون ه��ذه ال�سندات قابلة لال�ستبدال ب�أ�سهم
فعلية يف �شركة �أدن��وك للتوزيع ،وه��ي متثل ن�سبة
“ ”7%تقريباً من ر�أ�س مال ال�شركة امل�سجل وفقاً
ل�شروط حمددة “”ال�سندات القابلة لال�ستبدال””.
ولن يكون الطرح املج ّمع متاحاً للجمهور يف دولة
الإمارات �أو �أي �سلطة ق�ضائية �أخرى.

وميثل هذا الطرح املج ّمع ن�سبة “ ”10%تقريباً
من ر�أ���س امل��ال امل�سجل ل�شركة “�أدنوك للتوزيع”،
وذلك يف حال ا�ستبدال وت�سوية �أ�سهم جميع ال�سندات
القابلة لال�ستبدال وفقاً ل�شروطها املحددة .وميثل
�سعر البيع النهائي للطرح املج ّمع والبالغ 4.82
درهماً زي��ادة بن�سبة  5%على متو�سط �سعر �سهم
�أدنوك للتوزيع للثالثة �أ�شهر املا�ضية.
وت �ب �ل��غ ف�ت�رة ا��س�ت�ح�ق��اق ط ��رح ال �� �س �ن��دات القابلة
ل�لا��س�ت�ب��دال � � 3س �ن��وات ،و��س�ي�ت��م �إ� �ص��داره��ا ب�سعر
�إ�صدار  100%مع ق�سائم بن�سبة “� ”70%سنوياً
ُتدفع على �أ�سا�س ن�صف �سنوي يف �شكل مت�أخرات يف
يونيو ودي�سمرب من كل عام .و�سيتم حتديد عالوة
اال��س�ت�ب��دال ل�سعر ال�سهم ب��واق��ع “ ”15%على
ال�سعر املرجعي لأ�سهم “�أدنوك للتوزيع” ،ليكون
�سعر اال�ستبدال  5.01درهم.
وتعد هذه ال�صفقة �أول طرح جم ّمع لأ�سهم و�سندات
قابلة لال�ستبدال يف منطقة اخلليج العربي ،مما
يعك�س موا�صلة �أدن��وك ا�سرتاتيجية تعزيز القيمة
من �أ�صولها .ويتيح هيكل ال�صفقة املبتكر لأدنوك
ا�ستقطاب قاعدة وا�سعة ومتنوعة من امل�ستثمرين
اجلدد ،مبا يف ذلك املهتمني باال�ستثمار يف ال�سندات
امل��رت�ب�ط��ة ب��الأ��س �ه��م .ك�م��ا تتيح � �ش��روط ال�سندات
ال�ق��اب�ل��ة ل�لا��س�ت�ب��دال امل��زي��د م��ن ال�ف��ر���ص لت�سييل
�أ�سهم “�أدنوك للتوزيع” بعالوة �إ�صدار على �سعر
طرح الأ�سهم.
ويتما�شى بيع ح�صة يف �أ�سهم “�أدنوك للتوزيع” مع
التزام �أدن��وك بتعزيز ال�ت��داول احل��ر لأ�سهم �شركة
�أدن ��وك للتوزيع بعد جن��اح عملية االك�ت�ت��اب العام
الأويل يف دي�سمرب  .2017وكانت �شركة “مورجان

�ستانلي كابيتال انرتنا�شيونال” قد �أعلنت يف 11
مايو  2021عن �إدراج “�أدنوك للتوزيع” �ضمن
م�ؤ�شر « »MSCIاعتباراً من  27مايو ،2021
ل�ت�ك��ون ب��ذل��ك واح ��دة م��ن ت�سع ��ش��رك��ات �إماراتية
مت �إدراج �ه ��ا �ضمن ه��ذا امل ��ؤ� �ش��ر ،وم��ن امل�ت��وق��ع �أن
ت�ساهم ه��ذه اخلطوة يف تنويع قاعدة امل�ستثمرين
وال�ت�ع��ري��ف بالقيمة اال��س�ت�ث�م��اري��ة ال �ف��ري��دة التي
توفرها ال�شركة.
ومن املتوقع الإعالن عن ال�شروط النهائية لعملية
ال �ط��رح امل�ج� ّم��ع ب�ع��د االن�ت�ه��اء م��ن عملية ت�سجيل
طلبات ال�شراء .وم��ن املتوقع �أن تتم ت�سوية طرح
الأ��س�ه��م يف “�أو حوايل”  31مايو  ،2021على
�أن تتم ت�سوية ال�سندات القابلة لال�ستبدال يف “�أو
حوايل”  4يونيو  .2021وواف �ق��ت �أدن ��وك على
ف�ترة �إغ�لاق مدتها  90يوماً من تاريخ الت�سوية
وف �ق �اً ل���ش��روط ط��رح الأ� �س �ه��م وال���س�ن��دات القابلة
لال�ستبدال .ومن املتوقع �أي�ضاً تقدمي طلب لإدراج
ال���س�ن��دات القابلة لال�ستبدال يف ب��ور��ص��ة “فيينا
�إم .ت��ي� .إف” ،وه��ي �سوق لل��أوراق املالية خا�ضعة
لل�سلطات التنظيمية حتت �إدارة بور�صة فيينا.
وبهذه املنا�سبة قال معايل الدكتور �سلطان �أحمد
اجل��اب��ر ،وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة،
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول
�أبوظبي الوطنية “�أدنوك” “ ..ي�سهم هذا الطرح
يف زي��ادة ال�سيولة و�إت��اح��ة امل�شاركة �أم��ام مزيد من
امل���س�ت�ث�م��ري��ن يف ف��ر���ص جم��دي��ة وج ��ذاب ��ة ،وذلك
متا�شياً مع ما مت الإعالن عنه وقت االكتتاب العام
على �أ�سهم �شركة ’�أدنوك للتوزيع‘ حول بيع املزيد
من الأ�سهم يف الوقت املنا�سب .وي�أتي �إعالن اليوم
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ع��ن ال �ط��رح امل�ج� ّم��ع ل�ل�أ��س�ه��م وال �� �س �ن��دات القابلة
لال�ستبدال بعد الطرح اخلا�ص لـ  10%من ر�أ�س
املال القائم يف �سبتمرب  ،2020وهو ميثل �أول طرح
جم ّمع من نوعه يف منطقة اخلليج العربي».
و�أ�ضاف معاليه “ �سوف تتيح لنا هيكلية ال�صفقة
املبتكرة �إمكانية زيادة التداول احلر لأ�سهم ’�أدنوك
للتوزيع‘ �إىل ن�سبة  30%يف حال ا�ستبدال جميع
ال�سندات ب�أ�سهم فعلية ،مع احتفاظ ’�أدنوك‘ بح�صة
ا�سرتاتيجية تبلغ  70%يف �شركة �أدنوك للتوزيع
التي متتلك �إمكانات واع��دة للنمو .كما متثل هذه
ال�صفقة خ�ط��وة ج��دي��دة يف ا�سرتاتيجيتنا خللق
وتعزيز القيمة من �أ�صولنا».
ومنذ �إمت��ام عملية الطرح العام الأويل لأ�سهمها،
ا�ستطاعت �شركة “�أدنوك للتوزيع” حتقيق نتائج
ج �ي��دة �أث �ب �ت��ت ل�ل�ع�م�لاء وامل���س�ت�ث�م��ري��ن مرونتها
وت��رك �ي��زه��ا ال �ث��اب��ت ع �ل��ى ال �ن �م��و الآم � ��ن والذكي
و�سيا�ستها التدريجية لتوزيع الأرب ��اح الوا�ضحة
للم�ستثمرين .وت�ستمر ثقة “�أدنوك” الرا�سخة يف
قدرة �شركة “�أدنوك للتوزيع” على املحافظة على
ري��ادت�ه��ا يف جم��ال ت��وزي��ع ال��وق��ود وت�شغيل متاجر
التجزئة.
وي �ق��وم ك��ل م��ن “�سيتي ج ��روب ج�ل��وب��ال ماركت”
و”بنك �أبوظبي الأول” ب��دور املن�سقني العامليني
ومديري االكتتاب املج ّمعني لطرح الأ�سهم ،يف حني
يقوم “�سيتي جروب جلوبال ماركت” بدور املن�سق
ال�ع��امل��ي وم��دي��ر االك �ت �ت��اب لعملية ط��رح ال�سندات
القابلة لال�ستبدال بال�شراكة مع بنك “�أبوظبي
التجاري” و”بنك �أبوظبي الأول” “وي�شار �إليهم
جمتمعني با�سم “البنوك».

اخلرباء يناق�شون ق�ضايا اال�ستدامة يف قطاع ال�ضيافة وتطور الأماكن ال�سياحية البديلة
•• دبي-الفجر:

ا�ستمرت فعاليات الن�سخة االفرتا�ضية
من معر�ض �سوق ال�سفر العربي 2021
حت��ت �شعار “بزوغ فجر جديد لل�سفر
وال�سياحة”� ،إذ �أق �ي �م��ت ال �ع��دي��د من
اجلل�سات احل��واري��ة �صباح �أم�س والتي
تناولت قطاع الفنادق والطريان وعقبها
حوارات ركزت على م�ستقبل اال�ستدامة
يف ال�سفر وال�سياحة.
ويف هذا ال�صدد �صرحت دانييل كورتي�س،
مديرة معر�ض �سوق ال�سفر العربي يف
ال���ش��رق الأو� �س��ط“ :ت�شغل اال�ستدامة
يف ال�سفر وال�سياحة �أه�م�ي� ًة ك�ب�ير ًة يف
م�ستقبل �صناعة ال�سفر ،وخ�صو�صاً يف
املرحلة الراهنة التي �أ�صبحت املخاوف
ب�ش�أن ت�أثري �صناعة ال�سفر على البيئة
م � �ت ��زاي ��دة� � .س �ي �ك��ون ل � ��دى الوجهات
ال���س�ي��اح�ي��ة وال �ف �ن��ادق ف��ر� �ص��ة للتعايف
اقت�صاد ًيا وجت��اوز ال�صعوبات الناجمة
عن تف�شي الوباء عرب تبني ا�سرتاتيجية
عمل �صديقة للبيئة على مدى يرتاوح
من املتو�سط �إىل الطويل».
وت � ��وىل ه� ��ارول� ��د ج� ��ودوي� ��ن م�ست�شار
ال �� �س �ي��اح��ة امل �� �س ��ؤول��ة يف � �س��وق ال�سفر

ال� �ع ��امل ��ي ت� �ق ��دمي ج �ل �� �س��ة افرتا�ضية
بعنوان “م�س�ؤولية قطاع ال�ضيافة يف
ظل اجلائحة” والتي �شهدت م�شاركة
نخبة م��ن ك�ب��ار املتخ�ص�صني يف جمال
اال�ستدامة يف �صناعة ال�سفر.
وخ �ل��ال ك �ل �م �ت��ه االف �ت �ت��اح �ي��ة ،حر�ص
ج ��ودوي ��ن ع �ل��ى م �ع��رف��ة ر�أي اللجنة
امل�شاركة ح��ول التحديات البيئية التي
تواجه الفنادق على مدار العقد املقبل،
وخا�صة يف ظل انت�شار وب��اء هدد �أركان
القطاع من الناحية املالية ،بالرغم من
اجلهود امل�ستمرة للنهو�ض والتعايف.
وب ��دوره ،ق��ال �إري��ك ري�ك��ورت��ي ،امل�ؤ�س�س
والرئي�س التنفيذي ل�شركة ا�ست�شارات
ال���ض�ي��اف��ة ج��ري�ن�ف�ي��و“ :نتوقع بحلول
ع��ام � 2030أن يتمكن ق�ط��اع الفنادق
م��ن حتقيق ��ص��ايف �صفر م��ن انبعاثات
ثاين �أك�سيد الكربون خالل ذلك الإطار
ال��زم�ن��ي ،م��ع تطبيق م�ع��اي�ير تتنا�سب
مع البيئة .ل��ذا ،ف ��إن امل�شكلة يف الوقت
احلايل هي الت�أقلم مع �سرعة التغيري،
ول�ك��ن ي�ج��ب علينا �أن ن ��ؤم��ن ب�أهدفنا
وقدراتنا على حتقيقها وننهج مواقف
بناءة علينا اتباعها».
ووف � ًق��ا ل��ري�ك��ورت��ي م��ن �سنغافورة ،ف�إن

م��واك�ب��ة ت�ل��ك امل�ن�ه�ج�ي��ات �سيتم جزئ ًيا
لي�س فقط م��ن خ�لال طلب امل�ستهلك
ول �ك��ن م ��ن خ �ل�ال ال �ل��وائ��ح اخل�ضراء
اجلديدة ،حيث قال�“ :ستحتاج الفنادق
�إىل ت�ق��دمي ح�ل��ول ا�ستباقية ذات �إطار
تنظيمي ،م��ن خ�ل�ال م�ي��زان�ي��ات مالية
خا�صة ب�ه��م ».وع��ن مو�ضع قيا�س �أداء
اال�ستدامة وال�شفافية يف النتائج ،قالت
�إجن� ��ي ه��وي�بر� �ش �ت ����س ،ن��ائ �ب��ة الرئي�س
الأوىل لال�ستدامة والأمن واالت�صاالت
امل�ؤ�س�سية يف جمموعة فنادق رادي�سون”:
ل �ق��د و� �ض �ع��ت ك��اف��ة � �ش��رك��ات ال�ضيافة
ال�ك�برى �أه��دا ًف��ا لتخفي�ض االنبعاثات
ال�ضارة بالبيئة ،ولكن م��ن ال�صعب يف
ال��و��ض��ع ال��راه��ن و��ض��ع �أ��س����س معيارية
ل�ل�م�ق��ارن��ة ب�ي�ن�ه��ا ،ف�ه�ن��اك ال �ع��دي��د من
ال�ف�ن��ادق املختلفة ب�ضيافتها وميزاتها
و� �ض �م��ن م� ��واق� ��ع ج �غ��راف �ي��ة خمتلفة
�أي�ضاً».
وت��اب �ع��ت�“ :أعتقد �أن �أف �� �ض��ل طريقة
للتقيم هي و�ضع املعايري املتبعة �ضمن
�إط� � � ��ار حم � ��دد وم � ��وح � ��د ،ول �ي �� ��س عرب
ف�ن��ادق ف��ردي��ة ،وب�ه��ذه الطريقة ميكن
للأ�شخا�ص مقارنة املنتجع باملنتجعات
ال�سياحية الأخرى».
واخ �ت �ت��م ري �ك��ورت��ي اجل �ل �� �س��ة بطريقة
م �ت �ف��ائ �ل��ة ،ب �ق��ول��ه“ :لقد ح� ��ان وقت
التفا�ؤل والعمل .لدينا احللول والأدوات
وال�ف�ن��ادق ولتحقيق اال�ستدامة نحتاج
�إىل �إدراجها يف عملياتنا».
ب�ع�ي�دًا ع��ن ق�ط��اع ال�ضيافة التقليدية
واملنتجعات ال�ف��اخ��رة ،فمن امل�ت��وق��ع �أن
ت�شهد �صناعة ال�سفر وال�سياحية البيئية
من� � ًوا مب�ع��دل من��و ��س�ن��وي بن�سبة 8%
على امل��دى املتو�سط �إىل ال�ط��وي��ل� ،إىل
جانب ازده��ار بع�ض العوامل ال�سياحية
“كاملخيمات املجهزة” التي تعد �أكرث
�أما ًنا يف ظل انت�شار الوباء.

كما و�شهد �أم�س انطالق جل�سة خا�صة
�أداره � ��ا جيم�س وري ��ن ،امل��دي��ر امل�ساعد
يف جمموعة ف�ن��ادق “كولريز” ال�شرق
الأو�سط ،حتت عنوان “الفندق الفاخرة
�إىل اخل �ي ��ام البيئية” � -أح� ��د �أ�سرع
ال �ع��رو���ض ال���س�ي��اح�ي��ة من � � ًوا ،وتناولت
اجلل�سة احلول البديلة لأماكن الإقامة
التقليدية .ووف� ًق��ا لـكولريز ،ميكن �أن
ُي�ع��زى تطور �صناعة ال�سياحة البيئية
وال�صحة والطبيعة واملغامرة �إىل طلب
متزايد على خيارات ال�سكن امل�ستدامة،
يف خطوة نحو التغيري يف منط احلياة،
وزي � ��ادة ال��وع��ي ب �ت ��أث�ير ال���س�ي��اح��ة على
ب�ي�ئ��ة .ويف ال��وق��ت نف�سه ،ت�ع��د منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف طور
تر�سيخ مكانتها كوجهة رئي�سية لل�سياحة
البيئية مع وجود العديد من التح�سانات
اجلارية .بينما تركزت م�شاريع �صناعة
ال�سياحة البيئية وال���ص�ح��ة والزراعة
واملغامرة ح��ول املنتجعات ال�صحراوية
الفاخرة الفردية ال �سيما يف الإمارات
العربية املتحدة ،حيث نالحط التطور
ال ��ذي ت���ش�ه��ده �أ�� �س ��واق دول ��ة الإم � ��ارات
وامل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة و�سلطنة
ع�م��ان م��ن خ�لال ال�ع��دي��د م��ن امل�شاريع

واملخططات احلكومية الرئي�سية.
ويف حديثه عن الأداء املال� ،صرح ع�ضو
اللجنة وامل�ست�شار ،كري�س نادر“ :جتاوز
م �ن �ت �ج��ع ال �ت �خ �ي �ي��م يف ج �ب��ل ج �ي ����س يف
ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة امل�ي��زان�ي��ة امل�ت��وق�ع��ة العام
املا�ضي والتي مت حتديدها قبل انت�شار
الوباء .لقد ا�ستمتعت العائالت املحلية
على وج��ه اخل�صو�ص باخليام الراقية
والكبرية يف ظل وجود م�ساحة للتباعد
واخل�صو�صية الكاملة».
ويف م��وع��د �آخ � ��ر ع �ل��ى ج � ��دول �أعمال
ال�ن���س�خ��ة االف�ت�را� �ض �ي��ة مل �ع��ر���ض �سوق
ال�سفر ال�ع��رب��ي � ،2021شهد احلدث
اخلتامي واالفرتا�ضي الذي ا�ستمر على
مدار ثالثة �أيام ،انعقاد م�ؤمتر اجلمعية
العاملية ل�سفر الأعمال.
ت�ن��اول امل��ؤمت��ر ��ص��ورة �شاملة ع��ن مدى
ا��س�ت�ع��داد املنطقة لعودتها �إىل ال�سفر
ال ��دويل ،م��ع �إل �ق��اء ن�ظ��رة على توقعات
ال�سفر اخلا�صة باجلمعية العاملية ل�سفر
الأع �م��ال يف منطقة ال���ش��رق الأو�سط،
وتنب�ؤات ال�صناعة وبحث �سبل ا�ستجابة
احل �ك��وم��ات ل�ل��وب��اء وم ��دى ا�ستعدادها
ل �ت �ج��اوز الأزم� � ��ات ،م��ن ح�ي��ث �ضوابط
احلدود وقيود ال�سفر وخارطة الطريق
للخروج من الأزمة ب�أمان.
ومن بني نخبة من املتحدثني البارزين،
� �ش��ارك �إي� ��اد را� �س �ب��ي امل��دي��ر التنفيذي
لهيئة ر�أ���س اخليمة لتطوير ال�سياحة،
وكاثرين لوجان نائب الرئي�س الإقليمي
 �أوروب � ��ا وال �� �ش��رق الأو� �س��ط و�أفريقيال��دى اجلمعية العاملية ل�سفر الأعمال،
وديريك �سادوبني  ،املدير العام ل�شركة
كابا .كما �سيتم انعقاد قمة اال�ستثماري
ال�سياحي التي ينظمها امل�ؤمتر الدويل
ل�ل���س�ي��اح��ة واال� �س �ت �ث �م��ار ب��ال���ش��راك��ة مع
معر�ض �سوق ال�سفر العربي افرتا�ضياً
يف يوم  27مايو اجلاري.
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�أبوظبي تعزز �إمكانيات االقت�صاد الرقمي من خالل مراكز بيانات �أمازون ويب �سريفي�سز
•• �أبوظبي-وام:

�أع �ل �ن��ت �أم ����س � �ش��رك��ة �أم� � ��ازون وي ��ب ��س�يرف�ي���س��ز /
 /AWSعزمها �إط�ل�اق منطقة م��راك��ز بيانات
بالدولة يف �إط��ار جهود مكتب �أبوظبي لال�ستثمار
ال ��رام� �ي ��ة جل� ��ذب اال� �س �ت �ث �م��ارات ودع � ��م ال� �ق ��درات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ،ح �ي��ث ��س�ت���س��اه��م ه ��ذه اخل �ط��وة يف
دع��م االقت�صاد الرقمي وتعزيز ق��درات��ه .و�ستعمل
منطقة البنية التحتية ال�سحابية من �أم��ازون ويب
�سريفي�سز يف الإم��ارات والتي �سيتم تد�شينها خالل
الن�صف الأول من عام  ،2022على ت�سريع وترية
تبني اخل��دم��ات ال�سحابية ،ومتكني ال�شركات من
حتقيق االبتكار ب�شكل �أ�سرع ،كما �ستعزز من و�صول
ال�شركات �إىل �أحدث التقنيات ال�سحابية التي متكنها
من موا�صلة االبتكار والتحول الرقمي يف خمتلف
�أنحاء �أبوظبي ودولة الإمارات.
وي�سلط هذا التعاون ال�ضوء على ال�شراكة املتنامية
ب�ين القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص يف �إم ��ارة �أبوظبي
الرامية لتعزيز �آليات تطوير االبتكارات وعمليات
التحول الرقمي الكبرية ،الأم��ر ال��ذي �سي�ساهم يف
تر�سيخ مكانة �أبوظبي كمركز عاملي لالبتكار.
وكجزء من اال�ستثمارات التي �ستخ�ص�صها لتد�شني
هذه املنطقة� ،ستتعاون �أم��ازون ويب �سريفي�سز مع
مكتب �أب��وظ�ب��ي لال�ستثمار لتطوير ال�ع��دي��د من
امل� �ب ��ادرات التعليمية وال�ت��دري�ب�ي��ة وب��رام��ج متكني
ال �� �ش��رك��ات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة مب ��ا ي���ش�م��ل ك��ام��ل منظومة
االقت�صاد املعريف.
وكانت �إمارة �أبوظبي قد احتلت املرتبة الأوىل على
م�ستوى ال�شرق الأو��س��ط على م�ؤ�شر امل��دن الذكية
ل�ع��ام  2020ال���ص��ادر ع��ن املعهد ال ��دويل للتنمية
الإداري��ة  ،IMDو�ستوا�صل �إم��ارة �أبوظبي تعزيز
بنيتها ال�ت�ح�ت�ي��ة ال��رق�م�ي��ة ،وق��درت �ه��ا ع�ل��ى توفري
الدعم ملنظومة االبتكار التي ت�شهد تو�سعاً �سريعاً
يف الإمارة.
وميثل �إط�لاق منطقة مراكز بيانات �أم��ازون ويب
�سريفي�سز يف الدولة خطوة �أخرى يف م�سرية اجلهود
التي يبذلها مكتب �أبوظبي لال�ستثمار لالرتقاء
بقطاع التكنولوجيا يف �إم��ارة �أبوظبي وا�ستقطاب
املهارات والإمكانيات الأ�سا�سية التي ت�ساهم يف خلق
الفر�ص الواعدة �ضمن خمتلف القطاعات القائمة
على االبتكار .وك��ان مكتب �أبوظبي لال�ستثمار قد
دخل �سابقاً هذا العام يف �شراكات مع عدد من �شركات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا الأخ � ��رى ،وم�ن���ص��ة ال �ب��ث املو�سيقي
ال��رائ��دة “�أنغامي” ،و��ش��رك��ة “بي�سنب جلوبال”
املزودة حللول ا�ست�شارات و�إدارة احلو�سبة ال�سحابية
وذلك يف �إطار برنامج االبتكار التابع للمكتب.
ويف خ�ط��وة ت��ؤك��د ال ��دور ال �ب��ارز ال��ذي تلعبه �إمارة
�أب��وظ �ب��ي ك�ق��اع��دة ان �ط�لاق ل�ل�أع �م��ال واملبتكرين،
ت�ستعد “�أنغامي” لإدراج �أ�سهمها يف بور�صة نا�سداك
م ��ن خ �ل�ال ��ص�ف�ق��ة ان ��دم ��اج م ��ع � �ش��رك��ة Vistas
.Media Acquisition Company

ويعمل مكتب �أبوظبي لال�ستثمار على زيادة وترية

ال��دع��م امل �ت��اح ل�ل�أع �م��ال ال �ت��ي ت��رك��ز ع�ل��ى االبتكار
ل���ض�م��ان ح���ص��ول ال���ش��رك��ات م��ن ج�م�ي��ع الأحجام،
وم��ن خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ،على الأدوات والفر�ص
التي حتتاجها لنجاح �أعمالها .وكان مكتب �أبوظبي
لال�ستثمار قد قدم خالل العام  2021دعماً بقيمة
بلغت �أك�ثر من  735مليون دره��م  200/مليون
دوالر  /لعدد من �شركات التكنولوجيا التي تعمل
يف �إمارة �أبوظبي� ،أو التي ترغب بت�أ�سي�س �أعمالها يف
الإمارة ،وذلك بهدف تعزيز جهود االبتكار لدى هذه
ال�شركات� ،إىل جانب تزويدها بحزمة من احلوافز
الأخرى غري املالية ،كتوفري الدعم وامل�ساعدة يف كل
ما يتعلق ب�ش�ؤون الإقامة وا�ست�صدار الرتاخي�ص،
والتوا�صل مع الهيئات املزودة للخدمات التعليمية،
وغريها من اخلدمات الأخ��رى التي يقدمها فريق
رعاية امل�ستثمرين لدى املكتب.
وق��ال �سعادة الدكتور ط��ارق بن هندي ،مدير عام
مكتب �أبوظبي لال�ستثمار“ :تقود �إم��ارة �أبوظبي
ج�ه��ود وم �ب��ادرات ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي يف امل�ن�ط�ق��ة� ،إذ
ت���س��اه��م ال�ب�ن�ي��ة التحتية ال�ق��وي��ة ال �ت��ي تتمتع بها
الإم ��ارة يف دع��م منظومة الأع �م��ال امل��زده��رة فيها،
وتعمل على تعزيز مكانتها كاملدينة الأك�ث�ر ذكا ًء
يف ال�شرق الأو�سط” .و�أ�ضاف �أن الإط�لاق املرتقب
ملنطقة مراكز بيانات “�أمازون ويب �سريفي�سز” يف
دولة الإمارات �سيعزز من اخلدمات الذكية ،وينطلق
بها �إىل م�ستويات غري م�سبوقة.
وي� ��أت ��ي ت� �ع ��اون م�ك�ت��ب �أب��وظ �ب��ي ل�لا��س�ت�ث�م��ار مع
�أم � ��ازون وي ��ب �سريفي�سز ل�ت��وف�ير �أف �� �ض��ل تقنيات
احلو�سبة ال�سحابية للأعمال املختلفة يف الدولة،
واال�ستفادة من الإمكانات الكاملة للبنية التحتية
الذكية ل�ل�إم��ارة .وق��ال � “ :إن �شراكاتنا يف جمال
التكنولوجيا ت�ساهم يف جت�سيد مهمتنا الرامية
�إىل تعزيز مكانتنا يف جمال التكنولوجيا ،وتطوير
الإمكانيات والفر�ص لل�شركات يف �إمــارة �أبوظبي
ودولة الإمارات واملنطقة» .

وتعمل منطقة مراكز بيانات �أمازون ويب �سريفي�سز
يف الدولة على متكني العمالء املحليني من تخزين
بياناتهم يف الدولة  ،واال�ستفادة من زمن �إ�ستجابة
منخف�ض يف خمتلف �أنحاء الدولة.
كما �سي�ساهم ذلك يف زيادة و�صول ال�شركات املحلية
�إىل التقنيات املتقدمة ،واال�ستفادة من املجموعة
ال�ك��ام�ل��ة م��ن اخل��دم��ات ال���س�ح��اب�ي��ة كالتحليالت،
والذكاء اال�صطناعي ،واحلو�سبة ،وقواعد البيانات،
و�إن �ت�رن� ��ت الأ�� �ش� �ي ��اء ،وال �ت �ع �ل��م الآيل واخل ��دم ��ات
املحمولة ،والتقنيات التي ال حتتاج لوجود خوادم،
وخ��دم��ات التخزين وغ�يره��ا مب��ا ميكنها م��ن زيادة
وترية االبتكار لأعمالها.
م��ن جانبه ،ق��ال فينود كري�شنان ،مدير منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لدى �أم��ازون ويب
�سريفي�سز� “ :ستمكن منطقة مراكز بيانات �أمازون
ويب �سريفي�سز اجلديدة ال�شركات يف دولة الإمارات
من الو�صول �إىل �أحدث التقنيات ال�سحابية ،وتزودها
بالأدوات الالزمة لبناء احللول املبتكرة التي ت�سرع
من عملية التحول الرقمي».
و�أ��ض��اف � “ :أن امتالك امل�ه��ارات املنا�سبة يعد من
الأم� ��ور الأ��س��ا��س�ي��ة لتحقيق الإم �ك��ان �ي��ات الكاملة
للحو�سبة ال�سحابية؛ فبالإ�ضافة �إىل ا�ستثمارها
يف البنية التحتية� ،ستقوم �أم��ازون ويب �سريفي�سز
باال�ستثمار يف ب��رام��ج ال�ت��دري��ب والتعليم لتعزيز
امل �ه��ارات وال �ق��درات ال�سحابية ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة يف
دولة الإمارات .ونتطلع �إىل دعم الربامج واملبادرات
املختلفة القت�صاد املعرفة وتعزيز م�ه��ارات القوى
العاملة يف �إم��ارة �أبوظبي ،وتوفري برامج التدريب
والتعليم على التقنيات ال�سحابية يف املدار�س التي
تعد الطالب لوظائف امل�ستقبل».
و�أ�شارت �شركة  IDCللأبحاث �إىل ارتفاع معدل
تبني اخلدمات ال�سحابية يف دول��ة الإم��ارات ب�شكل
كبري بن�سبة  % 40.9مقارنة بعام  .2019وعلى
وج��ه اخل���ص��و���ص�� ،ش�ه��دت تقنية ال�ب�ن�ي��ة التحتية

كخدمة  /IaaS/من��واً كبرياً خالل عام .2020
ومن املتوقع �أن ت�شهد هذه التقنية تو�سعاً بوترية
مت�سارعة مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ % 35.4
حتى عام  ،2025بينما �ست�شهد تقنيات الربجميات
كخدمة  /SaaS/واملن�صات كخدمة /PaaS/
تو�سعاً مبعدل منو �سنوي مركب �أقل ن�سبياً بن�سبة
 % 24.5خالل الفرتة ذاتها.
وقد قامت العديد من ال�شركات يف دول��ة الإمارات
مب��ا يف ذل��ك �شركة �أرام �ك ����س ،وب�ن��ك الإم� ��ارات دبي
ال��وط�ن��ي ،وج�ل��ف ن �ي��وز ،و� OSNإىل ج��ان��ب عدد
من ال�شركات النا�شئة مثل �أل��ف للتعليم ،وفيت�شر،
وث��روة ،ويال كومبري ،بتطوير �أعمالها باال�ستفادة
م��ن خ��دم��ات �أم� ��ازون وي��ب �سريفي�سز ال�سحابية،
الأم��ر ال��ذي مكنها م��ن تو�سعة وتطوير �أعمالها،
لتوا�صل بذلك �إمارة �أبوظبي توفري من�صة مثالية
متكن ال�شركات من االنطالق ب�أعمالها وطموحاتها
نحو العاملية.
وك� �ج ��زء م ��ن ه� ��ذا ال �ت �ع��اون م ��ع م �ك �ت��ب �أبوظبي
ل�لا��س�ت�ث�م��ار ،ت�ستثمر �أم� ��ازون وي��ب �سريفي�سز يف
امل�ب��ادرات التدريبية والتعليمية ويف برامج متكني
ال�شركات النا�شئة لدعم جهود التحول الرقمي يف
دولة الإم��ارات  ،وتعزيز �إمكانيات منظومة االبتكار
يف �إم��ارة �أبوظبي .وبهدف توفري الدعم لل�شركات
النا�شئة وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف الدولة،
��س�ت�ت�ع��اون �أم� � ��ازون وي ��ب ��س�يرف�ي���س��ز م��ع ع ��دد من
م �� �س��رع��ات الأع� �م ��ال ل�ت��و��س�ع��ة ب��رن��ام��ج AWS/
 /Activateال� ��ذي ي�ت�ي��ح ل�ل���ش��رك��ات النا�شئة
جمموعة من خدمات الدعم املجانية مبا يف ذلك
خدمات �أمازون ويب �سريفي�سز االئتمانية ،وبرامج
التوجيه ،وغريها من املوارد التي ت�ساعد ال�شركات
النا�شئة على �إطالق �أعمالها باالعتماد على خدمات
�أمازون ويب �سريفي�سز واالنطالق بها نحو العاملية
يف غ�ضون دقائق.
كما �ستوا�صل ال�شركة فعالياتها التدريبية ،والعمل
م��ع دائ ��رة التعليم وامل �ع��رف��ة يف �أب��وظ �ب��ي لتطوير
�أح��دث مناهج التدريب على احلو�سبة ال�سحابية،
وتزويد م�ؤ�س�سات التعليم العايل بدورات احلو�سبة
ال�سحابية لإعداد الطالب للح�صول على ال�شهادات
واخلربات الالزمة لهذه ال�صناعة.
وبالإ�ضافة �إىل الدعم الذي يقدمه مكتب �أبوظبي
لال�ستثمار ل���ش��راك��ات التكنولوجيا ،يعمل املكتب
ب�شكل وثيق مع ع��دد من امل�ؤ�س�سات املرموقة مثل
دائ��رة التعليم واملعرفة يف �أب��وظ�ب��ي ،ومدر�سة 42
�أب��وظ �ب��ي ،وم�ن���ص��ة  ،Hub 71و� �س��وق �أبوظبي
العاملي  ،وم�صدر  ،و ، twofour54وجمموعة
 ،42والهيئات احلكومية االحتادية لتعزيز منظومة
االبتكار يف الإمارة.
وي���ش�م��ل دور م�ك�ت��ب �أب��وظ �ب��ي ل�لا��س�ت�ث�م��ار ربط
امل���س�ت�ث�م��ري��ن وال �� �ش��رك��ات ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى االبتكار
ب��ال�ف��ر���ص وال �� �ش��راك��ات امل�ن��ا��س�ب��ة يف ج�م�ي��ع �أنحاء
�أبوظبي ،و�إعدادها بكافة املقومات التي متكنها من
حتقيق النجاح على املدى الطويل.

غرفة عجمان حت�صل على �شهادة االعتماد الدويل الأيزو «»ISO22301
ح�صلت غرفة جتارة و�صناعة عجمان
على ��ش�ه��ادة االع�ت�م��اد ال ��دويل الأيزو
« »ISO22301يف ت�ط�ب�ي��ق نظم
ا� �س �ت �م��راري��ة الأع � �م� ��ال واخل� ��دم� ��ات،
ك�ن�ت�ي�ج��ة ل�ل�ج�ه��ود امل �ب��ذول��ة ل�ضمان
ا�ستدامة بيئة الأعمال وتقدمي خدمات
مواكبة لتطلعات �أع�ضاء غرفة عجمان
ومتعامليها.
وت���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ل��م � �س �ع��ادة ��س�ـ�ـ��امل ال�سويدي
م� ��دي� ��ر ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ام غ��رف �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة عجمان

�شـــــهادة االعتـمـــــاد ال��دول�ـ�ـ��ي الأيزو
« »ISO22301ب�ح���ض��ور املــــــدراء
التنفيذيني وفريــــــــق ع�م��ل تطبيق
نظـــــــام ا��س�ت�م��راري��ة الأع� �م ��ال ،حيث
قدمــــــت ال���ش�ه��ادة ال��دك �ت��ورة كرمية
عبداملنعم املدير العام ملعهد التميـــــز
امل���س�ت��دام نيابــة ع��ن ��ش��رك��ة غابرييل
ريج�ســـــرتار املانحــة ل�شهادات االيـــــــزو
وذلك يف مقر غرفة عجمان.
و�أك ��د ��س�ع��ادة ��س��امل ال���س��وي��دي حر�ص
غ��رف��ة ع �ج �م��ان ع �ل��ى �إع �ت �م��اد اف�ضل
امل �م��ار� �س��ات يف ب�ي�ئ��ة ال�ع�م��ل الداخلية

بلدية دب��ي تفوز بجائزة
التميز يف �إدارة املعرفة
�ضمن �ست م�ؤ�س�سات عاملية

•• دبي-وام:

•• عجمان ـ الفجر

•• دبي -وام:

حققت بلدية دب��ي ف��وزا عامليا يف جمال
�إدارة املعرفة وذلك من خالل ح�صولها
على جائزة التميز يف �إدارة املعرفة من
قبل امل��رك��ز الأم��ري�ك��ي للجودة والتميز
«  »APQCحيث مت ت�صنيفها �ضمن
�أف �� �ض��ل � �س��ت م ��ؤ� �س �� �س��ات م�ت�م�ي��زة على
م�ستوى العامل يف جم��ال �إدارة املعرفة
وم��ن �أف�ضل  3م�ؤ�س�سات على م�ستوى
العامل يف تطبيق برنامج �إدارة املعرفة
ل �ف �ئ��ة ال �ت �ط �ب �ي��ق ال �� �ش �م��ويل امل�ؤ�س�سي
«.»Enterprise-Wide
وي �ت��م م�ن��ح ه ��ذه اجل��ائ��زة للم�ؤ�س�سات
الأك�ث�ر مت�ي��زا ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل يف
�إعداد وتنفيذ برامج و�آليات عمل فعالة
يف جم��ال �إدارة املعرفة تنعك�س �إيجابا
ع �ل��ى الإن �ت��اج �ي��ة واخل� ��دم� ��ات وتعزيز
مبادئ االبتكار.
وف� � � ��ازت ب� �ل ��دي ��ة دب � ��ي ب ��اجل ��ائ ��زة بعد
حتقيقها لنتائج متميزة بناء على �أداة
تقييم قدرات �إدارة املعرفة املعتمدة من
. APQC

ب�ه��دف ت�ق��دمي خ��دم��ات متكاملة ذات
قيمة م�ضافة ،م�ؤكدا على اهمية �شهادة
االعتماد الدويل الأيزو وانعكا�س ذلك
ع �ل ��ى ا�� �س� �ت� �م ��راري ��ة االع � �م� ��ال خ�ل�ال
الأزمات والطوارئ نظراً لطبيعة عمل
الغرفة مع املن�ش�آت االقت�صادية والتي
ت�ستلزم � �ض��رورة ت�ق��دمي اخل��دم��ات يف
خمتلف الأوقات.
و�أ��ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ار �إىل �أن غرفــــــــة عجمان
حر�صت خ�لال تداعيــــــــات اجلائحة
ع�ل��ى ت�ط��وي��ع �أن�ظ�م�ت�ه��ا الإلكرتونية
ل �ت �ق��دمي خ��دم��ات �ه��ا ب �� �ش �ك��ل متكامل

ي�ضمـــن ا�ستمرارية الأع �م��ال ،لي�أتي
احل���ص�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ول ع �ل��ى � �ش �ـ �ه��ادة االعتماد
الدويل الأيزو « »ISO22301كتتويج
ل�ل�ج�ه��ود امل �ب��ذول��ة يف �إدارة تداعيات
اجلائحة.
و�أ� �ش��اد بجهود فريق العمل يف تنفيذ
ج �م �ل��ة م ��ن ور�� � ��ش ال �ع �م��ل ومتابعة
�إج ��راءات ح�صول الغرفة على �شهادة
االعتماد الدويل الأيزو يف تطبيق نظم
ا�ستمرارية الأعمال واخلدمات ،ليتم
حتديد عمليات كل �إدارة وت�صنيفها مع
و�ضع ا�سرتاتيجية ا�ستمرارية الأعمال

وخ �ط��ط �إدارة الأزم� � � ��ات ،والتوعية
ال �ع��ام��ة ل�ل�م��وظ�ف�ين وت��دري �ب �ه��م على
خطط �إدارة االزمات.
و�أ��ض��اف مدير ع��ام غرفة عجمان� ،أن
الغرفة تعتمد يف تنفيذ خططها على
م��واك�ب��ة ا�سرتاتيجية �إم� ��ارة عجمان
ب�شكل خا�ص والدولة عامة ،من خالل
ا�ست�شراف امل�ستقبل بهدف ت�لايف �أية
�آث � ��ار ��س�ل�ب�ي��ة وحت��وي �ل �ه��ا �إىل عوامل
وف ��ر� ��ص جن� ��اح ،م �� �ش �ي��داً مب ��ا قدمته
الإمارات كنموذج ملهم يف التعامل مع
تداعيات اجلائحة.

الدورة الـ 20من معر�ض املطارات تختتم �أعمالها بالرتكيز على التقنية املرنة يف ما بعد كوفيد19-

اختتمت ال��دورة الع�شرون من معر�ض
امل �ط��ارات �أعمالها يف دب��ي �أم����س بنجاح
ك�ب�ير و��س��ط ح��ال��ة م��ن ال �ت �ف��ا�ؤل بعودة
ق��ري �ب��ة ل�ل�ان �ت �ع��ا���ش يف ال �ط �ل��ب على
ال���س�ف��ر خ�ل�ال ال �ف�ترة ال�ق�ل�ي�ل��ة املقبلة
وال �ت ��أك �ي��د ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ال���س�ف��ر الذكي
كحل م�ستقبلي من �أجل مطارات �أكرث
ديناميكية و�سال�سة.
وعلى م��دى �أي��ام املعر�ض الثالثة التي
ا�ستمرت بني  26 – 24مايو اجلاري
يف م ��رك ��ز دب � ��ي ال� �ع ��امل ��ي للم�ؤمترات
وامل �ع��ار���ض التقى �أب ��رز �صانعي القرار
م��ن �أك�ب�ر امل �ط��ارات يف ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا وجنوب �آ�سيا بعار�ضني
مرموقني يف �أول معر�ض دويل من هذا
النوع يقام منذ تف�شي جائحة كوفيد-
.19
ونظراً لتنظيم هذه ال��دورة املميزة من
امل �ع��ر���ض ب���ص�ي�غ��ة ه�ج�ي�ن��ة ج�م�ع��ت بني
احل�ضور ال�شخ�صي والتوا�صل عن بعد
فقد عر�ضت �أي�ضاً حلو ًال فريدة �شملت
�أح��دث التقنيات التي ميكن �أن ت�ساعد
�صناعة الطريان على التغلب على �أزمة
كوفيد .19-وق��دم امل�ع��ر���ض جمموعة

من احللول التي مت تعريفها بالرتكيز
ال �ق ��وي ع �ل��ى ت �ق �ن �ي��ات ع ��دم التالم�س
وال� ��ذك� ��اء الإ� �ص �ط �ن��اع��ي والقيا�سات
احليوية وبطاقات احلقائب الإلكرتونية
واملعاجلة خارج املوقع ومت �أي�ضاً وب�شكل
ب��ارز عر�ض التقنيات اجل��دي��دة وحلول
ال�ت�ن�ق��ل ال�ن�ظ�ي��ف ال �ت��ي ت�ضمن نظافة
و�سالمة امل�سافرين.
وع� �ك� �� ��س م� �ع ��ر� ��ض امل � � �ط� � ��ارات م ��رون ��ة
ال�لاع �ب�ين امل�ه�م�ين يف ق �ط��اع الطريان
يف ال�شرق الأو�سط الذين برهنوا �أي�ضاً
ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��داده��م ل�ل�ت�ك� ّي��ف م ��ع منط
ال�سفر املتغيرّ واعتماد تقنيات جديدة
لالرتقاء لتوقعات امل�سافرين يف عامل ما
بعد كوفيد.19-
ك�م��ا عك�ست اال��س�ت�ج��اب��ة ال�ك�ب�يرة التي
حظي بها املعر�ض وبب�ساطة متناهية
امل�لاح �ظ��ة ال �ت��ي �أب ��داه ��ا ��س�م��و ال�شيخ
�أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة
دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة
طريان الإمارات الذي قال يف ت�صريحات
�صحفية ل��ه ع�ل��ى ه��ام����ش امل �ع��ر���ض �إن
�صناعة ال�ط�يران لها ت��اري��خ حافل من
ال�ت�ع��ايف ب�ن�ج��اح م��ن الأزم � ��ات وجائحة
كوفيد 19-ال ت �� �ش��ذ ع� ��ن ال �ق��اع��دة
فاالنتكا�سة م�ؤقتة و�سيكون /القطاع/

مرة �أخرى على م�سارات التحول ..وكما
كانت احلال يف املا�ضي ف�إن دبي �ستتابع
يف امل�ستقبل قيادة نهو�ض هذه ال�صناعة
من خالل التعاون والت�آزر.
وق ��ال دان �ي��ال قري�شي م��دي��ر جمموعة
املعار�ض يف �شركة ريد ال�شرق الأو�سط
للمعار�ض املنظمة لهذا املعر�ض التجاري
ال� ��ذي ي��ر� �س��ي االجت ��اه ��ات امل�ستقبلية
ل���ص�ن��اع��ة امل� �ط ��ارات �إن ال �ع��ار� �ض�ين قد
عقدوا اجتماعات مهمة مع ممثلني عن
م�ؤ�س�سات خمتلفة م��ن دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة ودول �أخرى يف جمل�س
التعاون اخلليجي وكذلك من منطقة
ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط وك � ��ان م ��ن امل�شجع
ر�ؤي��ة حما�س النا�س للعودة �إىل الو�ضع
الطبيعي ب�أ�سرع وقت ممكن واال�ستفادة
من الفرتة احلالية لال�ستعداد لتلبية
الطلب حال حت�سن الو�ضع.
و�أ� �ض��اف �أن ��ه ك��ان م��ن ال���ص�ع��ب تنظيم
امل�ع��ر���ض يف م�ث��ل ه��ذا امل�ن�ع�ط��ف احلرج
ال��ذي ب��د�أت �صناعة ال�ط�يران فيه للتو
�إظ�ه��ار عالمات االنتعا�ش لكن العديد
من ال�شركات الوطنية والدولية وكذلك
امل���ش�تري��ن الإق�ل�ي�م�ي�ين �أظ �ه��روا الثقة
وق ��دم ��وا ب� ��أع ��داد ك �ب�ي�رة والف �ت ��ة على
الرغم من القيود املفرو�ضة على ال�سفر

يف جميع �أنحاء العامل.
وكان املعر�ض الذي امتد لثالثة �أيام يف
القاعات  7و 8من مركز دبي التجاري
ال �ع��امل��ي وال� ��ذي ا��س�ت�م��د دع �م��ه م��ن كل
م ��ن م ��ؤ� �س �� �س��ة دب ��ي مل �� �ش��اري��ع امل �ط ��ارات
الهند�سية ووكالة دبي الوطنية لل�سفر
اجلوي وم�ؤ�س�سة دبي خلدمات املالحة
اجل ��وي ��ة و� �ش��رط��ة دب� ��ي و� �ش��رك��ة جال
خل��دم��ات امل�لاح��ة اجل��وي��ة ورعايته من
ك��ل م��ن �شركة ام��ارات��ك و�شركة �إ�سناد
املهمات الأر�ضية و�إندرا وهانيويل وهوغ
تكنولوجيز و�ساب قد �شهد م�شاركة �أكرث
من  95عار�ضا من  21دولة و�أكرث من
رت م�ست�ضاف م��ن �أك�ثر من
 100م�ش ٍ
 20دول ��ة و 36ع��ار� �ض �اً �ضمن خم�س
�أجنحة دول�ي��ة �شملت �سوي�سرا و�أملانيا
و�إيطاليا وفرن�سا واململكة املتحدة.
وق��ال قري�شي �إن كل الذين قدموا �إىل
امل�ع��ر���ض ك��ان��وا يف غ��اي��ة ال���س�ع��ادة للقاء
بع�ضهم ال�ب�ع����ض جم� ��دداً وك ��ان هناك
ال �ك �ث�ير م ��ن امل� �ح ��ادث ��ات امل �ه �م��ة خالل
االجتماعات التي جرت وجهاً لوجه كما
ك��ان الو�ضع م�شجعاً للغاية من ناحية
الأع �م��ال حيث ح�صل ال�ع��ار��ض��ون على
ف��ر���ص �أع�م��ال ج�ي��دة ق��د تتحول قريباً
�إىل اتفاقيات.
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�أرا�ضي دبي 4,832 :مبايعة عقارية بقيمة
 10.98مليار درهم يف دبي خالل �أبريل املا�ضي

•• دبي-وام:

بلغ ع��دد ال�صفقات العقارية يف دب��ي خ�لال �شهر �أب��ري��ل املا�ضي 4,832
مبايعة عقارية بقيمة �إجمالية بلغت  10.98مليار دره��م والتي تعترب
القيمة الأعلى خالل �أربع �سنوات وحتديدا منذ مار�س . 2017
وي��وا��ص��ل ال���س��وق ال�ع�ق��اري يف �إم ��ارة دب��ي حتقيق �أرق ��ام قيا�سية يف عدد
ال�صفقات العقارية وقيمتها ،معززا بذلك املكانة العاملية التي تتمتع بها
الإمارة ك�أف�ضل وجهات اال�ستثمار العقاري و�أكرثها جاذبية ومرونة.
جاء ذلك يف الن�سخة الرابعة ع�شرة من امل�ؤ�شر الر�سمي لأ�سعار البيع يف
دبي الذي �أطلقته دائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي بالتعاون مع “بروبرتي
فايندر».
و�أ�شارت بيانات امل�ؤ�شر  -الذي يتخذ من العام � 2012سنة الأ�سا�س ومن
يناير � 2012شهر الأ�سا�س ومن الربع الأول  2012ربع الأ�سا�س� -إىل
�أن �أبريل املا�ضي حقق منوا يف عدد املبايعات العقارية بن�سبة بلغت 4.2
باملائة مقارنة ب�شهر مار�س املا�ضي ..كما حقق كذلك منوا يف قيمة املبايعات
بن�سبة  0.6باملائة خالل نف�س الفرتة.
ووفقا للبيانات فقد بلغ �إجمايل عدد املبايعات العقارية منذ مطلع العام
اجلاري حتى نهاية �أبريل املا�ضي �إىل  16,577مبايعة بقيمة 36.12
مليار درهم .وت�صدرت املبايعات العقارية التي و�صلت قيمتها �إىل مليوين
دره��م قائمة املبايعات بن�سبة بلغت  70باملائة م��ن �إج�م��ايل املبايعات يف
�أبريل املا�ضي ..بينما �شكلت املبايعات التي تراوحت قيمتها بني مليوين
درهم �إىل  5ماليني درهم ن�سبة بلغت حوايل  23باملائة باملائة واملبايعات
التي تراوحت قيمتها بني  5ماليني �إىل  10ماليني درهم ن�سبة  4باملائة
و�أخريا املبايعات التي زادت قيمتها على  10ماليني درهم ن�سبة بلغت 3
باملائة  .وا�ستحوذ ال�سوق الثانوي  /الوحدات اجلاهزة على ن�سبة  60باملائة
من �إجمايل املبايعات خالل �أبريل املا�ضي ..يف حني �شكلت املبايعات على
اخلريطة ما ن�سبته  40باملائة..كما �شكلت مبيعات ال�شقق  69باملائة من
الإجمايل ،و 31باملائة ملبيعات الفلل  /تاون هاو�س .وفيما يتعلق بحجم
املعامالت فقد تعاملت املبايعات على اخلريطة مع  1,934عقارا بقيمة
�إجمالية بلغت  3.09مليار دره��م ..يف حني مت ت��داول  2,898عقارا يف
ال�سوق الثانوي بقيمة �إجمالية بلغت  7.89مليار دره��م ...فيما ات�ضح
عند مقارنة هذه النتائج مع �شهر مار�س املا�ضي �أن املبيعات على اخلريطة
ارتفعت بن�سبة  12.9باملائة وه��و ما يعترب �أعلى معدل منذ � 14شهراً
..بينما انخف�ضت مبيعات ال�سوق الثانوي بن�سبة  0.92باملائة وذلك لأول
مرة منذ � 11شهرا.
ومنذ بداية تف�شي جائحة “كوفيد�“ 19-شهدت الإمارة انخفا�ضا يف �أ�سعار
ال�شقق حيث يعزى ذلك ب�شكل جزئي �إىل دخول املزيد من الوحدات ذات
الأ�سعار املعقولة �إىل ال�سوق ،وزيادة املعرو�ض من ال�شقق اجلاهزة وارتفاع
الطلب على الفلل/تاون هاو�س.
وا�ستحوذت مدينة حممد بن را�شد على  18.5باملائة من �إجمايل مبيعات
الفلل  /تاون هاو�س خالل �أبريل املا�ضي تليها منطقة “دبي الند” بن�سبة
 10.3باملائة ثم “دبي هيلز ا�ستيت” بن�سبة  9.4باملائة تليها “روكان”
بن�سبة  5باملائة ثم “ تاون �سكوير” بن�سبة  4.9باملائة � .أما فيما يتعلق
بال�شقق فقد ت�صدرت منطقة “دبي مارينا” املبيعات بن�سبة بلغت 8.5
باملائة من الإجمايل تليها قرية جمريا الدائرية بن�سبة  8.4باملائة ثم
�أبراج بحرية جمريا بن�سبة  7.6باملائة ثم “داون تاون دبي” بن�سبة 7.3
باملائة واخلليج التجاري بن�سبة  5.4باملائة .وبح�سب بيانات الطلب من
القاعدة اخلا�صة ب�شركة “بروبرتي فايندر” ،تركزت عمليات البحث عن
الفلل  /ت��اون ه��او���س يف �أب��ري��ل  2021يف مناطق “دبي هيلز ا�ستيت”
واملرابع العربية ونخلة جمريا ،ومدينة حممد بن را�شد و”داماك هيلز”.
..يف ح�ين ت��رك��زت عمليات البحث ع��ن ال�شقق يف ذات ال�ف�ترة يف مناطق
مر�سى دبي و”داون ت��اون دبي” ونخلة جمريا واخلليج التجاري وقرية
جمريا الدائرية .و�سجل امل�ؤ�شر ال�شهري العام يف �أبريل املا�ضي 1.072
نقطة ب�سعر ق��دره  1,002,667دره��م ..فيما �سجل امل��ؤ��ش��ر ال�شهري
لل�شقق  1.097نقطة ب�سعر  912,404دراهم وامل�ؤ�شر ال�شهري للفلل
 -تاون هاو�س  0.992نقطة ب�سعر بلغ  1,768,908دراهم.

ويز �إير �أبوظبي تبد�أ ت�سيري
رحالتها �إىل جزيرة �سانتوريني

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت “ويز �إير �أبوظبي”عن بدء ت�سيري رحلتني �أ�سبوعياً من �أبوظبي
�إىل ج��زي��رة �سانتوريني ،ال�ت��ي ت�ع� ّد واح ��د ًة م��ن �أ��ش�ه��ر وج�ه��ات ال�سفر
ال�ساحرة يف اليونان.
وم��ن امل�ق��رر �أن تطلق وي��ز “�إير �أبوظبي” رحالتها �إىل �سانتوريني
ابتدا ًء من  2يوليو  2021مبعدل رحلتني يف الأ�سبوع يومي االثنني
واجلمعة .وقال كي�س فان �شايك املدير العام ل�شركة “ويز �إير �أبوظبي”:
“ت�شتهر �سانتوريني بجمالها وحتظى ب�شعبية كبرية بني امل�سافرين من
جميع �أنحاء العامل .يذكر �أن “ويز �إير �أبوظبي” تقوم بت�سيري رحلتني
�أ�سبوعياً من �أبوظبي �إىل مدينتي �أثينا و�سالونيك باليونان.
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بروتيفيتي ممرب/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة

روزالينا لنقل االثاث/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
 قد تقدموا الينا بطلبCN 3650687:رخ�صة رقم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
%100 �إ�ضافة �صالح عبداهلل عمر حممد بافرج
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نويره حجاب زايد �سعد املحرمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

م.م.فرم ميدل �إي�ست لال�ست�شارات االدارية ذ
 قد تقدموا الينا بطلبCN 1140574:رخ�صة رقم
 من بروتيفيتي انف�ستمنت�س ذ م م/ تعديل ا�سم ال�شريك
 بروتيفيتي ممرب فرم انف�ستمنت�س ذ م م/ اىل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
)قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي

�إعــــــــــالن

)قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
13250  العدد2021  مايو27 اخلمي�س
Date 27/ 5/ 2021 Issue No : 13250
Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 8840/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Shani kate Maloni Nationality : Sirilanka with an address at Emirate of Dubai,
International city, Spanish cluster, Building No T102, Flat no 2020, Mobile No 0564009914
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 42674
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating
for the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED
42674, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary
legal on the following mortgaged vehicle.
Vehicle No

Registered at

Class

Model

Colour

Man Year

31094

Sharjah

White

Honda Civic

Black

2015

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
13250  العدد2021  مايو27 اخلمي�س

Date 27/ 5/ 2021 Issue No : 13250
Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 8833/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Al Soura Advertising with an address at Emirate of Sharjah, Al Nahda, Al Bkir Building,
Flat No. 1208, Mobile No 0561719996
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 49056
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating
for the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED
49056, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary
legal on the following mortgaged vehicle.
Vehicle No

Registered at

Class

Model

Colour

Man Year

71955

Sharjah

1

Infiniti G 25

Black

2013

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

Date 27/ 5/ 2021 Issue No : 13250

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 8844/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Mohamed Rashid Zafr Myan Mohamed Sadeq Zafr Nationality : Pakistan with an
address at Emirate of Dubai International City, Building G. Flat No. 2. Mobile No 0505907697
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 28754
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating
for the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED
28754, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary
legal on the following mortgaged vehicle.
Vehicle No

Registered at

Class

Model

Colour

Man Year

81910

Dubai

O

Toyota Corolla

White

2012

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

Date 27/ 5/ 2021 Issue No : 13250
Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 8845/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Shaia Shankarnair Satam Nationality: Indian with an address at Emirate of Ajman, Al
Jurf. Al Sheikh Abdallah Building . Flat No 105. Mobile No 0509028617
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 41067
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating
for the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED
41067, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary
legal on the following mortgaged vehicle.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
13250  العدد2021  مايو27 اخلمي�س

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
13250  العدد2021  مايو27 اخلمي�س

Vehicle No

Registered at

Class

Model

Colour

Man Year

45284

Ajman

B

Mitsubishi ASX

Silver

2017

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

Date 27/ 5/ 2021 Issue No : 13250
Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 8841/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Naim Al Din Mohamed Ghoulam Mohie Eldin Nationality: Indian with an address at
Emirate of Dubai. Naif. Near Naif Police Station Villa No.8, Mobile No 0551056509
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 29310
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating
for the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED
29310, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary
legal on the following mortgaged vehicle.
Vehicle No

Registered at

Class

Model

Colour

Man Year

79546

Abu Dhabi

6

Mitsubishi Lancer

Silver

2010

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud
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حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
اعالن بالن�شر
 2147/2019/16جتاري جزئي

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  137/2021/16جتاري جزئي

�إىل املدعي عليه � -1 :شم�سري تا�شاورت كونهي عبد اهلل  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :عبيد مويدو نيليات
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليه
والغاء عقد التا�سي�س لدى كاتب العدل والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني املوافق  2021/5/31ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

Thursday

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )900.000درهم اماراتي ومبلغ ()100.000
وان �صيني عن العقد الثاين وبالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع
 %12من تاريخ املطالبة
طالب الإعالن � :سي بي ال لتجارة م�ستح�ضرات التجميل ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :رن هوب جيرنال تريدينغ ليمتد � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/5/17يف الدعوى املذكورة �أعاله
ل�صالح�/سي بي ال لتجارة م�ستح�ضرات التجميل ذ.م.م اوال:ب��ال��زام املدعي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ
( )650.047.10درهم عن العقد االول  -ثانيا:بالزام املدعي عليها ب�أن ت�ؤدي اىل املدعيه مبلغ ( )100.000مائة
الف وان �صيني او ما يعادله بالدرهم االم��ارات��ي عن العقد الثاين  -ثالثا:بالزام املدعي عليها ان ت��ؤدي اىل
املدعيه الفائدة القانونية عن املبالغ املق�ضي بها بواقع � %9سنويا من  2021/1/17وحتى متام ال�سداد والزمتها
بامل�صاريف حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي
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حمكمة التنفيذ

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  39/2021/387ا�ستئناف تظلم جتاري

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

اعالن بالن�شر
 28/2021/227تنفيذ حمرر كاتب عدل

مو�ضوع الإ�ستئناف :احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  9ل�سنة  2021تظلم جتاري بتاريخ
 2021/2/28منطوق احلكم حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بقبول اال�ستئناف �شكال والق�ضاء
جمدد بالغاء احلكم ال�صادر يف الدعوى ويف املو�ضوع برف�ضه وتايد احلكم القرار املتظلم منه
والزمت ال�شركة املتظلمة بالر�سوم وامل�صروفات
طالب الإعالن � :سي بي ال لتجارة م�ستح�ضرات التجميل ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه  -1 :رن هوب جيرنال تريدينغ ليمتد � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده.
جمهول حمل الإقامة
م��و� �ض��وع الإع �ل ��ان  :ق ��د ا� �س �ت ��أن��ف احل �ك��م ال �� �ص��ادر ب��ال��دع��وى رق ��م  9/2021ت�ظ�ل��م جت ��اري
بتاريخ 2021/3/10:وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/6/9ال�ساعة  17.30م�ساءا
بقاعة التقا�ضي ع��ن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم قانونيا ويف ح��ال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/اح�سان امهز  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/عماد عارف ح�سن
وميثله  /خالد حممد احمد مهنا ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1005125درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  305/2021/1155ا�ستئناف جتاري
مو�ضوع الدعوى :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2251ل�سنة  2020جتاري
جزئي والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن  :بنك اال�ستثمار �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه  -1 :فايب ميدل �إي�ست �ش.ذ.م.م  -2يا�سني املتبوىل � -صفتهما
بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضدهما .جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2020/2251وحددت لها
جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/6/2ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم
غيابيا

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  11/2021/774مدين جزئي

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )21000درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
طالب الإعالن -1 /فقري بخ�ش بري بخ�ش � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :ع�صمة اهلل خان نور علي خان � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره
( )21000دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى
ال�سداد التام .وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2021/5/30ال�ساعة � 8.30ص يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 235/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/مطعم ومقهى بايكرز هاو�س �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة االخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م
وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )14739.34درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2999/2021/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املطلوب �ضدهما بالت�ضامن ب�سداد مبلغ وقدره ( )23.449.79درهم
والر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام و�شمول االمر
بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة
طالب الإعالن  :اك�سيل ال�شرق االو�سط � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهما  -1 :م�صنع �سي اف اف اي دي لالثاث ذ.م.م  -2اجمانل مب�شر كوجنت حممد ا�شرف
كونقت � -صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/5/3بالزام
املدعي عليهما بالت�ضامن االوىل والثاين بان ي�ؤديا للمدعية قيمة ال�شيكات ال��واردة بالطلب واملو�ضحة
تفا�صيلها بحافظة م�ستندات املدعية مببلغ ( )23.449.79درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من
تاريخ اال�ستحقاق لكل �شيك على حدى وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة ورف�ضت ماطلب النفاذ حيث ال ترى موجبا لذلك  ,ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل 15
يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
اعالن بالن�شر
 901/2020/361ا�ستئناف �أمر �أداء

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  1855/2021/16جتاري جزئي

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  1564/2021/16جتاري جزئي

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضدهما � -1/شركة را�شد الزعابي لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م -2
عبداهلل نعيم عبدربه الزغول  -جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /مراد
وحيد �سعدات عو�ض  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2020/4629
امر �أداء بتاريخ  2020/12/24وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق 2021/6/27
ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعية عليها ب�أن ت�ؤدي مبلغ وقدره ( )488.714.96درهم
باال�ضافة اىل التعوي�ض مببلغ وقدره ( )17.718.75درهم والفوائد القانونية  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد القعلي والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
طالب الإعالن �-1 /سودامكو �ش.م.ل � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه � -1 :شوبا للهند�سة وامل�ق��اوالت ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعية عليها ب�أن ت�ؤدي
مبلغ وق��دره ( )488.714.96درهم باال�ضافة اىل التعوي�ض مببلغ وق��دره ( )17.718.75درهم
والفوائد القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد القعلي والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/6/1ال�ساعة � 9.30ص يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1070/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/4870امر �أداء  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )78232.94درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بنك م�صر  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهم  -1 :عبدالكرمي حمزة حاجي �سريبارامال � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )78232.94درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ العقد التداعي واعادة احلال اىل ما كان عليه والزام املدعي
عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( 270984درهم وتكاليف النقل وال�شحن والتعوي�ض والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى الوفاء التام
طالب الإعالن �-1 /شركة دار املمون التجارية � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة افاق املجد للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
عليه  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة املطالبة بف�سخ العقد التداعي
واع��ادة احل��ال اىل ما كان عليه وال��زام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبلغ ( 270984درهم
وتكاليف النقل وال�شحن والتعوي�ض والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
الوفاء التام .وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/6/1ال�ساعة � 9.30ص يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  33/2021/20جتاري كلي

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3283/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  21/2021امر �أداء  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )625.370درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :جوهرة للمجوهرات �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد معظم ح�سني حممد ابوالقا�سم � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )625.370درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  211/2020/250بيع عقار مرهون

مو�ضوع الدعوى  :ا�صدار القرار بتذييل عقد الرهن املذكور اعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر بايقاع احلجز
التنفيذي على حق منفعة (ت�أجري) العقار رقم  515البالغ م�ساحته  909.15مرت مربع على قطعة االر�ض رقم
 352مبنطقة جممع دبي لال�ستثمار االول بامارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيع حق منفعة العقار
باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضدهم املقدره مببلغ ( )3.000.697.46درهم من ح�صيلة
البيع وما ي�ستجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا الحكام القانون واملادتني  25و  26وما
بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي
طالب الإعالن  :البنك العربي املتحد � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهما  -1 :افان �سلفاتور اجنريلي  -2جودي ميت�شل اجنريلى � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن عبارة عن حق انتفاع  -املنطقة
جممع دبي لال�ستثمار االول  -رقم االر�ض  - 352رقم املبنى  - 515امل�ساحة  909.15مرت مربع كما نعلنكم ل�سداد
قيمة املطالبة وقدرها ( )3000000درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع
العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص امل��ادة  295من قانون االج��راءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة
التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )17.348.676.50درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة � %12سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
طالب الإعالن  :بنك ابوظبي االول �ش.م.ع (حاليا) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقا) � -صفته بالق�ضية
 :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :ذو الفقار التنوير حيدر � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/4/28يف الدعوى املذكورة
�أعاله ل�صالح/بنك ابوظبي االول ���ش.م.ع (حاليا) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقا) بالزام املدعي عليه
ب�أن ي�ؤدي للمدعي (بنك ابوظبي االول) مبلغ ( )17.384.676.50درهم والفائدة  %5من تاريخ املطالبة
الق�ضائية يف 2021/1/25:حتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه بامل�صاريف ومبلغ الفي درهم مقابل
اتعاب املحاماة حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي
وتلى علنا.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  540/2019/211تنفيذ عقاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/539عقاري كلي ,
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )12065678.46درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بنك ات�ش ا�س بي �سي  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:احمد ح�سن رم�ضان �آل علي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :ج��وان فريناندو فالدفي�سو � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده -
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وه��ي عبارة عن -
املنطقة معي�صم االول  -رقم االر�ض  2639وفاء للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء
ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.2021/5/17:

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
اعالن بالن�شر
 653/2021/322ا�ستئناف عقاري

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  453/2019/16جتاري جزئي

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  61/2019/16جتاري جزئي

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
اعالن بالن�شر
 1251/2021/60امر �أداء

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف ��ض��ده -1/ا�سيت�س بل�س للعقارات � ��ش.ذ.م.م  -جمهويل حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م  -قد
ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  2020/1188عقاري جزئي ,
وح��ددت لها جل�سه ي��وم الثالثاء املوافق  2021/6/15ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )56106.40درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع %9
طالب الإعالن � :شركة موارد للتمويل �ش.م.خ � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله:علي �سلطان �سامل الكندي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :علي حميد �سامل بطي الدرعي � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/5/23يف الدعوى
املذكورة �أعاله ل�صالح�/شركة موارد للتمويل �ش.م.خ بالزام املدعي عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ
( )56.106/42درهم م�ضافا اليه الفائدة القانونية بواقع � %9سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى
احلا�صل يف  2019/1/17وحتى ال�سداد التام والزمته بامل�صروفات ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم
حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )73.162.46درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة وحتى ال�سداد التام و�ضم ملف النزاع التجاري رقم2018/2061:
طالب الإعالن  :موارد للتمويل � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله:علي �سلطان �سامل الكندي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :اني�س احمد �ساملني �صالح بن رباع � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/6/13يف الدعوى
املذكورة �أعاله ل�صالح/موارد للتمويل بالزام املدعيي عليه ب�أن ي�ؤدي لل�شركة املدعية ()73162.46
دره��م وال��زم�ت��ه امل���ص��روف��ات وال��ف دره��م مقابل ات�ع��اب امل�ح��ام��اة حكما مبثابة احل���ض��وري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س ال�شعبة

email:advt@alfajrnews.ae

�إىل املدعي عليه  -1 :يو�سف علي خمي�س خلفان املطوع  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:أحمد االمني �أحمد عبد اللطيف
وميثله:ابراهيم حممود حممد عبدالرحمن
طلب ا�ست�صدار �أم��ر اداء فقد ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية ب�ت��اري��خ 2021/3/1:بالزام
املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعي مبلغ  33.750دره��م (ثالثة وث�لاث��ون ال��ف و�سبعمائة
وخم�سون دره��م) والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق لكل �شيك
وبالر�سوم وامل�صروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب النفاذ
املعجل ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

لإعالناتكم يف

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

Date 27/ 5/ 2021 Issue No : 13250

Date 27/ 5/ 2021 Issue No : 13250

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 8838/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Sonitha Nelapaty Nelapaty Sudhakar Nationality : Indian with an address at Emirate of
Sharjah. Al Nahda Al Tobin Tower, Flat no. 110 Mobile No 0557267978
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 37292
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating
for the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED
37292, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary
legal on the following mortgaged vehicle.

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 8835/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Jefereson Jonzalis Tanija Nationality: Philippine with an address at Emirate of Sharjah Al
Qasymia Area, Al Kamal Building, near citizenship and residency. Fl. Mobile No 0502567921
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 42253
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating
for the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED
42253, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary
legal on the following mortgaged vehicle.
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2015
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Renault Duster

E

Dubai

58646

2015

Black

Hyundai Elentra

1

Sharjah

40377

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2397/2021/60امر اداء
مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )758717.92درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية  %9من تاريخ ا�ستالم املدعي عليها النذار
باملطالبة احلا�صل بتاريخ 2019/4/11:وحتى متام ال�سداد
طالب الإعالن � :شركة عامل ار�ض املعادن �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم � -1 :شوبا للهند�سة واملقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/4/9بالزام املعرو�ض �ضدها ان
ت�ؤدي اىل طالبة االمر مبلغ وقدره ( )758.717.92درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من
 2021/4/5وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم
احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

اخلميس  27مايو  2021م  -العـدد 13250
Thursday
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�إجتماع خربة
العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

�إعالن حل�ضور اجتماع اخلرية احل�سابية
يف الق�ضية رقم  2976/ 2021مدنی جزئی
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

املدعية� /أجرة ال�شارقة ذ.م.م.
املدعى عليه� /أحمد عبدالتواب علي عبداهلل
املطلوب �إعالنه /املدعى عليه� /أحمد عبدالتواب علي عبداهلل
على املدعى عليه�/أحمد عبدالتواب علي عبداهلل ،التوا�صل �شخ�صيا �أو بوا�سطة
وكيل معتمد مع اخلبري املنتدب يف الق�ضية املبينة �أعاله على الهاتف املحمول
رقم ( )971502516280قبل موعد جل�سة اخلربة بوقت كاف والتي حدد
لها يوم اخلمي�س املوافق  27مايو  2021ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهراً عن بعد
با�ستخدام الو�سائل احلديثة ،حتى يتم االتفاق على كيفية تقدمي ما لديه من
م�ستندات ذات العالقة.

اخلبري املنتدب� /سعيد رجب كحله

32
امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

اعـالن تغيري ا�سـم
تقدمت املواطنة (�سبا من�صر فهيد) بطلب اىل حمكمة
�أبوظبي االبتدائية  -ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمها من
(�سبا) اىل(�شما)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر االعالن
منى على املروي  -موثق �أول
م�صعب �سامل احلو�سني  -قا�ضي التوثيقات

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  703ملك ي�سرى ع��ادل ام�ين  -ب��ردب��ي  -اخلليج
ال �ت �ج��اري  -ه��ات��ف  :ف��اك����س  :مب��وج��ب ه ��ذا ت�ع�ل��ن دائ� ��رة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية فيجا
مودرن حللول االعمال املحدودة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم
دبي بتاريخ  2021/3/15واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/3/15وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2020 /0002329مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0000059مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0003822جتاري (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /عرين عي�سى مفلح وليد مروان
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2020/8/12قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح  /م�ست�شفى زليخة ذ م م  -التايل :
حكمت املحكمة ح�ضوريا  - :برف�ض الدعوى مبواجهة املدعي عليها عرين
 ومبثابة احل�ضوري مبواجهة املدعي عليه اخل�صم املدخل وليد مروان بدفع مبلغ  269654درهم مئتني وت�سعة و�ستني الفا و�ستمائة واربعة وخم�سني درهما للمدعيةورف�ض ما عدا ذلك من طلبات والزمته مبا ينا�سب من الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة
درهم اتعاب حماماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  ......يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  :خديجة النجار
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ يون�س يو�سف عبداجلليل العو�ضي  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب .تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 14424.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار.
ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة
قانونا.

القا�ضي  /عبداهلل املر�شدي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

القا�ضي /غالب احمد الكلوب
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املدعي عليه  :فلورال للتجارة  -ذ م م  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة � -شارع مليحه ى -
بالقرب من مركز �شرطة ال�صناعية  -دوار نا�شيونال  -خلف ا�شارة بن الدن (بار�شاد) املدعي
بناء على طلب املدعية  :قيوند داو لتجارة املالب�س والهدايا ل�صاحبها قويان
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب  :الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
 25950.75درهم والفائدة � 9%سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزام املدعي
عليها الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/1أمام مكتب �إدارة
الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )2شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله -
بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/5/26م

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سني امني املال

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :فيجا مودرن حللول االعمال املحدودة � -ش ذ م م
العنوان  :حمل رقم ( )117 - 116ملك ال�شيخ مانع بن خليفة  -بردبي ام هرير
 ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  668646 :رقم القيدبال�سجل التجاري  1093430 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله
 ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/3/15واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2021/3/15وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم
�إىل امل�صفي املعني ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات العنوان :
مكتب رق��م  703ملك ي�سرى ع��ادل ام�ين  -بردبي  -اخلليج التجاري  -هاتف :
فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

�إجتماع خربة
العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
�إعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
املو�ضوع الدعوى  2021/1472جتاري جزئي  -حماكم دبي
اىل املدعي عليه الأول  /امللكية خلدمات الك�شف ال�صناعي والتدريب ذ م م  -اجلن�سية  :الإمارات
املدعي عليه الثاين  /عبدالبا�سط عبداملنجد عبدال�صمد اليماين �شكر  -اجلن�سية م�صر
مبا �أن هنالك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل املدعي  /بنك دبي التجاري �ش م ع وكيال عنه /
ي�سلم ال�سعدي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية و�أنه مت تكليفنا خبريا م�صرفيا مبوجب احلكم
ال�صادر بالدعوى �أعاله ف�إننا ندعوكم حل�ضور �إجتماع خربة مرئي بوا�سطة برنامج زووم يوم
الإثنني املوافق  2021/5/31يف متام ال�ساعة  12.00ظهرا وعليه يرجى التواجد واحل�ضور
عن طريق الفيديو (برنامج زووم) باملوعد املحدد كما يرجى تزويدنا قبل موعد الإجتماع بكافة
امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم على الربيد الإلكرتوين للخربة واملبني ادناه  -للتوا�صل معنا يرجى
الإت�صال على الهاتف  0589323011هاتف 042206244
بريد الكرتوين intrafinance@intra.ae :
اخلبري املحا�سبي وامل�صريف
د .علي را�شد الكيتوب

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000737مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2020 /0001627مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICIPTO2021 /0001925أمر على عري�ضة

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002633مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :عبدالرحمن علي �سعيد حممد احلمودي
جمهول حمل الإقامة  :عجمان � -شارع ال�شيخ خليفة  -بناية الإحتاد  -الطابق  - 11الرقم
املكاين 4400009043 /
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/3أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/26م.

�إىل املدعي عليه � :سعاد عباهلل حممد �سعيد املرزوقي
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -الرا�شدية  - 2رقم مكاين 5516809523
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/3أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )8شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور
رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/25م.

�إىل املحكوم عليه  /مركز ال�سعادة للمو�سيقى
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم
�أعاله ل�صالح  /اكالر جبار كاراين فيدو بالتايل :
ن�ص احلكم
انه بتاريخ 2021/3/8
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليه ان ي�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص به
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

�إىل  :املحكوم عليه  /روهي�ش جيهان ويرا اجودا 9241921 -
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/4قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /فيكتور ايديت اوي  -بالتايل :
ن�ص احلكم قررت املحكمة  :مبثابة احل�ضوري :
�أوال  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعي مبلغ وقدره  12248درهم "اثنتي
ع�شر الف ومائتي وثمانية واربعني درهم" والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف
 ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

مدير اخلدمات الق�ضائية
خلود �سامل ال�سويدي

مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�شي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

القا�ضي /د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

القا�ضي /ح�سام الدين ح�سن م�صطفى حممد خ�ضر
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0001830جتاري (جزئي)

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000734مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :خديجة ثريبو ديفيد�سون
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان الرو�ضة  1الفيال رقم  23بجوار مركز �شرطة
احلميدية
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/26م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�شي

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

املرجع 135 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /قا�ضي اعجاز عبداملالك  -اجلن�سية باك�ستان  ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل حت�صه البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /حبيب اهلل اكرب علي
خان  ،اجلن�سية  :باك�ستان  ،يف الرخ�صة امل�سماة (الفن الرائع لتجارة الدراجات الهوائية
امل�ستعملة) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )759795ال�صادرة من
دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر  ،تغيري وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 136 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد ح�سن حممد علي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
 ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد /عبداللطيف
عبداهلل را�شد ال را�شد ال علي  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  ،يف الرخ�صة امل�سماة (القمة
العالية لت�أجري ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()733428
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
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اعالن بالن�شر

�إعالن موعد جل�سة بالن�شر
رقم الدعوى  2021/3تظلم من �أمر �أداء

املرجع 137 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة� /شيخة حممد �سلطان العظم ال علي  -اجلن�سية الإمارات
العربية املتحدة  ،ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيدة/
خلود حممد عبداهلل علي القيواين  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  ،يف الرخ�صة امل�سماة
(ام القرى للهواتف املتحركة) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()536607
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،ا�ضافة ن�شاط  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

بناء على طلب  /مدعي � /سنرتو هايرب ماركت  -م�ؤ�س�سة فردية وميثلها مالكتها -
ليلى�سيد حممد �سيد حميى اجلن�سية
اىل مدعي عليه  /عبدالرحمن عبا�س متيز اجلن�سية  /ايران
ف�أنت مكلف باحل�ضور امام �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�ساعة 17.00
من يوم الثالثاء املوافق  2021/6/1للإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من
بيانات ودفوع  ،ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد ف�إن
املحكمة �ستبا�شر الدعوى غيابيا.
املالحظات  :الإمارات  /ر�أ�س اخليمة� /سيف �سلطان �سيف بن �سيفان ال�شام�سي  /ال�شارع
العام.
�أمني �سر
دائرة املحاكم  -حمكمة ر�أ�س اخليمة الإبتدائية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إىل املدعي عليه  :عمار مزمل جاويد طارق جاويد مزمل جاويد طارق جاويد
جمهول حمل الإقامة  :عجمان � -شارع ابو ذر الغفاري  -عجمان  - 1برج  - 9الرقم املكاين
4476508811 /
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/3أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/26م

مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�شي

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :من�صور مال ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  301اىل  305ملك حممد الزبري علي  -اخلليج التجاري
 /ا�ستدامة  - Bهاتف  04-2838562 :فاك�س 04-3617679 :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
امل��ذك��ور �أع�ل�اه لت�صفية يوغو بيكري � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2021/2/10واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2021/2/10وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :يوغو بيكري � -ش ذ م م
العنوان  :م�ستودع  S.1ملك م�ؤ�س�سة دبي العقارية  -بردبي  -القوز ال�صناعية الرابعة
 ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  814481 :رقم القيدبال�سجل التجاري  1368273 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/2/10واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2021/2/10وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني من�صور مال ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب  301اىل  305ملك حممد
الزبري علي  -اخلليج التجاري  /ا�ستدامة  - Bهاتف  04-2838562 :فاك�س :
 04-3617679م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 579 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /مب�شر خان � -سمند ح�سني  -اجلن�سية  :باك�ستان
 ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد /امتياز
الدين ميزان الرحمن  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،يف الرخ�صة امل�سماة (�صالون ال�سهل
للرجال) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )731001ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :تغيري وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 581 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة /كرين الفريد مرياندا  -اجلن�سية  :الهند  ،ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%25وذلك اىل ال�سيدة /دروتى دليا
مريندا  -اجلن�سية  :الهند  ،يف الرخ�صة امل�سماة (�صالون املن�صور لل�سيدات) ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )527067ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة .تعديالت اخرى :
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 580 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /اميم االح�سان ر�شيد احمد  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش
 ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك اىل ال�سيد /حممد
فركان عبدالقادر  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،يف الرخ�صة امل�سماة (�شم�س الإمارات
للعبايات وال�شيل) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )543431ال�صادرة
من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 583 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /ح�سني علي معي�ض الزهراين  -الإمارات اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /انار خان حبيب
اهلل خان  ،افغان�ستان اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماة (خمبز املجرة) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )26159ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت
اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

33
حماكم دبي

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2010
ابي�ض
دودج �شارجر
M
دبي
11619
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

اعالن بالن�شر
 207/2021/2552تنفيذ جتاري

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0001792مدين (جزئي)

اعالن بالن�شر

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/مطعم خيرب داربار  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /كورباك  -م م ح
وميثله  /جو�سلني �شبلي خري اهلل
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )91025درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إىل املدعي عليه  :مرمي يو�سف �سعداهلل وليد املهريي
جمهول حمل الإقامة  :عنوانه عجمان الرا�شديه  -هاتف رقم  0553654003مكاين رقم
45698752012
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/6أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )8شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/26م.

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2013
ا�سود
انفينيتي جي 25
1
ال�شارقة
71955
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه � /سونيتها نيالباتي نيالباتي �سودهاكار  -اجلن�سية  :هندي  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -النهدة بناية الطوبني -
�شقة رقم  - 110متحرك رقم 0557267978
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )37292درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )37292درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2015
بني
رينو دا�سرت
E
دبي
58646
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

حماكم دبي
العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم � 1050/2021/305إ�ستئناف جتاري

مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  377/2020جتاري كلي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب الإعالن  :فاطمة حممد ثاين �آل ثاين الفال�سي � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
وميثله  :عبداهلل مبارك حممد حوفان املن�صوري � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهم  -2 :بوثاين لتجارة املعدات امليكانيكيه والهند�سيه � -ش ذ م م  -3كرم
ب��ن م�ن���ص��ور م��ول�ه��ى -4تي�سري ح�سن ا��س�ع��د (احل ��اج اب��راه �ي��م) � -صفتهم بالق�ضية :
م�ست�أنف �ضدهم -جمهويل حمل الإقامة .مو�ضوع الإع�لان  :قد ا�ست�أنف القرار/احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2020/377جت��اري كلي .وح��ددت لها جل�سه يوم االح��د املوافق
 2021/5/30ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /نعيم الدين حممد غالم حمي الدين  -هندي اجلن�سية  -وعنوانه �إم��ارة دبي  -منطقة ديرة � -شارع نايف -
بالقرب من مركز �شرطة نايف  -فيال رقم  - 8متحرك رقم 0551056509
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )29310درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )29310درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

رئي�س الق�سم

رقم املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2015
ا�سود
هوندا �سيفيك
ابي�ض
ال�شارقة
31094
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4527

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4621

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /حممد را�شد ظفر ميان حممد �صادق ظفر  -باك�ستاين اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة دبي  -انرتنا�شونال �سيتي -
بناية � - Gشقة رقم  - 2متحرك رقم 0505907697
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )28754درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )28754درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()8845/2021

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه � /شايا �شانكارناير �ساتام  -اجلن�سية  :هندي  -وعنوانه �إمارة عجمان  -اجلرف  -بناية ال�شيخ عبداهلل � -شقة رقم
 - 105متحرك رقم 0509028617
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )41067درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )41067درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2012
ابي�ض
تويوتا كوروال
O
دبي
81910
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه � /شاين كيت مالوين � -سريالنكي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة دبي  -انرتنا�شيونال �سيتي  -احلي الأ�سباين  -بناية
رقم � - T102شقة رقم  - 202متحرك رقم 0564009914
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )42674درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )42674درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
جهة الرتخي�ص

لون املركبة

2010
ف�ضي
ميت�سوبي�شي الن�سر
6
ابوظبي
79546
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

الفئة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

�سنة ال�صنع

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()8844/2021

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/8840

نوع املركبة

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()8841/2021

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

حمكمة اال�ستئناف

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/8838

نوع املركبة

املرجع 582 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /زبري كوتايل فاالبيل  -اجلن�سية  :الهند  -يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100اىل ال�سيد /جا�سم احمد ح�سن حممود
�آل علي  -اجلن�سية  :الإمارات .يف الرخ�صة امل�سماة (بقالة املنتظم) ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( .)509771تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل
القانوين للرخ�صة من (وكيل خدمات) اىل (م�ؤ�س�سة فردية).
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /ال�صوره للدعاية واالعالن  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -النهدة بناية البكري � -شقة رقم  - 1208متحرك رقم
0561719996
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )49056درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )49056درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
نوع املركبة

مدير اخلدمات الق�ضائية
خلود �سامل ال�سويدي

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/8833

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()8846/2021

Thursday

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل
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املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /عبداهلل يا�سني نذير  -اجلن�سية  :اليمن  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -منطقة النهدة  -بناية عبدالعزيز املاجد -
�شقة رقم  - 701متحرك رقم 0558590090
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )61466درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )61466درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
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االمارات العربية املتحدة

حمكمة التنفيذ
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اخلميس  27مايو  2021م  -العـدد 13250

�سنة ال�صنع

لون املركبة

2017
ف�ضي
ميت�سوبي�شي ايه ا�س اك�س
B
عجمان
45284
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

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

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/8835

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /جيفر�سون جونزالي�س تانيجا  -اجلن�سية  :فلبيني  -وعنوانه � :إمارة ال�شارقة  -منطقة القا�سمية  -بناية الكمال
 بالقرب من اجلن�سية والإقامة � -شقة رقم  - 206متحرك رقم 0502567921املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )42253درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )42253درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2015
ا�سود
هايونداي انرتا
1
ال�شارقة
40377
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

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

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27

املنذرة � :سنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر �إليه  - 1 :حامد �سنو�سی حممد م�صطفی
(جمهول حمل الأقامة)
ف ��أن امل �ن��ذرة تكلف امل�ن��ذر ال�ي��ه ب��ال��وف��اء ب�سرعه ��س��داد ال��دي��ن املرت�صد
بذمته مبلغ وق��دره  8546دره��م وذل��ك خ�لال خم�سه ای��ام من تاريخ
اعالنه ويف حال عدم ال�سداد خالل املدد املحدد ف�إنه يحق للمنذرة اتخاذ
كافه االجراءات القانونيه لت�سجيل �أمر اداء لدى مركز ف�ض املنازعات
االيجاريه.

املنذر  :بنك �أبو ظبي التجاري
املنذر �إليه  :علي �سعيد جمعه البواردي
ب�إدارة البواردي لال�ستثمار ذ م م
(جمهول حمل الإقامة)
ير�سل املنذر (امل�ست�أجر) هذا االنذار �إىل املنذر �إليه (امل�ؤجرة) لإنذارها برغبتها بانتهاء العالقة
االيجارية اعتباراً من تاريخ  2021/8/4وب�إح�ضارها ،براءة الذمة ال�ستهالك املاء والكهرباء
للم�أجور امل�شاد على الأر�ض بلدية رقم ( )317-230الواقعة بدبي  ،املنخول ار�ض رقم()510
 ،وذل��ك وفق احكـام الفقرة  14من عقد االيجار امل�برم بني الطرفني لكـون ان العقد ينتهي
بتاريخ  2021/8/4وامل�ن��ذرة ال ترغب بالتجديد ،والت�سهيل للمنذرة بنقل اغرا�ضها دون
معار�ضة او ممانعة من احـد يف الوقت التي ت�شاء قبل هذا التاريخ ان ارادت.

املخطر  /اح�سان اهلل عبداهلل اجلن�سية باك�ستان ويحمل جواز �سفر رقم EP1112711
العنـوان  /ال�شارقة  -املنطقة ال�صناعية  - 6حمل دالك�سي  -رقم الهاتف0555134344 /
املخطر اليه � /سامی عماد �شعبان اجلبايل  -اردين اجلن�سية العنـوان /ابوظبی  -هاتف رقم 0568398739:
املو�ضوع � /إخطار عدىل للوفاء مببلغ �شيك  5730درهم اماراتی
املخطر �إليه حرر عدد � 1شبك للمخطر مببلغ  5730درهم ك�ضمان مقابل �شراءه عدد اربع هواتف نقالة .وعليه
فان املخطر يطالب املخطر اليه ب�سداد املبلغ امل�ستحق يف ذمته .حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املخطر
ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف ب�سبب ال�شيك حمرر بطريقة غري �صحيحة.
بيانات ال�شيك كالتايل  :ال�شيك رقم  000059مببلغ  5730درهم بتاريخ ا�ستحقاق 03/12/2020امل�سحوب
على بنك االمارات دبي الوطني
وحيث �إن املخطر اليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�ضی تاریخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن
دون جدوى.
لذلك ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ال�شيك املذكور اعاله خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �ست�ضطر
التخاذ الإجراءات القانونية .واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا �إخطار منا بذلك.

امل �خ �ط ��ر /ا� �س �م��اع �ی��ل ع �ب��دال��رح �م��ن حم �م��د � �ش��ري��ف ال ع �ل��ى – اجل �ن �� �س �ي��ة  :االم � � � ��ارات و ي �ح �م��ل ه ��وي ��ة ام ��ارات� �ي ��ة رقم
 784199503530695ب�صفته �شريك يف ال�شركة امل�سماه (منارة الرولة ملقاوالت االملنيوم و الزجاج ذ م م) وال�صادرة من
دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برقم ( )751885و ميثله بالتوقيع ال�سيد زاهد اهلل �شاه �سید عبداهلل �شاه مبوجب وكالة
م�صدقة من الكاتب العدل بال�شارقة برقم ( )SH20160905B69784بتاريخ 2016/9/5
العنوان /ال�شارقة  -القراين  -هاتف 0507008049 :
املخطر �إليه � / 1سميع اهلل حيات اهلل اجلن�سية  :باك�ستان
العنوان /ال�شارقة � -صناعية  - 10هاتف 0506384317
املخطر �إليه / 2حيات اهلل خان عبیداهلل خان اجلن�سية  :باك�ستان
العنوان /ال�شارقة � -صناعية  - 10هاتف 0506384317
مو�ضوع االخطار :اخطار ال�شركاء لت�صفية و الغاء ال�شركة
حيث ان املخطر �شريك مع املخطر �إليهم يف �شركة (منارة الرولة ملقاوالت االملنيوم و الزجاج ذ م م ) وال�صادرة من دائرة التنميةالإقت�صادية بال�شارقة برقم ( - )751885املخطر قام و ب�شكل متكرر بالتوا�صل مع املخطر اليهم عدة مرات ومل يرد عليه
احد منهم  -لذلك يخطر املخطر املخطر �إليهم احل�ضور من اجل ت�صفية و الغاء ال�شركة املذكورة يف دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة  -عليه يرغب املخطر ب�إخطار املخطر �إليهم من تاريخ ا�ستالم الإخطار خالل ا�سبوع من ا�ستالم االعالن واال �سيتم
اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة .وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل يف ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا .
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1988

العدد  13250بتاريخ 2021/5/27
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املنذرة /البني للمعادن �ش.م.ح
املنذر �إليها � -1 /شركة نور اليمن ملقاوالت التكييف ذ.م.م
� - 2شركة نور اليمن ملقاوالت التكييف ذ.م.م(فرع دبي)
مبوجب الإنذار رقم � 2021/1/89997إنذار عدىل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي ف�إن
املنذرة تنذر املنذرة املنذر اليهما وتنبه عليهما ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره 156,439,82
درهم (مائة و�ستة وخم�سون الف درهما و�أربعمائة وت�سعة وثالثون درهم و �إثنان وثمانون
فل�س) وذلك خالل خم�س ايام من تاريخ االعالن بهذا االنذار و�إال �ست�ضطر املنذرة ا�سفة
ايل اتخاذ االج��راءات القانونية والق�ضائية العادية والتحفظية وامل�ستعجلة �ضد املنذر
اليهما مع حتملهما كافة الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية والفوائد القانونية امل�ستقر عليها
والتعوي�ضات احلالية وامل�ستقبلية ومقابل اتعاب املحاماة.

املنذرة � :شركة تريد هاو�س املحدودة ذ.م.م
املنذر �إليه الثاين  :يو�سف حنا زهره  -لبناين اجلن�سية
(جمهول حمل الإقامة)
نتيجة تعامل جتاري تر�صد بذمة املنذر �إليها الأوىل� /شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت (ذ.م.م) واملنذر
�إليه الثاين مبلغ  480000درهم ل�صالح املنذرة مبوجب ال�شيك رقم  200856مببلغ  160000درهم
بتاريخ  2020/11/20وال�شيك  200857مببلغ  160000درهم بتاريخ  2020/12/20وال�شيك
رقم  200858مببلغ  160000بتاریخ  2021/1/20وامل�سحوبني على بنك حبیب بنك املحدود فرع
بردبي بتوقيع املنذر �إليه الثاين و�إرتدت لعدم كفاية الر�صيد و�إمتنعوا عن ال�سداد دون مربر رغم �أن الدين
ثابت بالكتابة ومعني املقدار وم�ستحق الأداء .لذلك ف�إن املنذرة تكلف املنذر �إليه الثاين وبالت�ضامن مع املنذر
�إليها الأوىل بالوفاء لها مببلغ  480000درهم قيمة ال�شيكات املرجتعة �أعاله وذلك خالل خم�سة �أيام من
تاريخ الإعالن بهذا الإخطار ،حتت طائلة �إ�ست�صدار �أمر �أداء باملبلغ والفائدة القانونية.

املنذرة /م�شاريع قرقا�ش ملالكها املت�صاحلة �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م
رخ�صة جتارية رقم ()207712
�ضد  /املنذر�إليه  /حممد علي حممد �صادق  -باك�ستاين اجلن�سية
 تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليه الإنذار الآتي: تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذارها بالآتي:ب�ضرورة ب�سداد مبلغ وق��دره = 121,815 /دره��م التي متثل قيمة ب��دل الإي�ج��ار من تاریخ
 2018/10/20وحتى  2021/7/31مع التنبيه على املنذر اليه ب�سرعه مراجعتة للمنذرة
لتحرير عقد �إيجار بال�سنة االيجارية احلالية وا�ستالم �شهادة ت�سجيل البيانات لدى �إيجاري
مبجرد ال�سداد و�إال االخالء وت�سليم العني امل�ؤجرة خالية من ال�شواغل وال�شاغلني وذلك خالل
�شهر واحد من تاريخ ا�ستالمكم هذا االخطار مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل االيجار عن
الفرتة �شغل امل�أجور دون �سداد.
الكاتب العدل
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املنذر � /سريا لل�سفريات وال�سياحة �ش ذ م م  -بوكالة املحامي عادل اجلنيبي
املنذر �إليه  /فاطمة احمد عبداهلل علي اهلي
ب�صفتنا الوكالء القانونيني عن املنذر ،نلتم�س من من �سيادتكم املوافقة علي اعالن
املنذر اليه بالن�شر يف االنذار العديل املرفق مو�ضوعه (ف�إن املخطر يخطر املخطر اليه
ب�سداد مبلغ ( )800000درهم يف خالل موعد �أق�صاه �سبعة �أيام من تاريخ االعالن
بالن�شر  ،واال �سي�ضطر املخطر �إىل ا�ست�صدار �أمر �أداء �ضد املخطر �إليه ب�سداد املبلغ
�أع�لاه مع الفوائد والر�سوم و�أتعاب املحاماة وذلك مع حفظ كافة احلقوق الأخرى
للمخطرة .هذا للعلم مبا جاء فيه وما ا�شتمل عليه ونفاذ مفعوله قانون ،وليكن حجة
عليكم مبدلوله.
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املنذرة  :ايه ات�ش كيه القاب�ضه �ش ذ م م
املنذر �إليه � :سید معاذ �سید عثمان
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�ضرورة الوفاء بالقيمة االيجارية عن الفرتة من
 2019/12/11وحتى  2021/4/12ب�إجمايل وقدره 572,110
درهم (خم�سمائة اثنان و�سبعون الف ومائة وع�شرة درهما) خالل خم�سة
ايام من تاريخ �إعالنه بهذا الإن��ذار ويف حال خمالفة املنذر اليه ذلك ،
�سوف ت�ضطر املنذره التخاذ كافة الإج��راءات القانونية املقرره حلفظ
حقوق موكلتنا.

املنذر�/شركة احل�صان الذهبي لتجارة عتاد اخليل ولوازمها
املنذر اليه  /منري عبداهلل حاج ح�سن
رقم املحرر 2021/1/62051
ب�صفتنا امل�ح��ام��ون ن��وج��ه ه��ذا االن ��ذار لتكليف امل�ن��ذر ال�ي��ه للوفاء مببلغ وقدره
 52،198,00درهم اثنني وخم�سون �ألف ومائة وثمانية وت�سعون درهم يف مدة
اق�صاها خم�س ايام من تاريخ هذا االنذار ويف حال انق�ضاء املدة دون �سداد املبلغ
املذكور ويف حال انق�ضاء هذه املدة دون �سداد املبلغ املذكور فاننا �سنقوم وعلى الفور
باتخاذ كافة التدابري واالج��راءات القانونية الكفيلة بتنفيد التزامكم وحتميلكم
م�صاريف اي اجراء قانونی.
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يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/04422
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�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/2953
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املنذرة  :الإمارات ريبار املحدودة
املنذر �إليها  :التطوير للمقاوالت (�ش.ذ.م.م)
(جمهول حمل الإقامة)
نتيجة تعامل جتاري تر�صد بذمة املنذر �إليها مبلغ  34387,50درهم مقابل توريد حديد ت�سليح
�إليها مبوجب �أوام��ر ال�شراء وال�ف��ات��ورة ال�ضريبية رق��م  2019030620مببلغ 31762,50
والفاتورة ال�ضريبية رقم  2019070098مببلغ  2625درهم .ومل تبادر املنذر �إليها بال�سداد
رغم �إ�ستالمها الب�ضاعة مبوجب �أذون��ات الت�سليم والإ�ستفادة منها وبالرغم من مطالبتها مراراً
وتكراراً وملا كان املبلغ حمل الإخطار ثابت بالكتابة وحال الأداء وهو مبلغ من النقود معلوم القيمة
ومعني املقدار ومن ثم ف�إن املنذرة تخطر وتكلف املنذر �إليها ب�سداد مبلغ  34387,50درهم ل�صالح
املنذرة وذل��ك خالل خم�سة �أي��ام من تاريخ الإع�لان بهذا الإخ�ط��ار ،حتت طائلة �إ�ست�صدار �أم��ر �أداء
باملبلغ والفائدة القانونية.
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�إ�سبانيا �ضيف �شرف الدورة الـ 40من معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب

�أعلنت هيئة ال�شارقة للكتاب عن اختيار �إ�سبانيا
�ضيف �شرف ال��دورة الـ 40من معر�ض ال�شارقة
ال � ��دويل ل�ل�ك�ت��اب ال� ��ذي ��س�ت�ن�ط�ل��ق ف �ع��ال �ي��ات��ه يف
نوفمرب ال�ق��ادم تقديراً مل�ساهمتها يف املنجزات
الثقافية الإن�سانية ودور م�ؤ�س�ساتها ومثقفيها
يف االرتقاء بالأدب والفكر حيث �سيكون اجلمهور
ع �ل��ى م��وع��د م��ع ن�خ�ب��ة م��ن الأدب� � ��اء واملفكرين
وال�ف�ن��ان�ين الإ� �س �ب��ان ع�ل��ى �أر� ��ض ال�شارقة.وجاء
الإع�ل��ان خ�ل�ال اج�ت�م��اع ع�ق��د ع��ن ُب�ع��د لتوقيع
اتفاقية بني اجلانبني بح�ضور �سعادة �أحمد بن
رك��ا���ض ال�ع��ام��ري رئي�س هيئة ال���ش��ارق��ة للكتاب
و��س�ع��ادة �أنطونيو �أل�ف��اري��ز ب��ارث��ي �سفري اململكة

الإ�سبانية ل��دى ال��دول��ة و��س�ع��ادة م��اري��ا خو�سيه
غالفيز مدير عام املديرية العامة للكتب  -وزارة
الثقافة والريا�ضة الإ�سبانية وبيغونيا �سريو نائب
مدير عام املديرية العامة للكتب  -وزارة الثقافة
والريا�ضة وخاميي �إغلي�سيا�س نائب رئي�س بعثة
�إ�سبانيا يف يف دولة الإمارات وخولة املجيني من�سق
عام معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب.
وق��ع االتفاقية ك��ل م��ن �سعادة �أح�م��د ب��ن ركا�ض
العامري و�سعادة �أنطونيو �ألفاريز بارثي ..حيث
�أ� � �ش ��ار ال� �ع ��ام ��ري اىل م �� �س�ي�رة امل �ع��ر���ض خالل
40عاماً وت��أث�يره على احل��راك الثقايف و�سوق
الكتاب يف املنطقة العربية والعامل ..مو�ضحا �أن

�إقامة املعر�ض طوال �أربعة عقود متوا�صلة يج�سد
ث��واب��ت ال�شارقة جت��اه ال�ك�ت��اب ومركزيته يف �أي
م�شروع تنموي ح�ضاري م�ستدام.
وحول هذا االختيار قال �سعادة �أحمد بن ركا�ض
العامري �إن االحتفاء بتجارب البلدان وتقدمي
رم��وزه��ا ومثقفيها يف معر�ض ال�شارقة الدويل
للكتاب يج�سد ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة جتاه فتح �أفق احلوار مع ثقافات
وح �� �ض��ارات ال �ع��امل ع�ل��ى �أ��س����س الآداب والفنون
ب��و��ص�ف�ه��ا الأ� �س ����س الأك�ث��ر م�ت��ان��ة يف العالقات
والأكرث ت�أثرياً يف وجدان ال�شعوب.

و�أ��ض��اف العامري �أن العديد من البلدان تنظر
�إىل ال���ش��ارق��ة بو�صفها ال�ب��واب��ة الأك�ب�ر لتعميق
العالقات م��ع الثقافة العربية وه��ذا م��ا نلم�سه
خ �ل�ال ا��س�ت���ض��اف��ة الإم � � ��ارة ��ض�ي��ف � �ش��رف على
معار�ض الكتب العاملية وخ�لال ح�ضور البلدان
والعوا�صم �ضيفاً على معر�ض ال�شارقة الدويل
للكتاب ل�ه��ذا نتطلع �أن ي�ك��ون ح���ض��ور �إ�سبانيا
�ضيف �شرف على املعر�ض ح�ضوراً نوعياً ،يقوي
الروابط الثقافية واحل�ضارية التاريخية ويقدم
ف��ر���ص ت �ع��اون ج��دي��دة وم�ث�م��رة ب�ين امل�ؤ�س�سات
الثقافية الإماراتية ونظريتها الإ�سبانية وكذلك
ب�ين ال �ك � ّت��اب وامل �ب��دع�ين يف امل�ن�ط�ق��ة ونظرائهم

الإ�سبان.من جانبه قال �سعادة ال�سفري �أنطونيو
بارثي ي�سعدنا توقيع هذه االتفاقية بالنيابة عن
احلكومة الإ�سبانية ووزارة الثقافة ونتطلع �أن
تكون فر�صة جديدة لتعزيز العالقات الثقافية
بني ال�شارقة وامل��دن الإ�سبانية حيث �سنعمل يف
�أق ��رب وق��ت ممكن على �إع ��داد فعاليات ثقافية
و�أن �� �ش �ط��ة ت���ش�م��ل ال �ف �ن��ون ال�ب���ص��ري��ة والأدائ� �ي ��ة
واملو�سيقية تتنا�سب مع مكانة معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب.
بدورها قالت �سعادة ماريا خو�سيه غالفيز نحن
على ثقة بالنجاح الذي �ستحققه هذه االتفاقية
لنا كدولة بالدرجة الأوىل بالإ�ضافة �إىل الك ّتاب

و�صناعة ال�ك�ت��اب وق�ط��اع الن�شر وال�ن��ا��ش��ري��ن يف
�إ�سبانيا وي�سعدنا �أن نتعاون م��ع هيئة ال�شارقة
للكتاب والعمل مع ال�سفارة مع تطلعنا �إىل تبادل
جتاربنا الإبداعية يف القطاع الأدب��ي والثقايف يف
�إ�سبانيا ومعكم وم��ع كافة امل�شاركني يف املعر�ض
من جميع �أنحاء العامل.
و�ستقدّم �إ�سبانيا خالل م�شاركتها برناجماً ثقافياً
متكام ً
ال ي�شتمل على حما�ضرات وندوات ثقافية
�أدبية وفكرية �إىل جانب املعار�ض الفنية وامل�سرح
واملو�سيقى وغريها من املقومات الإبداعية التي
�ستكون حا�ضرة على �أر�ض ال�شارقة خالل فعاليات
احلدث الثقايف الأبرز عربياً وعاملياً.

بتنظيم من مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل �ضمن �أن�شطته اخلارجية

معر�ض ال�شارقة لر�سوم كتب الأطفال يف ال�سركال �أفنيو من  27حتى  29مايو
•• ال�شارقة-الفجر:

ح��ر� �ص �اً م �ن��ه ع �ل��ى ال��و� �ص��ول لأك�ب�ر
��ش��ري�ح��ة م��ن الأط� �ف ��ال واليافعني،
ي�ن�ق��ل م �ه��رج��ان ال �� �ش��ارق��ة القرائي
للطفل ،ال��ذي تنظمه هيئة ال�شارقة
ل�ل�ك�ت��اب ،ب��دورت��ه الـ 12ال�ت��ي حتمل
� �ش �ع��ار «خل �ي ��ال ��ك»� ،أ� � �ص ��داء ال � ��دورة
التا�سعة من «معر�ض ال�شارقة لر�سوم
كتب الأط�ف��ال� ،إىل مركز «ال�سركال
�أفينيو» – دب��ي ،وذل��ك خالل الفرتة
من  27حتى  29مايو اجل��اري من
ال�ساعة � 10صباحاً وحتى  7م�ساءً.
و��س�ي�ك��ون اجل �م �ه��ور ع�ل��ى م��وع��د مع
ال ��دورة التا�سعة م��ن امل�ع��ر���ض ،حيث
� �س �ت��زدان ج � ��دران ( م �� �س �ت��ودع )45
بـ 58ع �م�ل ً�ا م ��ن �أج� �م ��ل اللوحات
ال�ت��ي �أب ��دع فيها نخبة م��ن الفنانني
ال��ر� �س��ام�ين ال �ع��رب والأج� ��ان� ��ب ،مبا
ي�ش ّكل فر�صة مثالية للتع ّرف على

ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال �ف �ن��ون ال� ��ذي يع ّد
لغة ب�صرية ا�ستثنائية يف �أعمال �أدب
الطفل .وعلى هام�ش املعر�ض تقدم
الفنانة الإم��ارات�ي��ة �إمي��ان الرئي�سي،
يوم اجلمعة ( 28مايو) من ال�ساعة
 5:00حتى ال�ساعة  6:30م�ساءً،
ور� � �ش� ��ة ف �ن �ي��ة حت� ��ت ع � �ن� ��وان «ب� �ن ��اء
ال�شخ�صيات الق�ص�صية» للأطفال من
الفئة العمرية  7وحتى � 12سنة ،مبا
ين�سجم مع �أهداف املهرجان الرامية
�إىل تعزيز الوعي الثقايف والإبداعي
ل ��دى الأج �ي ��ال اجل��دي��د .وتتوا�صل
فعاليات ال��دورة الـ 12من املهرجان
ع�ل��ى �أر� ��ض م��رك��ز �إك���س�ب��و ال�شارقة،
ح �ي��ث ي���س�ت���ض�ي��ف احل � ��دث �سل�سلة
م��ن اجل�ل���س��ات احل��واري��ة والثقافية
ب ��ال� �ت ��وازي م ��ع جم �م��وع��ة متكاملة
م��ن الأن���ش�ط��ة وور� ��ش العمل الفنية
واملعرفية والثقافية التي ت�ستهدف
الأطفال من خمتلف الأعمار.

خالل جل�سة �ضمن «ال�شارقة القرائي للطفل »12

كاتبتان متخ�ص�صتان تناق�شان �أيهما �أف�ضل :القراءة للأطفال �أم تركهم يطالعون ب�أنف�سهم؟
•• ال�شارقة-الفجر

�ضمن اجلل�سات ال�ت��ي يحييها ع��دد م��ن كبار
الكتاب والكاتبات املتخ�ص�صني ب ��أدب الطفل،
ا�ست�ضاف ركن امللتقى الثقايف مبهرجان ال�شارقة
القرائي للطفل ،جل�سة بعنوان «�صوت العقل»،
�شاركت فيها «عن بعد» م�ؤلفة روايات الأطفال
�آب ��ي ك��وب��ر م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأمريكية،

والكاتبة الإماراتية نادية النجار� ،صاحبة ق�صة
«النمر الأرق ��ط» التي �أدرج ��ت يف منهاج اللغة
العربية -ال�صف الرابع بدولة الإمارات.
وت� �ن ��اول ��ت ال �ك��ات �ب �ت��ان خ �ل�ال اجل �ل �� �س��ة التي
�أدارتها الكاتبة �إميان اليو�سف� ،أهمية القراءة
بالن�سبة للطفل ،واخلطوات املرتبطة بالقراءة
ال�صحيحة امل�لائ �م��ة ل�ك��ل ف�ئ��ة ع �م��ري��ة ،حيث
ا� �س �ت �ه �ل��ت احل ��دي ��ث ال �ك��ات �ب��ة ن ��ادي ��ة النجار،

ب��ال��وق��وف عند ت��أث�ير كال�سيكيات الأدب التي
قر�أتها ،و�أهميتها يف بلورة ميول القراءة و�إ�شباع
الف�ضول املعريف لدى الأطفال يف �سن مبكرة.
وب�ي�ن متعة �أن ن �ق��ر�أ ل�ل�أط �ف��ال �أو �أن يقر�أوا
ب�أنف�سهم ،ق��ال��ت ال�ن�ج��ار �إن ال �ق��راءة املبا�شرة
م��ن الكتاب ال��ورق��ي مرحلة مهمة ،ويجب �أن
يخو�ضها ك��ل ط�ف��ل ،على �أن ت��واك��ب الق�ص�ص
املكتوبة للأطفال طموحهم ورغباتهم وتلبي

ت�أثرهم بالتكنولوجيا احلديثة ،وهو ما ي�ضع
�أم� ��ام ال�ك�ت��اب ال �ي��وم حت��دي��ات تت�صل بتجويد
ال �ن �� �ص��و���ص ،ل�ي�ن�ت�ق��ل ال �ت �ح��دي ب �ع��د ذل ��ك �إىل
ال��ر��س��ام ث��م �إىل ال�ن��ا��ش��ر ،ب�ه��دف �إخ� ��راج منتج
ي�شجع الطفل على ت��رك ما يف يديه من �أجل
القراءة.
وات �ف �ق��ت �آب ��ي ك��وب��ر م��ع ال �ن �ج��ار ،وق��ال��ت�« :إن
التكنولوجيا مهمة وم ��ؤث��رة ،لكن حتى عند

دفع الطفل �إىل القراءة �أو ت�شجيعه عليها ،ال
بد من �أن يرتك له اخليــــــار النتقـــــاء ما يالئم
�شغفه».
ور�أت �أن ال�ت���ص�ن�ي��ف ال �ع��امل��ي ل�ك�ت��ب الأطفال
ح���س��ب ف�ئ��ات�ه��م ال�ع�م��ري��ة ال ينبغي �أن ي�شكل
عائقاً �أمام املرونة ،بحيث ترتك الأ�سرة املجال
مفتوحاً �أمام �أطفالها ،ملراعاة القدرات الفردية
اال�ستثنائية.

و�أ� �ش��ارت الكاتبتان خ�لال اجلل�سة �إىل �أهمية
الكتب امل�صورة يف نقل م�ضامني ق�ص�ص ال�صغار،
و�أن بالإمكان اعتمادها لتو�صيل ر�سائل وغر�س
مفاهيم �إيجابية يف وعي الأطفال.
وختمت الكاتبة نادية النجار اجلل�سة بالقول:
«�إن الق�ص�ص وال �ق��راءة ب�صورة ع��ام��ة� ،أف�ضل
و�سيلة لتح�سني �سلوكيات الأط �ف��ال ودعمهم
معنوياً وتنمية مواهبهم».
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ا�ستعداد ًا ملو�سم عيد الأ�ضحى واملوا�سم الأخرى

ا�ستديوهات ال�سينما امل�صرية تنتع�ش
بت�صوير جمموعة �أفالم
35

ت�شهد مواقع الت�صوير وا�ستديوهات ال�سينما امل�صرية ن�شاط ًا كبري ًا خالل الأيام القادمة من خالل ت�صوير جمموعة كبرية من الأفالم
ا�ستعداد ًا ملو�سم عيد الأ�ضحى واملوا�سم القادمة� ،إذ ينتظر ال�صناع عودة النجوم بعد الراحة التي ح�صلوا عليها بعد انتهاء املو�سم
الرم�ضاين لبدء وا�ستئناف �أعمال �سينمائية خمتلفة.
يدخل النجم �أحمد زاهر مواقع الت�صوير
خالل �أ�سبوع من الآن؛ ال�ستئناف ت�صوير
فيلمه اجلديد "فار�س" ،الذي كان انتهى
من ربع م�شاهده قبل رم�ضان املا�ضي� ،إذ
يقدم فيه بطولة �سينمائية جديدة تعتمد
على الأك���ش��ن والإث� ��ارة م��ن �إخ ��راج ر�ؤوف
ع�ب��دال�ع��زي��ز ،وي���ش��ارك يف بطولته ح�سني
فهمي و�إميان العا�صي ومي �سليم و�صالح
عبداهلل و�أحمد �صفوت وملك �أحمد زاهر
التي تقدم دور �شقيقته للمرة الأوىل.
اجلرمية
وخ�لال الأ�سابيع القليلة القادمة ،يدخل
ال�ن�ج��م �أح �م��د ع��ز م��وق��ع ت���ص��وي��ر فيلمه
اجلديد "اجلرمية"؛ ال�ستكمال ت�صويره
مع الفنانة منة �شلبي من �أجل امل�شاركة يف
مو�سم عيد الأ�ضحى القادم بعد االنتهاء
من �أ�سبوعي ت�صوير خالل �شهر رم�ضان
املا�ضي.

وي �� �ش��ارك يف ب�ط��ول��ة ال�ف�ي�ل��م اجل��دي��د مع
ع��ز وم�ن��ة ك��ل م��ن م��اج��د ال �ك��دواين و�سيد
رجب وحممد جميعة وناردين فرج ،حتت
�إ�شراف املخرج الكبري �شريف عرفة ،وهو
من �إنتاج ه�شام عبداخلالق .وين�سق عز مع
الفنان ك��رمي عبدالعزيز وامل�خ��رج مروان
حامد خمرج فيلم "كرية واجلن" من �أجل
ا�ستئناف ت�صوير الفيلم ال�ضخم اجلديد
من �أجل عر�ضه خالل الفرتة القادمة بعد
ت�صوير �أكرث من ن�صف م�شاهده ،وي�شارك
ف�ي��ه ع��دد ��ض�خ��م م��ن ال�ن�ج��وم والفنانني
منهم هند �صربي و�أح�م��د مالك وعارفة
عبدالر�سول و�أمينة خليل.
(الباب الآخر)
وع�ل��ى �صعيد �آخ ��ر ،ت�ع��اق��د امل �خ��رج ر�ؤوف
ع �ب��دال �ع��زي��ز خ�ل�ال الأي � ��ام امل��ا� �ض �ي��ة على
تقدمي فيلم جديد با�سم "الباب الآخر"،
من �سيناريو وحوار امل�ؤلف الراحل �أ�سامة

�أنور عكا�شة� ،إذ عكف خالل الفرتة القادمة
على التفاو�ض مع الورثة وبالفعل وافقوا
ع�ل��ى ت�ق��دمي��ه للفيلم اجل��دي��د امل �ق��رر �أن
ي� ��دور ح ��ول ح�ق�ب��ة ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات و�شكل
احلارة امل�صرية خالل هذا التوقيت ب�شكل
خمتلف متاما من خالل ر�ؤية ا�ست�شراقية
ملا �سيحدث.
وي�شرف على العمل ح�سام �شوقي امل�شرف
العام على �شركة �سيرنجي ،وخالل الأيام
ال �ق��ادم��ة �سيعلن ط��اق��م ال�ع�م��ل النهائي
ويبد�أ الت�صوير يف �أقرب فر�صة.
من جانبه ،ي�ستكمل علي ربيع خالل �أيام
ت�صوير فيلمه اجل��دي��د "زومبي" ،الذي
ي�شارك به يف مو�سم عيد الأ�ضحى املبارك
بعد ت�صوير عدة �أيام منه وهو من بطولة
كرمي عفيفي ،و�أ�شرف عبدالباقي ،وحمدي
امل�يرغ�ن��ي ،وب�ي��وم��ي ف� ��ؤاد ،وه��اج��ر �أحمد،
و�إخ��راج عمرو �صالح ،كما ي�ستكمل فيلما
�آخ��ر ك��ان ق��د ب��د�أه خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية
مع املخرج �سامح عبدالعزيز �إذ ين�سق معه
لعودة الت�صوير خالل الفرتة القادمة.
�أما الفنان �أك��رم ح�سني في�ست�أنف ت�صوير
فيلمه امل�ؤجل منذ ف�ترة "العميل �صفر"
ب�ع��د ح���ص��ول ال�ف�ن��ان��ة ن�ي�ل�ل��ي ك ��رمي على
�إج��ازت �ه��ا ال���س�ن��وي��ة ب�ع��د امل �ج �ه��ود الكبري
ال� ��ذي ب��ذل �ت��ه يف م���س�ل���س�ل�ه��ا الرم�ضاين
ال�سابق "حرب �أهلية" ،ومن املتوقع العودة
منت�صف ال�شهر القادم ال�ستكمال الفيلم
الذي مل ينته �صناعه من �أكرث من ن�صف
م�شاهده.
وينتظر �أك��رم خ��روج املخرج حممد �سامي
من �أزمته احلالية التي وقع فيها م�ؤخرا
من خالل �إعالن ال�شركة املتحدة للخدمات
الإعالمية عدم التعامل معه على خلفية
م�شكالت حدثت معه م�ؤخرا.

وحم�م��ود ح�ج��ازي الت�صوير خ�لال الأيام
القادمة بعد قطع �شوط كبري خالل �شهر
رم�ضان املا�ضي،
وهو ما دفع الفنانة هنا الزاهد لالعتذار
ع��ن العمل الن�شغالها ب��أع�م��ال رم�ضانية
��ش��ارك��ت فيها مثل م�سل�سل "النمر" مع
الفنان حممد ع��ادل �إم��ام ونرمني الفقي
وحممد ريا�ض،
وي�ت�ب�ق��ى ل�ط��اق��م ال�ف�ي�ل��م �أي ��ام قليلة على
االنتهاء متاما منه،
�إذ يتوقع نهايته مع بداية ال�شهر القادم.

(عز ال�ضهر)
وي�ستكمل ��ص�ن��اع فيلم "يف ع��ز ال�ضهر"
بطولة الفنان مينا م�سعود و�إيهاب فهمي
وحم �م��د ع �ل��ي رزق وم�ي�رن ��ا ن� ��ور الدين

وتنهي الفنانة منى زك��ي والفنان حممد
ه �ن �ي��دي ا� �س �ت �ع��داده �م��ا خ�ل�ال الأ�سابيع
القادمة لدخول جتربة �سينمائية جديدة
يعدان لها حاليا بعد االتفاق عليها خالل
ال �ف�ت�رة امل��ا� �ض �ي��ة ح �ي��ث ي �ق��دم��ان جتربة
كوميدية تعتمد على اجلرافيك وامل�ؤثرات
الب�صرية من �إخراج �إ�سالم خريي.
وي�سعى هنيدي لعر�ضها خ�لال الفرتة
القادمة بعد عر�ض فيلمه الذي انتهى من
ت�صويره "الإن�س والنم�س" مع الفنانة منة
�شلبي ومت ت�أجيله خالل الفرتة احلالية.

�سمية اخل�شاب تك�شف
كوالي�س كليب
«�أوعدك» مع عمر كمال
قالت النجمة �سمية اخل�شاب لـ"اليوم ال�سابع"� ،إنها انتهت من ت�صوير
كليب "�أوعدك" م��ع مطرب املهرجانات عمر ك�م��ال ،وه��و �أول مهرجان
تقدمه ،من كلمات و�أحلان �أحمد �أو�سه ،وتوزيع �إ�سالم �سا�سو ،وا�ستايل�ست
�إيهاب العادىل ،وت�صميم �أزياء �شريف ن�صر.
و�أ��ض��اف��ت �سمية اخل���ش��اب �أن الأغ�ن�ي��ة خفيفة وكوميدية �إىل ح��د كبري،
وتدور ق�صتها حول �أن عمر كمال يطلب يدها وهي تطلب منه العديد من
الطلبات لتحقق �أحالمها �سواء يف �شراء �سيارة حمراء وغريها من الأ�شياء،
ومن املقرر طرح الكليب خالل �أيام.
وتقول كلمات الديوعمري يف يوم ياحبيبتي خمونك..هف�ضل جمبك بقي
وا�صونك..بع�شق ا�سمك كلك لونك..ملا تبو�صيلي بقي بعيونك.
وقدمت النجمة �سمية اخل�شاب ،فى مو�سم دراما رم�ضان املنق�ضى م�سل�سل
"مو�سى" ،من بطولة كل من حممد رم�ضان ،عبري �صربى ،ريا�ض اخلوىل،
�سيد رجب� ،صربى فواز ،منذر رياحنة ،هبة جمدى ،فريدة �سيف الن�صر،
عارفة عبد الر�سول� ،أمري �صالح الدين� ،ضياء عبد اخلالق وعدد �آخر من
الفنانني ،وت�أليف نا�صر عبد الرحمن ،و�إخراج حممد �سالمة و�إنتاج �شركة
�سيرنجى.

حمدى املريغنى عامل م�شرتك فى كوميديا عيد الفطر بـ� 3أفالم
يعي�ش جنم "م�سرح م�صر" الفنان حمدى املريغنى حالة من الن�شاط ال�سينمائى فى الفرتة احلالية� ،إذ يتواجد فى فيلمني من �أفالم مو�سم عيد الفطر ال�سينمائى ،وهما "�أحمد نوتردام" و"ديدو"،
�إ�ضافة �إىل م�شاركته �أي�ض ًا فى فيلم "ماما حامل" املنتظر طرحه فى دور العر�ض يوم  2يونيو املقبل ،لي�صبح املريغنى عام ًال م�شرتك ًا فى الأفالم الكوميدية هذا املو�سم.
فيلم "�أحمد نوتردام" ت�أليف ل�ؤى ال�سيد و�إخراج حممود كرمي
وبطولة رامز جالل ،غادة عادل ،خالد ال�صاوى ،حمدى املريغنى،
بيومى ف ��ؤاد ،انت�صار ،و�ضيوف ال�شرف �أح�م��د فتحى� ،شيماء
�سيف ،حممود ال �ب��زاوى ،حممد ث��روت� ،أح�م��د ح�ل�اوة ،وتدور
�أح��داث��ه الفيلم ح��ول جمموعة من جرائم القتل واالختطاف
من قبل قاتل جمهول ،وتبد�أ ال�شرطة يف البحث عنه ،وعندما
يكت�شف �صحفي �شاب ت�أثر القاتل ب�شخ�صية (�أح��دب نوتردام)
امل�ع��روف��ة ،يتنكر يف �شخ�صية �شبيهة ويطلق على نف�سه ا�سم
(�أحمد نوتردام) ،ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له
القاتل ،الذي بالفعل يبد�أ يف البحث عنه والتوا�صل معه.
"ديدو" ت�أليف ك��رمي فهمى و�إخ ��راج عمرو �صالح وبطولة
ك��رمي ف�ه�م��ى ،ح�م��دى امل�يرغ�ن��ى� ،أح �م��د ف�ت�ح��ى ،ب�ي��وم��ى ف ��ؤاد،
هدى املفتى ،حممد ثروت ،نور قدرى ،و�ضيوف ال�شرف �أحمد
فهمى ،ه�شام ماجد� ،شيكو ،عمر �شرقى ،حمادة هالل ،حممود
ال�ع��زازى ،وت��دور �أح��داث��ه يف �إط��ار من الكوميديا ،ح��ول ال�شاب
ديدو الذى يقرر برفقة �أ�صدقائه �سرقة العامل الرثي (بيومى
ف��ؤاد) ،الذى يكت�شف الأمر ويتمكن من حتويلهم بتجربة من
جتاربه �إىل عقالت �أ�صابع ،فيقعوا فى العديد من املفارقات
واملغامرات املثرية.
فيلم "ماما حامل" املقرر طرحه ي��وم  2يونيو املقبل ،ت�أليف
ل�ؤى ال�سيد و�إخراج حممود كرمي ،وبطولة ليلى علوى ،بيومى
ف � ��ؤاد ،ح�م��دى امل�يرغ �ن��ى ،حم�م��د ��س�لام ن��ان���س��ى � �ص�لاح ،هدى
االتربى ،هدى جمد� ،سامى مغاورى ،و�إنتاج �شركات �سيرنجى

فيلمز ،ونيو �سين�شرى ،وم�صر العاملية ،وماجيك بينز ،وتدور
�أحداث الفيلم يف �إطار كوميدى حول �أ�سرة ليلى علوى املتزوجة
من بيومى ف��ؤاد ولديهما ابنان هما حمدي املريغنى وحممد

�سالم �أحدهما طبيب والآخر خمرج �إعالنات ال يريدان خو�ض
جتربة الزواج رغم حماوالت والديهما ،ثم تفاج�أ الأ�سرة بحمل
ليلى علوى.
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ما نوع العرق الذي ي�شري �إىل
خطر على ال�صحة؟
�أو�ضحت الدكتورة الرو�سية لودميال البا� ،أن العرق البارد
ال��ذي يرافقه ارت�ف��اع درج��ة احل��رارة ،ي�شري �إىل �ضرورة
مراجعة الطبيب .وت�شري الدكتورة يف حديث تلفزيوين،
�إىل �أن التعرق ي�شري �إىل �شيئني :الت�سمم �أو ارتفاع درجة
حرارة اجل�سم الداخلية ،والعرق قد يكون باردا �أو �ساخنا،
وكل حالة تدل على �أمر حمدد.
وتقول" ،عندما يكون العرق باردا يجب االنتباه �إىل حالة
الرئتني .لأنه قد ي�شري �إىل بداية التهابات فيها� ،أو تفاقم
مر�ض م��زم��ن .لذلك يجب قيا�س درج��ة احل ��رارة ،ف�إذا

ما الذي ي�سبب ت�شنجات ال�ساق
يف الليل وكيف ميكنك �إيقافها؟

الفلفل الأ�سود
ي�ح�ت��وي ال�ف�ل�ف��ل الأ� �س��ود على
 8فوائد �صحية جتعل تناوله
يوم ًيا �ضرورة حيوية للج�سم،
ح� �ي ��ث �إن � � ��ه ي� �ق ��ي م� ��ن بع�ض
الأمرا�ض الفتاكة.
وقالت درا�سة ن�شرتها �صحيفة
"الإندبندنت" الربيطانية،
�إن تناول الفلفل الأ�سود ي�ؤدي
�إىل فقدان الوزن ،حيث يرفع معدالت حرق ال�سعرات احلرارية ،ف�ضلاً عن
دوره يف احلفاظ على �صحة القلب ،بتخفيف ن�سبة الكولي�سرتول ال�ضار يف
ال�شرايني ،بالإ�ضافة �إىل مكافحته اخلاليا ال�سرطانية.
ويحمل الفلفل الأ� �س��ود �أي��ً��ض��ا ف��وائ��د ك�ث�يرة ملر�ضى �ضغط ال ��دم ،بغناه
بفيتامينات Aو  ،Cكما ي�ساعد على تعزيز ق��وة ال��دم��اغ ،لتميزه مبادة
"بييريين" املعروفة ب�أنها ناقل ع�صبي مهدئ ،يعمل على تقليل ن�سبة
الإ�صابة بالزهامير .وبالن�سبة لفوائده للب�شرة ،يحتوي الفلفل الأ�سود
على �أنواع خمتلفة من م�ضادات الأك�سدة التي ت�ساعد يف تقليل التجاعيد
التي تظهر على اجللد ،ومكافحة ظهور اخلطوط الدقيقة والبقع املظلمة
على الب�شرة ،مبا يجعل مظهر املداومني على تناوله يبدو �أكرث �شبا ًبا.
ونف�س ًيا يدعم الفلفل الأ�سود عالج االكتئاب ،حيث ك�شفت الأبحاث الطبية،
�أن غناه بـ "البيبريين" ي�ؤثر على الناقالت الع�صبية يف الدماغ ،مما يجعل
الإن�سان �أكرث ً
ن�شاطا وتتح�سن لديه الوظائف املعرفية.

• من �صاحب اول �صفر يف احل�ساب ؟

�صاحب اول �صفر يف احل�ساب ه��و ال�ع��امل امل�سلم حممد ب��ن مو�سى
اخلوارزمي وهو اول من ادخل ال�صفر يف احل�ساب وكان اكت�شافه هذا
يف علم احل�ساب نقله كبرية وعظيمة يف درا�سة الأرقام وتغيرياً جذرياً
ملفهوم الرقم .

• متى كان اول حا�سوب الكرتوين ؟

اول حا�سوب الكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف امريكا عام  1946وهو
من احلوا�سيب القدمية التى تعمل بال�صمامات املفرغه وي�ستهلك
قدراً كبرياً من الطاقة كما انه ي�شغل حيزاً كبرياً

• هل علم ح�ساب املثلثات علم حديث ؟

ال  ..اثبت العلماء ان علم ح�ساب املثلثات علم قدمي و�أول من ا�ستخدمه
هم الفراعنه القدماء و�ساعدهم ذلك يف بناء االهرامات ال�شهرية وقد
طور العرب امل�سلمون ذلك العلم وو�ضعوا ا�س�سه احلديثة جلعله علماً
م�ستق ً
ال بذاته ومن اوائل امل�ؤ�س�سني لعلم ح�ساب املثلثات ابوعبداهلل
البتاين ون�صر الدين الطو�سي

ظهر �أنها مرتفعة يجب ا�ستدعاء الطبيب فورا ،لأن هذا
م�ؤ�شر خطري".
وت�ضيف ،قد ي�شري التعرق ال�شديد ،غالبا �إىل تعر�ض
اجل�سم �إىل هجمة فريو�سية قوية ،ويف هذه احلالة يجب
ا�ست�شارة الطبيب �أي�ضا ،لتحديد االجراءات الالزمة.
وت�ق��ول ،عموما ،يجب االنتباه لهذه امل�شكلة ،ومراجعة
الطبيب ،لأنها مر�ض ي�صيب منظومة الغدد ال�صماء.
كما يفعل اجلميع يف حالة ال�شعور بت�سارع �ضربات القلب.
لأنها م�شكلة جدية فعال.

�سينالدا �سوبات  11 ،عا ًما  ،يعزف على لوحة املفاتيح للحيوانات وبجواره فر�س النهر و�سط تف�شي فريو�س
كورونا ،يف حديقة حيوان يف ت�شونبوري ،تايالند .رويرتز

يعتقد اخلرباء �أن نحو  60%من البالغني ي�صابون بت�شنجات ال�ساق يف
الليل ،يف مرحلة ما من حياتهم.
ورمبا ثبت �أن حمامات الثلج غري مفيدة يف م�ساعدة الع�ضالت املت�أملة ،لكن
هذا ال يعني �أنه يجب �شطب كل الن�صائح حول كيفية احلد من هذه الآالم
املزعجة.
ويف الواقع ،هناك الكثري من الطرق ال�سهلة لتخفيف ت�شنجات ال�ساق يف
الليل.
ما الذي ي�سبب ت�شنجات ال�ساق يف الليل؟
من املحتمل �أن يكون ال�شد الع�ضلي بال�ساق ناجتا عن الو�ضع الذي تنام
فيه .و�إذا قمت بلف �ساقيك �أو قدميك ب�شكل غريب ،يف و�ضع يُعرف با�سم
االنثناء الأخم�صي (امتداد الكاحل بحيث ي�شري القدم لأ�سفل وبعيدا عن
ال�ساق) ،ميكن �أن تتقل�ص ع�ضالت ربلة ال�ساق .وقد يجعلك هذا عر�ضة
لت�شنجات ال�ساق.
وتلعب عوامل �أخرى دورا �أي�ضا ،حيث ميكن �أن يكون منط احلياة امل�ستقرة
�ضارا ب�شكل خا�ص ،كما �أن التعب الع�ضلي قد يكون ال�سبب الرئي�سي لل�شد
الع�ضلي بال�ساق ما يتطلب احلذر من الإفراط يف جمهود الع�ضالت.
وميكن �أن تكون ت�شنجات ال�ساق �أي�ضا عالمة على حالة �صحية �أكرث
خطورة ،مثل مر�ض ال�سكري �أو مر�ض باركن�سون .ومن املحتمل �أن حتدث
تقل�صات يف ال�ساق جنبا �إىل جنب مع �أعرا�ض �أخرى ،مثل �ضيق ال�شرايني
والأمرا�ض املرتبطة بالدورة الدموية ،و�ضيق القناة ال�شوكية �أ�سفل الظهر،
واجلفاف واحلمل وا�ضطرابات الغدد ال�صماء.
و�إذا كنت قلقا ب�ش�أن ت�شنجات �ساقك ،فقد ي�ساعدك التحدث �إىل الطبيب
يف معرفة املزيد.
كيفية �إيقاف ت�شنجات ال�ساق يف الليل
معظم ت�شنجات ال�ساق لي�ست خ�ط�يرة ،وه�ن��اك ط��رق خمتلفة لتخفيف
الأمل .وين�صح خرباء ال�صحة مبا يلي:
 امل�شي� :إذا �أمكن ،حاول امل�شي على كعبي قدميك لتمديد ع�ضالتك. ا�ستخدام احل ��رارة :ميكن �أن ت�ساعد زج��اج��ة امل��اء ال�ساخن �أو املن�شفةالدافئة �أو اال�ستحمام يف تخفيف الأمل.
اثن
 التدليك :دلك املنطقة امل�صابة لتخفيف ال�ضيق .ويف هذه الأثناءِ ،قدمك ،ومدد �ساقك �إىل �أق�صى حد ممكن.
 �شرب ع�صري املخلل :رمبا يكون خيارا �أقل جاذبية ،لكن بع�ض الدرا�سات�أظهرت �أن �شرب كمية �صغرية من ع�صري املخلل قد ي�ساعد.
و�إذا ا�ستمرت ت�شنجات �ساقك ،ففكر يف �إجراء بع�ض التغيريات الوقائية يف
منط احلياة.
وميكن �أن ي�ساعد �شرب املزيد من املاء والتمدد قبل النوم وارتداء الأحذية
الداعمة يف حل امل�شكلة.

• هل تعلم �أن عدد �شعر الر�أ�س يبلغ نحو � 120ألف �شعرة يف الر�أ�س ال�سليم  ..و كلما كان ال�شعر رقيقاً
كان �أكرث  ..و ال�شعر الأ�شقر �أكرث من ال�شعر الأ�سود و ال�شعر الأحمر عموماً �أقل كثافة �إذ يبلغ � 90ألف
�شعرة  ..و يتجدد هذا العدد بوجه عام خالل خم�سة �أعوام حيث ي�سقط كل يوم ما بني � 60 : 50شعرة.
• هل تعلم �أن املخ يحتاج �إىل �سد�س كمية الدم التي ي�ضخها القلب و خم�س الأوك�سجني الذي يدخل اجل�سم
 ..رغم �أن املخ ال يزن �أكرث من واحد على خم�سني من اجل�سم كله.
• هل تعلم �أنه يوجد يف ج�سم الإن�سان نحو  32بليون خلية .
• هل تعلم �أن يف ج�سم الإن�سان �أك�ثر من مليوين غدة عرقية تفرز كمية من العرق ت�تراوح ما بني
ن�صف لرت �إىل لرت ون�صف كل � 24ساعة بال توقف �صيفاً و �شتا ًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة
احلرارة.
• هل تعلم �أن الأظافر �إذا �أزيلت جراحياً �أو فقدت لأي �سبب ف�إنها ت�أخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت
مرة �أخرى.
• هل تعلم �أن احتبا�س البول يف اجل�سم ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة البولينا و حدوث حالة ت�سمم ت�سمى (
الت�سمم البوليني).
• هل تعلم �أن عدد �ساعات النوم ترتاوح عند الإن�سان البالغ ما بني � 8 : 7ساعات يومياً �أي �أننا نق�ضي
�أكرث من ثلث العمر يف النوم فالإن�سان الذي عا�ش �ستني عام  ..نام منها حوايل ع�شرين عام.

ال�شيخ ال�شجاع
اراد بع�ض الغزاة ان يهاجموا مدينة جميلة بغر�ض اال�ستيالء عليها فار�سلوا بع�ض رجالهم ليتج�س�سوا على
تلك املدينة ويعرفوا ما فيها واين يخبيء النا�س �سالحهم وكم لديهم من جند وكيف هو حال ح�صونهم ..
فقام اجلوا�سي�س بالذهاب �إىل املدينة لتنفيذ امر قائدهم ولكنهم ف�شلوا يف ذلك فلم ي�ستطيعوا الت�سلل �إىل
داخلها لكنهم ا�ستطاعوا ان يقب�ضوا على رجل وابنه من اهل املدينة وجاءوا به �إىل القائد الذي �س�أله عن كل
مايريد فلم يجبه الولد وال االبن ف�أمر القائد جنوده بتعذبهم وبالفعل ،قام اجلنود بتعذيب ال�سجينني ولكن
دون جدوى وملا طال التعذيب بهم جاء القائد �إىل الرجل وقال ان مل تنطق قتلتك فقال له الرجل �س�أنطق
ولكن يل طلب واح��د فقط فقال القائد ماهو ،قال الرجل اقتل ول��دي اوال وبعد ذلك �س�أقول لكم كل �شيء
فا�ستعجب القائد من ذلك الطلب وقال له اقتل ابنك فقال نعم فلتقتل ابني اوال حتى اليذهب بعد ذلك �إىل
املدينة وي�شي بي فغ�ضب القائد وقال ايها اجلبان كيف تكون ابا ،كيف تتحمل ان ترى ولدك يقتل؟ ف�ضحك
ال�شيخ وقال :وكيف ت�صدق اين �س�أقول لك كل �شيء ..طلبت قتل ابني حتى ال يتعذب من بعدي ويخاف وينطق
مبا لدينا ،فقال القائد :هل يعني ذلك انك لن تقول لنا �شيئا؟ فقال الرجل :لو قطعت من ج�سدي قطعا
وانا حي لن ابوح لك ب�شيء ،فغ�ضب القائد وقال جلنوده كيف نغلب بلدا هكذا نا�سها ..ان وطنيته احرقتني
واذلتني ..هيا �سيطول ح�صارنا ورمبا وقعنا نحن يف ايديهم ..وترك القائد الرجل وانطلق بجنوده بعيدا ومل
يفكر بالعودة مرة اخرى.

