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كل �سبانخ لت�صبح قوياً" عبارة دائما ما تقولها الأمهات لأطفالهن
لت�شجيعهم على تناوله ،النبات ال��ذي لطاملا ارتبط بقوة الع�ضالت
عند الكثريين.
هناك اعتقاد خط�أ و�أ��س�ط��ورة م��وج��ودة منذ القدم مفادها �أن نبات
ال�سبانخ يحتوي على كمية كبرية من احلديد ،ولكن الأمر الذي ال
يعرفه البع�ض� ،أن حمتوى احلديد به منخف�ض للغاية� ،أي �أقل من
 3ملليجرام لكل  100جرام منه ،وللمقارنة ،يحتوي العد�س الأ�سود
على  9ملليجرام ،بينما يحتوي احلم�ص على  6.7ملليجرام ،وفقاً
ملوقع "فان بيدج" الإيطايل.
وللت�أكيد على �أن تناول ال�سبانخ حل�صول اجل�سم على احلديد هو
�أمر غري �صحيح و�أ�سطورة لي�ست حقيقية ،ن�شر املعهد العايل لل�صحة
الإيطايل  ،Istituto Superiore di Sanitàيف عام 2018
قائمة ب�أكرث خدع الطعام �شيوعاً على نطاق وا�سع يف �إيطاليا ،وكان
من بينها ال�سبانخ ،وبالإ�ضافة �إىل انخفا�ض تركيز احلديد يف نبات
ال�سبانخ ،يف ال��واق��ع ،ال ميكن امت�صا�ص معظم احلديد امل��وج��ود يف
ال�سبانخ من الأمعاء لأنه م�صحوب مبواد متنع االمت�صا�ص.
وعلى العك�س ،يتم احل�صول على احلديد ب�سهولة �أكرب من اللحوم
والأ�سماك ،وبن�سبة �أقل من البي�ض واملنتجات النباتية.

الأع�شاب العطرية ب�أبهى حاالتها يف مزرعة جانغل

يف م�ستودع وا�سع مبنطقة �صناعية على م�سافة مئة كلم من باري�س،
تنمو �أع�شاب عطرية وب��ذور م�ستنبتة يف �أح��وا���ض مكدّ�سة الواحد
وبنف�سجي منبعث من م�صابيح ليد
فوق الآخر ،غارقة يف نور زهريّ
ّ
للنمو النباتي� .أهال بكم يف "جانغل" ،املزرعة العمودية الطاحمة �إىل
احتالل املرتبة الأوىل يف فرن�سا.
�أ�س�س اخلبري امل��ايل ال�سابق جيل دري�ف��و���س ورج��ل الأع �م��ال نيكوال
�سيغي هذه ال�شركة النا�شئة عام  ،2016وفتحت جانغل �أول مزرعة
لها يف �شاتو تيريي ب�شمال �شرق فرن�سا .غري �أنها تعتزم فتح موقعني
�آخرين بحلول نهاية  ،2022ت�صميما منها على �أن ت�صبح الأوىل
بني املزارع العمودية للخ�ضار يف البلد.
ت�ستخدم جانغل �أ�سلوب الزراعة بال تربة يف م��ادة "خاملة" ،فتنمو
النبتات وت��روى مبياه م�شحونة باملغذيات ،يف ن��ور م�صابيح "ليد"
للنمو النباتي و�سط جو دافئ ورطب.
وحتتوي املزرعة على "برجي" �إنتاج تتكدّ�س الأحوا�ض فيهما على
ارتفاع ع�شرة �أم�ت��ار .وق��ال رئي�س جانغل جيل دريفو�س البالغ 38
عاما لوكالة فران�س بر�س "�سيكون لدينا  19برجا بحلول نهاية
ال�سنة" .و�أو�ضح �أن ب�إمكان كل برج �إنتاج � 400ألف نبتة يف ال�سنة،
متوقعا �أن ي�صل الإنتاج ال�سنوي بعد اكتمال الأبراج كلها �إىل ثمانية
ماليني نبتة.
تزرع جانغل نبتات عطرية مثل الريحان والبقدون�س والكزبرة والثوم
املع ّمر ،والبذور امل�ستنبتة مثل اخل��ردل والفجل الأرج��واين واحلبق
الياباين والوا�سابي ،وكذلك �أنواعا من اخل�س والأع�شاب.

معر�ض للفنون امل�شفرة يف طوكيو

يعمل �إيت�شي هاتانو خبري و�شم يف طوكيو لكنّ عدد زبائنه وهم غالباً
من الأجانب ،تراجع ب�شكل ملحوظ خالل اجلائحة .لذلك عندما
�سمع عن النه�ضة الكبرية ل�سوق الفن الرقمي بف�ضل تقنية �سل�سلة
الكتل ("بلوك ت�شني") للتعامالت الرقمية ،قرر اغتنام الفر�صة.
وق��ال �إيت�شي هاتانو ( 44عاما) لوكالة فران�س بر�س يف �صالونه
ال�ضيق للو�شم املليء ب�أمناطه املف�ضلة وهي �شخ�صيات م�ستمدة من
الفولكلور الياباين "من الرائع بالن�سبة �إىل فنان �أن ُتفتح �أمامه �سوق
جديدة  ،فهذا يوفر الكثري من االحتماالت".
وال ينزعج هاتانو من االنتقال من اجللد الب�شري �إىل الفن غري
املادي .ويقول وهو ير�سم بوا�سطة قلم على جهازه اللوحي �شخ�صية
"هانيا"  ،ال�شبح ال�ساخر المر�أة منتقمة يف احلكايات اليابانية "عملي
هو نف�سه  ،وكذلك عمليتي الإبداعية".
مل ي�سبق لإيت�شي هاتانو �أن باع �أي عمل افرتا�ضي  ،لكنه يو�ضح �أن
لديه "�شعوراً" ب�إمكانات هذه ال�سوق ،فيما ُتعر�ض خم�سة من �أعماله
من هذه الفئة �ضمن معر�ض "كريب طوكيو" الذي افتتح يف �صالة
عر�ض بحي هاراجوكو يف العا�صمة اليابانية.

الهاج�س البيئي يرتك
ب�صمته على مهرجان كان
ي �ط �ب��ع ال� �ه ��اج� �� ��س ال �ب �ي �ئ ��ي بب�صمته
مهرجان كان ال�سينمائي هذه ال�سنة� ،إذ
�أن ه��ذا احل��دث ال��ذي يختزل ال�صناعة
ال �� �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة امل� �ع� �ت ��ادة ع �ل��ى البهرجة
والأج � � � ��واء االح �ت �ف��ال �ي��ة ،ي �ع �ت��زم احل� � ّد
م��ن ب�صمته ال�ك��رب��ون�ي��ة ع�بر جمموعة
�إج� ��راءات ،بينها االم�ت�ن��اع ع��ن ا�ستخدام
القناين البال�ستيكية وفر�ص "تعوي�ض"
مايل على كل م�شارك ي�أتي بالطائرة.
ومع �أن جنوماً عامليني كرثاً ،من ليوناردو
دي كابريو �إىل جولييت بينو�ش ،اتخذوا
يف ال �� �س �ن��وات الأخ �ي ��رة م ��واق ��ف ّ
حت�ض
على حماية البيئة ،وكذلك �ص ّبت �أفالم
ع��دة يف خانة ه��ذه الق�ضية ،تفتقر هذه
الدعوات �إىل الفاعلية يف الواقع نظراً �إىل
�أن الفن ال�سابع ال ي�ش ّكل منوذجاً �صاحلاً
يف ه ��ذا امل �ج��ال ب�ف�ع��ل ا��س�ت�ه�لاك��ه م ��وارد
ك �ث�يرة وع�م�ل�ي��ات ت���ص��وي��ر الأف �ل��ام عرب
وجت�سد املهرجانات ال�سينمائية
القارات.
ّ
هذا التناق�ض� ،إذ تلوث البيئة بطائرات
النجوم امل�شاركني فيها وال�سيارات التي
ت�ستخدمها لنقلهم ،وجبال النفايات التي
تخ ّلفها يف ب�ضعة �أي��ام ،رغم �إقبالها على
عر�ض �أفالم تتبنى الق�ضية البيئية.
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حيلة للح�صول على
فح�ص كورونا �إيجابي
من �أجل الإجازة

 7معتقدات خاطئة عن
القهوة عليك عدم ت�صديقها
يبد�أ الكثريون نهارهم بتناول ك��وب �ساخن من
القهوة اللذيذة ،ورغم اختالف طريقة
حت�ضريها وتقدميها� ،إال �أن القهوة تعد
�أح��د �أك�ثر امل�شروبات �شعبية يف جميع
�أنحاء العامل.
وفيما يلي جمموعة من احلقائق اخلط�أ عن
القهوة ،بح�سب موقع �إم �إ�س �إن:
ال ميكن ملر�ضى ال�سكري �شرب القهوة
ع �ل��ى ع�ك����س االع �ت �ق��اد ال �� �س��ائ��د� ،أظهرت
ال ��درا�� �س ��ات �أن خ �ط��ر الإ�� �ص ��اب ��ة مبر�ض
ال���س�ك��ري م��ن ال �ن��وع  2ينخف�ض بن�سبة
 7%مقابل ك��ل فنجان م��ن القهوة يتم
تناوله ب�شكل يومي ،وحتى القهوة منزوعة
الكافيني لها الت�أثريات نف�سها التي تقلل
من مر�ض ال�سكري .لكن احذر من �إ�ضافة
ال�سكريات واملحليات ال�صناعية �إىل فنجان
القهوة.

بقدرتها على توليد الطاقة .ومن خالل
�إ�ضافة الكافيني قبل �أو �أثناء التمرين ،قد
ي�شهد الريا�ضيون زيادة يف الأداء اجل�سدي
وال �ع �ق �ل ��ي ،وق � ��د ي�ل�اح ��ظ الريا�ضيون
�أي��ً��ض��ا انخفا�ض ال�شعور ب ��الأمل والتعب
�أث �ن ��اء ال �ت �م��ري��ن ،وحت �� �س�ين ال �ق ��درة على
التحمل ،وحتى زيادة القدرة على االنتباه
والرتكيز.
القهوة حمملة بال�سعرات احلرارية
القهوة مبفردها حتتوي ن�سبة منخف�ضة
للغاية من ال�سعرات احل��راري��ة ،ح��وايل 1
�سعرة ح��راري��ة لكل فنجان ،لكن امل�شكلة
ت�ك�م��ن ف�ي�م��ا ت���ض�ي�ف��ه ل �ل �ق �ه��وة ،كال�سكر
واحلليب وغريها ،وهذه املكونات هي التي
ترفع كمية ال�سعرات احلرارية يف القهوة.

القهوة ال�سريعة ال حتمل فوائد �صحية
يعتقد بع�ض النا�س �أن القهوة ال�سريعة
وب�سبب طريقة معاجلتها ،تفقد املركبات
الطبيعية املفيدة للقهوة ،لكن ه��ذا لي�س
��ص�ح�ي�ح��ا ،ف��ال�ق�ه��وة م��رت�ب�ط��ة ب� ��إم ��دادات
وف�يرة من م�ضادات الأك�سدة ،وبينما قد
ال حتتوي القهوة �سريعة التح�ضري على تعيق منو املراهقني
تركيز ع��الٍ مثل ال�ق�ه��وة امل�خ�م��رة� ،إال �أن ث �ب��ت ب��ال �ف �ع��ل ب � ��أن ال �ق �ه��وة ت �ق �ل��ل من
م�ضادات الأك���س��دة ه��ذه ال ت��زال موجودة ام�ت���ص��ا���ص ال�ك��ال���س�ي��وم ال�ضروري
فيها.
لنمو العظام ،ولكن �إ�ضافة 2-1
ملعقة كبرية من احلليب تكفي
القهوة ت�سبب اجلفاف
لتحقيق التوازن.
رغم �أن القهوة مدرة للبول ب�شكل طفيف،
�إال �أن طبيعتها ال�سائلة ت�ساعد على موازنة القهوة غري �صحية
ال�ت��أث�يرات امل��درة للبول بكمية امل��اء التي حتتوي القهوة على ن�سبة
حت�ت��وي عليها ،وب��ال�ت��ايل ال ي��وج��د خطر عالية من م�ضادات الأك�سدة
للتعر�ض للجفاف من �شرب القهوة.
والبوتا�سيوم والنيا�سني واملغني�سيوم،
وارت� � �ب � ��ط � � �ش ��رب ال� �ق� �ه ��وة بانخفا�ض ال���س�ك��ري م��ن ال �ن��وع  ،2وت�ق�ل�ي��ل خماطر الكبد ،وانخفا�ض خماطر الإ�صابة مبر�ض
خماطر الإ�صابة ببع�ض �أن��واع ال�سرطان ،الإ� �ص��اب��ة ب ��أم��را���ض ال�ت�م�ث�ي��ل الغذائي ،ب��ارك �ن �� �س��ون ،وان �خ �ف��ا���ض خ�ط��ر الإ�صابة
ال ت�شرب القهوة قبل ممار�سة الريا�ضة
أي�ضا وان� �خ� �ف ��ا� ��ض خ� �ط ��ر الإ� � �ص� ��اب� ��ة مبر�ض وان �خ �ف��ا���ض خم��اط��ر الإ� �ص��اب��ة ب�أمرا�ض باالكتئاب ومر�ض الزهامير.
القهوة هي محُ ِّ�سن ل�ل�أداء ،و ُتعرف � ً

احذري الريا�ضة املكثفة بعد الوالدة
حذرت الدكتورة �سوزانه فيرب من العودة �إىل الريا�ضة ب�شكل مكثف
بعد الوالدة ،التي ترفع خطر الإ�صابة مبتاعب مثل ال�سل�س البويل
وم�شاكل بقاع احلو�ض.
و�أو�ضحت طبيبة الأمرا�ض الن�سائية و�أخ�صائية الطب الريا�ضي
الأملانية �أن على املر�أة خالل النفا�س ،التي عادة ما ت�ستغرق � 6إىل 8

�أ�سابيع ،امليل �إىل الراحة واال�ست�شفاء.
و�أ�ضافت فيرب �أنه ال ب�أ�س من التنزه ،ورك��وب الدراجات الهوائية،
وممار�سة متارين تقوية ق��اع احل��و���ض� ،إذا كانت احلالة ال�صحية
ت�سمح ب��ذل��ك ،م��ع غ�ي��اب ال�شعور ب� ��آالم� ،أو �أي خطر ي�ه��دد �صحة
املر�أة.

م��ن �أج ��ل ال�ظ�ف��ر ب ��إج ��ازة طويلة
م��ن امل ��دار� ��س ،اك�ت���ش��ف ط�ل�اب يف
بريطانيا حيلة جديدة للح�صول
ع �ل��ى ن �ت �ي �ج��ة �إي �ج��اب �ي��ة لفح�ص
فريو�س كورونا.
ووف � �ق ��ا ل �� �ص �ح �ي �ف��ة "غارديان"
ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة ،ي �� �س �ت �خ��دم بع�ض
ط�لاب امل��دار���س ع�صري الربتقال
للح�صول على نتيجة "�إيجابية"
يف فح�ص "كوفيد  "19املطلوب
منهم .تلك احليلة ،التي حتققت
ال���ص�ح�ي�ف��ة م��ن جن��اح �ه��ا ،لي�ست
ن �ت �ي �ج��ة اح � �ت� ��واء ال �ع �� �ص�ي�ر على
ال �ف�ي�رو���س ،ل �ك��ن الأم� ��ر مرتبط
ب�ح�م��و��ض��ة ال�برت �ق��ال ال �ت��ي تغري
نتيجة الفح�ص وت � ��ؤدي لإظهار
نتيجة �إيجابية.
ولوحظ الت�أثري نف�سه �أي�ضا مع
ع ��دد م��ن الأط �ع �م��ة وامل�شروبات
الأخ � ��رى ،مب��ا يف ذل ��ك الكات�شب
والكوكاكوال.
ومي �ن��ح ال� �ط�ل�اب �أدوات �إج � ��راء
الفح�ص يف املنزل ،مما ي�ساعدهم
ع �ل��ى "تزوير" ال�ن�ت�ي�ج��ة ،وعدم
ا�ستخدامه داخ��ل الأن ��ف كما هو
معروف.
وق� ��ال �أح� ��د م��در� �س��ي ال �ع �ل��وم �إن
ال� �ط�ل�اب ك �� �ش �ف��وا �أم ��ام ��ه ت�أثري
ع�صري ال�برت�ق��ال على الفح�ص،
واع �ت�ب�روا �أن �ه��ا ط��ري�ق��ة "رائعة"
ل� �ل� �ح� ��� �ص ��ول ع � �ل ��ى �إج� � � � � ��ازة مل ��دة
�أ�سبوعني.
وان �ت �� �ش��رت ف �ي��دي��وه��ات للحيلة
"ال�شيطانية" �أي�ضا على تطبيق
"تيك توك" ،مع مقاطع لأ�شخا�ص
يجربون �سوائل خمتلفة.
وانتقد جون ديك�س �أ�ستاذ الإح�صاء
احل � �ي� ��وي ب �ج ��ام �ع ��ة برمنغهام
ه��ذه امل�م��ار��س��ة ،وق ��ال" :الفح�ص
الإي �ج��اب��ي ال �ك��اذب ال ي ��ؤث��ر على
هذا الطفل فح�سب ،بل ي�ؤثر على
�أ�سرته ومدر�سته ،لذلك �إنه �شيء
�أناين للغاية".
وق � � ��ال م � � ��ارك ل ��ورت� �� ��ش �أ�� �س� �ت ��اذ
االت� ��� �ص ��ال ال �ع �ل �م��ي والكيمياء
بجامعة ه��ال� ،إن��ه كان من املمكن
اكت�شاف زيف االختبار عن طريق
غ�سله مبحلول ع��ازل يعيد درجة
احل�م��و��ض��ة ال�صحيحة للجهاز،
مما يظهر النتيجة احلقيقية.

درا�سة حت�سم جدل ارتداء
الكمامة �أثناء ممار�سة الريا�ضة
حتدثت درا�سات عديدة عن �أ�ضرار ارتداء الكمامات �أثناء ممار�سة الريا�ضة،
�إال �أن بحثا جديدا �أثبت عك�س ذلك.
ووف��ق درا��س��ة �أج��راه��ا م�ست�شفى "كليفالند كلينيك" ،مت اختبار ت�أثري
ارتداء الكمامة �أثناء ممار�سة الريا�ضة ،وذلك ب�إخ�ضاع عدد من الأ�شخا�ص
الذين يتمتعون ب�صحة جيدة ،ومتو�سط �أعمارهم � 37سنة ،للم�شي حتى
الإرهاق.
ومت تق�سيم عينة االختبار �إىل ثالث جمموعات وفقا لقناع الوجه ،حيث
ارتدى الفريق الأول كمامة "�إن  ،"95بينما لب�س فريق قناعا من القما�ش،
ومل يكن الفريق الأخري مرتديا �أي قناع للوجه.
وبتقييم �أو�ضاعهم بعد االختبار ،تبني للباحثني عدم ظهور �أي م�شاكل
تتعلق بال�سالمة �أثناء التمرين مع ارت��داء �أي نوع من الكمامات ،كما مل
تظهر �شا�شات املراقبة �ضربات قلب غري طبيعية� ،أو انخفا�ضا خطريا
بن�سبة الأوك�سجني.
وح�سبما نقلت موقع "يو بي �آي" للأنباء ،ف��إن ال�سبب الرئي�سي لتوقف
امل�شاركني عن اجلري ،كان ب�سبب عدم ارتياحهم من ارتداء قناع الوجه.
وطبقا للدرا�سة التي ن�شرت نتائجها يف جملة "جاما" ،ف��إن الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن يعانون م��ن �أم��را���ض مزمنة �أو م�شكالت يف القلب �أو ال��رئ��ة ،مل
ي�شاركوا يف البحث ،حيث يتوجب عليهم ا�ست�شارة طبيبهم قبل ممار�سة
الريا�ضة� ،سواء كان ذلك مع كمامة �أو دونها.
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فتح باب امل�شاركة يف م�سابقة النخلة يف عيون العامل بدورتها الثالثة ع�شرة 2022
وم�سابقة النخلة ب�أل�سنة بال�شعراء بدورتها ال�ساد�سة 2022
باب امل�شاركة يف امل�سابقتني مفتوح للجميع لغاية 2021 - 12 - 31

•• �أبوظبي-الفجر

22

جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي
ّ
للحد من الأكيا�س البال�ستيكية

•• العني -الفجر

�شاركت جامعة الإم��ارات العربية املتحدة العامل االحتفال باليوم العاملي
للح ّد من �أكيا�س البال�ستيك والذي ي�صادف  3يوليو من كل عام ،يف خطوة
تن�سجم م��ع ال�ت��زام اجلامعة مب�س�ؤولياتها املجتمعة ع�بر اعتماد �أف�ضل
املمار�سات اخل�ضراء ون�شر الوعي ب�أهمية اال�ستدامة البيئية على املدى
البعيد.
وقد �أو�ضحت الدكتورة طريفة ال�سميطي ،ق�سم ا جلغرافيا واال�ستدامة
احل�ضرية يف جامعة الإمارات العربية املتحدة �أن التل ّوث البال�ستيكي يُ�ش ّكل
�أحد �أكرب التهديدات البيئية التي نواجهها يف ع�صرنا احلايل .م�ؤكدة على
�أن اجلامعة قامت بهذه املنا�سبة ب��إط�لاق العديد م��ن امل ُ�ب��ادرات الرامية
�إىل رفع الوعي يف املجتمع ملخاطر البال�ستيك من خالل الرتويج ملفهوم
اال�ستهالك الر�شيد وامل�ستدام للموارد الطبيعية ،وتعزيز التوعية ب�ضرورة
االهتمام بخف�ض ا�ستهالك امل��واد البال�ستيكية مبختلف �أنواعها يف �إطار
مفهوم ال�شراء امل�ستدام .ولفتت الدكتورة ال�سميطي النظر �إىل الدرا�سات
التي �أ ّك��دت على �أن الأكيا�س البال�ستيكية ُت�ستخدم فقط ملدة  15دقيقة
كح ّد �أق�صى ،ولكنها باملقابل حتتاج �إىل �أكرث من � 450سنة للتح ّلل .وهناك
ثالثة ع�شر مليون طن مرتي من الأكيا�س البال�ستيكية التي ينتهي بها
املطاف يف املحيطات ك� ّل ع��ام ،مما يُع ّد تهديداً حقيقياً للحياة البحرية.
واختتمت الدكتور طريفة ال�سميطي ت�صريحها بالقول�" :إن اليوم العاملي
للح ّد من الأكيا�س البال�ستيكية يبحث عن بدائل �أك�ثر �أماناً لإثبات �أنه
يمُ كننا العي�ش يف هذا العامل دون ا�ستخدام الكثري من البال�ستيك� .أوقفوا
ا�ستخدام الأكيا�س البال�ستيكية وابحثوا عن بدائل �أك�ثر مالئمة للبيئة
جلعل كوكب الأر���ض �أك�ثر �أماناً للب�شر والبيئة واحلياة البحرية" .ومن
اجلدير بالذكر �أن جامعة الإم��ارات ،ومنذ ن�ش�أتها ،ت�ضع البيئة ك�أولوية
هامة م��ن خ�لال التعليم واملعرفة والبحث العلمي ،كما وف��رت اجلامعة
البيئة التحتية املنا�سبة م��ن خم�ت�برات و�أدوات تعليمية مبتكرة لدعم
بناء وخلق املعرفة وامل�ساهمة يف بناء جيل من ال�ك��وادر املواطنة وامل�ؤهلة
باملهارات العلمية البيئية لي�ساهموا يف حتقيق اال�سرتاتيجيات الوطنية.
وتقوم اجلامعة بدعم املعرفة البيئية من خ�لال �إن�شاء برامج �أكادميية
معتمدة ت�ساعد يف ت�أهيل خريجني متخ�ص�صني ويف جهوزية تامة للعمل يف
امل�ؤ�س�سات البيئية ،حيث تطرح اجلامعة برنامج ماج�ستري علوم البيئة منذ
عام  ،1994والذي يعترب �أول برنامج درا�سات عليا �أن�شئ يف الدولة ويطرح
موا�ضيع ذات �أهمية للبيئة ،كما توجد �أق�سام �أكادميية تعزز من املعرفة
واملعلومة البيئية كق�سم الكيمياء ،ق�سم اجلغرافيا واال�ستدامة احل�ضرية،
ق�سم الهند�سة املدنية والبيئية وق�سم علوم احلياة .وتطرح هذه الأق�سام
العلمية م�ساقات درا��س�ي��ة وموا�ضيع بحثية ت�ساعد على تنمية املهارات
البيئية للطالب اجلامعي .حيث تطرح كليات الأغذية والزراعة ،العلوم،
الهند�سة ،العلوم الإن�سانية واالجتماعية  54م�ساقاً درا�سياً ذا �صلة بالبيئة،
والذي ي�ؤكد على التنوع يف طرح امل�ساقات التي توائم املتغريات العاملية.
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ً
عاما يف تر�سيخ ثقافة القراءة

حت��ت رع��اي��ة م�ع��ايل ال�شيخ نهيان مبارك
�آل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش رئي�س
جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار ال��زراع��ي� ،أعلنت الأمانة
العامة للجائزة عن فتح ب��اب امل�شاركة يف
امل�سابقة ال��دول�ي��ة لت�صوير �شجرة نخيل
التمر بعنوان (النخلة يف عيون العامل)
يف دورت �ه��ا الثالثة ع�شرة  .2022حيث
دع��ت الفنانني حمبي الت�صوير ال�ضوئي
ه��واة وحمرتفني من كافة �أنحاء العامل،
للم�ساهمة يف هذه امل�سابقة الدولية تقديراً
منا للنخلة وتعزيزاً لدور عد�سة امل�صور يف
�إغناء ذاكرة الوطن و�إحياء تراثه البيئي.
بالإ�ضافة اىل فتح باب امل�شاركة يف امل�سابقة
ال��دول �ي��ة (ال�ن�خ�ل��ة ب��أل���س�ن��ة ال���ش�ع��راء) يف
دورت � �ه ��ا ال �� �س��اد� �س��ة  .2022ك �م��ا دعت
ك��اف��ة الأدب� ��اء وال���ش�ع��راء وال���ش��اع��رات من
كافة ال��دول العربية ،للم�ساهمة يف هذه
امل�سابقة الدولية ،تقديراً للنخلة بهدف
توظيف ال�شعر العربي ب�شقيه (النبطي
والف�صيح) كو�سيلة مهمة يف تنمية وعي
اجلمهور لأهمية �شجرة نخيل التمر من
الناحية ال�تراث�ي��ة وال��زراع �ي��ة والغذائية
واالقت�صادية ،وتعزيزاً لدور ال�شعر يف �إغناء
ذاكرة الوطن و�إحياء تراثه الزراعي.
ج ��اء ذل ��ك يف ت���ص��ري��ح ��ص�ح�ف��ي �أدىل به
الدكتور عبد الوهاب زايد �أمني عام جائزة
خليفة ال��دول�ي��ة لنخيل التمر واالبتكار
ال��زراع��ي مبنا�سبة �إط�لاق ال��دورة الثالثة
ع�شرة  2022م��ن م�سابقة (النخلة يف

عيون ال�ع��امل) ،و�إط�ل�اق ال��دورة ال�ساد�سة
 2022م��ن م�سابقة (ال�ن�خ�ل��ة ب�أل�سنة
ال�شعراء) م�ؤكداً على النجاح الكبري الذي
حققته امل�سابقات يف دورات�ه��ا املا�ضية من
خالل الزيادة الوا�ضحة يف عدد امل�شاركني
م��ن خمتلف دول ال�ع��امل ون��وع�ي��ة ال�صور

والق�صائد امل�شاركة.
و�أ�� �ض ��اف ب � ��أن ه��ات�ين امل���س��اب�ق�ت�ين ت�أتيان
��ض�م��ن ت��وج �ي �ه��ات م �ع��ايل ال���ش�ي��خ نهيان
مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي يف تعزيز

عالقة الإن�سان ب�شجرة نخيل التمر ودعمه
الالحمدود لل�شجرة املباركة عرب توظيف
ف��ن الت�صوير ال�ضوئي ،وال�شعر العربي
(النبطي والف�صيح) كو�سيلة لتنمية وعي
اجل�م�ه��ور ب��أه�م�ي��ة ��ش�ج��رة ن�خ�ي��ل التمر.
وخلق ف�ضاء �أرح��ب لتبادل الثقافات من

كافة �أنحاء العامل.
وع��ن فئات وج��وائ��ز امل�سابقتني فقد �أ�شار
�أمني عام اجلائزة �إىل �أن م�سابقة (النخلة
يف عيون ال�ع��امل) م�ؤلفة من فئتني هما:
(ف �ئ��ة ن�خ�ل��ة ال �ت �م��ر) و (ف �ئ��ة ال�صناعات
احلرفية م��ن النخيل) ،يف ح�ين م�سابقة
(ال�ن�خ�ل��ة ب��أل���س�ن��ة ال���ش�ع��راء) ف�ه��ي �أي�ضاً
م ��ؤل �ف��ة م ��ن ف�ئ�ت�ين ه �م��ا( :ف �ئ��ة ال�شعر
الف�صيح) و (فئة ال�شعر النبطي)� ،أما من
حيث جوائز الفائزين يف امل�سابقتني فهي
على النحو ال�ت��ايل :الفائز باملركز الأول
�ضمن ك��ل فئة  15000دره��م �إماراتي
وال �ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز ال �ث��اين ��ض�م��ن ك��ل فئة
 10000درهم �إماراتي والفائز باملركز
ال �ث��ال��ث � �ض �م��ن ك ��ل ف �ئ��ة  5000دره ��م
�إم��ارات��ي ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ��ش�ه��ادات تقدير
ودرع تذكاري ،وعن �آلية حتكيم امل�سابقات
فهناك جلنة حتكيم دولية متخ�ص�صة يف
حتكيم ال���ص��ور امل���ش��ارك��ة ،وجل�ن��ة حتكيم
دول �ي��ة متخ�ص�صة يف حت�ك�ي��م الق�صائد
ال �� �ش �ع��ري��ة امل� ��� �ش ��ارك ��ة ،و�أن �آخ � ��ر موعد
ال�ستالم ال�صور هو  31دي�سمرب-كانون
الأول  ،2021ح�صرياً من خ�لال املوقع
االلكرتوين التايل (https://www.
.)/datepalmphoto.com
و�آخ��ر موعد ال�ستالم الق�صائد ال�شعرية
ه��و  31دي�سمرب-كانون الأول ،2021
ح���ص��ري�اً م��ن خ�ل�ال امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين
(https://www.
ال � � � �ت� � � ��ايل
 .)/datepalmpoetry.comيف
ح�ين ��س��وف يتم �إع�ل�ان �أ��س�م��اء الفائزين
بامل�سابقات خالل �شهر فرباير .2022

ن�سيبة يبحث مع رئي�س جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي عالقات التعاون والبحث الأكادميي
•• العني -الفجر

ا�ستقبل معايل زكي �أنور ن�سيبة ،امل�ست�شار
الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة-
الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية
املتحدة �صباح �أم�س ،الربوفي�سور الدكتور
�إريك زينغ ،رئي�س جامعة حممد بن زايد
للذكاء اال�صطناعي وال��وف��د امل��راف��ق له،
وذلك بح�ضور الدكتور طيب زناتي ،عميد
كلية تقنية املعلومات يف جامعة الإمارات
افرتا�ضياً.
وق ��د � �ض � ّم وف ��د ج��ام�ع��ة حم�م��د ب��ن زايد
ل �ل��ذك��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ال��دك �ت��ور بهجت
اليو�سف ،نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع
اخلدمات املهنية والبحثية ،الدكتور �إيان
ماثيوز ،نائب رئي�س اخلدمات امل�ؤ�س�سية،
ال��دك�ت��ور ديكيي ليانغ ،رئي�س املوظفني،
ريت�شارد م��ورت��ون ،امل�ست�شار ال�ع��ام و�إميا
�ستون ،مدير الفعالية امل�ؤ�س�سية و�ضمان
اجلودة والتطوير التنظيمي.
و ّ
مت خ�لال اللقاء مناق�شة �أوج��ه التعاون
امل ُ�م � ّك �ن��ة ب�ي�ن ج��ام�ع��ة الإم� � ��ارات العربية
املتحدة وجامعة حممد ب��ن زاي��د للذكاء
اال�صطناعي يف جماالت التعاون البحثي،
ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات وال �ت �ب��ادل امل ُ�� �ش�ترك لأع�ضاء

هيئة التدري�س ،ومبادرات ريادة الأعمال،
وتقدمي برامج الدرا�سات العليا للطالب
املتف ّوقني.
وث ّمن معايل زكي ن�سيبة �إجنازات جامعة
حم �م��د ب��ن زاي� ��د ل �ل��ذك��اء اال�صطناعي،
التي ُتع ّد �أول جامعة على م�ستوى العامل
تخ�ص�صة ببحوث الذكاء
للدرا�سات العليا امل ُ ّ
اال�صطناعي ،وامل�ؤ�س�سة العلمية الرائدة يف

جمال تعليم وبحوث التطبيقات العملية
للذكاء اال�صطناعي ،م��ؤك��داً على �أهمية
ه��ذا التعاون بني اجلامعتني يف الرتكيز
على تقدمي حلول للم�شكالت يف جماالت
ال �ت �ع �ل��م الآيل وال �ت �ف �ك�ي�ر واال�ستنتاج،
و�صناعة القرارات يف عوامل حمتملة بالغة
التعقيد ومتعددة الأطر والنماذج وتت�صف
بالديناميكية �ضمن النظم اال�صطناعية

والبيولوجية واالجتماعية.
ول�ف��ت م�ع��ايل الرئي�س الأع �ل��ى للجامعة
�إىل �أن كلية تقنية امل�ع�ل��وم��ات يف جامعة
الإم � � ��ارات ت �ن �ف��رد ب�ب�ي�ئ��ة درا� �س �ي��ة عالية
امل�ستوى ومناهج تتم ّيز بت�صميمها الفريد
م��ن ن��وع��ه ،وب��دجم�ه��ا لأح ��دث التقنيات
امل�ت�ط� ّورة ل�ت��واك��ب االح�ت�ي��اج��ات املُتزايدة
لدولتنا احلبيبة يف ع�صر جديد من الثورة

ال�صناعية الرابعة والذكاء اال�صطناعي.
وق ��د �أث �ب��ت خ��ري�ج��وه��ا ك �ف��اءة �أكادميية
ع��ال �ي��ة ،ومت� � ّي ��زوا يف االب �ت �ك��ار والقيادة
م��ن خ�لال املُ�شاركة يف م��ؤمت��رات حم ّلية
ودول� �ي ��ة ،وال� �ف ��وز مب �� �س��اب �ق��ات وت�سجيل
العديد من براءات االخرتاع.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال�بروف �ي �� �س��ور الدكتور
�إريك زينغ" :يُ�شرفني التعاون مع جامعة
الإم � � ��ارات وحت�ق�ي��ق �أه��داف �ن��ا الطموحة
يف � �ص �ق��ل ج �ي��ل واع � ��د م ��ن رواد الذكاء
اال�صطناعي الذين يتمتعون ب�إدراك وا�سع
وخربات رفيعة ومهارات متميزة لإطالق
كامل الطاقات الكامنة يف هذه التقنيات
ال�سباقة ،عرب اال�ستفادة من التطبيقات
ال�صناعية والبحثية للذكاء اال�صطناعي
�ضمن �إطار علمي و�أكادميي".
و�أ�ضاف�" :أتط ّلع ُقدماً ،ومن خالل عملنا
املُ�شرتك �إىل املُ�ساهمة يف حتقيق طموحات
دول��ة الإم � ��ارات ،ال�ت��ي جعلت م��ن الذكاء
اال�صطناعي �أولوية ا�سرتاتيجية وطنية،
و�أن ت�ك��ون ت�ق�ن�ي��ات ال��ذك��اء اال�صطناعي
املتطورة �ضمن مم ّكنات النمو ،وت�سخريها
لتحقيق ال �ت �ق��دم امل ُ�� �س �ت��دام� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
تعزيز الفوائد التي تقدمها للمجتمعات
العاملية.

•• العني  -الفجر

تزامنا مع ذكرى ميالد وت�أ�سي�س مكتبة �أجيال امل�ستقبل بجمعية حممد بن
خالد �آل نهيان لأجيال امل�ستقبل يف الثاين من يوليو ومرور ( 16عاما )
على ت�أ�سي�سها �أطلقت مكتبة �أجيال امل�ستقبل مو�سمها ال�صيفي
( ي��ا زي��ن �صيفنا ) يف ن�سخته ال�ساد�سة ع�شرة للعام 2021م برعاية
كرمية م��ن �سمو ال�شيخة د� .شما بنت حممد ب��ن خالد �آل نهيان حيث
يحفل املو�سم على العديد من الأن�شطة و الربامج القرائية والثقافية و
التعليمية و املهارية املميزة والتي تنفذها مكتبة �أجيال امل�ستقبل بالتعاون
مع عدد من امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة على م�ستوى الدولة وي�أتي يف
مقدمتها الأر�شيف الوطني و جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية و الطوارئ
و ال�سالمة العامة بالعني و متحف ال�ع�ين و حديقة احل�ي��وان و متحف
ال�شندغة �إ�ضافة �إىل جمارك �أبوظبي لي�أتي املو�سم حافال بالكثري من
ور�ش العمل التخ�ص�صية املتنوعة والتي تراعي تغطية �شتى املجاالت املثرية
الهتمام الأط�ف��ال و النا�شئة ،و تر�ضي تطلعاتهم بق�ضاء �إج��ازة �صيفية
ممتعة و مثمرة اجلدير بالذكر توجيه ال�شيخة د� .شما بنت حممد بن خالد
�آل نهيان بتحويل جميع برامج مكتبة �أجيال امل�ستقبل �إىل برامج رقمية
افرتا�ضية منذ ب��دء جائحة كوفيد  19يف م��ار���س  2020راف�ع��ة �شعار
(الباحثون عن املعرفة ال توقفهم الأزمات) كما وراعت �سموها خ�صو�صية
هذه الفرتة احلرجة ب�أن جعلت معظم برامج مكتبة �أجيال امل�ستقبل تقدم
ب�صورة جمانية لتكون �شريكة للأ�سرة يف توفري بدائل ذات قيمة معرفية
و ثقافية عالية و بجودة مميزة لت�ساهم يف دعم االقت�صاد املعريف بالدولة
و�ضمن هذا الإطار جاءت توجيهات �سموها لتنفيذ برنامج قرائي افرتا�ضي
يقدم ب�صورة يومية خالل الفرتة امل�سائية منذ بداية اجلائحة يف �صورة
م�ستدامة  .ه��ذا وق��د مت افتتاح مكتبة �أجيال امل�ستقبل ب�صورة ر�سمية يف
الثاين من يوليو لعام  2005ك�أول مكتبة متخ�ص�صة للأطفال والنا�شئة
يف مدينة العني ومازالت تقدم براجمها املميزة منذ ذلك التاريخ ،و يف عام
 2008مت �إ�ضافة املكتبة املتنقلة التي حتر�ص على �إي�صال املعرفة �إىل
امل�ستهدفني يف �أماكنهم و التي مت تطويرها عام � 2019إىل مكتبة متنقلة
رقمية متخ�ص�صة ،ح�صدت مكتبة �أجيال امل�ستقبل عددا من اجلوائز املهمة
على م�ستوى الدولة ال �سيما جائزة خليفة الرتبوية ك�أف�ضل م�ؤ�س�سة داعمة
للتعليم  ،كما تقدم جائزة ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان للقراءة منذ عام
 2007وي�شارك فيها القراء من كافة �أنحاء الدولة كما يتم طرح العديد
من امل�سابقات املو�سمية و�إقامة املهرجانات املتعددة ومنها مهرجان الأفالم
العلمية بالتعاون مع معهد جوتة الأملاين  ،وقد قدم �أع�ضاء املكتبة ال�شكر
والتهنئة ل�سمو ال�شيخة د� .شما على دعمها للربامج القرائية وتهيئة البيئة
املنا�سبة ملكتبة �أجيال امل�ستقبل مبنا�سبة مرور  16عاما على ت�أ�سي�سها.

م�سلم بن حم يفتتح �أول عيادة متنقلة لطب الأ�سنان يف العني
ال�لازم��ة ملتزمني بتطبيق �أعلى املعايري
•• العني  -الفجر
الوقائية التي �أو�صت بها اجلهات املخت�صة
اف �ت �ت��ح ال���ش�ي��خ م���س�ل��م ب��ن � �س��امل ب��ن حم
للحد من انت�شار فريو�س كورونا من حيث
ال� �ع ��ام ��ري ع �� �ض��و امل �ج �ل ����س اال�ست�شاري
تعقيم امل��ر��ض��ى وق�ي��ا���س درج ��ة حرارتهم
ال��وط�ن��ي لإم ��ارة اب��وظ�ب��ي ع �ي��ادة تربيزي
بالإ�ضافة �إىل تغطية كافة املعدات ب�أغطية
اك �� �س�بري ����س �أول ع� �ي ��ادة م �ت �ن �ق �ل��ة لطب
ت�ستخدم مل��رة واح��دة  .وم��ن جانبها قالت
الأ�سنان يف منطقة العني ،تهدف الو�صول
الدكتورة �سما تربيزي مدير عام العيادة
ل �ك��ل ��ش�خ����ص ب �خ��دم��ة ف��ائ �ق��ة م ��ن حيث
"ان اخلدمات اخلا�صة املقدمة من قبل
التعقيم وتقدمي عالجات �ضمن معايري
العيادة للعناية ت�شمل  :الت�صوير ال�شعاعي
جودة عالية  ،وت�سعى لتوفري خدمات طب
 ،ت���ش�خ�ي����ص وخ �ط��ة ع�لاج �ي��ة  ،تنظيف
الأ�سنان للجميع �شاملة الأماكن النائية .
وتلميع الأ�سنان  ،ح�شوات الأ�سنان وعالج
و�أث �ن��ى ال�شيخ م�سلم ب��ن ح��م ع�ل��ى جهود
الأع �� �ص��اب  ،ال�ع�ن��اي��ة ب��أ��س�ن��ان الأط �ف ��ال ،
القائمني على هذا امل�شروع الطبي اخلدمي
تبيي�ض الأ�سنان ،تركيبات الأ�سنان  ،خلع
بامتياز متمنياً لهم التوفيق يف الو�صول
الأ�سنان  .كما ان العيادة جمهزة ب�أنظـمة
�إىل هدفهم ب ��أن يتمكن ك��ل ال�سكان من
وتقنية على م�ستوى عاملي منها منحدر
الأطفال  ،البالغني � ،أ�صحاب الهمم وكبار
خم���ص����ص ل ��دخ ��ول ال �ك��ر� �س��ي امل �ت �ح��رك ،
امل��واط �ن�ين م��ن اال��س�ت�ف��ادة م��ن اخلدمات
كامريات املراقبة ،خدمة �إنرتنت �سريعة
ً
ال�ت��ي يقدموها ل�ع�لاج الأ��س�ن��ان ،وم�ؤكدا على اخلدمات العالجية للجميع وتعمل اجل ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر ب � � ��أن ع� �ي ��ادة تربيزي اخل ��دم ��ات ال �ع�لاج �ي��ة ،وي �ع �م��ل بالعيادة  ،ن�ظ��ام م��واع�ي��د خم�ص�ص ،ن �ظ��ام �صوتي
على �ضرورة توفري الدعم الكامل ملثل هذه على توفري �أف�ضل اخلدمات ال�صحية التي اك �� �س�بري ����س ت �ع �م��ل ب �ك��ل ت� �ف ��اين خلدمة ال �ط �ب �ي��ة ك� ��ادر م�ت�خ���ص����ص م ��ن الأط� �ب ��اء حميط لال�سرتخاء،جهاز تبيي�ض �أ�سنان
امل�شاريع التي تهدف �إىل ت�سهيل احل�صول تت�ضمن �صحة و�سالمة املجتمع .
امل���س�ت�ف�ي��دي��ن يف م �ق��ر �إق��ام �ت �ه��م لتقدمي وال�ف�ن�ي�ين ل�ت�ق��دمي ك��اف��ة �أن � ��واع الرعاية متحرك  ،جهاز �أ�شعة متحرك .
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�أظهر نظام غذائي معني �أنه يح�سن الذاكرة ويقلل من �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
وي�ساعد يف درء عملية ال�شيخوخة.
وهناك درا�سات واعدة تظهر �أن تقييد النظام الغذائي ،مبا يف ذلك تقييد ال�سعرات
احلرارية وال�صيام املتقطع ،قد يطيل عمرا �صحيا وي�ؤخر الأمرا�ض
وال�شيخوخة .ويقوم بذلك عن طريق حت�ضري اخلاليا ال�شائخة لإعادة
التدوير اخل��ل��وي ،وال��ذي يف النهاية ميكن �أن يح�سن وظيفة �أن�سجة
ال�شيخوخة.
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نظام غذائي يقلل من خماطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري والقلب!
وخ�ل��ال ع�م�ل�ي��ة ال �� �ص �ي��ام ،ت�خ���ض��ع اخل�ل�اي��ا ال�ستجابة
تكيفية لل�ضغط قد تكون م�س�ؤولة عن فوائدها ال�صحية
العديدة.
ويح�سن ال�صيام املتقطع عالمات الإجهاد الت�أك�سدي وهو
مقيا�س لطول العمر.
وم��ن خ�لال تبني طريقة تناول الطعام ه��ذه ،ثبت �أنها
حتمي من العديد من الأمرا�ض املرتبطة بالعمر مبا يف
ذلك مر�ض ال�سكري و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
وت�ضع عملية ال�صيام خاليا الفرد يف حالة وقائية وتن�شط
عملية التئام اجل�سد.
وي�ساعد ال�صيام على منح اجلهاز اله�ضمي الراحة التي
يحتاجها ب�شدة وبالتايل زيادة م�ستويات الطاقة.
وبالتايل ،ف�إن التناوب بني ال�صيام والأكل يح�سن ال�صحة
اخللوية.
و�أجرى باحثون من جامعة �أالباما درا�سة على جمموعة
�صغرية من الرجال البدناء امل�صابني مبقدمات ال�سكري.
وقارنوا �شكال من �أ�شكال ال�صيام املتقطع ي�سمى "التغذية
املقيدة يف وقت مبكر" ،حيث كانت جميع الوجبات منا�سبة
لثماين �ساعات مبكرة من اليوم �أو موزعة على مدار
اليوم.
وبعد خم�سة �أ�سابيع ،انخف�ضت م�ستويات
الأن�سولني ب�شكل كبري يف املجموعة التي
ا�ستمرت ثماين �ساعات وح�سنت ب�شكل
ملحوظ ح�سا�سية الأن�سولني ،ف�ضال
ع��ن انخفا�ض �ضغط ال��دم ب�شكل
ملحوظ.
وم � � � � ��ن امل � �ث �ي�ر

لالهتمـــــام �أن املجمـــــوعة ال�ت��ي ا�ستغــــــرقت ثمـــــاين
�ســـــاعات كـــــانت تعاين �أي�ضا م��ن انخفا�ض ملحوظ يف
ال�شهية.
ويف مراجعة للدرا�سات ال�سابقة على احليوانات والب�شر يف
جملة نيو �إنغالند الطبية� ،أو�صت باعتماد طريقة لتناول
الطعام تعرف با�سم ال�صيام
املتقطع وال�ت��ي ميكن �أن
ت �� �س��اع��د يف خف�ض
� � �ض � �غ� ��ط ال� � � � ��دم،
و�إنقا�ص الوزن
وحت�سني طول
العمر.
ومي � � �ك � � ��ن
�أن ي�ساعد
ال� � �ت� � �ن � ��اوب
ب�ي�ن ال�صيام
والأك � � � � � � � � � � ��ل يف
حت �� �س�ي�ن ال�صحة

اخللوية.
وق ��ال ال�بروف�ي���س��ور م ��ارك م��ات���س��ون ،م��ن ج��ام�ع��ة جون
هوبكنز� ،إن طريقة ت�ن��اول ال�ط�ع��ام ميكن �أن ت�ساعد يف
حتفيز التحول الأي�ضي.
ويف التحول الأي�ضي،
ت�ستهلك اخلاليا خمزونها من الوقود وحت��ول الدهون
�إىل طاقة ،وهذا بدوره ي�ساعد الدهون على التحول من
تخزين الدهون �إىل حفظ الدهون ول��ه العديد من
الفوائد ال�صحية.
ويقول الربوفي�سور مات�سون �إن الدرا�سات �أظهرت
�أن هذا التبديل يح�ســـــن تنظيم ن�سبــــة ال�سكــــــر
يف ال��دم ،ويزيد من مقـــــاومة الإجهاد ويوقــــف
االلتهاب.
وي�شري الربوفي�سور �إىل �أن �أربع درا�سات �أجريت
ع �ل��ى ك ��ل م ��ن احل� �ي ��وان ��ات وال �ب �� �ش��ر ،وج � ��دت �أن
ال�صيام املتقطع �ساعد �أي�ضا يف خف�ض �ضغط الدم
وم�ستويات الدهون يف ال��دم ومعدل �ضربات القلب
�أثناء الراحة.وت�شري الدرا�سات الأولية �إىل �أن ال�صيام
املتقطع ميكن �أن يفيد �صحة الدماغ �أي�ضا.
ووج � � ��دت جت ��رب ��ة � �س ��ري ��ري ��ة يف
ج��ام �ع��ة ت��ورن �ت��و �أن 220
من البـــــالغني الأ�صحــــــاء
ال��ذي��ن حــــــافظوا علـــى
ن� � �ظ � ��ام غ� � ��ذائ� � ��ي مقيد
بال�سعرات احل��راري��ة ملدة
عامني� ،أظ�ه��روا عالمات
حت � �� � �س� ��ن ال� � � � ��ذاك� � � � ��رة يف
جمموعة من االختبارات
املعرفية.

معلومات رائعة قد ال تعرفها عن الدم
يعد الدم �ضروريا للحياة ،وهو امل�س�ؤول عن �إي�صال الأك�سجني �إىل خمتلف �أع�ضاء
اجل�سم عند احلاجة �إليه ،وينقل ثاين �أك�سيد الكربون بعيدا.
ويتحرك الدم يف اجل�سم ب�سبب ال�ضخ القوي للقلب .ومن خالل الدم ،تتوا�صل كل
خلية يف اجل�سم مع بع�ضها البع�ض.
ولكن هل ت�ساءلت يوما من �أين ت�أتي ف�صيلة الدم؟ �أو كيف ميكن نقل ال�سائل الواهب
للحياة من �إن�سان �إىل �آخر؟.
�إليك هذه احلقائق ال�شيقة عن الدم:
خاليا الدم البي�ضاء التي تقاوم العدوى  .1%املكون الأخري
 .1لي�س كل الدم �أحمر:
قد نتحدث عن امل�ستويات العليا يف املجتمع كونها "ذوات الدم هو ال�صفائح الدموية ،والتي ت�ساعد الدم على التجلط.
الأزرق" ،ولكن يف مملكة احليوان هذا هو احلال حرفيا بالن�سبة
 .3هناك ثمانية �أنواع من الدم
لبع�ض الأنواع.
وحتتوي العناكب والكركند والأخطبوط و�سرطان البحر على هناك �أربع جمموعات دم رئي�سية A :و Bو Oو ،ABوالتي
متثل �أج�ساما م�ضادة معينة موجودة يف خاليا الدم احلمراء.
دم �أزرق الحتوائه على بروتني ي�سمى الهيمو�سيانني.
كل جمموعة �إما �إيجابية �أو �سلبية ،وهو ما ي�شكل �أن��واع الدم
الثمانية.
 .2يحتوي على كمية هامة من املاء:
يتكون الدم من عدة مكونات خمتلفة ،و�أك�ثر �شيوعا (حوايل
 )55%هي البالزما ،وهي مزيج من املاء وال�سكر والدهون � .4إن تلقي ف�صيلة دم غري �صحيحة ميكن �أن يهدد
وال�بروت�ين والأم�ل�اح .وي��أت��ي ال�ل��ون الأح�م��ر م��ن ك��ري��ات الدم احلياة:
احلمراء �أو خاليا الدم احلمراء (حوايل  ،)40%بينما ت�شكل وعندما يتلقى �شخ�ص م��ا عملية نقل دم ،م��ن املهم مطابقة

ف�صيلة دمه ب�أمان ،لأن �أنواعا معينة غري متوافقة� .إذا ح�صلوا
على النوع اخلط�أ،
ميكن جلهازهم املناعي حم��اول��ة ت�صحيح اخل�ط��أ ومهاجمة
خاليا الدم اجلديدة ب�شكل مفرط.
� .5أنواع الدم مهمة جدا يف بع�ض الثقافات:
يف اليابان ،يُقال �إن ف�صيلة دم ال�شخ�ص ت�ؤثر على �شخ�صيته.
ويُعتقد �أن الأ�شخا�ص الذين لديهم النوع  Aمنظمون للغاية
وح�سا�سون .والنوع  Bهم منفتحون و�صادقون .ومييل النوع
� Oإىل الت
ف��ا�ؤل و�أن يكون غريب الأط��وار ،يف حني �أن النوع  ABالنادر
بطبيعته املزدوجة يعترب معقدا و�أحيانا خمادعا.

 .6البعو�ض يف�ضل ف�صائل دم معينة:
ه��ل ينتهي ب��ك الأم��ر و�أن��ت مغطى بل�سعات البعو�ض عندما
ت�سافر �إىل مكان ا�ستوائي؟ قد يعني هذا �أن��ك متلك دما من
النوع  ،Oحيث تظهر الأبحاث �أن احل�شرات املزعجة جتد النوع
 Oالأكرث جاذبية ب�شكل عام ،يليها النوع .A

ميكن للرجال التربع كل � 12أ�سبوعا والن�ساء كل � 16أ�سبوعا.
 .8بع�ض النا�س يخافون من الدم:
هل ت�شعر بالإغماء عند جمرد ذكر نزيف يف الأنف؟ رمبا تعاين
من رهاب الدم .ويُعتقد �أنه ناجم عن �صدمة الطفولة املرتبطة
بالدم.

 .7ميكنك التربع بـ  470مل من الدم دفعة واحدة:
�إذا كنت م��ؤه�لا للتربع ب��ال��دم ،فيمكنك ال�ت�برع بكمية تقدر � .9إنه ذهب �سائل:
بـ 470م��ل ،وه��و ما يعادل نحو  8%من حجم دم ال�شخ�ص الدم لي�س حيويا للبقاء على قيد احلياة فح�سب ،بل �إنه ذو قيمة
ل�سبب �آخر ،فهو يحتوي على نحو  0.2ملليغرام من الذهب.
البالغ.
وي�ستبدل اجل�سم هذه الكمية يف غ�ضون � 48ساعة تقريبا ،لكن ويُعتقد �أن هذا املعدن الثمني يلعب دورا يف وظيفة املف�صل ونقل
الأمر ي�ستغرق وقتا �أطول لتجديد خاليا الدم احلمراء ،ولهذا الإ�شارات الكهربائية يف جميع �أنحاء اجل�سم.
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الزيودي يرت�أ�س اجتماع اجلمعية العمومية لـ «االحتاد الئتمان ال�صادرات»
•• دبي-وام

26

«�إمباور» ت�شارك يف ور�شة عمل «حتالف
التربيد» التابعة للأمم املتحدة للبيئة

•• دبي-وام

�شاركت م�ؤ�س�سة الإم ��ارات لأنظمة التربيد امل��رك��زي «�إم �ب��اور» يف ور�شة
العمل االفرتا�ضية التي نظمها “حتالف التربيد” التابع للأمم املتحدة
للبيئة ب�ش�أن “التربيد املوفر للطاقة واملراع للمناخ من خالل خطط عمل
التربيد الوطنية».
وت�ع��د ال��ور��ش��ة الأوىل م��ن نوعها ملنطقة �آ�سيا واملحيط ال�ه��ادئ يف �إطار
�سل�سلة ور�ش العمل الإقليمية لبناء القدرات التي �أجراها حتالف الأمم
املتحدة للتربيد واللجنة االقت�صادية واالجتماعية لآ�سيا واملحيط الهادئ
 /ESCAP/م��ع العديد م��ن ال�شركاء الدوليني و�أب��رزه��م “�إمباور”
بو�صفها �أح��د ال�شركاء الرئي�سيني
وع�ضو ن�شط يف “حتالف التربيد”
التابع للأمم املتحدة.
ق��دم��ت ال��ور� �ش��ة ب��رن��ام��ج ع�م��ل غني
ح ��ول جم��ري��ات الأو�� �ض ��اع يف قطاع
ت�ب��ري� ��د امل � �ن� ��اط� ��ق وال� � � � ��ذي ي�شهد
ح��ال � ًي��ا من� � ًوا م �ط��ردا ع�ل��ى امل�ستوى
العاملي ب�سبب املكا�سب االقت�صادية
واالجتماعية واملناخية ال�ت��ي حتفز
املعنيني على تبني حلولها و�أنظمتها
التي ت�ساهم يف زي��ادة كفاءة الطاقة
وقد اتطلعت “�إمباور” على النماذج
املقدمة من هذه الدول خالل ور�شة
العمل بهدف تبادل الآراء والتجارب الناجحة بني املتخ�ص�صني يف تربيد
وتدفئة املناطق.
وقال �أحمد بن �شعفار الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التربيد
امل��رك��زي “�إمباور”“ :تعد م�شاركة امل�ؤ�س�سة الفاعلة يف اجلهود العاملية
يف �صناعة التربيد امل�ستدام ج��زءًا من ا�سرتاتيجية �إمباور وك��ان الهدف
الرئي�سي من ور�شة العمل هو اجلمع بني امل�شاركني يف حتالف التربيد
ال ��دويل م��ن �آ��س�ي��ا وامل�ح�ي��ط ال �ه��ادئ وجمعهم ب��اخل�براء ملناق�شة كيفية
تطوير وتنفيذ خطط عمل التربيد الوطنية مبا يف ذلك بحث التحديات
و�صياغة احللول واقتنا�ص الفر�ص وت�أ�سي�س �إقليمي ق�صري امل��دى على
�صعيد الأن�شطة ذات الأولوية املطلوب تنفيذها» .واو�ضح ابن �شعفار �أن
امل�ؤ�س�سة ب�صفتها م�ست�شارا ل�ل�أمم املتحدة وداع ًما قويا يف تنفيذ �أنظمة
تربيد املناطق ال�صديقة للبيئة يف جميع �أنحاء العامل ف�إنها ما�ضية قدما
يف تقدمي كل ا�شكال الدعم ملبادرات الأمم املتحدة املختلفة الرامية اىل
حتويل قطاع التربيد �إىل حلول موفرة للطاقة ..م�ؤكدا �أن دبي الرائدة
يف اتخاذ خطوات متقدمة يف جمال �صناعة تربيد املناطق ال تدخر جهداً
يف م�شاركة خربتها الطويلة يف �أنظمة تربيد املناطق ال�صديقة للبيئة مع
�أي دولة حول العامل.

اط �ل �ع��ت اجل�م�ع�ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ل�شركة
االحت � � ��اد الئ �ت �م ��ان ال � �� � �ص� ��ادرات خالل
اج�ت�م��اع�ه��ا م ��ؤخ��را ع�ل��ى �أداء ون�شاط
ال�شركة وبياناتها املالية لعام 2020
ب ��الإ� � �ض ��اف ��ة �إىل م �ن��اق �� �ش��ة اخلطط
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وامل �� �ش��اري��ع امل�ستقبلية
لل�شركة.
ت��ر�أ���س االج�ت�م��اع م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ثاين
بن �أحمد ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة
اخل��ارج�ي��ة ون��ائ��ب رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة االحتاد الئتمان ال�صادرات.
و�أ��ش��اد امل�ساهمون ب��ال��دور الكبري الذي
لعبته االحت� ��اد الئ�ت�م��ان ال �� �ص��ادرات يف
تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجيات تتما�شى
مع الأج�ن��دة الوطنية لت�سريع التنويع
االقت�صادي غري النفطي والتي �ساهمت
يف دع��م مرونة وا�ستقرار اقت�صاد دولة
الإم� � ��ارات يف ف�ت�رة م��ا ب�ع��د اجلائحة.
ك�م��ا �أث �ن��ى احل���ض��ور ع�ل��ى �أداء ال�شركة
واجل�ه��ود احلثيثة التي تبذلها لتعزيز
من ��و ال �� �ش��رك��ات الإم ��ارات � �ي ��ة امل�صدرة
وت�سهيل و�صولها �إىل الأ�سواق العاملية.
وق ��ال م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ث��اين ب��ن �أحمد
الزيودي �أنه على الرغم من التحديات
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت��ي ف��ر��ض�ت�ه��ا جائحة
كوفيد – � 19إال �أن االحت ��اد الئتمان
ال� ��� �ص ��ادرات ا� �س �ت �م��رت ب �ت �ق��دمي دعمها
لتعزيز التجارة وال�صادرات الإماراتية
م��ا � �س��اه��م يف احل �ف��اظ ع �ل��ى ال�سيولة
النقدية لدى ال�شركات.
و�أ�ضاف معاليه �إن احللول التي قدمتها
ال�شركة �ساهمت يف ح�صول ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة على التمويالت
ال �ت �ج��اري��ة و� �س �ه �ل��ت دخ � ��ول ال�شركات
الإم��ارات�ي��ة امل�صدرة �إىل �أ��س��واق جديدة

الأم � ��ر ال� ��ذي � �س��اه��م يف احل �ف��اظ على
م��رون��ة وا�ستقرار االقت�صاد الإماراتي
وخ �ل��ق ف��ر���ص ا��س�ت�ث�م��اري��ة ج��دي��دة من
��ش��أن�ه��ا ت �ع��زز ال �ن��اجت الإج �م��ايل املحلي
غري النفطي للدولة وتخلق فر�ص عمل
جديدة وتعزز �أي�ضاً منو قطاع ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة.
وواف ��ق امل���س��اه�م��ون ع�ل��ى تو�سيع نطاق
املهام التي ت�ؤديها �شركة االحتاد الئتمان
ال���ص��ادرات لتلبية احتياجات ال�شركات
الإماراتية امل�صدرة وتعزيز م�ساهمتها
يف الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي
وبناء عليه �ستقوم ال�شركة بالتايل“ ..
حماية ال�شركات الإماراتية من املخاطر
املتعلقة بتجاراتهم املحلية ك�ج��زء من
ال�ت�غ�ط�ي��ة ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة امل �ق��دم��ة له�ؤالء
امل�صدرين فيما يتعلق ب�صادراتهم خارج
دول ��ة الإم � ��ارات وت �ق��دمي ح�ل��ول حماية
االئتمان والتمويل التجاري املتوافقة

غرفة عجمان تطلق برنامج «التطوير والت�أهيل الوظيفي»

•• عجمان-وام

�أطلقت غرفة جتارة و�صناعة عجمان الربنامج التدريبي
“التطوير والت�أهيل الوظيفي” ،والذي ي�ستهدف الفئة
التنفيذية ملوظفي الغرفة وي�ستمر مل��دة �أ�سبوع كامل.
وت�سعى الغرفة م��ن خالله �إىل تقدمي دورات تدريبية
ملوظفيها حول حقوق وواجبات املوظفني وبروتوكوالت
العمل املتبعة يف مكان العمل ،و�سبل �إدارة الوقت والذات
والتحكم يف �ضغوط العمل ،وم�ه��ارات و�أدوات االت�صال
وال �ت��وا� �ص��ل ال �ف �ع��ال م��ع امل�ت�ع��ام�ل�ين وم�ف��ات�ي��ح االب� ��داع
واالب�ت�ك��ار يف العمل .وي�ق��دم الربنامج التدريبي خم�س
دورات تدريبية متخ�ص�صة ،حتمل الأوىل عنوان “حقوق

وواجبات املوظف” وتهدف �إىل تعريف املوظف بواجباته
جتاه العمل ،و�أبرز بنود قانون العمل التي تو�ضح حقوقه،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل التعرف على ق��واع��د ال�سلوك يف العمل
ونظام الإجازات والرتقيات و�ساعات العمل وخطة املعا�ش
ال�ت�ق��اع��دي��ة .وت ��أت��ي ال ��دورة ال�ت��دري�ب�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة بعنوان
“االتيكيت وال�بروت��وك��ول يف العمل” ،وتتناول مفهوم
ال�بروت��وك��ول والإت�ي�ك�ي��ت يف العمل ،وم �ه��ارات التوا�صل
والتعامل مع كبار ال�شخ�صيات .وحتمل ال��دورة الثالثة
عنوان “�إدارة الوقت والذات والتحكم يف �ضغوط العمل”
والتي ت�سلط ال�ضوء على مفهوم وا�سرتاتيجيات �إدارة
الوقت ،وعوامل اهدار الوقت يف بيئة العمل� ،إىل جانب
ال�سرتاتيجيات الع�شرة مل�ضاعفة الإنتاجية وا�ستثمار

�أظهرت غالبية الأن�شطة االقت�صادية والتجارية يف دولة الإمارات م�ؤ�شرات
�إيجابية خالل �شهر مايو من العام  2021وهو �أف�ضل �أداء لها منذ جائحة
كورنا ،مما يعك�س عودة قوية حلركة ن�شاط القطاعات التي ت�شكل رافدا
رئي�سيا من الروافد الداعمة لالقت�صاد الوطني .
وج��اء الن�شاط امل�سجل خ�لال �شهر مايو بدعم م��ن حت�سن االق�ب��ال على
هذه الأن�شطة و�سط م�ؤ�شرات بتوا�صل منو الطلب عليها خالل الأ�شهر
القادمة.
ووفقا للإح�صائيات ال�صادرة عن املركز االحت��ادي للتناف�سية والإح�صاء
فقد ارتفعت امل�ؤ�شرات اخلا�صة ب�أ�سعار  7قطاعات من تلك التي يت�ألف
منها الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك يف دولة االمارات.
وجاء قطاع الرتفيه والثقافة يف مقدمة القطاعات التي ارتفع م�ؤ�شرها
بالغا  106.34نقطة خ�لال �شهر مايو م��ن ال�ع��ام اجل��اري مقارنة مع
 103.68نقطة يف ابريل من العام ذاته فيما ارتفع م�ؤ�شر قطاع املالب�س
واالحذية اىل  115.02نقطة مقارنة  114.03نقطة خالل فرتتي
املقارنة ذاتها .
كما ارتفع م�ؤ�شر قطاع الأغذية وامل�شروبات من  106.82نقطة خالل
اب��ري��ل م��ن ال�ع��ام اجل��اري اىل  107.57نقطة يف مايو م��ن ال�ع��ام ذاته،
وك��ذل��ك م��ؤ��ش��ر ق�ط��اع �سلع وخ��دم��ات �أخ ��رى م��ن  114.77نقطة اىل
 115.75نقطة و املطاعم والفنادق من  115.09نقطة اىل 115.85
نقطة .وال�صحة من  106.17نقطة اىل  106.31نقطة وقطاع خدمات
النقل من  110.33نقطة اىل  110.80نقطة .
وفيما ا�ستقرت م�ؤ�شرات قطاع التبغ والتعليم فقد تراجعت بقية امل�ؤ�شرات
الأخرى التي يتكون منها الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك .

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/6324
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/07/07لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده عبدالرحمن اليا�س �سلمان على ال�سليمى  +نوفز اوتومي�شن للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م و
او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
12,000
�أغرا�ض مكتبيه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

الوقت ،وحم��ور �ضغوط العمل و�أ�ساليب وتقنيات �إدارة
هذه ال�ضغوط ب�شكل �صحيح .وتهدف الدورة التدريبية
ال��راب �ع��ة� ،إىل ت��دري��ب امل��وظ�ف�ين ع�ل��ى تطبيق املهارات
ال�لازم��ة للتوا�صل ب�شكل فعال وحت�سني قدراتهم على
التوا�صل مع ثقافات خمتلفة ،مع تعلم طرق ا�ستعمال
تقنيات الإن�صات الفعال ،و�إدارة النزاعات مع الآخرين،
وال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ن�ق��د والإف � ��ادة ب��ال��ر�أي بطريقة بناءة.
ك�م��ا ي���ش�م��ل ال�برن��ام��ج ال �ت �ع��رف ع�ل��ى �أدوات التوا�صل
م��ع امل�ت�ع��ام�ل�ين م��ن ا��س�ت�خ��دام ل�غ��ة �إي�ج��اب�ي��ة والتعامل
م��ع امل�ف��اج��آت ،والتحلي مب�ه��ارات الإق �ن��اع .ك��ذل��ك يقدم
الربنامج تعريفا لنظم الدعم التقنية والفنية واخلدمية
يف �إدارة عالقة املتعاملني .وتتناول ال ��دورة التدريبية

اخلام�سة حمور “مفاتيح الإب��داع واالبتكار يف العمل”،
حيث �ستعزز ق��درات املوظفني على الإخال�ص يف العمل
و�أداء املهام الوظيفية بكفاءة عالية ،وك�سب ثقة الآخرين
واحرتامهم ،مع فهم �سبل حتويل الأفكار الإبداعية �إىل
ممار�سات ابتكارية ،والتعرف على التخطيط الإداري
و�أث��ره يف الأداء امل�ؤ�س�سي الفعال .و�أك��دت خولة خلفان
امل��دي��ر التنفيذي لقطاع اخل��دم��ات امل�ساندة يف الغرفة
حر�ص غرفة جتارة و�صناعة عجمان على توفري منظومة
متكاملة من الربامج التدريبية والتطويرية للموظفني،
والتي ت�سمح لهم االرتقاء بقدراتهم وتطوير مهاراتهم
الوظيفية وفق �أف�ضل املعايري لتحقيق �أعلى م�ستويات
من الأداء والتميز الفردي وامل�ؤ�س�سي.

«م���ف���اج����آت �صيف
دب��ي  »2021تقدم
ج����وائ����ز مب�لاي�ين
الدراهم للمت�سوقني

ارتفاع  7م�ؤ�شرات يف الرقم
القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك

•• �أبوظبي-وام

مع ال�شريعة الإ�سالمية واحلماية �ضد
املخاطر املتعلقة بالت�سهيالت االئتمانية
بجميع �أ��ش�ك��ال�ه��ا ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ال
احل�صر ومتويل امل�شاريع غري النفطية
و مت��وي��ل ال �� �ص��ادرات و مت��وي��ل �سال�سل
التوريد وبرامج خ�صم الفواتري املقدمة
من البنوك املرخ�صة يف دول��ة الإمارات
و احلماية �ضد املخاط املتعلقة بت�أكيد
خطابات االعتماد ال�صادرة عن البنوك
الأج �ن �ب �ي��ة ��ش��ري�ط��ة �أن ت �ك��ون �أ�صدرت
ل��دع��م � �ص��ادرات الب�ضائع �أو اخلدمات
الإماراتية �إىل اخلارج».
وج ��اء ت�ع��زي��ز ن�ط��اق ال ��دور ال ��ذي تقوم
ب ��ه االحت � ��اد الئ �ت �م��ان ال� ��� �ص ��ادرات بعد
االطالع على ما تقوم به وكاالت ائتمان
ال �� �ص ��ادرات يف االق �ت �� �ص��ادات املتقدمة
وال �ت��ي ت��رك��ز ع�ل��ى دع��م من��و امل�صدرين
وبالتايل ايجاد وظائف جديدة وتعزيز
ال�ن�م��و االق �ت �� �ص��ادي .و�إن ال��دع��م الذي

تقدمه وك��االت ائتمان ال���ص��ادرات مهم
لكنه ي�صبح �أهم يف �أوقات الأزمات.
ومب��ا �أن ال�ت�ج��ارة ال��دول�ي��ة تعد حمركاً
رئ �ي �� �س �ي �اً ل �ن �م��و االق �ت �� �ص��اد والتنمية
امل���س�ت��دام��ة ف� ��إن ال� ��دور ال ��ذي ت �ق��وم به
االحت��اد الئتمان ال�صادرات ي�شكل دعماً
ك �ب�يراً ل�لاق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي م��ن خالل
حماية امل�ستحقات التجارية لل�شركات
وح �م��اي��ة واي �ج��اد ف��ر���ص ع�م��ل جديدة
وخا�صة يف ال�شركات متناهية ال�صغر
وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة.
وح �ت��ى م��اي��و  2021ق��ام��ت االحت� ��اد
الئ�ت�م��ان ال �� �ص��ادرات ب�ت�ق��دمي 4,039
�ضماناً ائتمانياً متجدداً �أي م��ا يعادل
 7.5مليار دره��م ك�ضمانات ل�صادرات
غ�ي�ر ن�ف�ط�ي��ة �إىل �أك�ث�ر م��ن  85دولة
وتعمل ال�شركات امل�ستفيدة من ال�ضمانات
التي قدمتها ال�شركة يف قطاع �صناعة
الكابالت واحل��دي��د و البرتوكيماويات

و م��واد البناء و التغليف و ال�سيارات و
الطاقة و اخلدمات و الرعاية ال�صحية
والأغذية.
و� �س��اه �م��ت ه ��ذه ال �� �ض �م��ان��ات يف تعزيز
ال �� �س �ي��ول��ة ال �ن �ق��دي��ة ل� ��دى ال�شركات
الإم��ارات �ي��ة م��ن خ�لال تخفي�ض تكلفة
ال�ت�م��وي�لات البنكية وت�سهيل ح�صول
ه ��ذه ال �� �ش��رك��ات ع �ل��ى ق��رو���ض ب�أ�سعار
فائدة تف�ضيلية.
ح�ضر االجتماع بالنيابة عن امل�ساهمني
ممثلني وهم “ �سعادة را�شد عبدالكرمي
البلو�شي وكيل دائرة التنمية االقت�صادية
يف �أب��وظ �ب��ي مم �ث� ً
لا لإم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي و
�سعادة املهند�س �ساعد حممد العو�ضي
امل��دي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة دب��ي لتنمية
ال���ص��ادرات ع�ضو جمل�س �إدارة ورئي�س
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة يف ��ش��رك��ة االحت ��اد
الئتمان ال���ص��ادرات ممث ً
ال لإم ��ارة دبي
و �سعادة الدكتور عبد الرحمن حممد
علي ال�شايب النقبي م��دي��ر ع��ام دائرة
التنمية االق�ت���ص��ادي��ة يف ر�أ� ��س اخليمة
مم �ث� ً
لا لإم � ��ارة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة و�سعادة
يو�سف عبد اهلل العو�ضي ن��ائ��ب مدير
م�ؤ�س�سة ال�ف�ج�يرة ل�ل�م��وارد الطبيعية
ممث ً
ال لإم��ارة الفجرية ط��ارق املرزوقي
مدير �إدارة الإيرادات احلكومية بدائرة
املالية بحكومة عجمان ممث ً
ال عن �إمارة
ع �ج �م��ان و�أح� �م ��د را� �ش��د �أح �م��د حممد
ب��ن فهد رئي�س ف��ري��ق حوكمة وحتليل
البيانات ب��وزارة املالية ممث ً
ال ع��ن فئة
ال �� �ش �ب��اب .ك�م��ا ح���ض��ر االج �ت �م��اع �أي�ضا
ما�سيمو فال�سيوين الرئي�س التنفيذي
ل�شركة االحتاد الئتمان ال�صادرات».
ومت و�ضع �أجندة ملبادرات ا�سرتاتيجية
من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف ت�سريع التنويع
االقت�صادي بدولة الإم��ارات من خالل
حلول مالية وت�أمينية مبتكرة.

•• دبي-وام

تقدم “مفاج�آت �صيف دبي“ 2021
جوائز قيمة تقدر بحوايل  12,5مليون
درهم للمت�سوقني خالل �سحوبات تقام
يف خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء امل��دي �ن��ة �إىل جانب

جت��ارب الت�سوق املميزة والتخفي�ضات
املذهلة التي تقدمها املحالت التجارية
وعرو�ض املطاعم والفعاليات الرتفيهية
التي تنا�سب كافة �أفراد العائلة .وتقدم
ال� ��دورة ال �ـ  24م��ن “مفاج�آت �صيف
دبي”  -ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت يف الأول من

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2021/04/14 :
املودعة حتت رقم349101 :
تاريخ �إيداع الأولوية� 27 :أكتوبر 2020
با�ســم� :شركة �أماال �شركة ذات �شخ�ص واحد م�ساهمة مقفلة
وعنوانه :الطابق  ،58مركز اململكة 2239 ،طريق العروبة – منطقة العليا،
وحدة رقم ،9640 :الريا�ض  ،9597-12214اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�شراب؛ خدمات املطاعم ال�صغرية؛ خدمات املطاعم الفرن�سية؛ خدمات الكافيهات؛
خدمات الكافيرتيات؛ خدمات املقا�صف؛ خدمات التموين بالطعام وال�شراب؛ خدمات املقاهي؛ خدمات املطاعم؛
خدمات الإقامة امل�ؤقتة؛ خدمات حجز �أماكن الإقامة؛ خدمات الإقامة امل�ؤقتة؛ خدمات �إقامة العطالت؛ خدمات
مكاتب الإقامة امل�ؤقتة؛ ت�أجري �أماكن �إقامة العطالت؛ توفري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة املفرو�شة �أو غري املفرو�شة؛
خدمات تبادل �أماكن الإقامة؛ توفري الإقامة للم�ؤمترات واملعار�ض واملحا�ضرات والندوات؛ ت�أجري الإقامة امل�ؤقتة؛
ت�أجري قاعات االجتماعات؛ توفري مرافق امل�ؤمترات واملعار�ض واالجتماعات؛ خدمات وكاالت ت�أجري �أماكن الإقامة؛
حجز الإقامة امل�ؤقتة؛ حجز الإقامة امل�ؤقتة عرب الإنرتنت؛ حجز الإقامة للم�سافرين؛ خدمات حجز الفنادق؛
خدمات حجز املطاعم؛ خدمات الفنادق؛ معلومات الفنادق؛ حجوزات الفنادق؛ ت�أجري �ساحات مواقع التخييم؛
خدمات وكاالت ال�سفر لرتتيب وحجز الإقامة؛ خدمات �أماكن �إيواء احليوانات؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات
املنتجعات؛ خدمات الن�صائح واملعلومات واال�ست�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة �أعاله.
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من �شكل دائري مميز يحتوي على دائرة ا�صغر يف و�سطه
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

يوليو اجلاري وت�ستمر حتى � 4سبتمرب
املقبل  -جوائز للمت�سوقني من �سكان
دب ��ي وزواره� � ��ا ت���ش�م��ل � �س �ي��ارات فاخرة
وج��وائ��ز ن�ق��دي��ة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل نقاط
ت�سوق وبطاقات هدايا مباليني الدراهم
يف خمتلف مراكز الت�سوق بدبي وغريها
ال �ك �ث�ي�ر .ك �م��ا ي �ق ��دم ع ��ر� ��ض “ت�سوق
واربح” �ست �سيارات “�إنفينيتي »Q50
بقيمة �إجمالية تبلغ  700000درهم
..ف�ي�م��ا ت�ق��دم ��س�ح��وب��ات “مر�سيد�س”
ال �ك�برى ��س�ي��ارة “مر�سيد�س C200
«ج��دي��دة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ج��وائ��ز نقدية
ب �ق �ي �م��ة  25000دره� � � � ��م .وتفتح
�سحوبات “مر�سيد�س” الكربى -التي
ت�ستمر حتى � 25سبتمرب املقبل � -أبواب
امل�شاركة للمت�سوقني ال��ذي��ن يقومون
ب �� �ش��راء ق �� �س��ائ��م خ��ا� �ص��ة م ��ن حمطات
ب�ترول “اينوك” و”�إيبكو” ومتاجر
“زووم” والأك �� �ش ��اك امل ��وج ��ودة داخل

م��راك��ز ال�ت���س��وق وع ��دد م��ن الوجهات
الأخ� � ��رى م �ق��اب��ل  150دره �م ��ا فقط
..كما يتوفر ال�سحب �أي�ضا على �شبكة
الإن�ترن��ت م��ن خ�لال امل��وق��ع www.
. idealz.com
وب � ��الإم� � �ك � ��ان ال � �ت � �ع� ��رف ع� �ل ��ى امل ��زي ��د

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  5يوليو  2021العدد 13283
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2021/04/14 :
املودعة حتت رقم349100 :
تاريخ �إيداع الأولوية� 27 :أكتوبر 2020
با�ســم� :شركة �أماال �شركة ذات �شخ�ص واحد م�ساهمة مقفلة
وعنوانه :الطابق  ،58مركز اململكة 2239 ،طريق العروبة – منطقة العليا،
وحدة رقم ،9640 :الريا�ض  ،9597-12214اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات النقل؛ اخل��دم��ات اللوج�ستية؛ خدمات ال�سفريات؛ خدمات وك��االت ال�سياحة وال�سفريات؛ ترتيب نقل
وتخزين ال�شحنات؛ تغليف وتخزين الب�ضائع؛ ترتيب النقل بال�سيارات وال�شاحنات ال�صغرية والدراجات النارية
وال�سكوتر واحلافالت واحلافالت ال�صغرية والكرفانات وغريها من املركبات الربية؛ خدمات النقل للمطارات؛
تنظيم مواقف ال�سيارات؛ خدمات حجز ال�سفر واالنتقاالت؛ خدمات حجز العطالت و�سفريات الأعمال؛ خدمات
احلجز لنقل الركاب؛ خدمات تخطيط ال�سري وامل�سارات؛ خدمات الت�أجري واحلجز املتعلقة باملنتجعات؛ ت�أجري
ال�سيارات والطائرات وال�سفن وال�ق��وارب؛ ت�أجري ال�ق��وارب؛ تخزين ال�ق��وارب؛ خدمات النقل بالقوارب؛ خدمات
مرا�سي القوارب؛ ت�أجري املركبات؛ تخزين املركبات؛ تنظيم الرحالت البحرية والرحالت الق�صرية واجلوالت؛
خدمات حجز خطوط الطريان؛ تنظيم و�إدارة حزم ال�سفر؛ خدمات ارتياد املعامل ال�سياحية؛ خدمات مرافقة
امل�سافرين؛ نقل �أمتعة امل�سافرين؛ ت�سليم الب�ضائع؛ خدمات ت�سليم الطرود؛ خدمات �صف ال�سيارات؛ خدمات
الن�صائح واملعلومات واال�ست�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة �أعاله.
الواقـعة بالفئة39 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من �شكل دائري مميز يحتوي على دائرة ا�صغر يف و�سطه
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

م ��ن امل �ع �ل��وم��ات ح ��ول ال� � ��دورة ال� �ـ 24
لـ”مفاج�آت �صيف دبي“ 2021عرب
زي � ��ارة امل��وق��ع الإل � �ك �ت�روين www.

dubaisummersurprises.com
�أو م �ت��اب �ع��ة ح �� �س��اب @DSSsocial

للح�صول على �أحدث املعلومات.

 19مليار درهم مكا�سب �سوق �أبوظبي
للأوراق املالية مع بداية الأ�سبوع

•• �أبوظبي-وام

بد�أ �سوق �أبوظبي للأوراق املالية تعامالته يف اليوم الأول من الأ�سبوع على
ن�شاط و�سط ا�ستمرار التداوالت املكثفة للمحافظ املحلية والأجنبية ،مما
رفع �إجمايل قيمة ال�صفقات املربمة يف نهاية اجلل�سة �إىل  1.2مليار درهم
،فيما و�صلت مكا�سب القيمة ال�سوقية  19مليار درهم .
وكان وا�ضحا منذ بداية التعامالت �أن ال�سوق يف طريقه اىل حتقيق املزيد
م��ن االرت�ف��اع��ات وه��و م��ا ح��دث فعال بعد م��رور �أق��ل م��ن رب��ع �ساعة على
انطالق اجلل�سة وذل��ك بدعم من عمليات �شراء كبرية على �شريحة من
الأ�سهم القيادية  .وكان امل�ؤ�شر العام ل�سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية جنح
جمددا يف اخرتاق حاجز  6900نقطة بالغا  6948نقطة بنمو ن�سبته
 0.72%مقارنة مع جل�سة يوم اخلمي�س املا�ضي.
وارتفع �سهم �ألفا �أبوظبي خالل التعامالت �إىل فوق حاجز  19درهما قبل
�أن يقل�ص من مكا�سبه ويغلق يف النهاية عند  18.88درهم بنمو ن�سبته
 ، 8.13%بتداوالت بلغت قيمتها  178مليون درهم .
كما بلغ �سهم ال�شركة العاملية القاب�ضة م�ستوى  124.5دره��م و�سط
�صفقات جتاوزت قيمتها  322مليون درهم وارتفع �سهم الدار �إىل 3.80
دره��م و�سجل �سهم �أدن ��وك للتوزيع  4.39دره��م فيما �أغ�ل��ق �سهم بنك
�أبوظبي الأول عند  16.76درهم .
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املال والأعمال

•• �أبوظبي -وام

اط�ل��ع م�ع��ايل ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن حممد �آل
ح��ام��د رئي�س ال��دائ��رة ال�صحة يف �أبوظبي
على جهود جمارك �أبوظبي وا�سرتاتيجيتها
الرقمية واالح�تراف�ي��ة العالية يف التعامل
ب�شكل �سل�س و�سريع مع ال�شحنات الطبية ال
�سيما لقاح وعقار “كوفيد.»19-
وبحث معاليه والوفد املرافق خ�لال لقائه
� �س �ع��ادة را� �ش��د الح ��ج امل�ن���ص��وري م��دي��ر عام
الإدارة العامة جلمارك �أبوظبي �سبل تعزيز
ع�لاق��ات ال �ت �ع��اون امل��ؤ��س���س��ي ون �ق��ل املعرفة
وتبادل اخل�برات يف خمتلف جماالت العمل
ال��وظ �ي �ف��ي .واط �ل��ع خ�ل�ال زي � ��ارة جلمارك
�أب��وظ�ب��ي ع�ل��ى م��راح��ل ت�ط��وره��ا ح�ت��ى باتت
ه�ي�ئ��ة ج�م��رك�ي��ة رائ � ��دة ع��امل �ي��ا .و جت ��ول يف
مرافقها و تعرف على لوحة التحكم الرقمية
ملراقبة املراكز اجلمركية على م�ستوى �إمارة

5 July 2021 - Issue No 13283

عبداهلل �آل حامد يطلع على ا�سرتاتيجية جمارك �أبوظبي

�أبوظبي ومتابعة �أرقام املوظفني والإ�صابات
و�أنظمة تتبع فريو�س كوفيد  19-مبا ي�سهم
يف احل �ف��اظ ع�ل��ى �صحة و��س�لام��ة موظفي
الإدارة واملتعاملني و ا�ستمرارية االعمال
بالكفاءة التي تتميز بها �إمارة �أبوظبي.
كما اط�ل��ع معاليه على منظومة التدريب
االفرتا�ضي بجمارك �أبوظبي والتي تهدف
�إىل ت �ع��زي��ز م � �ه ��ارات وق � � ��درات املوظفني
اجلمركيني يف خمتلف الظروف وفق �أف�ضل
املمار�سات العاملية �إ�ضافة �إىل التعرف �إىل
النجاحات التي حققتها �إدارة املوارد الب�شرية
م ��ن خ �ل�ال االب �ت �ك��ار وال �ت �خ �ط �ي��ط وال ��ذي
ي��أت��ي ترجمة لتوجيهات ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
واال�ستثمار يف ر�أ�س املايل الب�شري الذي يعد
املحرك الرئي�س مل�سرية التنمية امل�ستدامة.

وق� � ��دم امل �ه �ن��د���س خ ��ال ��د امل � ��رزوق � ��ي مدير
�إدارة التطوير والتخطيط اال�سرتاتيجي
ع��ر� �ض��ا ح� ��ول اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة اخلم�سية
جلمارك �أبوظبي و�أهم امل�شاريع التطويرية
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل ع��ر���ض الأنظمة
اجل�م��رك�ي��ة ال��ذك�ي��ة و�آل �ي��ة ال�ع�م��ل الرقمية
يف امل��راك��ز اجلمركية ال�ت��ي ت�سهم يف تعزيز
حركة الب�ضائع وال�شحنات يف زم��ن قيا�سي
�إ�ضافة �إىل جهود احلفاظ على �أمن و�سالمة
املجتمع م��ن خ�لال ك�ف��اءات وطنية م�ؤهلة
ت�شكل خط الدفاع الأول عن الوطن والتي
جميعها ت�سعى �إىل زي ��ادة تناف�سية �إم ��ارة
�أبوظبي على جميع الأ�صعدة عاملياً .و�أ�شاد
م �ع��ايل ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل �آل ح��ام��د بالنقلة
النوعية التي ت�شهدها املنظومة اجلمركية

يف �إمارة �أبوظبي ونهجها الرائد يف ت�سخري
التكنولوجيا واالبتكار لت�سهيل الإجراءات
وت�ع��زي��ز ح��رك��ة ال�ت�ج��ارة و ب��الأخ����ص طموح
االم � ��ارة ل�ت�ك��ون �أح ��د �أه ��م امل��راك��ز العاملية
يف ال �ع �ل��وم احل �ي��ات �ي��ة ع�ب�ر م �ن��اف��ذ الإم � ��ارة
اجلمركية وف��ق �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات العاملية
والتي من �ش�أنها تعزيز مكانة الإمارة مركزا
ع��امل�ي��ا ل�ل�أع �م��ال وال �ت �ج��ارة يف ظ��ل اجلهود
باحلفاظ على �سالمة موظفيها واملتعاملني
ت�ل��ك اجل �ه��ود ال �ت��ي ت�ت�م��ا��ش��ى م��ع توجهات
ح �ك��وم��ة �أب ��وظ �ب ��ي يف ال �ت �� �ص��دي جلائحة
كوفيد 19-واحلد من تداعياتها.
وق��ال معاليه �إن ال�ك�ف��اءة ال�ع��ال�ي��ة والدعم
املقدم من الإدارة العامة جلمارك �أبوظبي
ل�ع�ب��ا دورا ك �ب�يرا يف ت�ع��زي��ز اجل �ه��ود خالل

من�ش�أة جتارية يف جميع مناطق الإمارة
وت��رك��زت �أغ�ل��ب املخالفات يف الأن�شطة
التي تتعامل ب�شكل مبا�شر مع اجلمهور
كمحالت التجزئة وامل�ط��اع��م والأندية
الريا�ضية وغريها من الأن�شطة التي
ق��د ي�ت��واج��د فيها ازدح ��ام وع��دم التزام
بالتباعد اجل�سدي ،خا�صة �إذا مل يقم
ال �ع��ام �ل��ون يف ه ��ذه الأن �� �ش �ط��ة بتنظيم
ح��رك��ة ال��زب��ائ��ن ،الأم ��ر ال��ذي ت�سبب يف
�إغ�ل�اق املن�ش�آت التجارية ال�ت��ي تكررت
فيها املخالفات �سواء ب�سبب �سوء �إدارة
ال�ت�ج�م�ع��ات ال �ك �ب�يرة �أو ع ��دم االلتزام
ب��ال �ت��داب�ي�ر االح �ت��رازي � ��ة .م ��ن جانب
�آخر ،تركزت �أغلب التنبيهات على عدم
التزام املن�ش�آت التجارية بو�ضع مل�صقات
ال�ت�ب��اع��د اجل �� �س��دي وال �ت��ي ت �ه��دف �إىل
ت��ذك�ير املت�سوقني ب��االل �ت��زام بالتباعد
فيما بينهم ل�ضمان �سالمتهم واحلد

م ��ن ف��ر���ص ان �ت �� �ش��ار ال �ف�ي�رو� ��س ،فيما
�أعربت الدائرة عن تقديرها لكل املنافذ
ال �ت �ج��اري��ة ال �ت��ي �أب� ��دت ال �ت��زام �اً كام ً
ال
ب ��الإج ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة املُ��و��ص��ى ب�ه��ا� ،إذ
بلغت ن�سبة ال �ت��زام امل�ن���ش��آت التجارية
بالتدابري االح�ترازي��ة  97.7/باملئة/
يف الن�صف الأول من  ،2021م�ؤكدة �أن
االلتزام بتطبيق تلك التدابري يعد من
�أه��م و�سائل مكافحة الفريو�س واحلد
من فر�ص انت�شاره.
و�أ� �ش��ارت اقت�صادية دب��ي �إىل �أن�ه��ا من
خ�لال موا�صلة جوالتها بالتعاون مع
�شركائها� ،ستقوم بالرتكيز يف احلمالت
ال �ت �ف �ت �ي �� �ش �ي��ة ع �ل��ى امل� ��راك� ��ز التجارية
والأم ��اك ��ن ال �ت��ي م��ن امل�م�ك��ن �أن ت�شهد
جت �م �ع��ات وذل� ��ك ح��ر� �ص �اً ع �ل��ى �سالمة
جميع �أف ��راد امل�ج�ت�م��ع ،م ��ؤك��د ًة �أن ��ه لن
ي �ك��ون ه �ن��اك �أي ت �ه��اون م��ع املخالفات

والتجاوزات التي يتم ر�صدها �أو الإبالغ
عنها من قبل اجلمهور ،يف حني وجهت
ال��دائ��رة التجار والقائمني على املحال

اقت�صادية دبي تخالف  1678حمال وتغلق  43من�ش�أة يف �ستة �أ�شهر

•• دبي-وام

ق��ام ق�ط��اع ال��رق��اب��ة ال�ت�ج��اري��ة وحماية
امل�ستهلك يف “اقت�صادية دبي” خالل
الأ�شهر ال�ستة املا�ضية مبخالفة 1678
م �ن �� �ش ��أة جت ��اري ��ة و�إغ� �ل ��اق  43حمال
وال �ت �ن �ب �ي��ه ع �ل��ى  282ل �ع��دم االل �ت ��زام
بالتدابري االحرتازية اخلا�صة مبكافحة
ف�ي�رو���س ك��ورون��ا امل���س�ت�ج��د واحل ��د من
انت�شار جائحة “كوفيد ،”19-ومن
�أه�م�ه��ا ا��س�ت�خ��دام ال�ك�م��ام��ات والتباعد
اجل�سدي واالل �ت��زام ب�ساعات العمل يف
املطاعم ،يف حم�لات الأ��س��واق املفتوحة
واملراكز التجارية.
و�أو�ضحت “اقت�صادية دبي” �أن عمليات
التفتي�ش جاءت يف �إطار اجلهود امل�ستمرة
ال��رام �ي��ة �إىل ت ��أك �ي��د �أع �ل��ى م�ستويات
ال�سالمة للمجتمع..و�شملت 87223

ج��ائ�ح��ة “كوفيد ”19-ال �سيما ا�سترياد
ونقل لقاح كوفيد  19والأدوية و امل�ستلزمات
الأخ � ��رى ح�ي��ث ��ض�م�ن��ت تخلي�صا جمركيا
�سريعا و�سل�سا ل�ل�ق��اح��ات و الأدوي� ��ة خالل
مدة زمنية ق�صرية و على درجة تخ�ص�صية
عالية امل�ستوى تعك�س مرونة االجراءات التي
تعتمد منظومة رقمية متطورة جت�سد مكانة
�أبوظبي املتقدمة يف خمتلف املجاالت وكما
�ساهم ذلك يف ت�صنيف �إمارة �أبوظبي املدينة
الأوىل عاملياً يف التعامل مع اجلائحة.
ومن جانبه قال �سعادة را�شد الحج املن�صوري
�إن زي ��ارة م�ع��ايل ال�شيخ ع �ب��داهلل �آل حامد
ت�شكل ح��اف��زا ك �ب�يرا مل��زي��د م��ن الإجن� ��ازات
ال �سيما اجلمركية و بناء اقت�صاد تناف�سي
عاملي يف �إطار التعاون والتن�سيق الكامل بني
امل�ؤ�س�سات املحلية مبا يلبي تطلعات القيادة
الر�شيدة ويعزز مكانة �إمارة �أبوظبي عامليا يف
املجاالت كافة.

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13283بتاريخ 2021/7/5
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  783/2020/20جتاري كلي
مو�ضوع الدعوى :بالن�سبة للمدعى عليهم الأوىل والثالث والرابعة ،قبول الدعوى �شك ً
ال  ،ومو�ضوعاً احلكم ب�إلزامهم مببلغ 24،781،472/52
دوالر �أمريكي (�أربعة وع�شرون مليوناً وثمامنائة وواحد وثمانون �ألفاً و�أربعمائة واثنان و�سبعون دوالراً �أمريكياً واثنان وخم�سون �سنتاً) ،ما
يعادل  91,071,910درهم �إماراتي ،وفق الثابت بك�شف احل�ساب مو�ضوع الدعوى املاثلة.
ثانياً  :بالن�سبة للمدعى عليها الثانية ،قبول الدعوى �شك ً
ال  ،ومو�ضوعاً الق�ضاء ب�إلزامها مببلغ  4،207،840دوالر �أمريكي (�أربعة ماليني
ومائتان و�سبعة �آالف وثمامنائة و�أربعون دوالراً �أمريكياً) ما يعادل  15,463,813درهم �إماراتي لقاء املبلغ امل�ستوىل عليه والثابت قيمته يف ر�سالة
حتويل "ال�سويفت" مو�ضوع الطلب املاثل والثابت اال�ستيالء عليه مبوجب ر�سالة مدير ال�شركة املدعى عليها الثانية .ثالثا� :إل��زام املدعى
عليهم جميعاً بالتكافل والت�ضامن بتعوي�ض م��ادي و�أدب��ي يقدر مببلغ ع�شرة ماليني دره��م �إماراتي ج��راء تواط�ؤهم لال�ستيالء على �أموال
املدعيني والإ�ضرار ب�سمعتهما.
طالب االعالن :بنك ر�سملة اال�ستثماري املحدود � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :فارلني انريجي & كوموديتيز م م ح  -2غاندهار �أويل & �إنريجي م.د.م�.س  -3حممد فاروق  -4فارلني تيمرب اخلا�صة
املحدودة � -صفتهم بالق�ضية :مدعى عليهم
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021-06-30يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح /بنك ر�سملة اال�ستثماري
املحدود اوال  :بالزام املدعى عليهم االوىل والثالثة والرابعة بان يودوا للمدعيان مبلغ  24،781،472/52دوالر �أمريكي (�أربعة وع�شرون مليوناً
وثمامنائة وواحد وثمانون �ألفاً و�أربعمائة واثنان و�سبعون دوالراً �أمريكياً واثنان وخم�سون �سنتاً) ،ما يعادل  91,071,910درهم �إماراتي .ثانيا
 :بالزام املدعى عليها الثانية بان ت�ؤدى للمدعيان بان تودى للمدعيان مبلغ  4،207،840دوالر �أمريكي (�أربعة ماليني ومائتان و�سبعة �آالف
وثمامنائة و�أربعون دوالراً �أمريكياً) ما يعادل  15,463,813درهم �إماراتي والزامتهم امل�صاريف ومبلغ الف درهم اتعاب حماماة ورف�ضت ما عدا
ذلك من طلبات  .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

رئي�س ال�شعبة

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 5/ 7/ 2021 Issue No : 13283
Notification by publication for Respondent
Sharjah Court-Civil Execution Court - 1- Jedi Logistics Company
(Nationality Indian) 2- Meenu Nair Dheeraj Notification for payment
)in the lawsuit No. SHCEXCIREA2020/0003604 /Civil (Partial
To the Respondent: 1- Jedi Logistics Company
)2- Meenu Nair Dheeraj (Nationality Indian
Whereas a judgment is issued against you a copy whereof is attached herewith in
favor of the plaintiff execution Fatiha Gourari Advocates and Legal Consultants
in the abovementioned lawsuit.
Whereas the plaintiff has submitted a request for execution of the said
judgement and payment of the specified fees. The total amount inclusive fees
and expenses AED 11697 Thereof, you are ordered to pay the amount stated in
the abovementioned execution within (15) days of your notification, otherwise
the court will take against you the mandatory legal execution.
Judge
Moatasem Ahmed Samir Abu Shady
Sharjah Court
Civil Execution Court

الدار �أول �شركة عقارية باملنطقة حت�صل على
قر�ض مرتبط ب�أهداف حمددة لال�ستدامة

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة الدار العقارية “الدار”
ع��ن �إب ��رام اتفاقية ت�سهيل �إئتماين
مع بنك “�إت�ش �إ���س بي �سي” تربط
ه��وام����ش ال �ف��وائ��د امل�ستحقة �ضمن
الت�سهيل االئتماين مب�ستويات �إجناز
�أه��داف اال�ستدامة وبذلك �أ�صبحت
ال��دار �أول �شركة عقارية يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا تربم
اتفاقية متويل من هذا النوع.
وي�ضم هذا القر�ض املبتكر  -املرتبط
ب� � � ��أه � � ��داف حم� � � ��ددة ل�ل�ا�� �س� �ت ��دام ��ة
ومت�ت��د ف�ترة ا�ستحقاقه على مدى
خم�س �سنوات � -آلية ف ّعالة خم�ص�صة لتعديل هوام�ش الفائدة ل�صالح
�شركة ال��دار مبا يتما�شى مع م�ستويات �إجن��از الأه��داف املتعلقة مبعدالت
ا�ستهالك الطاقة وامل�ي��اه و�إع��ادة تدوير النفايات ورف��اه الع ّمال .وت�ش ّكل
ه��ذه الأه��داف ،التي تن�سجم مع ا�سرتاتيجية اال�ستدامة التي تعتمدها
�شركة ال��دار ،اللبنة الأ�سا�سية واجلوهرية �ضمن جهود ال�شركة والقطاع
العقاري ككل .ومبوجب هذه االتفاقية� ،أكدت الدار التزامها بتخ�صي�ص
مبلغ ثابت لال�ستثمار يف �أحد امل�شاريع امل�ؤهلة التي ُتعنى باملمار�سات البيئية
واالجتماعية واحلوكمة ،يف حال مل تتم ّكن من حتقيق الأهداف ال�سنوية
املتفق عليها.

•• �أبوظبي-وام

التجارية واملطاعم بااللتزام بالتدابري
االح�ترازي��ة كلب�س الكمامات وتطبيق
مبادئ التباعد اجل�سدي.

•• �أبوظبي-وام

وق ��ال حم�م��د ع �ب��داهلل ال��زع��اب��ي ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل���ش��رك��ة “مريال” �إن ��ش��راك�ت�ه��م امل�م�ت��دة م��ع �شركة
“وارنر براذرز” �أثمرت عن تقدمي �أول وجهتني على
م���س�ت��وى ال �ع��امل ل�ل�ترف�ي��ه وال���ض�ي��اف��ة حت �م�لان ا�سم
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وزارة الطاقة والبنية التحتية  :الإمارات
الأكرث التزاما باتفاقيات «�أوبك » و«�أوبك »+

�إجناز  % 90من «وارنر براذرز �أبوظبي» بتكلفة  112مليون دوالر

�أعلنت “مريال” ،املطور للوجهات يف �أبوظبي ،و�شركة
“ وارنر براذرز للرتفيه” �أم�س� ،أن �أعمال �إن�شاء م�شروع
فندق “وارنر براذرز �أبوظبي” ت�سري بح�سب جدولها
الزمني وينتظر افتتاحه خالل العام اجل��اري .ويقدم
الفندق ال��ذي يعد �أح��دث م�شاريع ال�ضيافة ل�شركة
“مريال”� ،إ��ض��اف��ة ج��دي��دة ون��وع�ي��ة لقائمة وجهات
ال�ضيافة واال�ستجمام على جزيرة يا�س ،يف �إطار ر�ؤية
“مريال” لتنويع م�شهد وجهات الرتفيه وال�ضيافة
وت �ق��دمي جت� ��ارب ��ش��ام�ل��ة ال ت�ن���س��ى ل � ��زوار اجلزيرة،
و�ستديره “هيلتون” �ضمن حمفظة “فنادق كيوريو
– كوليك�شن باي هيلتون» .وت�صل التكلفة الإجمالية
مل���ش��روع ف�ن��دق “وارنر ب ��راذرز �أبوظبي” �إىل 112
مليون دوالر �أم��ري�ك��ي .وو�صلت ن�سبة �إجن��از �أعماله
الإن�شائية �إىل نحو  ،90%وي�شمل ذلك االنتهاء من
الطوابق الأوىل لغرف ال�ضيوف ،والعنا�صر الزخرفية
وقاعة االحتفاالت وامل�ساحات الرئي�سية وواجهة املبنى.

Monday

العالمة التجارية “وارنر براذرز” هنا على جزيرة
ي��ا���س  ،وي�ع��د ف�ن��دق “وارنر ب ��راذرز �أبوظبي” معل ًما
ب ��ار ًزا ي�سهم يف ت�ن��وي��ع خ �ي��ارات ال�ضيافة ل��دي�ن��ا ،مبا
يعزز التزامهم برت�سيخ مكانة ج��زي��رة يا�س كوجهة

عاملية رائ��دة للرتفيه واال�ستجمام والأع�م��ال .و�أعرب
عن تطلعهم �إىل االحتفال بافتتاح الفندق اجلديد يف
وقت الحق من هذا العام ،والرتحيب بال�ضيوف يف هذا
الفندق الذي يقدم مفهوما فريدا لل�ضيافة”.

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :حممود كاظم ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  1708 - 1707 - 1908 - 1901ملك ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان
 املركز التجاري  -ا�ستدامة  - Bهاتف  :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنميةاالقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية جوالركا للتجارة
العامة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/6/28واملوثق

لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/6/28وعلى 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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 5/ 7/ 2021 Issue No : 13283
Judicial warning by publication
)For the issue No. (5777/1/2021
The warner: Fujairah National Bank By the attorney of lawyer :
Mohammed Al Sarkal Advocates and Legal Consultants
The second warnee : Braveen Kumar Kattath adka
The fourth warnee : Saeed Mohamed Butti Mohamed Al Qebaisay
The fifth warnee : Bavaguthu Raghuram Shitty
The sixth warnee : Khaleefa Butty Omair Bin Yousif Al Muhairi
Accordingly, The warner shall assign the second, fourth, fifth and sixth
warnees to quickly pay the payable amount thereby, amounted to AED
3.166.665 (three millions, one hundred sixty-six thousands and six
hundred sixty-five dirhams) along with the legal interest by 12% as of the
accrual date of the amount and till the full payment of the total value of
cheque, to be paid thereby, during a period of five days as of the date of
notice by publication, unless otherwise the warner will be obliged to take
all the legal procedures against them to obtain the value of this amount in
addition to incurring you all the fees, expenses and attorney fees.
Notary public

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

ا�سم ال�شركة  :جوالركا للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب  210ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -بور�سعيد
ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  791775 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1308048 :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 قرار حماكم دبي
بتاريخ  2021/7/4واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/7/4وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني حممود كاظم ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  1708 - 1707 - 1908 - 1901ملك ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان
 املركز التجاري  -ا�ستدامة  - Bهاتف  :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراقالثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

�أكدت وزارة الطاقة والبنية التحية �أن دولة الإمارات كانت دائماً من �أكرث
الأع�ضاء التزاماً باتفاقيات “ �أوب��ك “ و “ �أوب��ك  “ +وخ�لال االتفاقية
احلالية املمتدة ل�سنتني تعدى التزامها .103%
وذكرت الوزارة يف بيان �صادر اليوم �أن دولة الإمارات العربية املتحدة ترى
ب�أن ال�سوق العاملي يف الفرتة احلالية بحاجة ما�سة لزيادة الإنتاج ،وت�ؤيد
هذه الزيادة للفرتة بني �أغ�سط�س �إىل دي�سمرب بدون �أي �شروط .
ولفتت �إىل �أن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج يف �أ�شهر مايو ويونيو
وي��ول�ي��و يف ه��ذا ال�ع��ام وال�ت��ي مل تكن مرتبطة ب ��أي � �ش��روط ،نحن ن�ؤيد
بالكامل �أي زيادة غري م�شروطة يف �أغ�سط�س .وقالت “ للأ�سف ،طرحت
اللجنة الوزارية يف �أوبك +خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج م�شروطاً
بتمديد االتفاقية احلالية �إىل دي�سمرب  ،2022وهي اتفاقية غري عادلة
للإمارات من ناحية نقطة الأ�سا�س املرجعية حل�ص�ص الإنتاج” .ونوهت
�إىل �أن الإمارات اقرتحت ف�صل زيادة الإنتاج عن مو�ضوع متديد االتفاقية
وامل�ضي قدماً يف زيادة الإنتاج دعماً الحتياجات ال�سوق العاملي ،ولكن اللجنة
الوزارية لأوبك� +أ�صرت على ربط املو�ضوعني.

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��دت امل� ��دع� ��وة  /زينب
جمود  ،مغربية اجلن�سية
 ج � � � ��واز �� �س� �ف ��ره ��ا رق� ��م( )se3947062من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0567652823

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /عبدالرحيم
� � � � � � �ش� � � � � ��اووك  ،امل� � � �غ � � ��رب
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()1273718RZ
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0502523472

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13283بتاريخ 2021/7/5
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0004654مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :نواف يو�سف حممد �سعيد اجل�سمي
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة الرماقية
الزام املدعي عليه مببلغ وقدره  4200درهم من تاريخ اال�ستحقاق عن الباقي من املدة
( )2015/9/21وحتى ( )2015/10/31مع الزامه بالفائدة القانونية بواقع  9%مع �شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/7/11أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )10شخ�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 2021/6/28

مكتب اخلدمات الق�ضائية
عائ�شة عبداهلل �آل علي

دائرة التنمية االقت�صادية

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

Date 5/ 7/ 2021 Issue No : 13283
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Notification by Publication
In execution No. 488/2021/211 Real Estate Execution
Subject of Execution: execution of the judgement of claim No. 145/2020 Real
)Estate Partial, for payment of the execution amount of (AED 162.364.80
Inclusive fees, expenses advocate fees and legal interest as from 11/3/2020
until full payment
Notification claimant : Walid Mohammed Mohammed - Capacity: Execution
Claimant - Represented by : Khalifa Abdullah Mohammed Khalifa Al-Maftool
Capacity: Attorney
Notified parties: 1- Maxim Antimrov - Capacity: Respondent
Residence unknown
Notification subject: The abovementioned execution claim is submitted against
you for payment of (AED 162364.80) to the claimant or the court treasury
Inclusive fees, expenses advocate fees and legal interest as from 11/3/2020
until full payment.
Therefore, the court will initiate the execution procedures against you if you
fail to abide by the mentioned decision within 15 days as from the date of the
publication of this notification.
Head of department
Taher Mohammed Abdul Rahim Al Khaja

مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/1584جتارى
جزئى  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 3,565درهم) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن  :حاجي عبد القدو�س �صافى حممد ر�سول � -صفته بالق�ضية :طالب
التنفيذ .املطلوب اعالنهم -1:حممد عبداهلل احمد حممد �آل ح�سني احل�م��ادي -
�صفته بالق�ضية :منفذ �ضده  -2 ،غالم ح�ضرت �صايف حاجي عبدالقدو�س �صفته
بالق�ضية :منفذ �ضده  -3 ،عبداهلل �صايف حممد ر�سول � -صفته بالق�ضية :منفذ
�ضده � -4 ،صافيتك�س للتجارة ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :منفذ �ضده .مو�ضوع
الإع�لان  :قد �أق��ام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكـم بدفع املبلغ
املنفذ ب��ه وق��دره ( )3565دره��م اىل طالب التنفيذ�أو خزينة املحكمة وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1208/2021/207تنفيذ جتاري
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()5805/2021

املنذره  :ن�صره جمعه ربیع عثمان خویدم  -اماراتيه اجلن�سيه
بوكاله املحامي حممد العوي�س
املنذر اليها  )1 :عارف علي ن�صيب
 )2نوال جمعه ربیع عثمان خویدم
تـذر املنـذره املنـذر اليهمـا بـ�سـداد مبلـغ ب�سـداد مببلـغ ( 411200اربعمائـه
واحـدى ع�شـره الـف ومـائتـان درهـم) وذلـك �سـدادا للمديونيــه املرت�صـده
فـي ذمتهمـا للمنـذره وذل�ـ��ك فـى خـالل خم�سـه ع�شـره يومـا مـن تـاريـخ
علـم املنـذر اليهمـا بـاالنـذار العـديل واال �سوف تقوم املنذره باتخاذ كافه
االجراءات القانونيه.
الكاتب العدل

وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
االنابة الق�ضائية رقم  105ل�سنة 2019
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
املنفذ �ضده  /املجموعة اال�ستثمارية اخل�صو�صية املحدودة
ل�صالح طالب التنفيذ � /ستاندرد ت�شارترد بنك
تعلن حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع االمارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم الأربعاء املوافق  , 14/07/2021وذلك لبيع
العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده (لأعلى عطاء) و�أو�صاف العقارعلى النحو التايل :
 العقار قطعة رقم  449ملك مبنطقة مويلح التجارية ب�إمارة ال�شارقة� ،سعر التثمني  63,815,000 :درهم (ثالثة و�ستونمليون وثمامنائة وخم�سة ع�شر �ألف درهم) وهو عبارة عن بناية ( طابق �سرداب  +ار�ضي7+طوابق متكررة).
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين
للإمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.
عن  /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
االنابة الق�ضائية رقم  105ل�سنة 2019
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

املنفذ �ضده  /املجموعة اال�ستثمارية اخل�صو�صية املحدودة
ل�صالح طالب التنفيذ � /ستاندرد ت�شارترد بنك
تعلن حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع االمارات للمزادات
 http://www.emiratesauction.aeيف مت��ام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً ي��وم الأرب�ع��اء املوافق
 ,14/07/2021وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل:
 العقار فطعة رقم  31ملك مبنطقة اخل��ان ب�إمارة ال�شارقة ،ب�سعر التقييم  53,180,000 :دره��م (ثالثةوخم�سون مليون ومائة وثمانون �ألف درهم) وهو عبارة عن بناية (طابق �سرداب  +ار�ضي  6 +طوابق متكررة)
يتوجب على الراغب باال�شرتاك باملزايدة �أن يتقدم مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين
للإمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى كل من له اعرتا�ض
التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.
عن  /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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مذكـرة تبليـغ مدعـي عـليه بالن�شـر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
يف الدعوى رقم ( )2019/1606جتاري كلي ال�شارقة
�إعالن اخل�صم املدخل بتعجيل الدعوى من الوقف التعليقي

�إىل (اخل�صمني املدخلني)  -2 :حممد روهيل حممد �أف�ضل برويز  -باك�ستاين اجلن�سية
� -4آ�صف �إقبال تاكور �إقبال �سليمان تاكور – هندي اجلن�سية.
حيث �أن املدعي  :برير بن مرت�ضى بن عبد الر�ضا  -عماين اجلن�سية.
قد قام ب�إدخالكم و�آخرين خ�صوماً مدعى عليهم يف الدعوى املاثلة ،يطالب فيها احلكـم بـ�إلزامكم و�آخـرين
بالت�ضـامن والت�ضـامم فيمـا بيـنـكم بـ�أن ت�سـددوا للمـدعي مبلـغ ( )943,200درهـم ،بالإ�ضـافة للفائـدة
القانونيـة بواقـع ( )%12بالإ�ضـافة لإلـزامكم بـان ت�سـددوا للمـدعي مبلـغ ( )500,000درهم تعوي�ض
عن الأ�ضرار واخل�سائر املادية والأدبية التي حلقت بـه بالإ�ضافة للفائدة القانونية بواقع ( ،)%12و�إحتياطيـاً
نـدب خبري متخ�ص�ص تكون مهمته الإطالع على �أوراق الـدعوى وم�سـتنداتها ،بالإ�ضـافة لإلـزامكم بالر�سـوم
وامل�صـروفات ومقابـل �أتعـاب املحاماة .وحيث قدم وكيل املدعي طلباً بتعجيل الدعوى من الوقف التعليقي.
لذلك يقت�ضي ح�ضـورك �أمـام هـذه املحكمـة (الدائرة التجارية واملدنية والإدارية الكليـة)  -عرب تقنية الإت�صال
املرئي  -يف متام ال�ساعة التا�سعة من �صباح يـوم  2021/7/25م  ،وذلك للإجابة على الدعوى وتقـديـم مـا
لـديك مـن بينـات  ،وفـي حـالـة تخلفك عن احل�ضور �أو عدم �إر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد ف�إن املحكمة
�ستبا�شر نظر الدعوي يف غيابك
مكتب �إدارة الدعوى
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0004114أمر اداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ج�سر عوايف ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0001983عمايل (جزئي)

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/5718
املنذرة  :االوج لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م
املنذر �إليه  :يو�سف حنا زهره  -لبناين اجلن�سية (جمهول حمل الإقامة)
املو�ضوع � /إعالن بالن�شر يف �إنذار عديل رقم ()2021/1/117763
ان املنذرة تنذر  /املنذر �ضده ب�أن ي�ؤدي لها بالت�ضامن والتكافل مع �شركة  /الفجرية
الوطنية للمقاوالت ذ.م.م مبلغ وقدره (  175,707درهم) (مائة وخم�سة و�سبعون
الف و�سبعمائة و�سبعة درهم) وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا الإنذار،
واال �سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية املنا�سبة مبا فيها ا�ست�صدار امر اداء
�ضدكم و�إلزامكم بالر�سوم وامل�صاريف وفائدة قانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة
الق�ضائية حتى ال�سداد التام
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وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
اعالن بال�سداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني (ن�شرا)
يف الق�ضية التنفيذية رقم  1674ل�سنة 2019

اىل املنفذ �ضدهم  /عبداحلمید خالد عبداحلميد العاين
ل�صالح طالب التنفيذ  /م�صرف عجمان �ش.م.ع
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقار املبني �أدناه عن طريق املزاد العلني
قطعة رقم ( )980الكائن مبنطقة الرا�شدية  3ب�إمارة عجمان
لذا قررت املحكمة (دائرة التنفيذ) يف الق�ضية التنفيذية  1674ل�سنة  2019اخطاركم بوجوب �سداد
الدين املرتتب يف ذمتكم يف الق�ضية التنفيذية �أع�لاه ب�صندوق املحكمة وذلك خالل  15يوما من تاريخ
تبليغك بخطابنا هذا ،واال ف�إن املحكمة �ستتخذ القرار املنا�سب ب�ش�أن طرح العقار املذكور �أعاله للبيع وفق
الأ�صول وذلك عمال لن�ص املادة ( )152فقرة ( )2من الالئحة التنفيذية ( )57ل�سنة  2018للقانون
االحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992ب�شان قانون االجراءات املدنية ...
يقت�ضي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها �أعاله...

اىل املدعي عليه  :طاهر عبداملنعم عو�ض �سلطان  -م�صري اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي �ضياء حممود حممد عراقي  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة لذلك.
ن�أمر بالزام املقدم �ضده بان ي�ؤدي اىل الطالب مبلغ  8500درهم (ثمانية �آالف
وخم�سمائة درهم) والر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت ما عدا ذلك.
حرر بتاريخ 2021/5/9 /
حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

القا�ضي  /ه�شام احمد عو�ضني
حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية

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

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

�إىل املحكوم عليه  :ج�سر عوايف ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سيبون نوكيب ا�سكندر نقيب  -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  3300درهم
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  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة  /حمكمة التنفيذ املدنية

الكاتب العدل
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اعالن بالن�شر

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  SHCEXCIREA2021 /0002122مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم � ،0000874/ SHCAPCICPL2021أمر �أداء
�إىل املدعى عليه  :ال�سنغال ملقاوالت الأملنيوم والزجاج  -وعنوانه � :إمارة ال�شارقة ال�صجعة �صناعية ال�شارقة
خلف �شارع الأمارات �أر�ض م�سورة ملك �سامل عبيد �سامل �ص ب 68145
اعالن على �ضوء التحري  -:على العنوان  :ال�شارقة  -املنطقة الو�سطى  -املليحة � -صناعية مليحة اجلديدة
 ار�ض م�سورة رقم  1ملك �سامل حميد �سامل بالعي�ضي الكتبيامل�ست�أنف � :شركة اخلليج لل�سحب � -ش ذ م م
ا�ستئناف رقم SHCAPCICPL2021/0000874 :
�أمر �أداء  -ا�ستثناف (حكم � -أمر) حمكمة ال�شارقه الإحتادية الإ�ستتنافية
ال�صادر بتاريخ 20..../...../....م يف الق�ضية رقم ...........
اعلم �أن اال�ستئناف يف الدعوى �أعاله �ستنظره املحكمة يف يوم 12/07/2021
ف�إن مل حت�ضر ب�شخ�صك �أو بوا�سطة وكيلك املعتمد ف�إن اال�ستئناف �سي�سمع ويف�صل فيه يف غيبتك.

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0004873مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :كميل اي�سم �إيالنا �ساريث كيبوم
جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة املجاز  3بناية العينني �شقة رقم 1402
اعالن بالن�شر باللغة العربية واالجنليزية  -احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ()7850
مع فوائد املبلغ املذكور من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ متام ال�سداد بواقع � 9%سنويا وذلك
بالت�ضامن فيما بينهما -احلكم بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .انت مكلف
باحل�ضور بجل�سة � 2021/7/15أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية
 مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )10شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية علىالدعوى 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 2021/7/4
مكتب اخلدمات الق�ضائية
عائ�شة عبداهلل �آل علي

املرجع 734 :
ليكن معلومـا للجميـع بـ�أن ال�سيدة � :شم�سـه حمـد حمـود �شـنني العـامري  -اجلن�سية  :الإمـارات
 ،ترغـب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـتها البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد  :احـمـد
خـان �شـرين  -اجلن�سية � :أفغان�سـتـان فـي الرخ�صـة امل�سماه (اململكـة لتجـارة قطـع غيـار امل�ستعملة
لل�سـيارات) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجـب رخ�صـة رقـم ( )780819ال�صـادرة مـن دائـرة
التنمية االقت�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

�إىل املحكوم عليه  :منهل �صيدم
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ خمترب هامبورغ لال�سنان  -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  45498درهم.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة  /حمكمة التنفيذ املدنية

القا�ضي /عبدالرحمن �سلطان حممد بن طليعة
حمكمة ال�شارقة
حمكمة الإ�ستئناف املدنية

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

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

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

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

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 738 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /حممد ريا�ض حممد �شريف  ,باك�ستان اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيدة /جاهد
ال�سالم حممد عامل  -بنغالدي�ش اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماه (مطعم بيت املدينة)
ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )217565ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقه .تعديالت اخرى :ال يوجد
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 737 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سـيد  :كـامران ح�سـن برويـز احمـد  -اجلن�سية  :باك�ستان،
يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل ح�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سيد  :عابـد
ح�سـني �شبری ح�سنی  -اجلن�سية :باك�سـتان ،فـي الرخ�صـة امل�سـماه (�صـالون نـور املدينـة
للحالقـة) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )516741ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى :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 736 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /عبد الكرمي اوناراكاتاييل امو  ,الهند اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيدة /ان�شيثا بن�شاد فاكاتايل
اينتو  -الهند اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماه (مطعم دار الريان) ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )757148ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه.
تعديالت اخرى -:ال يوجد
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 735 :
ليكن معلومـا للجميـع بـ�أن ال�سيد :م�صطفى امـام ال�سـيـد ابـراهيم  -اجلن�سية  :م�صـر ،
يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل ح�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد  :ا�صـف
قـادر  -اجلن�سية  :الهنـد فـي الرخ�صـة امل�سـماه (كافترييـا جنـم البحـر) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شارقة
مبوجـب رخ�صـة رقم ( )784793ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى -:ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
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

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13283بتاريخ 2021/7/5
�إخطار عديل خروج �شريك
برقم املحرر 2021/0007245

املخطر  :ال�سيد جاني�ش بهاي �شيفاجي بهاي لوهار  -اجلن�سية الهند ويحمل بطاقة هوية رقم ,784197310641804
وال�سيد امباديكار �شاندراكانت مانوهر مانوهر امباديكار  :اجلن�سية الهند ويحمل بطاقة هوية رقم
 784196135218731ب�صفتهم مدراء و�شركاء يف الرخ�صة امل�سماه (الورقاء ملقاوالت الزجاج واالملنيوم ذ م م)
واملرخ�صة من دائرة التنمية االتق�صادية يف ال�شارقة بالرقم  541696العنـوان  :ال�شارقة  -ال�صجعة  -هـاتف رقم
()0506926138
املخطر اليها  :امنه جمعه حممد باحلاج املرا�شده  -اجلن�سية االمارات العربية املتحدة
وحتمل بطاقة هوية رقم  - 784198240837512العنوان  :ال�شارقة  -هاتف رقم ()0527000903
مو�ضوع الإخطار  :احل�ضور اىل مقر الدائرة االقت�صادية
الوقـائـع  • :حيث �أن املخطـر واملخطر اليهم �شركاء يف الرخ�صة وامل�سماة (الورقاء ملقاوالت الزجاج واالملنيوم ذ م م)
واملرخ�صة برقم ( )541696واملرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة • ،املخظر اليها ممتنعة عن احل�ضور
الجناز ما يلزم من معامالت لت�سيري م�صلح ال�شركة مما احلق بباقي ال�شركاء بلغ ال�ضرر • وعليه فان املخطر يرغب يف
انذار املخطر اليها ب�ضرورة احل�ضور اىل مقر الدائرة االقت�صادية ال�ستكمال اجراءات خروجها من الرخ�صة والتوقيع
على االوراق الالزمة بذلك واال �سوف ي�ضطر ا�سفا التخاذ االجراءات القانونية �ضده  ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة
الكاتب العمل خلطاركم بهذا ر�سميا ،

الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سرى عادل امني  -بردبي  -اخلليج التجاري -
هاتف  :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية �صحتك نتوورك�س خلدمات ا�ستعادة
مطالبات املرافق ال�صحية  -ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/6/28واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/28
وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة ال�ت�ق��دم �إىل امل�صفي امل�ع�ين يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5
انذار عديل بالن�شر
للمحرر رقم ()2021/1/5777

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/5778
املنذر  :دار التمويل �ش.م.ع.
املنذر اليه  :بدر حمزة �إبراهيم امللوحي  -اجلن�سية  :الإمارات
املو�ضوع  -:مبوجـب هـذا الإنـذار والتكليـف بالوفـاء ينـذر وينبـه املنـذر علـى املنـذر �إليـه
ب�سـداد مبلـغ وقـدره  37,045,54درهـم (�سـبعة وثالثـون �ألفـا وخم�سـة و�أربعـون
درهمـا و�أربعـة وخم�سـون فل�سـ�أ) بالإ�ضـافـة �إلـى الفائـدة االتفاقيـة بواقـع � %36سنويا
مـن تـاريخ ا�ستحقاق كـامـل املبلـغ وحتـى ال�سـداد التـام  ،وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن
تـاريـخ ا�سـتالم الإنذار ،وذلـك للعلـم واالحاطـة ولتنفيـذ مـا جـاء فـيـه ولنفـاذ مفعولـه
القـانونـي فـي حق املنذر اليه مع عدم الإخالل وحفظ كافة حقوق املنذر الأخرى جتاه
املنذر �إليه.

املنذر  :بنك الفجرية الوطني
بوكالة املحامي  /حممد ال�سركال للمحاماة والإ�ست�شارات القانونية
املنذر �إليه الثاين  :برافني كومار كاتاتادكا
املنذر �إليه الرابع � :سعيد حممد بطى حممد القبي�سي
املنذر �إليه اخلام�س  :بافاجوتو راجهورام �شیتی
املنذر �إليه ال�ساد�س  :خليفة بطى عمري بن يو�سف املهريي
وعليه  ،يكلـف املنـذر املنـذر �إلـيهم الثـاين والرابـع واخلـام�س وال�سـاد�س ب�سـرعة �سـداد مـا تر�صـد يف ذمـتهم مبلـغ
وقـدره  3,166,665درهـم (ثالثـة ماليني ومائـة و�سـتة و�سـتون �ألـف و�سـتمائة وخم�سـة و�سـتون درهـم) مـع
الفائـدة القانونيـة بواقع  % 12مـن تـاريخ �إ�ستحقاق املبلـغ وحتـى ال�سـداد التـام �إجمـايل قيمـة ال�شـيك املرت�صـد
فـي ذمـتهم  ،وذلك خالل مهلـة خم�سـة �أيـام مـن تاريخـه الإعـالن بالن�شـر  ،و�إال ف�سـوف يقـوم املنـذر ب�إتخـاذ كـافـة
الإجـراءات القانونيـة بحـفـظ حقـه وذلـك عـن طريـق اللجـوء �إىل اجلهـات الق�ضـائية و�إقامـة دعـوى ق�ضـائية
مـع حتمـيلكم كـافـة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة

الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

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

ا�سم ال�شركة � :صحتك نتوورك�س خلدمات ا�ستعادة مطالبات املرافق ال�صحية  -ذ
م م العنوان  :م�ستودع  1ملك �شركةاخلاجه القاب�ضة  -ذ م م  -القوز الثالثة  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  642815 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 1063192 :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 قرار حماكم دبي
بتاريخ  2021/6/28واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/6/28وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات
وتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سرى عادل امني  -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

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

اعالن بالن�شر

املرجع 733 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /ني�شا بوالتوكودي جوفيندان فيجايان  -اجلن�سية  :الهند
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100ل�صالح ال�سيد  /حممد حنیفه
نادر �شاه حممد حنیفه  -اجلن�سية :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (�صالون باب النهده للحالقة)
�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ()753040
تعديالت اخري  -:تغيري وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0009576

املخطـر  :القيا�س ل�صناعة اخلر�سانة اجلاهزة ذ م م  -رخ�صة �صناعية �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برقم ()733310
وميثلها املدير وال�شريك ال�سيد :حمرم ف�ؤاد ترك اجلن�سية � :سوريا ويحمل هوية اماراتية رقم ( )784197298154382وكيال
عنه ال�سيد  /عبدالرحمن حممد فرحان  -اجلن�سية � :سوريا ويحمل هوية رقم ( )784198773210624مبوجب الوكالة
امل�صدقة من ال�سيد الكاتب العدل امل�صدق برقم ( MOJAU_2021_0006713بتاريخ 2021/06/06
العنـوان  :ال�شارقة  -ال�صجعة ال�صناعية �شارع االمارات هاتف رقم 0551221827 :
املخطر �إليه � :شمرا ملقاوالت البناء ذ م م رخ�صة جتارية �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برقم ( )500349وميثلها
ال�سيد  :با�سل فرحان الديري  -اجلن�سية � :سوريا  -العنـوان  :ال�شارقة  -ال�صناعية � 18شارع املليحة �شقة رقم 8
هاتف رقم 0503766601 / 065633505 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )39697درهم ،
الوقـائـع  -:حيث ان املخطر اليـه ا�سـتلم من املخطر مبلغ ( )39697درهم مقابل معاملة جتارية وقام املخطر اليه بتحرير �شيكات
وعند تقدمي ال�شيك للبنك اعيدت لعدم كفاية ر�صيد وعند مراجعتـه ماطل يف ال�سداد وبيانات ال�شيك كاالتي -:
� -1شيك رقم ( )286084بقيمة ( )29697درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2019/02/15وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي
� -2شيك رقم ( )286083بقيمة ( )10000درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2019/01/30وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي
طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى .وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �سداد
املبلغ املرت�صد بذمته دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�ضر باملخطر� .أن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد
املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للدفع وذلك يف موعد اق�صاه ( )5ايام من تاريـخ تبلغكـم هـذا الإخطار واال �سوف ي�ضـطر املخطر اىل
اتخاذ كافـة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق .لذلك فاملخطر يخطركم
بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم

الكاتب العدل

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/0007354

املخطـر  :كاميليا العقيد  -املغرب اجلن�سية و حتمل بطاقة هوية رقم ()784199362736854
ب�صفتي ملك الرخ�صة امل�سماة (�صالون ب�سمة اخلليج لل�سيدات) رخ�صة رقم ( )770322ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
العنوان  :ال�شارقة  /القا�سمية  -هاتف رقم )0508048816( :
املخطر اليه  :عبدالرحمن على ح�سن على العليلي  -الإمارات اجلن�سية .
العنوان  :دبي  -هاتف رقم )0582171013( :
مو�ضوع االخطار  :ا�ستدعاء املخطر اليه اىل دائرة التنمية الإقت�صادية.
الوقـائـع  -:حيث �أن املخطـر اليه هو وكيل خلدمات املخطر يف رخ�صة املذكورة اعاله
وحيث �أن املخطر اليه مل يقم باحل�ضور يف الدائرة الإقت�صادية للتوقيع على املعامالت الالزمة خروج وكيل
خلدمات من الرخ�صة املذكورة اعاله .وعليه يعلن املخطر املخطر اليه ب�ضرورة احل�ضور اىل الدائرة
الإقت�صادية للتوقيع على املعامالت اخلا�صة بخروج وكيل خلدمات من الرخ�صة املذكورة اعاله لإدخال
وكيل خدمات جديد ،و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�سميا.
الكاتب العدل
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وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2020 /0000164جتاري

�إىل املحكوم عليه  - 1 :ميدل اي�ست بورتاكابني  -م م ح  - 2احمد على ح�سني البواب
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة كنوف �أك�سيد ان�سولي�سن
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  40217درهم  ،بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع
 5%من تاريخ  2018/9/24حتى متام ال�سداد.
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 /وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم � ، AJCFICICPL2021/ 0001604أمر �أداء

�إىل املدعى عليه � :شركة بروك انرتنا�شونال (م.م.ح) وميثلها رادهيكا باناكاباتاليل مدهو�سودنان
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله
ل�صالح املدعي/عبداهلل ف�ضل اله خدابنده
قرار املحكمه  :ن�أمر ب�إلزام الطرف املطلوب �ضده (�شركة بروك انرتنا�شوتال (م.م.ح) وميثلها رادهيكا
باناكاباتاليل مدهو�سودنان) ب�أن ي�ؤدي للطرف الطالب (حجت اهلل فتح اهلل ك�شت بور)  :مبلغا وقدره
 50.000درهما (خم�سون �ألف درهما) ،والفائدة القانونية بواقع  %7من تاريخ املطالبة املوافق
 2021/4/25وحتى متام ال�سداد ،مع الإلزام بامل�صروفات ومبلغ �ألف درهما مقابل �أتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل  15يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ
حرر بتاريخ2021/07/1 :

القا�ضي  /وجدي بن ال�شاذيل بن �أحمد
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سرى عادل امني  -بردبي  -اخلليج التجاري -
هاتف  :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية �سريكل هيلث خلدمات ا�ستعادة مطالبات
املرافق ال�صحية � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/6/28
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/6/28وعلى 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 ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  16/2021/2191جتاري جزئي

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  ، 10981/2019ب�سداد املبالغ
املنفذ بها وقدره ( 4725درهم) للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :خالد خليفة �سيف �سامل النعيمي � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله � :إميان ح�سن علي حممد �آل علي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :خارين كري�ستني دي جوزمان تاي�سون � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�ل�اه وال��زام��ك بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )4725درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شامال للر�سوم
وامل�صاريف .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

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  145/2020عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( 162,364.80درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية من تاريخ  2020/3/11وحتى متام ال�سداد.
طالب الإعالن  :وليد حممد حممد � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :خليفة عبداهلل حممد خليفة املفتول � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :ماك�سيم انتيمروف � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )162364.80درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة� .شامال للر�سوم وامل�صاريف
وات�ع��اب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ  2020/3/11وحتى مت��ام ال�سداد .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

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

ا�سم ال�شركة � :سريكل هيلث خلدمات ا�ستعادة مطالبات املرافق ال�صحية � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب  205ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار � -ش ذ م م  -دي��رة  -بور�سعيد
 ال�شكل ال�ق��ان��وين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  724847 :رق��م القيدبال�سجل التجاري  1151892 :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  2021/6/28واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/6/28وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ي�سرى
و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سرى عادل
ام�ين  -ب��ردب��ي  -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

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

حماكم دبي االبتدائية

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8572/2020/209تنفيذ عمايل

5 July 2021 - Issue No 13283

Monday

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  488/2021/211تنفيذ عقاري

االثنني  5يوليو  2021م  -العـدد 13283
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�إخطار عديل بالوفاء  -برقم املحرر 2021/0007167

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بان ي�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره ( )279300دوالر امريكي
او ما يعادله بالدرهم الإماراتي (مبلغ  1,025,729.00درهم) مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  ،والر�سوم وامل�صاريف.
طالب الإعالن  :اكا�س دين �شودري � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه � -1 :شاينيز بزن�س هاب دي دبليو �سي � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بان ي��ؤدي للمدعي
مبلغا وق��دره ( )279300دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم الإم��ارات��ي (مبلغ  1,025,729.00دره��م) مع
الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  ،والر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/7/6ال�ساعة � 8.30صباحا 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

حماكم دبي

اخطار عديل للوفاء مببلغ  100,000درهم
لدى الكاتب العدل ال�شارقة  ,,,,املوقرة
املخطر  :عبيد ا�سحاق املازمي اماراتي اجلن�سية عنوانه املختار � :إمارة ال�شارقة  - -بناية مركز الغـامن لالعمال  -الطابق -12مكتـب رقم1206
 هـ  0562929130:هاتف رقم  0503816666امييل Obaidalmaazmi2014@gmal.comاملخطر اليه االول  /جموهرات الهنيـدي ذ .م .م وعنـوانه � :إمـارة ال�شارقـة  -ال�سـوق املركزي بلـوك رقـم  5حمـل رقـم  37ملـك �شركة ال�شارقة
لتامني  -هـاتف رقم  0506469533هاتف متحرك � 0509199996صندوق بريد 26484
املخطر اليه الثاين � /أ�شوك كومار روان بن �شاند  -هندي اجلن�سية مدير ال�شركة يحمل جواز �سفر بالرقم  Z 1849777وعنوانه
� :إمارة ال�شارقة  -ال�سوق املركزي بلوك رقم  5حمل رقم  37ملك �شركة ال�شارقة لتامني  -هاتف رقم  0506469533هاتف متحرك
� 0509199996صندوق بريد 26484
املو�ضوع  /تكليف بالوفاء بقيمة مبلغ وقدرة 100,000درهم (مائة الف درهم)
املخطر املنذر يداين املنذر �إليهم بقيمة ال�شيك رقم( )505040امل�سحوب على بنك االمارات اال�سالمي باحل�ساب رقم ()3707622597601
بتاريخ  2018/3/7تاريخ ارجاع ال�شيك رقم ( )505040بقيمة  100,000درهم ب�سبب �أن احل�ساب مغلق.
وحيث �أن املخطر حني تقدم للبنك امل�سحوب عليه ل�صرف قيمة ال�شيك اعيد دون �صرف ب�سبب �أن احل�ساب مغلق.
(لطفاً  :امل�ستندات ت�سل�سل “ “ 3, 2من حافظة امل�ستندات املرفقة)
وحيث �أن املخطر قد قام بتكليف املطلوب الأمر �ضده بالوفاء طبقاً لن�ص املادة ( )63من الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية وقد �أمهلها
(� )5أيام للت�سديد �إال �أنه وحتى تاريخه مل يبادر املطلوب الأمر �ضدهم بت�سديد �أية مبالغ من املطالب بها  ،وحيث �أن ن�ص املادة ( )62من الالئحة
التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية قد �أ�شار �إىل �أنه تتبع �أحكام الواردة يف باب �أوامر الأداء �إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان كل
ما يطالب به دينا من النقود معني املقدار وتتبع هذه الأحكام �إذا كان �صاحب احلق دائنا بورقة جتارية .بناء عليه  ،يكلفكم املخطر ب�ضرورة ت�سديد
قيمة ال�شيك املذكور بعاليه وامل�سحوب على بنك االمارات اال�سالمي باحل�ساب رقم  3707622597601برقم ال�شيك

الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

اعالن بالن�شر
 2021/3783تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 4289/2021/207تنفيذ جتاري

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5
اعالن بالن�شر
 114/2021/38جتاري م�صارف جزئي

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  13/2021/4055عمايل جزئي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهم -1/رياكت فارما للتجارة �ش.ذ.م.م  -2رياكت فارما للتجهيزات الطبية �شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م  -3تور�س تريدينغ م.م.ح  -4مدالين اب�ست م.م.ح � -5سوبا�ش بابو كارباتو
جوباال كري�شنان ناير  -6برايها ماالنكاتيل  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�شرق � -شركة م�ساهمة عامة
وميثله:حمده ح�سني احمد جا�سم مكي
ق��د �أق ��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�ل�اه وال��زام�ك��م ب��دف��ع املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( )8577377.50درهم 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

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ال�صحراء ال�شمالية للمقاوالت ملالكها منى حميد املغربي �شركة
ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/مري ا�سلم لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )69093.67درهم 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

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :ناديه ابراهيم احمد عبداهلل  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�صرف االمارات اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
وميثله  :فهد احمد علي حممد بن متيم
ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعي مبلغ
( )65.797.20دره��م زائ��دا الغرامة الت�أخريية بواقع  %9اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام وحتميل املدعي عليها كافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/7/13ال�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

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها ( )97464درهم وتذكرة عوده مببلغ
( )2000درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB212280316AE
طالب الإعالن -1 /باهر حممد علي عازم � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :دريك اند �سكل انرتنا�شيونال (�شركة م�ساهمة عامة) � -صفته بالق�ضية
 :مدعي عليه  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها
( )97464دره ��م وت��ذك��رة ع ��وده مب�ب�ل��غ ( )2000دره ��م وال��ر� �س��وم وامل �� �ص��اري��ف رق ��م ال�شكوى
 .MB212280316AEوح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/7/13ال�ساعة
� 10.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمةدبياالبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  307/2021/458طعن عقاري

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2332/2020/11مدين جزئي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4134/2021/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/2562ا�ستئناف جتاري ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  2585718.50درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :دانزز ايه ئي �آي (االمارات) �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله�:سامل ا�سماعيل فريوز احلارثي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهما  -1 :النخبة املمتازة لل�شحن �ش.ذ.م.م  -2اليت �سبيد اند �سيف للنقليات
�ش.ذ.م.م � -صفتهما بالق�ضية  :منفذ �ضدهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )2585718.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4509/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/2422امر اداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  44656444درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بنك الفجرية الوطني  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :راجي�ش بوترا � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )44656444دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :قبول النق�ض �شكال ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل
حمكمة اال�ستئناف ال�صدار حكمها على �ضوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �ضده
بالر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن � -1 /شركة امل�ستثمر االول �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طاعن
املطلوب �إعالنهم  -1:كوتيج اند�سرتيز االمارات �ش.ذ.م.م  -2احمد حممد امني حممد �سعيد
العو�ضي  -3كوتيج اند�سرتي�س اك�سبوري�شن ليمتد  -4هريتيج انرتنا�شيونال ليمتد  -5نذير
احمد اهلل زرجار  -6زارخا�ش ايرو�ش الفاجنيا  -7كوتيج اند�سرتيز االمارات �ش.ذ.م.م وميثلها
امل�صفي ال�سادة/مكتب الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون� -صفتهم بالق�ضية  :مطعون
�ضدهم  -جمهويل حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان الطاعن اقام الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�ضور اىل
حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �ضدكم.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )182.688/09درهم والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
طالب الإعالن � :شركة عمان للت�أمني �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :ادفان�سد لإدارة املرافق ذ.م.م  -فرع دبي ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/1/7يف الدعوى املذكورة
�أعاله ل�صالح�/شركة عمان للت�أمني �ش.م.ع بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليها ب�أن ت�ؤدي
للمدعية مبلغ ( )182.688.09درهم مع الفائدة عنه بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف2020/12/17:
وحتى ال�سداد التام مع الزامها بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهما مقابل اتعاب املحاماه  ,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 الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  756/2021/18عقاري جزئي

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  466/2021/11مدين جزئي

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5
اعالن بالن�شر
 70/2021/387ا�ستئناف تظلم جتاري

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ اتفاقية االجارة املو�صوفة بالذمة والزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة العقارية حمل االجارة خالية من
ال�شواغل اىل امل�صرف املدعي وما يرتتب على ذلك من اثار اخ�صها الزام املدعي عليه ب�سداد كافة املبالغ املرت�صدة يف ذمته مقابل ر�سوم
اخلدمات امل�ستحقة للمطور الرئي�سي واحتاد املالك باملجمع ال�سكني الكائن به الوحدة مو�ضوع الدعوى والزامه ب�سداد ر�سوم الكهرباء واملياه
او اية ر�سوم اخرى م�ستحقة عن الوحدة الية جهة وذلك حتى تاريخ االخالء التام والت�سليم الفعلي باال�ضافة اىل خماطبة دائرة االرا�ضي
واالمالك بدبي ملحو قيد االجارة الوارد ب�شهادة امللكية  -2بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للم�صرف املدعي مبلغ وقدره ( )1.100.918/66درهم
(مليون ومائة الف وت�سعمائة وثمانية ع�شر درهما و�ستة و�ستون فل�سا) وما ي�ستجد من مقابل بدل انتفاع اعتبارا من دي�سمرب  2019وحتى
االخالء التام واالرباح التاخريية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد  -3بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن -1 /م�صرف دبي �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :مريزا جرار علي � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية االج��ارة املو�صوفة بالذمة وال��زام املدعي عليه بت�سليم الوحدة
العقارية حمل االج��ارة خالية من ال�شواغل اىل امل�صرف املدعي وما يرتتب على ذلك من اث��ار اخ�صها ال��زام املدعي عليه ب�سداد كافة املبالغ
املرت�صدة يف ذمته مقابل ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة للمطور الرئي�سي واحتاد املالك باملجمع ال�سكني الكائن به الوحدة مو�ضوع الدعوى والزامه
ب�سداد ر�سوم الكهرباء واملياه او اية ر�سوم اخرى م�ستحقة عن الوحدة الية جهة وذلك حتى تاريخ االخالء التام والت�سليم الفعلي باال�ضافة اىل
خماطبة دائرة االرا�ضي واالمالك بدبي ملحو قيد االجارة الوارد ب�شهادة امللكية  -2بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للم�صرف املدعي مبلغ وقدره
( )1.100.918/66درهم (مليون ومائة الف وت�سعمائة وثمانية ع�شر درهما و�ستة و�ستون فل�سا) وما ي�ستجد من مقابل بدل انتفاع اعتبارا من
دي�سمرب  2019وحتى االخالء التام واالرباح التاخريية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد  -3بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف
واالتعاب .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/8/3ال�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 ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم بان ي�ؤدوا للمدعني مبلغ وقدره
( )490000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام
طالب الإعالن  :ا�سماء عبدالعزيز زيدان � -سورية اجلن�سية ب�صفتها ال�شخ�صية وب�صفتها من ورثة املتوفى/وليد حممد
تركي اجلا�سم زوجة املتويف االوىل � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :فايز حممد فايز كوك�ش � -2سانثانام اليك�س �سانثانام � -صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/4/28يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح/حممد
تركي اجلا�سم � -سوري اجلن�سية ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته الويل الطبيعي عن القا�صر (عقاب وليد اجلا�سم) وب�صفته من
ورثة املتويف/وليد حممد تركي اجلا�سم والد املتويف) بالزام املدعي عليهم االول والثانية والثالث بالت�ضامن فيما بينهم
بان ي��ؤدوا للمدعي االول ب�صفته ال�شخ�صية واملدعية الرابعة مببلغ ( )100.000درهم تعوي�ضا ادبيا يوزع بينهم منا�صفة
والزمتهم بان ي�ؤدوا للمدعي االول ب�صفته الويل الطبيعي على القا�صر واملدعيتان الثانية والثالثة مبلغ ( )350.000درهم
تعوي�ضا ماديا وادبيا توزع بينهم وفقا لن�صيبهم ال�شرعي والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ �صريورته وحتى متام
ال�سداد عن املبلغني والزمتهم بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ( )500درهم مقابل اتعاب املحاماة ,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.

اعالن بالن�شر
 4015/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/سيتي ووك كوميويتي �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فارنك للخدمات � -شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )184559درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/الك�ساندرا بوجومولوفا  -جمهول حمل االقامة مبا
ان امل�ست�أنف  /نور الدين مر�سي ر�شيد حتاملة وميثله�:شيخة احمد عبداهلل
�سلطان  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2020/726تظلم جتاري
بتاريخ  2021/3/30وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/9/8ال�ساعة
 17.30م�ساءا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5

العدد  13283بتاريخ 2021/7/5
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  18/2020/688عقاري جزئي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4036/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1247امر اداء  ،ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره (  376220درهم ) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن :خرباء املدينة للديكور الداخلي واالعمال الكهر و ميكانيكية �ش.ذ.م.م -
طالب التنفيذ
�صفته بالق�ضية:
املطلوب اعالنهم� -1 :أي� .أت�ش .كى .انرتنا�شيونال (�ش.ذ.م.م� - ).صفته بالق�ضية :منفذ
�ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره 376220درهم اىل طالب التنفيذ�أو خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن

رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1208/2021/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/1584جتارى جزئى  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 3,565درهم ) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االع�ل�ان :حاجي عبد القدو�س �صافى حممد ر�سول � -صفته بالق�ضية :طالب
التنفيذ
املطلوب اعالنهم -1 :حممد عبداهلل احمد حممد �آل ح�سني احلمادي  -2غالم ح�ضرت
�صايف حاجي عبدالقدو�س  -3عبداهلل �صايف حممد ر�سول � -4صافيتك�س للتجارة �ش.ذ.م.م
 �صفتهم بالق�ضية :منفذ �ضدهممو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره (  )3565دره��م .اىل طالب التنفيذ�أو خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن

رئي�س ال�شعبة

اعالن حم�ضر حجز
 1819/2018/207تنفيذ جتاري

�إعالن بال�سند التنفيذي وتكليف بالوفاء
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
مو�ضوع التنفيذ:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/1220:جتاري كلي ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )962.669.34درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن:امل�صرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية (امل�صرف) �ش.م.ع
املطلوب اعالنه�:شاه �سيد �أ�سد اهلل � -صفته منفذ �ضده
عنوانه:امارة دبي � -شارع ال�شيخ زاي��د  -جافزا  -بجوار بوابة رقم � - 5شركة �أي�سر للكمبيوتر
ال�شرق االو�سط
مو�ضوع االعالن:نعلنكم ب�صورة من احلكم مو�ضوع التنفيذ املذيل بال�صيغة التنفيذية ونكلفكم
بوفاء املطلوب واملذكور بالئحة التنفيذ املرفق �صورة منها وذلك خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
ت�سليمكم واال فان املحكمة �ستتخذ االجراءات القانونية بحقكم من تاريخ ت�سجيل االعالن.

رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ التعاقد لبطالن الت�صرف احلا�صل على الوحدة املبيعة على اخلارطة لعدم
ت�سجيله بال�سجل العقاري املبدئي الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )624.638درهم �ستمائة واربعة
وع�شرون الف و�ستمائة وثمانية وثالثون درهما والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :فتيحة االدري�سي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم � -1 :شركة ات�ش ايه بي ان للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/15يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح/
فتيحة االدري�سي ببطالن اتفاقية البيع املربمه بني املدعيه واملدعي عليها عن الوحدة العقارية رقم ( )108الكائنه
مب�شروع ذا ويند ( )1قطعة االر���ض رق��م ( )11مبنطقة الثنية اخلام�سة  -2ال��زام امل��دع��ي عليها ب��رد مبلغ مقداره
( )624.638درهم للمدعيه والفائدة القانونية عنه بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد
والر�سوم وامل�صروفات ومبلغ ال��ف دره��م مقابل اتعاب املحاماة  ,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.
رئي�س ال�شعبة
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ثقافة وفنون
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يقدم حما�ضرة يف تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي
مركز جمعة املاجد ِّ

َّ
نظم مركز جمعة املاجد للثقافة وال�تراث بدبي
�أم ����س ال���س�ب��ت حم��ا� �ض��رة اف�ترا��ض�ي��ة ب �ع �ن��وان “
تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي وثقافة التميز” ،قدَّمها
ال��دك�ت��ور ط ��ارق ر��ش�ي��د ،م ��درب وم�ست�شار دويل
معتمد من الأمم املتحدة ،وح�ضرها ع��دد كبري

من املهتمني.تطرق الدكتور طارق يف حما�ضرته
�إىل حماور عدة منها :التعريف بامل�ؤ�س�سات التي
حت�ق��ق �أع �ل��ى م�ستويات الأداء يف ظ��ل منظومة
التميز احلكومي اجل��دي��دة للدولة ،GEM2
و�أُ�� ُ�س ��� ُ�س ال�ت�م�ي��ز امل��ؤ��س���س��ي يف ع���ص��ر التحديات

والتغيري ،و ُن� ُ�ظ� ُم �إدارة الأداء ،وم��ؤ��ش��رات قيا�س
الأداء و�أهمية التقييم والتقومي ،وبناء القدرات
ل�ل�م��وارد الب�شرية وال�ترك�ي��ز على اال�ستثمار يف
املواهب االحرتافية ،و�أهمية الرقمنة والتحول
الرقمي للخدمات .وق��د ع � َّد ال��دك�ت��ور املحا�ضر

�إمارة دبي مثا ًال على تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي من
خالل القرار الذي اتخذته حكومتها ب�إن�شاء هيئة
دب��ي ال��رق�م�ي��ة ،وه��و م��ا يجعل م��ن دب��ي عا�صمة
رقمية عاملية م�ستقب ً
ال ،وي�سهم يف تقدمي مزيد
من ال�سعادة والرفاهية واحلياة الأف�ضل لأهلها

وللمقيمني فيها .وقال الدكتور طارق :امل�ؤ�س�سات
ال��رائ��دة ه��ي ال�ت��ي ت�سعى �إىل اكت�شاف وجتربة
وتوظيف الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا
املتقدمة يف جمال عملها مثل الذكاء اال�صطناعي
والروبوتات لتوفري القيمة امل�ضافة وامل�ستدامة.

ويف نهاية املحا�ضرة �شكر امل��رك��ز املحا�ضر على
تقدميه الرائع ،كما عبرَّ امل�شاركون عن �إعجابهم
باملو�ضوع ،و�أبدوا تفاع ً
ال كبرياً من خالل الأ�سئلة
التي طرحوها على املحا�ضر يف درد��ش��ة املن�صة
الإلكرتونية.

جممع اللغة العربية بال�شارقة ي�صدر
عدد ًا جديد ًا من جملة العربية ل�ساين
ينحت من �صخر الألفاظ �أو يغرتف من بحر العبارات”� .إىل �أن يقول“ :ال
•• ال�شارقة  -الفجر:
يجف مداده ،وال ي�سرتيح يراعه ،ولي�س هذا �ضربًا من املبالغة ،و�إنتاجه الأدبي
�صدر عن جممع اللغة العربية يف ال�شارقة ،العدد ال�ساد�س من املجلة الف�صلية النقدي الروائي يربو يف جمموعه على الثمانني كتابا ،كلها روعة يف الأ�سلوب،
“العربية ل�ساين” ،التي تعنى بق�ضايا اللغة العربية و�آداب�ه��ا ،وحتتفي يف وقمة يف التعبري ،وغاية يف الإبداع الأدبي ،والتجديد النقدي».
ع��دده��ا اجل��دي��د بتاريخ اللغة العربية وت�صنيف علومها و�أ� �س��رار جمالياتها وت�ضمن العدد مقاالت تناولت �شخ�صيات لغوية وفكرية ،لها �أدوار وجهود
مي��ا وح��دي� ًث��ا .منها مقالة للدكتور
اخلالدة ،ودورها يف كتابة تاريخ العلوم ،و�ضم العدد قراءات ودرا�سات وق�صائد م�شهودة يف خدمة العربية وت��راث�ه��ا ،ق��د ً
يف � 129صفحة.ا�ستهل مواد العدد الدكتور احممد �صايف امل�ستغامني� ،أمني يو�سف رحاميي ،يف ب��اب “وقفات بالغية” ،بعنوان “اال�ستعاري يف لغة عبد
عام جممع اللغة العربية بال�شارقة ،الذي كتب املقال االفتتاحي يف باب “من القاهر اجلرجاين” .فيما �أج��اب عبد الفتاح احلجمري على �س�ؤال “ملاذا
�أعالم اللغة” ،حتت عنوان “امللحمة املرتا�ضية ،جهبذ البيان ،وعميد الرت�سل ،نقر�أ الأدب الكال�سيكي؟” ،من خالل تناول جتربة الناقد املغربي عبد الفتاح
ورائ ��د النقد الأدب ��ي احل��دي��ث ،الأدي ��ب الأري ��ب ،الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور عبد امللك كيليطو .لي�ستخل�ص �أن الكال�سيكية يف ر�أي كيليطو ،لي�ست جمموعة من
مرتا�ض ،وفا ًء وتقديرا وتبجيال” .ت�ضمن �سرداً جلوانب يف م�سرية مرتا�ض ،الأعمال الأدبية ،بل هي ممار�سة يف الكتابة وق��درة الثقافة على �إنتاج �أ�شكال
وكيف تكونت �صلته بالعربية منذ طفولته ،حتى �صار علماً يف جمال التدري�س �أدبية ممتدة يف الزمن.ويف باب �إبداعات �شعرية ،ن�شرت املجلة ق�صيدة يف مدح
اجلامعي الأكادميي للأدب والنقد.
الر�سول الكرمي ،للدكتور احممد �صايف امل�ستغامني� ،أم�ين ع��ام جممع اللغة
وجاء يف مقال الأمني العام ملجمع اللغة العربية بال�شارقة“ :تعك�س كتابات العربية بال�شارقة ،بعنوان “يا �صاحب احلو�ض العميم حتي ًة”� .إىل جانب
مرتا�ض فك ًرا ثاقبًا ،ومذهبًا من القول ماتعًا ج��اذ ًب��ا ،وذه� ًن��ا متوقدًا ،وحبًّا ق�صائد لل�شعراء الدكتور حممد ح��راث ،والدكتور حممد عدنان اخلطيب،
للعربية عدمي ال�شبيه ،و�شغفاً بالإبداع الكتابي يعز عن التمثيل ،يكتب ك�أنه وحم�م��د ��س�لام��ة ع��و���ض اهلل.و� �ش ��ارك يف ه��ذا ال �ع��دد نخبة م��ن الأكادمييني

والكتاب الذين تناولوا جماليات اللغة العربية وق�ضاياها يف مقاالت ودرا�سات
�أدبية ولغوية متنوعة منها مقالة ل�صالح عبد ال�ستار ال�شهاوي ،بعنوان “من
تاريخ اللغة العربية ،اللحن :ن�ش�أته وطرائفه ،يف ال�تراث الأدب��ي العربي”.
فيما كتب الأ�ستاذ عبد اهلل �آيت الأع�شر مقا ًال بعنوان “مكر اللغة ودها�ؤها”.
وت�ن��اول الأ��س�ت��اذ عبد احلميد حممد ال ��راوي مو�ضوع �أث��ر الفقهاء يف اللغة
العربية .وقدم ح�سن احل�ضري قراءة حول ميزان النقد عند النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم .كما احتوى العدد على مو�ضوعات حول :همزية ح�سان بن ثابت،
خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب للبغدادي ،ال�شعر بني تزيني الغاوين ودفع
ً
وتاريخا ،واهتمام املعاجم
املرابطني ،واملدائح النبوية يف ال�شعر العربي ن�ش�أة
العربية بالقر�آن الكرمي ،وحتقيق كتاب �سيبويه بني هارون والب ّكاء ،وال�شعراء
ال��رواة ،والأ�صل املعريف للت�شبيه ،و�سُ عدى بنت ال�شمردل “النائحة الثكلى”،
والقاعدة النحوية والإبداع الفني ،واللغة العربية ودورها يف كتابة تاريخ العلم،
وت�صنيف علوم اللغة العربية ،والعربية وانح�صار املعرفة.
وير�أ�س حترير املجلة الدكتور احممد �صايف امل�ستغامني� ،أمني عام جممع اللغة
العربية بال�شارقة ،وت�ضم قائمة �أع�ضاء حتريرها الدكتور م�صطفى رابح بن
عا�شور ،والأ�ستاذ الدكتور بن عي�سى باطاهر ،والدكتور فكري النجار.

ال�شارقة للرتاث يبحث التعاون امل�شرتك مع (�أخبار اليوم) امل�صرية
ي�شارك معهد ال�شارقة للرتاث يف فعاليات معر�ض
القاهرة الدويل للكتاب يف دورته الـ.52ويعر�ض
املعهد خالل الفعاليات جهوده يف توثيق الرتاث
الإم��ارات��ي وجت��رب�ت��ه يف جم��ال �صناعة الكتاب
والن�شر وفتح نوافذ م�ش ّرعة للتوا�صل والتفاعل
م��ع امل�ؤ�س�سات الثقافية والعلمية والإعالمية
للتع ّرف �إىل جتاربها واال�ستفادة منها .ويف هذا
الإط��ار زار وف��د املعهد برئا�سة �سعادة الدكتور
عبدالعزيز امل�س ّلم رئي�س املعهد م�ؤ�س�سة (�أخبار
اليوم) امل�صرية وكان يف ا�ستقبالهم �أحمد جالل
رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة وعدد من املديرين
وامل�س�ؤولني فيها حيث اطلع الوفد على خمتلف
م��راف��ق امل�ؤ�س�سة و�إدارات �ه��ا و�أق�سامها  .وبحث
امل�س ّلم م��ع رئي�س جمل�س �إدارة (�أخ�ب��ار اليوم)
��س�ب��ل ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك ب�ي�ن م�ع�ه��د ال�شارقة

للرتاث وم�ؤ�س�سة (�أخبار اليوم) يف قطاع الن�شر
والتوزيع والأر�شفة والتوثيق.
وق � �دّم ع��ر� �ض �اً ح ��ول م�ع�ه��د ال �� �ش��ارق��ة للرتاث
وج� �ه ��وده ال �ت��ي ج�ع�ل��ت م �ن��ه م��ؤ��س���س��ة تراثية
وثقافية و�أكادميية فريدة .
وقال امل�س ّلم �إن الربامج والفعاليات والأن�شطة
ال�ت��ي ينظمها املعهد على م��دار ال�ع��ام كملتقى
ال�شارقة الدويل للراوي و�أيام ال�شارقة الرتاثية
و�أ�سابيع الرتاث الثقايف العاملي يف ال�شارقة تع ّد
م��رت�ك��زاً مهماً ينه�ض ب��ر�ؤي��ة املعهد ور�سالته
الفتا �إىل �أن الن�شر يع ّد �أحد املرتكزات الأ�سا�سية
التي يعمل املعهد من خاللها على مد ج�سور
التوا�صل الثقايف وتعزيز التعاون امل�شرتك مع
امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذا املجال داخ��ل الدولة
وخارجها.

الرتكيز على تطوير املهارات الفنية جلميع املنت�سبني

�إطالق �صيفنا فن مبقر �أكادميية الفجرية للفنون
�أط �ل �ق��ت �أك��ادمي �ي��ة ال �ف �ج�يرة ل�ل�ف�ن��ون اجلميلة
برناجمها ال�صيفي يف ن�سخته الثالثة “�صيفنا
فن” الذي ي�ستمر حتى الأول من �سبتمرب القادم
وذل��ك حتت رعاية �سمو ال�شيخ حممد بن حمد
ب��ن حممد ال�شرقي ويل عهد ال�ف�ج�يرة رئي�س
جمل�س �أمناء الأكادميية.
وت��رك��ز �أن�شطة ال�برن��ام��ج ال�صيفي ال��ذي يعقد
يف مقر الأكادميية على تطوير املهارات الفنية
جلميع املنت�سبني ،وتعليمهم فن اخلط العربي،

وفن الت�صوير الفوتوغرايف ،و �أ�سا�سيات الر�سم،
كما مت تخ�صي�ص ور�شة لتعلم النحت و�صناعة
ق��وال��ب ال�سيليكون وت�شكيل ال�ف�خ��ار ،وتنظيم
ور�ش يف التمثيل وامل�سرح �إ�ضافة �إىل تنظيم دورة
يف ال�ت��وزي��ع املو�سيقي وال�ت�ع��رف على �أ�سا�سيات
ال�سيبيليو�س للنوتة.
وق ��ال � �س �ع��ادة ع�ل��ي ع�ب�ي��د احل�ف�ي�ت��ي م��دي��ر عام
�أكادميية الفجرية للفنون اجلميلة �إن برنامج
“�صيفنا فن” ي �ه��دف �إىل �إط�ل��اق �إبداعات

الأط�ف��ال امل�شاركني يف الربنامج  ،ليحلقوا �إىل
ع ��وامل ال �ف��ن ب�شتى ��ص�ن��وف��ه ،ب ��إ� �ش��راف الكادر
التعليمي يف الأكادميية ،الذي يدر�س وفق مناهج
تعليمية دولية متطورة.
و�أكد احلفيتي �أن الأن�شطة والربامج التي توفرها
الأكادميية حتظى باهتمام ودعم كبري من �سمو
ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ،من
�أجل ت�أهيل كوادر فنية مميزة تدعم ا�سرتاتيجية
الفنون داخل دولة االمارات وخارجها.

ون��وه �إىل �أن برنامج “�صيفنا فن” لهذا العام
�سي�شهد دخ��ول ور���ش فنية جديدة كفن الكوالج
ومدر�سة بيكا�سو”
وحت���س�ين ك�ت��اب��ة اخل��ط بالقلم اجل ��اف وكيفية
ال �ت �ع��ام��ل م��ع ورق ال ��ذه ��ب� ،إ� �ض��اف��ة �إىل تعلم
�أ��س��ا��س�ي��ات الت�صوير بالهاتف ال��ذك��ي وت�صوير
البورتريه والفيديو كما �سيتم الرتكيز على تعلم
�أ�سا�سيات الإل�ق��اء امل�سرحي وتقوية ال�شخ�صية
على خ�شبة امل�سرح.
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اقدر كل من عملت معهم

�سينتيا �سموئيل :م�شاركتي
يف (باب اجلحيم) منعتني
من امل�شاركة يف �أي عمل �آخر

ا�ستطاعت املمثلة اللبنانية �سينتيا �سموئيل ان تلفت
31
انتباه اجلمهور لها من خالل ادوار مميزة قدمتها
يف عدد من امل�سل�سالت ومنها (خم�سة ون�ص) و(ما فيي ،)2وجناحها جعل �شركة (�صباح
اخوان) تتبنى موهبتها وها هي تخو�ض جتربة فريدة من نوعها معهم من خالل م�سل�سل
(باب اجلحيم) الذي �سيعر�ض قريبا على من�صة (�شاهد).

م� ��اذا ت �ق��ول ��س�ي�ن�ت�ي��ا عن
ه��ذا العمل :ا��ص��ور حاليا
اجل ��زء ال �ث��اين م��ن م�سل�سل
(ب ��اب اجل �ح �ي��م) واق�ترب �ن��ا من
ن�ه��اي�ت��ه ،وك ��ل ج ��زء م�ن��ه يت�ألف
م ��ن  8ح �ل �ق��ات وه ��و م ��ن اخ ��راج
امني درة .تدور احداث هذا العمل
يف ال�ع��ام  . 2052وان��ا ال�ع��ب فيه
�شخ�صية خمتلفة عن كل ما قدمته
�سابقا واول مرة ا�شعر ان هذا الدور
ي�شبهني،
كما اق��دم (االك�شن) خ�لال االحداث
وق � ��د مت ت ��دري ��ب ف ��ري ��ق ال �ع �م��ل مع
ا��ش�خ��ا���ص حم�ترف�ين اج��ان��ب واعترب
هذه التجربة جديدة وقوية وهو اول
بطولة مطلقة يل.
وع�م��ا اذا ك��ان يتخلل االح ��داث ق�صة
حب ت�ؤكد �سينتيا ان اجلزء االول تن�ش�أ
فيه هذه الق�صة لكنها تتطور يف اجلزء
الثاين.
اما كيف مت اختيارها لهذا امل�سل�سل
ت�شري ان �شركة (�صباح اخوان) مل�ست
ان هذا الدور يليق بي وا�ستطيع ان
انفذ ما يرغبون به واي�ضا ح�صلت
ك �ي �م �ي��اء ب �ي �ن��ي وب�ي��ن امل� �خ ��رج يف
ا�سلوب العمل وان��ا �سعيدة جدا
ب� �ـ(ب ��اب اجل �ح �ي��م) ال� ��ذي بد�أنا
ت�صويره منذ اربعة ا�شهر.
كما �شرحت �سبب غيابها عن
اع �م��ال رم���ض��ان امل��ا��ض��ي حيث
ق��ال��ت ان م���ش��ارك�ت�ه��ا يف (باب
اجلحيم) منعتها من امل�شاركة
يف اي عمل �آخر ،ومل اندم الين

مل ا�شارك يف االعمال الدرامية الرم�ضانية الين اعترب ان نوع م�سل�سل
(باب اجلحيم) ي�شبهني اكرث من اية اعمال اخرى.
واي�ضا ه�ن��اك م�سل�سالت ج��دي��دة ط��ور التح�ضري م��ع �شركة االنتاج
خا�صة باملن�صات الرقمية.
وع��ن االع�م��ال التي نالت اعجابها يف الفرتة االخ�يرة او�ضحت ان
ان�شغالها بالت�صوير مل ي�سمح لها مبتابعة اي م�سل�سل م��ع اين
�سمعت ع��ن م�سل�سالت جميلة ومم �ي��زة ل�ك��ن ال��وق��ت ك��ان �ضيقا،
وع��ن الت�صوير يف ظل انت�شار جائحة كورونا تقول ان العدد كان
كبريا جدا يف مواقع الت�صوير لكن ال�شركة كانت مهتمة بحمــاية
اجلميع.
فيما يتعلق باعالنها عن ق�صة حبها على امللأ مع املمثل الفل�سطيني
االمريكي �آدم بكري وهل ترى ان هذه العالقة جدية؟
فتقول :نعم جتمعني ق�صة حب مع �آدم وق��د اجتمعنا للمرة االوىل
يف ت�صوير (ب��اب اجلحيم) وانطلقت بعدها ��ش��رارة احل��ب و�شعرنا ان
�شخ�صياتنا ت�شبه بع�ضها وانا فخورة ان حبيبي من فل�سطني وال تهمني
اجلن�سيات وان �شاء اهلل تنتهي هذه العالقة بالزواج.
ام��ا اي��ن �سيكون مقر اقمتها يف لبنان ام امريكا فقالت
�سنق�سم وقتنا بني لبنان واخلارج واود ان ا�ؤكد ان امي
�سعيدة جدا بهذه اخلطوة.
ومب��ا انها حتب ال�سينما فهل لديها م�شاركة يف
فيلم �سينمائي قريبا؟
ت��ؤك��د �سينتيا ان��ه بعد عر�ض ه��ذا امل�سل�سل
ه �ن��اك اح�ت�م��ال ان ت���ش��ارك يف ف�ي�ل��م علما
ان ت�صوير (ب ��اب اجل�ح�ي��م) يجمع بني
التلفزيون وال�سينما.
وع��ن تعاملها م��ع امل �خ��رج ام�ي�ن درة
ال��ذي ق��دم اعماال عاملية قالت :ال
�شك اين �شعرت بفرق بني التعامل
مع خمرج خا�ض جتارب عاملية
و�آخ��ري��ن حمليني امن��ا يبقى
ل �ك��ل جت ��رب ��ة جماليتها
واق� ��در ك��ل م��ن عملت
معهم.

�سمرية �سعيد :مل �أ�ستطع ر�ؤية عائلتي هند �صربي � ..سيدة مطلقة يف
منذ عام ون�صف ب�سبب الكورونا
"البحث عن عال"
ك���ش�ف��ت ال �ف �ن��ان��ة � �س �م�يرة ��س�ع�ي��د �أن� �ه ��ا ت�شعر
بال�سعادة يف تعاونها مع امل��وزع ط��اوق مدكور،
قائلة" :طارق مدكور موزع عاملي و �شاطر جدا
وال يقل �شطارة عن اي حد عاملي".
وتابعت خ�لال لقائها م��ع رادي��و �إن��رج��ي" :ما
اقدمه هو منفذ للكثري من الأم��ور يف حياتنا
خا�صة اننا يف جمتمع به جمموعة من التقاليد

والعادات" ،وك�شفت �سعيد علي �إنها �إن مل تكن
فنانة كانت ترغب يف �أن تكون بعمل له عالقة
بالفن والذوق واالتيكيت �أو مهند�سة ديكور.
و�أك �م �ل��ت�" :أخدت التطعيم ��ض��د ك��ورون��ا من
�شهرين جرعتني ،م��زوداه��ا �شوية يف اخلوف
واحلر�ص من الكورونا ،وكنت �أبقي يف املنزل،
ك ��ان ع �ن��دي ان��ده��ا���ش �إن �إزاي رغ ��م التقدم

العلمي مفي�ش عالج لفريو�س ،كورونا حاجة
ورا اخليال" ،وك�شفت انه خالل �شهر رم�ضان
تابعت م�سل�سل لعبة نيوتن ملني زك��ي قائلة:
"كلمت مني وباركتلها على العمل" ،وك�شفت
�سعيد ع��ن وج ��ود ا��س�ت�ع��داد ج�ي��د م��ن جانبها
للتمثيل.
وقالت":ملا بعمل ح��اج��ة ح�ل��وة وح��د بيكلمني
يقويل م�بروك بتب�سط وال طالعة م��ن حفلة
ب�شعر بال�سعادة الكبرية".
و�أ�شارت الديفا �سمرية �سعيد� ،إىل �أنها حتاول
التقرب من فئة ال�شباب التي منهم ابنها �شادي
لتقدمي �أغاين خمتلفة،
وقالت ":ك��ل �أل �ب��وم��ات��ي ب�ح����س �إن �ه��ا �شبهي
با�ستثناء عمل واح��د م��ن �أع�م��ايل القدمية"،
وخ�لال احللقة ك�شفت انها تف�ضل العي�ش يف
قرية �صغرية بها مو�سيقى بدال من لف العامل
بدون مو�سيقي.
وك���ش�ف��ت ��س�م�يرة ��س�ع�ي��د ك��وال�ي����س التح�ضري
لأغنيتها الأخرية (ال�ساعة اتنني بالليل) التي
كتبها ت��ام��ر ح�سني وحل�ن�ه��ا ع��زي��ز ال�شافعي،
وعر�ضها عليها �صديقها املوزع ح�سن ال�شافعي،
وقالت �إنها �أر�سلت �إليها ليال لكنها ا�ستمعت
�إل �ي �ه��ا يف ال���ص�ب��اح لأن �ه��ا حت��ر���ص ع�ل��ى النوم
مبكرا.
وق��ال��ت �سمرية �سعيد �إن�ه��ا ك��ان��ت ��س��وف تقدم
عمال قدميا مع عزيز ال�شافعي لكنهما تراجعا،
وجاءت الفر�صة م�ؤخرا بعد ت�ألقه مع �صديقه
ت��ام��ر ح�سني يف ت�ق��دمي ع��دد م��ن الأغ ��اين مع
جنوم كبار ،مو�ضحة �أنها مل حتدث العديد من
التغيريات على الأغنية.
وحت��دث��ت ��س�م�يرة ��س�ع�ي��د ح ��ول ف�ت�رة احلجر
ال�صحي وانت�شار ف�يرو���س ك��ورون��ا ،وق��ال��ت �إن
اجلميع مر مبرحلة �صعبة وهي �أي�ضا خا�صة
�أنها مل ت�ستطع ر�ؤية عائلتها منذ عام ون�صف
ب�سبب الكورونا ،وتلتقى بهم فقط عرب مكاملات
الفيديو.

ت�ظ�ه��ر ال�ف�ن��ان��ة ه�ن��د � �ص�برى يف دور مطلقة
ولديها �أط�ف��ال م��ن الفنان ه��ان��ى ع��ادل الذى
يج�سد دور طليقها يف احل�ل�ق��ات الأوىل من
م�سل�سل "البحث عن عال"،
وتبد�أ هند يف �صراعات املر�أة املطلقة وامل�سئولة
عن �أطفال يف املجتمع امل�صرى ،وتواجه العديد
من املواقف ال�صعبة،
وت�ساندها يف تلك املواقف الفنانة ندى مو�سى
ال �ت��ى جت���س��د دور ��ص��دي�ق�ت�ه��ا الأن �ت �ي��م خالل
الأحداث.
وان �ت �ه��ى ف��ري��ق ال �ع �م��ل م��ن ت���ص��وي��ر امل�شاهد
الأخرية من امل�سل�سل الأ�سابيع املا�ضية ،واملقرر
عر�ضه قري ًبا على �إحدى املن�صات الإلكرتونية،
ك�م��ا ي��دخ��ل امل�سل�سل غ��رف امل��ون �ت��اج واملك�ساج
ا�ستعدادًا لطرحه قري ًبا،
وير�صد العمل م��ن خ�لال �شخ�صية ع�لا عبد
ال�صبور التى جت�سدها عند �صربى التغيريات
الإجتماعية التى طر�أت عليها يف الـ� 10سنوات
الأخرية.
وي�ستك�شف العمل ق�صة الدكتورة ال�صيدالنية
عال عبد ال�صبور التى تعيد اكت�شاف �أو بالأحرى
�إعادة اخرتاع ذاتها يف حماولة ملواكبة تطورات
احلياة املت�سارعة� ،إىل جانب مغامراتها لإيجاد
التوازن بني م�سئولياتها املتعددة مع املحاوالت
احلاملة للعثور على احلب يف حياتها.
م�سل�سل "البحث عن عال" بطوله هند �صربى
و�سو�سن بدر و�أحمد ف�ؤاد �سليم ،وهانى عادل ،
وندى مو�سى،
وي���ش��ارك فيه جمموعة م��ن �ضيوف ال�شرف
م�ن�ه��م خ��ال��د ال �ن �ب��وى وي �� �س��را و� �ش�يري��ن ر�ضا
و�أخرون من النجوم،
وامل�سل�سل م�ستوحى من �شخ�صيات من ت�أليف
غ��ادة عبد العال وق�صة و�سيناريو وح��وار مها
الوزير وغادة عبد العال ،ومت الت�صوير يف عدة
م��واق��ع ب��ال �ق��اه��رة ،م��ع احل �ف��اظ ع�ل��ى معايري

ال�سالمة ل�ضمان �صحة فريق العمل.
ه�ن��د � �ش��ارك��ت خ�ل�ال م��و��س��م رم �� �ض��ان املا�ضى
مب�سل�سل "هجمة مرتدة" للنجم �أح�م��د عز
وال ��ذى ع��ر���ض على ق�ن��اة دى �إم ��س��ى ،والعمل
درام� ��ا وط�ن�ي��ة م��ن م�ل�ف��ات امل �خ��اب��رات العامة
امل�صرية،
م��ن ت�أليف باهر دوي ��دار و�إخ ��راج �أح�م��د عالء

الديب ،وبطولة �أحمد عز ،ماجدة زكي ،ه�شام
�سليم ،ن�ضال ال�شافعي� ،صالح عبد اهلل ،ندى
مو�سى ،حممود ال�ب��زاوي ،حممد ع��ادل ،خالد
�أنور ،نور حممود ،حممد جمعة ،فيدرا� ،أحمد
ف ��ؤاد �سليم ،يو�سف عثمان ،هاجر ال�شرنوبي،
م��اي��ان ال�سيد� ،شمم احل�سن ،ال�شينة ال�شني،
علي قنديل.
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�أعرا�ض يف عينيك تظهر �أن م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم مرتفعة ب�شكل خطري!
يزيد ارت�ف��اع الكولي�سرتول من خطر �إ�صابة ال�شخ�ص بنوبة قلبية �أو �سكتة
دم��اغ �ي��ة .ف�م��ا ه��ي ال �ع�لام��ات امل��وج��ودة يف عينيك وال �ت��ي حت��ذر م��ن خماطر
�إ�صابتك؟.
حلقة زرقاء يف العيون
�إحدى عالمات ارتفاع الكولي�سرتول يف العني هي حلقة مزرقة تت�شكل بالقرب
من اجلزء اخلارجي من القرنية ،اجلزء الأمامي ال�صايف من العني.
ويعترب  Arcus senilisغ�ير ��ض��ار ب�شكل ع��ام ،على ال��رغ��م م��ن �أن��ه قد
يكون يف بع�ض الأحيان �أحد �أعرا�ض ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم لدى
الأ�شخا�ص الذين تقل �أعمارهم عن  45عاما.
تر�سبات هولينهور�ست
قالت كلية الب�صريات �إن �إح��دى العالمات التي تكون خطرية للغاية ،والتي
من املحتمل �أن ت�سبب العمى هي وجود تر�سبات لوحظت داخل �أحد ال�شرايني
ال�صغرية داخل العني ،واملعروفة با�سم تر�سبات هولينهور�ست.

وتابع املوقع ال�صحي" :هذا تراكم للكولي�سرتول انقطع من جلطة "يف �أعلى
التيار" ،عادة من �شريان �أكرب بكثري مثل ال�شريان ال�سباتي .اللويحة املوجودة
يف العني �ستمنع تدفق الدم �أكرث "يف اجتاه جمرى الدم" ،وبالتايل ت�سد هذا
ال�شريان وت�سبب موت الأن�سجة التي يغذيها ذلك ال�شريان .وكل اخلاليا يف
�أج�سامنا حتتاج �إىل الأك�سجني للبقاء على قيد احلياة ،و�شرايينك هي الطرق
ال�سريعة التي حتمل الأك�سجني .و�إذا حظرت هذه "الطرق ال�سريعة" بوا�سطة
لويحات الكولي�سرتول ،ف�إن الدم ال ي�صل �إىل الأن�سجة التي كان متجها �إليها،
وبالتايل ال ي�صل الأك�سجني �أي�ضا .وينتج عن هذا فقدان �سريع (يف غ�ضون
�ساعات) للوظيفة ال رجعة فيه ،وال��ذي ميكن �أن ي�شمل عمى العني امل�صابة
اعتمادا على موقع االن�سداد".
وت�أتي روا�سب الكولي�سرتول عبارة عن كتل ناعمة م�سطحة و�صفراء .ومتيل
�إىل الظهور على اجلفون العلوية وال�سفلية ،بالقرب من ال��زاوي��ة الداخلية
للعني ،وغالبا ما تتطور ب�شكل متماثل حول العينني ،وفقا ملا ذكرته "ميديكال
نيوز توداي".

نزالت الربد ت�ساعد اجل�سم
على مكافحة كوفيد19 -

التفاح الأخ�ضر
ال �ت �ف ��اح الأخ �� �ض ��ر،
له دور كبري وفعال
يف ال �ت �خ �ل ����ص من
االل � �ت � �ه� ��اب� ��ات ،وم ��ا
ي � �ن � �ت ��ج ع � �ن � �ه ��ا من
م�شكالت باجل�سم،
ف� �ه ��و غ� �ن ��ي مب � ��ادة
ال�ب�ك�ت�ين ال �ت��ي تقي
من االلتهاب.
ويحتوي على م�ضادات �أك�سدة بن�سب عالية للغاية لذا فهو ي�ؤخر �شيخوخة
اجل�سم ،وم�صدر للطاقة والن�شاط الذهني والبدين ،ويفيد يف زيادة معدل
بذل اجلهد
ويقوي الذاكرة ويح�سن وظائف الفهم واال�ستيعاب والقدرة على الرتكيز،
ويحتوي على فيتامينات  A,B,Cوهى مفيدة للب�شرة .ويخل�ص اجل�سم من
ال�سموم ،فهو منظف عام للج�سم ،ويحمي القلب من الأمرا�ض ،والأعرا�ض
املر�ضية ،ويهاجم الفريو�سات املوجودة يف اجل�سم ،ويقاوم ن�شاطها ،وي�ساهم
يف عالج حاالت بع�ض الأمرا�ض كمر�ض النقر�س والروماتيزمز
ويعترب من �أف�ضل مقويات اللثة والأ�سنان وال�ضرو�س� ،إذا تناوله ال�شخ�ص
بانتظام ،ويحتوي على معدالت عالية من الأمالح املفيدة للج�سم ،وكذلك
العنا�صر الغنية واملهمة ،الكال�سيوم والف�سفور والزنك والبوتا�سيوم.

• ما حجم ا�صغر طائر؟
ا�صغر طائر �ضئيل احلجم بحيث ان��ه ب��وزن مكعب �سكر �إن��ه طائر
الطنان ال يزيد حجمه عن حجم النحلة وال يزيد طوله مع احت�ساب
الذيل  2.5يعي�ش الطنان يف كوبا

• ما هو ا�صغر حيوان يف العامل؟

ا�صغر ح�ي��وان يف ال�ع��امل ه��و ال�ب�رزوي��ات ح�ي��وان وح�ي��د اخللية �إنها
حيوانات �صغرية جدا بحيث ال ميكن ر�ؤيتها �إال باملجهر بع�ض �أنواع
ال�برزوي��ات �ضئيل �إىل حد �أن  5000منها التزيد عن �1سنتميرت
ون�صف

• ما هو �أبط�أ حيوان لبون يف العامل ؟

�أبط�أ حيوان لبون يف العامل هو الك�سالن الثالثي �أ�صابع القوائم فهو
ي�سري ب�سرعة مائة ياردة يف ال�ساعة والك�سالن هو املعروف حيوان ادرد
يقيم يف �أ�شجار الغابات اال�ستوائية ب�أمريكي اجلنوبية الو�سطى

م�شاركون يرتدون �أزياء تقليدية ومي�شون خلف دمية �ألي�س العمالقة يف الذكرى ال�سنوية الـ 150
الحتفاالت لوي�س كارول بن�شره روايتي «�ألي�س» ،و«من خالل الزجاج» يف �أك�سفورد  ،بريطانيا .رويرتز

ع��ادة عند الإ��ص��اب��ة ب�ـ "كوفيد "-19ي�صبح ج�سم املري�ض �ضعيفا �أمام
ال�ف�يرو���س ،م��ا ي ��ؤدي �إىل زي��ادة ع��دده يف الأن�سجة (احل�م��ل الفريو�سي)
ب�سرعة يف الأيام الأوىل بعد الإ�صابة.
وت�شري جملة � ،Journal of Experimental Medicineإىل
�أن هذه احلالة ال عالقة لها ب�أعرا�ض املر�ض  ،لأنه حتى الذين ال تظهر
عندهم �أعرا�ض املر�ض ميكن �أن ينتجوا وينفثوا كميات هائلة من الفريو�س.
وقد اكت�شف علماء جامعة ييل الأمريكية� ،أمرا مثريا لالهتمام� :إذا �أ�صيب
املري�ض بنزلة ب��رد اعتيادية التي ت�سببها فريو�سات �أنفية ،ف ��إن ج�سمه
ي�شكل حواجز جيدة موثوقة م�ضادة للفريو�سات ،ال ميكن حتى لفريو�س
 SARS-CoV-2اخرتاقها� .صحيح قد يتكاثر يف الأن�سجة ولكن لي�س
بن�شاط .وق��د ق��رر الباحثون درا�سة ه��ذه احلالة بالتف�صيل ،ملعرفة كيف
ي�ؤثر "الت�شغيل" املبكر لهذا النظام الوقائي ،يف م�سار "كوفيد ."-19وكان
ه�ؤالء الباحثون �أنف�سهم قد اكت�شفوا �أن الفريو�س امل�سبب لنزالت الربد،
ميكن �أن يحمي اجل�سم من الإنفلونزا ،ما جعلهم يفكرون باحتمال حدوث
نف�س ال�شيء عند الإ�صابة بالفريو�س التاجي امل�ستجد.
ومن �أجل التحقق من هذه الفكرة� ،أ�صاب العلماء ان�سجة اجلهاز التنف�سي
الب�شري املزروعة يف املخترب بفريو�س  SARS-CoV-2والحظوا �أنه
خالل الأيام الثالثة الأوىل بعد الإ�صابة ،كان احلمل الفريو�سي يت�ضاعف
كل �ست �ساعات ،وتوقف تكاثر الفريو�س يف الأن�سجة امل�صابة بالفريو�س
الأنفي .وات�ضح للباحثني� ،أن الفريو�س الأنفي "ي�سخن" منظومة املناعة،
من خالل حتفيز �إنتاح االنرتفريون ،الذي يوقف تكاثر الفريو�س التاجي
امل�ستجد يف �أن�سجة اجلهاز التنف�سي امل�صابة بالفريو�س الأنفي .ونف�س هذه
الآلية حتمي اجل�سم من الفريو�س التاجي امل�ستجد ،يف حال عدم وجود
فريو�سات �أخرى ،وعندما يكون احلمل الفريو�سي لـ SARS-CoV-2
منخف�ضا .وا�ستنادا �إىل هذا تو�صل الباحثون �إىل ا�ستنتاج يفيد ب�أن احلمل
الفريو�سي يف حلظة الإ�صابة ي�ؤثر يف ا�ستجابة منظومة املناعة على وجود
الفريو�س .ف�إذا كانت �أعداد الفريو�س يف البداية قليلة ،ف�إن منظومة املناعة
�ستق�ضي عليها ب�سرعة� .أما �إذا كانت كثرية ،فقد تكون اال�ستجابة املناعية
دون امل�ستوى املطلوب.
ودر� ��س ال�ب��اح�ث��ون ع�ي�ن��ات م��ن م�سحات �أن ��ف امل���ص��اب�ين ب �ـ "كوفيد"-19
واكت�شفوا �أن��ه يف الأي ��ام الأوىل بعد الإ��ص��اب��ة يتكاثر الفريو�س ب�سرعة،
وبعدها فقط تبد�أ �آليات حماية اجل�سم بالعمل.
ولكن ميكن ت�شغيل هذه الآليات ب��الأدوي��ة ،مب�ساعدة الإن�ترف�يرون .بيد
�أن هذه الطريقة تكون فعالة يف الأيام الأوىل فقط بعد الإ�صابة باملر�ض،
التي ال ي�شعر امل�صاب خاللها ب�أي �أعرا�ض .ونظريا ميكن �إعطاء جرعات
�صغرية من الإن�ترف�يرون �إىل الأ�شخا�ص الذين توا�صلوا مع املر�ضى �أو
هم �ضمن جمموعة اخلطر .وترتبط هذه العملية ب�صورة مبا�شرة باملدة
التي م�ضت على الإ�صابة بـ "كوفيد ."-19فكما هو معلوم ارتفاع م�ستوى
الإنرتفريون يف املراحل املت�أخرة للمر�ض مرتبط بامل�سار احلاد للمر�ض،
واال�ستجابة املناعية املفرطة التي ت�ؤثر يف الأن�سجة ال�سليمة للج�سم.
لذلك ف�إن ا�ستخدام الإنرتفريون يف الوقاية وعالج "كوفيد ،"-19يحتاج
�إىل درا�سات �إ�ضافية لت�أكيد فعاليته.

• هل تعلم �أن اليع�سوب لديه � 6أرجل ولكن ال ميكنه امل�شي.
• هل تعلم �أن التم�ساح ال ميكنه حتريك ل�سانه.
• هل تعلم �أن �أول دفرت دليل هاتف يف العامل كان يف عام 1878م ،وكان يحتوي على � 50إ�سم فقط.
• هل تعلم �أن الف�شار اخرتع من قبل الهنود الأزتيك.
• هل تعلم �أن ال�شخ�ص العادي يق�ضي  25عاما من عمره نائماً.
• �أن الذبابة التي ن�ستهني بها ،هي �أخطر كائن حي على وجه الأر���ض ،وذلك لأنها ت�ستطيع �أن تنقل
النفايات وامللوثات من مكان �إىل �آخر ،ومن كائن حي �إىل كائن �آخر.
• �أن عدد النجوم املوجودة يف ال�سماء كثرية جدًا لأنها ت�ساوي �أ�ضعاف عدد حبيبات الرمال على �سطح
الأر�ض.
• وزن ل�سان احلوت ثقيل جدًا �إذ �أنه ي�ساوي وزن الفيل.
• لو نام الإن�سان يف مكان غري دافئ ب�شكل جيد ،ف�إنه تزداد احتمالية الأحالم بالكوابي�س املزعجة.
• هناك بع�ض الأنواع من احليتان ت�ستطيع �أن تغو�ص حتت املاء على عمق كيلو مرت وت�ستمر حتت املاء
ملدة �ساعة كاملة.

�صياد ال�سمك
احدى اال�ساطري الهندية ال�شهرية تقول :جل�س الفتي ال�صغري فوق �صخرة عالية و�سط املياه يلقي ب�صنارته
عله ي�ستطيع ان ي�صطاد ما يكفي غذاء اخوته وامه.
كان ابوه �صيادا ماهرا لكن البحر قد خطفه ..هكذا هي عي�شة ال�صيادين ال يعرفون متى يغ�ضب البحر عليهم
ومتى يفرح ،فقد ا�ستطاع الفتي ا�صطياد عدة �سمكات �سمينة وقبل ان يقوم من جمل�سه للعودة قرر ان يجرب
اخر قطعة طعم معه وملاذا فاحلظ اليوم ي�شجعه على ذلك ،ا�ستعان باهلل العلي القدير وطلب منه العون والقى
�سنارته املتوا�ضعة وانتظر نداءها فرتة لي�ست ق�صرية حني اح�س بان �شيئا قد علق بها ،فجذبها ،فاذا بها ثقيلة
جدا ..حاول معها ونزل اىل املاء ليجذبها حتى ظهر على ال�سطح فم �سمكة �ضخمة ف�أم�سك بقطعة من القما�ش
الغليظ ي�ضعها على كتفه ولف يده فيها يف قطعة من �شبكة �صيد قدمية رمبا دخلتها �صغرية ومل ت�ستطيع
اخل��روج لكنها كانت تتغذي فكربت داخلها فقام الفتي بقطع اخليوط ال�شبكة من حولها واخرجها واذا بها
�سمكة كبرية عجيبة تداخلت فيها الوان كثرية لها وقع ال�سحر ولكن لي�ست الوانها فقط هي العجيبة فقد
كانت ال�سمكة الكبرية حتمل على ظهرها لفظ (امللك هلل) نعم هكذا ر�أي النا�س هذا الكالم على ظهرها حني
جرى بها الفتى و�سطهم لرييهم اياها فقد �ألقى بحمولة ا�سماكه الغالية اىل امه ثم جرى اىل م�سجد القرية
لريي النا�س ذلك ،فهلل اجلميع وقرروا ان يذهب بها الفتى ايل ملكهم لريى ويعرف ان (امللك هلل) ..وحده
وو�سط مظاهر حا�شدة كبرية ،حمل �سمكته العجيبة على ظهر يديه لرييها للملك ..ففتح عيناه جيدا واخذ
يتح�س�سها ليعرف انه ال لب�س فيها وال احتيال ثم قال� :سبحان اهلل ..حينها �سمع من يقول حمدا هلل ار�سل
لنا من يقول ان امللك له وحده نحن ال ميلكنا احد ففهم امللك ما يراد به من خلف هذه الكلمات وتذكر انه
ي�ستعبد اهل هذه املدينة ال�صغرية ،فخاف من هذه الإ�شارة الغريبة ،وقال للفتي :انطلق ب�سمكتك هذه واعلن
يف مملكتي انه منذ االن اجلميع احرار ولي�س الحد �سلطان عليهم ، ،ومنذ االن ال �ضرائب وال جزية وما يخرج
من االر�ض لكم وما يخرج من البحر لكم� ،سنبد�أ معا ع�صرا جديدا وليخرج كل امل�ساجني وليعي�ش كل منكم
كما ي�شاء ولينفذ وزيري االن امرا ب�إرجاع �أرا�ضيكم اليكم وكل ما �سلب منكم ..ال نريد من احد اي �شئ ولي�س
يل عليكم �سلطان ..فان امللك هلل وحده ال �شريك له.

