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عند تلقي لقاح كورونا.. الن�ساء يعانني اأكرث من الرجال
عندما بداأ فريو�س كورونا يف التف�سي، اأظهرت درا�سات عدة اأن الرجال 
هم الأكرث عر�سة للإ�سابة ال�سديدة اأو املوت ب�سببه، والآن مع تلقي 

اللقاحات يبدو اأن اختلفا اآخر ظهر بني اجلن�سني.
الن�ساء  اإن  امل��راأة،  بق�سايا  املعني  �ستايل" الأمريكي  "اإن  وق��ال موقع 

يعانني من اآثار جانبية اأقوى اإثر تلقي اللقاحات اأكرث من الرجال.
لعمليات  الأول  ال�سهر  من  جمعت  التي  البيانات  اأن  املوقع  واأ���س��اف 
79 باملئة من الآثار اجلانبية  التلقيح يف الوليات املتحدة يظهر اأن 
وذلك  الن�ساء�  لدى  كانت  وال�سداع  والق�سعريرة  احلمى  مثل  للقاح 

على الرغم من اأن الن�ساء تلقني نحو 61 باملئة من اجلرعات.
وقال طبيب يف مدينة بالتيمور بولية مريلند، فيفيك �سرييان، اإنه 
غري متفاجئ على الإطلق بهذه النتائج، التي تظهر تعر�س الن�ساء 
اأكرث اإىل الآثار اجلانبية مقارنة بالرجال. واأ�سار اإىل اأن ذلك حدث يف 

املا�سي مع لقاحات عديدة.
البديلة  بالهرمونات  العلج  املتخ�س�سة يف  الطبيبة  قالت  وبدورها، 
لقاح  تداعيات  مع  تتفق  النتائج  ه��ذه  اإن  �سوارتز  اإريكا  نيويورك  يف 

الإنفلونزا وردود الفعل التي تبديها الن�ساء اإزاء اللقاحات.
اأق��ل مناعة من  ال��رج��ال  اأن  ي��وؤك��د  العلم  اإن  الأم��ريك��ي  امل��وق��ع  يقول 
الن�ساء، ونظرا ملناعة هوؤلء القوية، فاإنهن يعانني من تفاعل اأكرب يف 

اجلهاز املناعي، وهذا يف�سر ال�ستجابة القوي للقاحات.

اأداة ثورية ل�سد الوجه خالل 10 دقائق
�سممت �سركة “لونفيتاليت” اأداة ثورية ل�سد الوجه واإنعا�س الب�سرة 
جتميل  عمليات  لإج��راء  احلاجة  دون  فقط،  دقائق   10 يف غ�سون 

جراحية اأو اخل�سوع حلقن اجللد.
وتتميز الأداة التي تباع حالياً على موقع ال�سركة على الإنرتنت مقابل 
باأنها مثالية لنحت الوجه و�سد اجللد املرتهل وتقليل  129 دولراً، 

النتفاخ واللتهابات وتدليك ع�سلت الوجه وتخفيف التوتر.
بزاوية  تعمل  باأنها  التدليك،  بطريقة  تعمل  التي  الأداة  تتميز  كما 
وتوفري علج مريح  والع�سلت،  اجللد  وحتديد  لرفع  درجة   360

وثابت.
اإىل  ا�ستخدام الأداة من اخلارج  ولزيادة تدفق الدم يف اجللد، ميكن 
10 دق��ائ��ق م��ن ال�ستخدام  ف��وري��ة خ��لل  الأع��ل��ى، م��ع ظهور نتائج 

يومًيا.
وميكن ا�ستخدام الأداة عرب خط احلاجب وخط الفك وعظام اخلد 
وحتت العينني وعرب ال�سفاه وفوق العنق. وين�سح اخلرباء با�ستخدام 
الأداة جنباً اإىل جنب مع ال�سريوم املنا�سب اأو زيت الوجه اأو املرطب، 

للح�سول على نتائج مثالية.
وامل�ساهري،  الأزي���اء  وعار�سات  املكياج  فناين  من  العديد  �سارك  وق��د 
تقييماتهم للأداة عرب الإنرتنت، حيث اأكدوا على اأن الأداة اجلديدة، 
مثالية لإزالة الرتهلت يف الب�سرة واإزالة النتفاخ حتت العني وعظام 

اخلد، وفق ما نقلت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

خبرية ت�سارك و�سفة فطائر الذرة والكو�سا املغذية
�ساركت اأخ�سائية تغذية اأ�سرتالية بارزة و�سفة طعام �سريعة و�سهلة 
�سنع  حتب  �سيدين  من  �سيبل  جي�سيكا  �سحية.  وكذلك  التح�سري 
فطائر الذرة والكو�سا على الع�ساء عندما تريد �سيًئا مغذًيا ولذيًذا، 

وقالت اإن بالإمكان تناولها على الإفطار والغداء والع�ساء.
وذرة  كو�سا،  اإىل:  �ستحتاج  اإن��ك  جي�سيكا  قالت  الفطائر،  لتح�سري 
حلوة، وبي�س، وب�سل اأحمر، وثوم، وفلفل حلو، وليمون، ولوز، ودقيق 
من  وملزيد  وفلفل.  وملح  ممتاز  بكر  زيتون  وزي��ت  ال�سوداء،  احلنطة 
ا �سنع �سل�سة تتكون من الأفوكادو والطماطم  اأي�سً النكهة، ميكنك 

الكرز وع�سري الليمون.
لتح�سري  دق��ي��ق��ة   20 ح����وايل  اإىل  ���س��ت��ح��ت��اج  اإن����ك  جي�سيكا  وق��ال��ت 
لوز،  لديك  يكن  مل  واإذا  والطهي.  التح�سري  ذل��ك  يف  مبا  الو�سفة، 
ميكنك ا�ستخدام دقيق القمح الكامل العادي، بح�سب �سحيفة ديلي 

ميل الربيطانية.

األربعاء   31  مارس   2021  م   -   العـدد   13203  
Wednesday    31  March   2021   -  Issue No   13203

درا�سة تك�سف فعالية اجلرعة 
الواحدة من لقاح فايزر

مينع لقاحا �سركتي مودرنا و فايزر �سد فريو�س �سار�س-كوف2- امل�سبب 
90 باملئة من حالت الإ�سابة، يف حني متنع جرعة واحدة  لكوفيد19-، 
على  لل�سيطرة  الأمريكية  امل��راك��ز  من  جديدة  لدرا�سة  وفقا  باملئة،   80

الأمرا�س والوقاية منها "�سي دي �سي".
من  الوقاية  على  يعملن  اللقاحني  اأن  على  قوية  اأدل��ة  النتائج  واأظ��ه��رت 

جميع اأنواع العدوى، مبا يف ذلك عدمية الأعرا�س، وال�سابقة للأعرا�س.
اللذين يعملن بتقنية  اللقاحني،  "�سي دي �سي"، فقد منع كل  وبح�سب 
املئة من العدوى بعد اأ�سبوعني من تلقي اجلرعة  يف   mRNA" 90 "

الثانية.
وبعد جرعة واحدة من اأي من اللقاحني، تراجع خطر الإ�سابة بالفريو�س 

لدى امل�ساركني، بن�سبة 80 باملئة بعد اأ�سبوعني اأو اأكرث من التطعيم.
وتق�ست الدرا�سة 3950 �سخ�سا من العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية، 
بجمع  وطالبتهم  الآخرين،  الأ�سا�سيني  والعاملني  الأوائ��ل،  وامل�ستجيبني 
اأ�سبوعا   13 ملدة  اآر"  "بي �سي  اأجل اختبار  اأ�سبوع من  م�سحات الأنف كل 

متتاليا، بغ�س النظر عما اإذا كانت قد ظهرت عليهم اأعرا�س املر�س.
وقالت مراكز ال�سيطرة على الأمرا�س اإنها اختارت تلك املجموعات لأنها 

اأكرث عر�سة للفريو�س من عامة ال�سكان.
واأتاح امل�سح الذاتي مرة واحدة يف الأ�سبوع، البحث عن دليل على الإ�سابة 
"�سي دي  بفريو�س �سار�س-كوف2-، بغ�س النظر عن الأعرا�س، وبح�سب 
دون  كانت  الدرا�سة  خ��لل  الإ�سابات  من  فقط  املئة  يف   10.7 �سي" ف��اإن 

اأعرا�س.

اكت�ساف عدد هائل من 
»�سالحف داروين« بحقيبة �سفر

اك��ت�����س��ف��ت ���س��ل��ط��ات م���ط���ار الإك���������وادور 
وحممية غالباغو�س الوطنية يف حقيبة 
�سفر نحو 185 �سلحفاة من بينها ع�سر 
ي��ع��ت��زم نقلها من  ك���ان ح��ام��ل��ه��ا  ن��اف��ق��ة، 

الأرخبيل اإىل الرب الرئي�سي.
واأو�سحت وزارة البيئة الإكوادورية، على 
"185 �سلحفاة اكت�سفت يف  "تويرت" اأن 
حقيبة مبطار بالرتا كان يتم نقلها اإىل 

الرب الرئي�سي للإكوادور".
األف  بعد  غ��الب��اغ��و���س على  وت��ق��ع ج��زر 
ك��ي��ل��وم��رت م���ن ال�����س��اح��ل الإك���������وادوري، 
من  ف��ري��دة  وح��ي��وان��ات  بنباتات  وتتميز 
اكت�ساف  اأن  اإىل  ال��وزارة  واأ�سارت  نوعها. 
تفتي�س  "خلل  ج������رى  ال�������س���لح���ف 
وبابوا  غالباغو�س  مطار  بني  روتيني" 
غينيا اجلديدةK واأن ال�سرطة واملدعني 
العامني "يتخذون الإجراءات" اللزمة، 

دون اإعطاء مزيد من التفا�سيل.
واأف����اد م��ط��ار غ��الب��اغ��و���س يف ب��ي��ان باأن 
"عمر ال�سلحف ل يتجاوز ثلثة اأ�سهر 
يجعل  مما  للغاية"،  �سغرية  وقوقعتها 
تنتمي  الذي  املوقع  ال�سعب حتديد  من 
اإليه، اإذ تختلف الأنواع بح�سب اجلزيرة 

التي تاأتي منها.
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الن�ساء يحرقن الدهون اأثناء 
التمرين اأ�سرع من الرجال

اأن الرجال  تو�سلت درا�سة بريطانية جديدة اإىل 
الن�ساء حلرق  اأك��رث من  لبذل جمهود  يحتاجون 

خمزون الدهون لديهم . 
اأثناء اختبارات ركوب الدراجات يف جامعة باث، مت 
بالًغا   73 لدى  الدهون  اأك�سدة  م�ستويات  قيا�س 
ترتاوح اأعمارهم بني 19 و   63 عاماً، 32 منهم 
من الن�ساء .  وبح�سب الباحثني، متيل الن�ساء اإىل 
الريا�سة  ممار�سة  عند  الدهون  من  املزيد  حرق 
زمنية حم��ددة،  لأنهن  بالرجال يف فرتة  مقارنة 
يعتمدن ب�سكل اأكرب على الدهون كم�سدر للوقود 
الدكتور  ال��درا���س��ة،  موؤلف  وق��ال  التمرين .   اأث��ن��اء 
ج��اف��ري ت��ي غ��ون��زال�����س، اإن ف��ري��ق��ه اخ��ت��رب منط 
احل��ي��اة وال��ع��وام��ل ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة ل��ل��م�����س��ارك��ني يف 

الدرا�سة،  عرب امل�ساركة يف اختبار اللياقة البدنية 
امل��وؤ���س��رات الرئي�سية  ال��دراج��ات وق��ي��ا���س  ل��رك��وب 
يف  ن�����س��رت  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت  لأج�سامهم .  
الإناث  اأن  ال��ري��ا���س��ي��ة،  للتغذية  ال��دول��ي��ة  املجلة 
يحرقون  بدنية،  بلياقة  يتمتعون  الذين  واأولئك 
 الدهون ب�سكل اأكرث كفاءة .  كما ن�سر فريق جامعة 
ذات �سلة، يف جملة علم  ثانية  ورق��ة بحثية  ب��اث 
ال�سهر. يف هذه  التجريبي هذا  الأع�ساء  وظائف 
الدهون  م��ن  خ��زع��ات  ال��ب��اح��ث��ون  اأخ���ذ   الدرا�سة، 
اجلن�سني  ك��ل  م��ن  م�ساركاً   36 م��ن  والع�سلت 
يف  ت���وؤث���ر  الختلفات  اأن  مي��ك��ن  ك��ي��ف  ل��ت��ح��ل��ي��ل 
والع�سلية على  الدهنية  الأن�سجة  الربوتينات يف 

القدرة على حرق الدهون . 

غذاء ملكات النحل: كمٌّ هائل من املغذيات
الع�سل  اأن  "ُيعرف  احل��اج:  �سينتيا  الدكتورة  تقول  بداية 
النحل  من  ياأتي  مغٍذ  اآخ��ر  ن��وع  وهناك  النحل،  من  ياأتي 
النحل  يفرز  الواقع  ويف  النحل،  غذاء  ملكات  وهو  اأي�ساً؛ 
ي�سمى  فيما  جمعه  ويتم  ال��راأ���س،  اأعلى  من  امللكي  الغذاء 
خلية ملكة النحل .   ميكن العثور على غذاء ملكات النحل 
تكون من خلل  ال�ستخدام  املزارعني، وطرق  اأ�سواق  من 
يقوم  م��ا  وغ��ال��ب��اً  ���س��ك��ل  قر�س،  اأو  م�����س��ح��وق  اأو  ح��ب��ي��ب��ات 
الكثريون باإ�سافته اإىل ال�سلطة، الزبادي، الع�سائر، بع�س 
امل�سروبات الباردة والوجبات املختلفة... اإمنا  من ال�سروري 
النتباه اإىل عدم ت�سخني غذاء ملكات النحل؛ لأن احلرارة 
الربوتينات  املوجودة  وبع�س  الإنزميية  تدمراخل�سائ�س 
جمموعة  ع��ل��ى  ال��ن��ح��ل  م��ل��ك��ات  غ����ذاء  ي��ح��ت��وي  بداخله .  
مثل  املعادن  ذلك  يف  مبا  الغذائية،  العنا�سر  من  متنّوعة 
ال�سيلكون،  احل��دي��د،  الفو�سفور،  ال��ن��ح��ا���س،  الكال�سيوم، 
الفيتامينات  جمموعة  وكذلك  والبوتا�سيوم.  الكربيت، 
الفوليك،  الأحما�س  حم�س  اإينوزيتول،  البيوتني،   ،Bبي
النووية، اجللوبني، الأحما�س الأمينية الأ�سا�سية للج�سم، 
ال�سروري  وب��ال��ت��ايل م��ن  اإن��ت��اج��ه��ا،  م��ن  وال��ت��ي ل يتمّكن 

 احل�سول عليها من النظام الغذائي .  
املوجودة يف غذاء ملكات  الربوتينات  اأن  الأبحاث  اأظهرت 
الدم،  �سغط  م�ستويات  ع��ل��ى  مبا�سر  ت��اأث��ري  ل��ه��ا  ال��ن��ح��ل 
يعمل كمو�ّسع  البوتا�سيوم  بينه وبني  يتم  اجلمع  وعندما 
ل��ل�����س��راي��ني، وب��ال��ت��ايل ي��ح��ّد م��ن ال�����س��غ��ط ع��ل��ى الأوعية 
الدموية والقلب، وبذلك فهو  ي�ساعد على منع العديد من 

اأمرا�س القلب . 
الكول�سرتول  من  عالية  م�ستويات  على  نح�سل  ما  غالباً 
الدرا�سات  اأ���س��ارت  حني  يف  املختلفة،  الأطعمة  من  ال�سيئ 
�سمن  النحل  ملكات  غ���ذاء  اإدراج  عند  اإىل  اأنه  احلديثة 
ال��ن��ظ��ام ال���غ���ذائ���ي ال��ي��وم��ي مي��ك��ن ل���ذل���ك اأن ي��ق��ل��ل من 
منع  على  مم��ا  ي�ساعد  ال�سيئ،  ال��ك��ول�����س��رتول  م�ستويات 
وتفادي  القلب،  يف  الدموية  والأوع��ي��ة  ال�سرايني  ت�سّلب 

النوبات القلبية وال�سكتات الدماغية ." 

غذاء ملكات النحل لزيادة اخل�صوبة
اأهمية غذاء  "رغم  قائلة:  �سينتيا احلاج  الدكتورة  وتتابع 
يوؤثر  ال��ذي  ال��ربوت��ني  بف�سل  للخ�سوبة،  النحل  ملكات 
على ت�سكيل امللكة  وي�ساعدها لتظل على قيد احلياة، ت�سري 
الأبحاث العلمية اإىل اأنه يعمل على زيادة خ�سوبة الرجل؛ 
احلركة،  على  املنوية  ق���درة  احليوانات  زي���ادة  خ��لل  م��ن 

وبالتايل زيادة فر�س حدوث احلمل . 
هذا وتوجد كميات من العنا�سر امل�ساّدة للأك�سدة يف غذاء 

غذاء  ُيظهر  التحديد  وج��ه  وعلى  النحل،  ملكات 
الفينول،  ثنائي  كبح  ال��ق��درة  على  النحل  ملكات 
البيئي،  الإ���س��رتوج��ني  ه��رم��ون  با�سم  وامل��ع��روف 
والذي يتم ربطه بالإ�سابة ب�سرطان الثدي، لذلك 
عند  املواظبة على تناول غذاء ملكات النحل، فاإنَّ 

ذلك �سي�ساعد على منع الإ�سابة بال�سرطان .  
وي��ح��ت��وي غ����ذاء م��ل��ك��ات ال��ن��ح��ل ك��ذل��ك ع��ل��ى على 
جتعله  ال��ت��ي  الن�سطة  والإن���زمي���ات  الفيتامينات 
ميكن  ا�ستخدام  اللتهابات.  لتقليل  فعاًل  علجاً 

التطبيق املو�سعي لعجينة غذاء ملكات النحل على 
املناطق املت�سّررة من اجل�سم لتقليل اللتهابات. كما 

اأن  وميكن  ال�سيخوخة،  مقاومة  على  ي�ساعد  تناوله 
ت�ساعد املواد امل�ساّدة للأك�سدة على مقاومة التجاعيد، 

احلفاظ على تاألق اجللد، ومنع  ت�ساقط ال�سعر ." 

غذاء ملكات النحل وفقدان الوزن
وتاأثريه  ال��ن��ح��ل  م��ل��ك��ات  ل��غ��ذاء  ال�سحية  ال��ف��وائ��د  ح���ول 
اأن  اإىل  �سينتيا احل��اج  ال��دك��ت��ورة  ت�سري  ال���وزن،  ف��ق��دان  يف 
واأحد  النحل  غ��ذاء ملكات  اأح��د  مكّونات  يعترب  "الليثني 
الدم  يف  ال�ساّر  الكول�سرتول  تقليل  يف  الفّعالة  العنا�سر 
هذه  فجميع  وت��ع��زي��ز  اله�سم،  ال��ك��ب��د  وظ��ائ��ف  وحت�����س��ني 
حت�سني  اإىل  بالإ�سافة  ال���وزن،  ف��ق��دان  يف  ت�ساهم  الأم���ور 
اإنتاج بروتني يعمل  كعن�سر  الغذائي؛ من خلل  التمثيل 

جّيد يف تعزيز فقدان الوزن .  
الأحما�س  جميع  على  النحل  ملكات  غ��ذاء  ويحتوي  هذا 
اإنتاجها  اجل�سم  ي�ستطيع  ل  وال��ذي  الأ�سا�سية،  الأمينية 
بنف�سه، ولكن من  ال�سروري تزويد اجل�سم بها؛ للحفاظ 
ب�سكل  تعمل  حتى  متوازنة  الغذائي  التمثيل  عملية  على 

منو  اخل���لي���ا  وين�ّسط  ي���ج���ّدد  ف���اإن���ه  وب���ال���ت���ايل  ج���ي���د، 
الع�سلت، ويزيد من قوتها . 

الغذائية  العنا�سر  اأح��د  النحل  ملكات  غ��ذاء  ويعترب 
ب�سبب  ل��لأك�����س��دة؛  امل�����س��اّدة  ب��امل��واد  الغنية  الأ�سا�سية 
احتوائه على كمية عالية  جداً من م�سادات الأك�سدة، 

ال��ت��ي حت��م��ي م��ن اأم���را����س ال�����س��رط��ان واأم���را����س القلب 
وغ���ريه���ا، وي��ف�����س��ل ���س��راء م��ن��ت��ج��ات غ���ذاء م��ل��ك��ات  النحل 
ال��ط��ازج��ة ب����دًل م��ن امل��ج��ّم��دة ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى العنا�سر 

الغذائية املفيدة . 
على  النحل  ملكات  غ��ذاء  ق��درة  علمية  درا���س��ة  اأثبتت  كما 
بكترييا  اأي  املناعي ومنع مهاجمة  حت�سني �سحة اجلهاز 
املفا�سل،  التهاب  مثل  اأم��را���س  م��ن  وحماية  اجل�سم  ل��ه، 
والعديد من اأنواع احل�سا�سية وا�سطربات املناعة الذاتية . 

الدماغ وحتفيز  النحل على حماية  وي�ساعد غذاء ملكات 

وظائف الإدراك واإ�سلح خليا 
الدماغ، كما ميتلك قدرة هائلة 
على  حماية الكبد؛ ب�سبب تاأثريه 
اأن�سجة  ع��ل��ى  امل��ل��ح��وظ  ال��وق��ائ��ي 

الكبد من ال�سموم .  
غ������ذاء  اأّن  ذك����������ره  واجل�������دي�������ر 
اأي�ساً  ي���ح���ت���وي  ال���ن���ح���ل  م���ل���ك���ات 
وفيتامينات  غ��ذائ��ي��ة  عنا�سر  على 
مرّكبات  مثل  اجل��ل��د،  جتديد  تدعم 
ال���ن���ووي،  احل��م�����س   الفلفونويد، 
ح��م�����س ال��دي��ك��ان��وي��ك، الإن���زمي���ات، 
جم����م����وع����ة ه�����رم�����ون�����ات حم��������ّددة، 
ك��م��ا اأن���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
فيتامني   مثل  واملعادن   الفيتامينات 
 ،  B3 فيتامني ،  B5 فيتامني  ،B6 
والزنك،   ،  B1 فيتامني  ،  B2 فيتامني

وجميعها عنا�سر ممتازة  للب�سرة . 
وت�سري الدرا�سات اإىل اأن غذاء ملكات النحل ي�ساهم يف اإنتاج 
اأو  كب�سولته  500 ملجرام من  تناول  فعند  الكولجني، 
ربع ملعقة  منه يعمل على حت�سني الب�سر، كما اأن له تاأثرياً 
اأن  كما  منها،  والوقاية  العظام  ه�سا�سة  على علج  مفيداً 
اجل�سم  ق��درة  من  يعزز  بالفيتامني  D  والكال�سيوم  غناه 

على امت�سا�س الكال�سيوم واإيداعها يف بناء العظام . " 

ك�سف هوية �سحية حادث 
اجلاللة  ومكاملتها الأخرية

امل�سرية،  الوطن  �سحيفة  ك�سفت 
تتعلق  ج�����دي�����دة،  ت��ف��ا���س��ي��ل  ع����ن 
ال���ذي وقع  امل����رّوع،  ب��ح��ادث ال�سري 
ال�سحراوي،  اجلللة  طريق  على 

�سرقي م�سر.
ونقلت ال�سحيفة عن م�سدر اأمني 
احرتقت  ال��ت��ي  ال��ف��ت��اة  اإن  ق���ول���ه، 
�سيارتها تدعى اإميان نايل، وباأنها 

من حمافظة اجليزة.
اإمي��ان كانت يف  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
اجل��ون��ة، ووق���ع احل���ادث يف طريق 
ال����ع����ودة مل��ن��زل��ه��ا. ووق�����ع احل����ادث 
�سيارتها  تقود  اإمي��ان  كانت  عندما 
بالجتاه املعاك�س لطريق اجلللة 
ال�������س���ح���راوي، ب�����س��رع��ة ت��زي��د عن 
170 كيلو مرتا يف ال�ساعة، الأمر 
مبا�سرة  با�سطدامها  انتهى  الذي 
مع �سيارة نقل ثقيل اأخرى قادمة 
اإىل احرتاق  اأدى  يف طريقها، مما 
تفحم  ثم  ومن  بالكامل،  �سيارتها 
"الوطن"،  ذكرت  جثتها. وح�سبما 
ف��ق��د اأج����رت اإمي����ان ق��ب��ل احل���ادث، 
اأخربتها  بوالدتها  هاتفية  مكاملة 
الطريق،  يف  ت��اه��ت  اأن��ه��ا  خ��لل��ه��ا 
ال�سحور،  حت�سري  منها  وط��ل��ب��ت 
ي���وم الن�سف  ت��ن��وي ���س��ي��ام  لأن���ه���ا 
من �سعبان. وتعّرف اأقارب الأ�سرة 
على جثمان اإميان من خلل رقم 

ال�سيارة التي كانت تقودها.
واأثارت احلادثة التي مت ت�سويرها 
اأح���د الأ���س��خ��ا���س غ�سب  م��ن قبل 
التوا�سل  م���واق���ع  رواد  م���ن  ع���دد 
الجتماعي، الذين قالوا اإن الفتاة 
ولكن  النتحار"،  على  "اأقدمت 

دون اأي دليل يوؤكد ذلك الدعاء.

كندا تنظر بوقف منح لقاح 
اأ�سرتازينيكا ملن هم دون 55 عاما

ال�ست�سارية  ال���ل���ج���ن���ة  اأو������س�����ت 
للتح�سني  ال���ك���ن���دي���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
اأ�سرتازينيكا  ل��ق��اح  م��ن��ح  بتعليق 
للأ�سخا�س  لكوفيد19-  امل�ساد 
ال���ذي���ن ت��ق��ل اأع���م���اره���م ع���ن 55 

عاًما لأ�سباب تتعلق بال�سلمة.
ب�سرط  التو�سية  امل�سوؤولن  واأك��د 
عدم الك�سف عن هويتيهما لأنهما 
علنا  ال����ت����ح����دث  خم����ول����ني  غ�����ري 
ق��ب��ل الإع����لن ر�سميا ع��ن الأم���ر. 
التو�سية  اإط����ار  يف  الأم����ر  وي��ب��ق��ى 
مقاطعة  ل���ك���ل  م������رتوك  والأم��������ر 
ل.  اأم  ات���ب���اع���ه���ا  ل���ت���ق���رر  ك���ن���دا  يف 
وق���ال ال��دك��ت��ور ج��و���س رامي���ر من 
ال��ل��ق��اح��ات مبقاطعة  ع��م��ل  ف��ري��ق 
عدم  اك��ت�����س��اف  رغ���م  اإن���ه  مانيتوبا 
الإ�سابة  خ��ط��ر  يف  زي������ادة  وج�����ود 
ب�سكل  مرتبطة  دم��وي��ة  بجلطات 
اأوروبا،  يف  اأ�سرتازينيكا  بلقاح  عام 
فقد لوحظ اأثر جانبي نادر ولكنه 
خطري للغاية يف املقام الأول لدى 

الن�ساء ال�سابات يف اأوروبا.

فوائد غذاء ملكات النحل 
ت�ستحق كل التقدير ! 

غذاء ملكات النحل هو اإفراز حليبي يتم اإنتاجه من قبل عامالت النحل يف اخللية، 
ويتم تخ�صي�صه فقط كغذاء خا�ص بالريقة  التي يقع عليها االختيار لت�صبح ملكة 

غذائية  وقيم  كبرية  اأ�صرار  ذو  وهوغذاء  ورعايتها،  لتطويرها  امل�صتقبلية  اخللية 
عالية؛  الأنه يعّزز اجلوانب ال�صحية املختلفة، ويعالج امل�صاكل املر�صية . 

معينة  اأن��واع  مقاومة  على  قدرته  النحل  ملكات  لغذاء  ال�صحية  الفوائد  ت�صمل 
من ال�صرطان، خف�ص �صغط الدم، خف�ص م�صتويات  الكول�صرتول يف الدم، حماية 
ال�صيخوخة  تاأخري  اله�صمي،  اجلهاز  وا�صطرابات  االلتهابات  من  التقليل  الكبد، 
وامل�صاهمة يف  فقدان الوزن وتن�صيط الدورة الدموية .  الدكتورة يف علم التغذية 
والغذاء �صينتيا احلاج، تطلعك يف االآتي على فوائد غذاء ملكات النحل اخلارقة : 

طرق اأ�ضا�ضية ميكنك 
من خاللها تقليل خطر 

الإ�ضابة بال�ضرطان!
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�ش�ؤون حملية
حتت رعاية طحنون بن حممد اآل نهيان 

جامعة الإمارات وبلدية العني تعلنان خالل موؤمتر �سحفي افرتا�سي عن تنظيم الدورة ال�ساد�سة للموؤمتر العاملي للجيوفيزياء الهند�سية
والإقليمي العاملي  امل�ستوى  على  نوعها  من  الأوىل  هي  و  اجليوفيزياء  يف  البتكار  جائزة  يت�سمن  • املوؤمتر 

علمي ك�سريك  الأمريكية  ال�ستك�سافيني  اجليوفيزيائيني  جمعية  مب�ساركة  اأيام   4 وملدة  القادم  اأكتوبر   25 يبداأ  • املوؤمتر 

نظمتها جامعة زايد يف �صهر القراءة 

داخل الأ�سرة يومية  كعادة  القراءة  تعزيز  اإىل  تهدف  افرتا�سية  فعالية   20

البحثية واالإمنائية االأن�صطة  تدعم  حمطات   3

الزراعة وال�سالمة الغذائية: حمطات الأبحا ث تنفذ 28 م�سروعًا لتعزيز ال�ستدامة الزراعية والأمن الغذائي يف اإمارة اأبوظبي

•• العني - الفجر

طحنون  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
–ممثل  ن���ه���ي���ان  اآل  حم���م���د  ب�����ن 
تطلق  ال��ع��ني-  منطقة  يف  احل��اك��م 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  جامعة 
وب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة ال����ع����ني ال�������دورة 
ال���������س����اد�����س����ة ل����ل����م����وؤمت����ر ال���ع���امل���ي 
 25 م��ن  الهند�سية  للجيوفيزياء 
وحتى 28 اأكتوبر 2021،  وذلك 
اجليوفيزيائيني  جمعية  مب�ساركة 
ك�سريك  الأمريكية  ال�ستك�سافيني 
املوؤمتر  ذل����ك خ����لل  ع��ل��م��ي، ج����اء 
عقد  ال��ذي  الف��رتا���س��ي  ال�سحفي 
الأ����س���ت���اذ  ب��ح�����س��ور  الأول  اأم���������س 
– النائب  م����راد  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
بجامعة  العلمي  للبحث  امل�����س��ارك 
العليا  اللجنة  ورئ��ي�����س  الإم������ارات، 
معمر  الدكتور  والأ�ستاذ  للموؤمتر، 
العلوم  ك��ل��ي��ة  ك������راودة -ع��م��ي��د  ب���ن 
التح�سريية  ال���ل���ج���ن���ة  ورئ���ي�������س 
حيدر  الدكتور  والأ�ستاذ  للموؤمتر، 
بكر-اأ�ستاذ اجليوفيزياء التطبيقية 
اللجنة  ورئي�س  الإم���ارات،  بجامعة 
عدنان  وال�سيد  للموؤمتر   العلمية 
�سرف الها�سمي مدير اإدارة البيانات 

املكانية يف بلدية مدينة العني.
واأك����د ال��دك��ت��ور اأح��م��د م����راد: "اأن 
جامعة الإمارات تويل اأهمية ق�سوى 
للموؤمترات العاملية والدولية كدور 
تعزيز  يف  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي 

لنقل  ب��اع��ت��ب��اره��ا م���رك���زاً  ال��ع��ل��وم 
اأن  اإىل  ال��ع��ل��وم وامل��ع��رف��ة. م�����س��رياً 
ال�سابقة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل�����س��ارك��ة 
ت���زاي���د طردي  ك��ان��ت يف  ل��ل��م��وؤمت��ر 
ح��ي��ث ب��ل��غ��ت امل�����س��ارك��ة يف ال�����دورة 
 37 م��ن  اأك��رث  للموؤمتر  اخلام�سة 
دولة، اأي ما يقارب �سعف امل�ساركة 
الدكتور  واأو�سح  الأول.  املوؤمتر  يف 
الرئي�سيني  املتحدثني  ب���اأن   م���راد 
العلماء  من  كانوا  ال�سابقة  للدورة 
يف  واملتميزة  ال��ب��ارزة  وال�سخ�سيات 
املتحدث  ك����ان  ح��ي��ث  ال��ت��خ�����س�����س، 
املوؤمتر  اف��ت��ت��اح  جل�سة  يف  الرئي�س 
للجيوفيزياء  اخل���ام�������س  ال���ع���امل���ي 
�سهيل  املهند�س  معايل  الهند�سية 
وال�سناعة،  الطاقة  وزير  املزروعي 
اأن عدد البحوث التي ا�ستلمت  كما 
من قبل اللجنة العلمية يف املوؤمتر 
اأك�����رث م���ن 123،  الأخ������ري ب��ل��غ��ت 
ح�سب  بحثا   91 اخ��ت��ي��ار  مت  حيث 

ال�سوابط العلمية ال�سحيحة.
اكت�سب  امل����وؤمت����ر  ب�����اأن  اأ�����س����ار  ك��م��ا 
اأهمية علمية ومكانته عاملية خلل 
الع�سرة �سنني املا�سية ملا له من دور 
يف ت�سجيع الباحثني على امل�ستويني 
مناق�سة  ع���ل���ى  وال���ع���امل���ي  امل���ح���ل���ي 
اأح����دث احل��ل��ول امل��ب��ت��ك��رة يف جمال 

اجليوفيزياء الهند�سية.
اأ�����س����اد ع����دن����ان �سرف  م����ن ج��ه��ت��ه 
ال�سرتاتيجي  بالتعاون  الها�سمي 
ب��ني ك��ل م��ن ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 

وجامعة الإمارات يف �ستى املجالت 
عنها  نتج  وال��ت��ي  املختلفة  العلمية 
العاملي  للموؤمتر  امل�سرتك  التنظيم 
وذلك  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  ل��ل��ج��ي��وف��ي��زي��اء 
اأو����س���ع للبحث  ل��لن��ط��لق لآف�����اق 
وال���ت���ح���ل���ي���ل ل����ت����ق����دمي الأف���������س����ل 
ودع������م روؤي�������ة دول������ة الم����������ارات يف 
ب���ن���اء اق��ت�����س��اد م��ت��ن��وع ق���ائ���م على 
ال���س��ت��دام��ة. وال��ط��م��وح ه���ذا العام 
للموؤمتر  ال�������س���اد����س���ة  ال��������دورة  يف 
الهند�سية  ل��ل��ج��ي��وف��ي��زي��اء  ال��ع��امل��ي 
ملزيد من النجاح والريادة والتميز 
والدويل  القليمي  امل�ستويني  على 
ال�ساملة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��ع��زي��ز 

لعملية التنمية امل�ستدامة.
ومن جانبه اأو�سح الأ�ستاذ الدكتور 
معمر بن كراودة عميد كلية العلوم 
باأنه  التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س 
العاملية  ال�سحية  الأو�ساع  وب�سبب 
احلالية، ويف حالة ا�ستمرار القيود 
ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ح��رك��ة ال��ت��ن��ق��ل فقد 
اأو�ست كل من اللجنة التح�سريية 
وال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر على 
ال�ساد�س  العاملي  امل��وؤمت��ر  ي��ك��ون  اأن 
موؤمترا  الهند�سية  للجيوفيزياء 
هجينا  اأي  وح�����س��وري��ا،  اف��رتا���س��ي��ا 

.)Hybrid(
 وقال الدكتور معمر باأنه يف حالة 
ال�سحية  الأو�����س����اع  اإىل  ال���رج���وع 
املوؤمتر  ���س��ي��ن��اري��و  ف����اإن  الطبيعية 
احل�سوري قائم. ويف كلتا احلالتني 

للموؤمتر  الأولية  التح�سريات  فاإن 
ال�������س���اد����س ق���د اك��ت��م��ل��ت م���ن حيث 
ال�سيوف  ل����س���ت���ق���ب���ال  ال���ت���ه���ي���ئ���ة 
من  ال���ذي  واملخت�سني  والباحثني 
يقارب  ما  عددهم  يبلغ  اأن  املتوقع 
خمتلف بلدان  من  خمت�س   200
واأوربا،  املتحدة،  كالوليات  العامل: 
واليابان،  وال�����س��ني،  وا����س���رتال���ي���ا، 
واملناطق  اخل��ل��ي��ج  دول  م��ن  وع����دد 
وب��زي��ادة وا�سحة  امل��ج��اورة وغريها 
عن امل�ساركات يف الدورات ال�سابقة، 
التح�سريية  اللجنة  اأع�����س��اء  واأن 
املقرر.  التنظيم  بجدول  ملتزمني 
الأولية  التح�سريات  ب��اأن  مو�سحاً 
من  اكتملت  قد  ال�ساد�س  للموؤمتر 

النواحي الفنية والإدارية.
الدكتور  الأ����س���ت���اذ  اأ����س���ار  وب�����دوره   
ح�����ي�����د ب������ك������ر  رئ�����ي�����������س ال���ل���ج���ن���ة 
اأهمية  "باأن  ل��ل��م��وؤمت��ر:  ال��ع��ل��م��ي��ة 
تكمن  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  اجل���ي���وف���ي���زي���اء 
عن  للك�سف  ا�ستخدامها  ط��رق  يف 
�سطحية  التحت  الرتاكيب  مواقع 
على  تكون م�سدر خطر  قد  والتي 
بدون  وذل����ك  وامل��م��ت��ل��ك��ات  الأرواح 
اللجوء اإىل احلفر اأو تغيري معامل 
املوقع واأن هذه الطرق غري مدمرة 
ال��ع��دي��د من  ه��ن��ال��ك  واأن  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
ل�ستخداماتها  املختلفة  ال��ط��رق 
ح��ي��ث ت��وج��د ع��ل��ى الأق�����ل طريقة 
اأي موقع  واحدة تلئم خ�سو�سية 
اأهمية  " اإن  واأ���س��اف  اأي م��ك��ان.  يف 

يف  كبري  ب�سكل  ت��زداد  اجليوفيزياء 
جمالت البناء والبيئة والتحريات 
اأ�سبحت  حيث  والآث�����ار،  اجلنائية 
ب�����س��ك��ل ع����ام م���ن ال���ط���رق ال���ت���ي ل 
درا�سة  ع��ن��ه��ا يف  ال���س��ت��غ��ن��اء  مي��ك��ن 
وال�سناعية  املدنية  املن�ساآت  مواقع 
املياه اجلوفية  والبحث عن مواقع 
مهمة  اأداة  ت��ع��ت��رب  ك��م��ا  وغ���ريه���ا، 
ا�ستعمالها  اأن  ح��ي��ث  واأ����س���ا����س���ي���ة 
املكان  ويف  ال�����س��ح��ي��ح��ة  ب���ال���ط���رق 
اأ�سا�سية  معلومات  يعطي  املنا�سب 
امل�سمم.  للمهند�س  عنها  غنى  ل 
اجليوفيزيائي  امل�سح  ا�ستخدام  واأن 
البناءلأغرا�س  م��واق��ع  درا���س��ة  يف 
ب�سكل  تطور  ق��د  املدنية  الهند�سة 

كبري يف العقود الأخرية".
وقال  الدكتور بكر: "اإن  التحولت 
امل�سبوقة  العمرانية غري  والنه�سة 
ا�سدار  اإىل  اأدت  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
ق���رار م��ن دائ���رة ال�����س��وؤون البلدية 
الدرا�سة  باعتماد  اأبوظبي  ب��اإم��ارة 
اإلزامية  واعتبارها  اجليوفيزيائية 
رخ�س  ع���ل���ى  احل�������س���ول  ل���غ���ر����س 
البناء لأي م�سروع بناء يف الإمارة. 
ل��ق��د اأ���س��ب��ح م���ن ال�������س���روري جداً 

ال�سطحية  الطبقة  طبيعة  معرفة 
قواعد  اإر������س�����اء  ب���ه���دف  ل�����لإم�����ارة 
�سحيحة و�سلبة ت�ساعد املهند�سني 
يف ال��ت�����س��ام��ي��م وذل����ك ت��ف��ادي��اً لأي 
ق����د حت�سل  م��ف��اج��ئ��ة  اح���ت���م���الت 
اأن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر  م�ستقبًل".  
البتكار  ج��ائ��زة  يت�سمن  امل���وؤمت���ر 
اإطلقها  مت  التي  اجليوفيزياء  يف 
تعترب  وال���ت���ي    2017 ���س��ن��ة  يف 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
ال��ع��امل��ي والإق��ل��ي��م��ي وذل���ك متا�سيا 
ت�سجيع  يف  احل��ك��وم��ة  �سيا�سة  م��ع 
البتكار يف خمتلف املجالت، حيث 
الباحثني  ل��ك��اف��ة  م��ف��ت��وح��ة  ك��ان��ت 
وتطبيقات  ع��ل��وم  يف  والأك��ادم��ي��ني 
ال�ستمرار  و���س��ي��ت��م  اجل��ي��وف��ي��زي��اء 
ق���واع���د ونظم  ب��ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ح�����س��ب 
م��ن قبل جلنة علمية  اإع��داده��ا  مت 
اإىل  بالإ�سافة  عامليني.  خ��رباء  من 
ت��خ�����س��ي�����س ج���ائ���زة لأف�����س��ل بحث 
طلبي وذلك لت�سجيع الطلبة على 
اإىل  ترقى  علمية  ببحوث  امل�ساركة 
امل�ستوى العاملي حيث �سيتم اختيار 
اأف�سل ثلثة بحوث للطلبة خلل 

املوؤمتر.

•• دبي - الفجر

زايد  للقراءة، نظمت جامعة  الوطني  بال�سهر  احتفاًء 
هذه العام اأكرث من 20 فعالية افرتا�سية تهدف اإىل 
تعزيز القراءة كعادة يومية داخ��ل الأ���س��رة، ودع��م دور 
اأول��ي��اء الأم����ور  يف غ��ر���س ح��ب ال��ق��راءة ل��دى اأبنائهم 
العام  لهذا  ال��ق��راءة  �سهر  �سعار  حتت  وذل��ك  وبناتهم، 

تقراأ".  "اأ�سرتي 
وبهذه املنا�سبة، �سرح �سعادة الدكتور خالد اخلزرجي، 
الر�سيدة  القيادة  "تويل   : قائًل   ، زاي��د  مدير جامعة 
اهتماماً كبرياً بن�سر املعرفة وتر�سيخ القراءة يف ثقافة 
الأف��راد.  ويف هذا ال�سعي، نعمل على تعزيز م�ستويات 
اأهمية القراءة، ملا فيها من  التوعية بني طلبتنا حول 
اإقبالها  يف  اليوم  اأجيال  عنها  تغفل  قد  معرفية  كنوز 
دورنا  ف���اإن  ل��ذا  احل��دي��ث��ة،  التكنولوجيا  على  امل��ف��رط 
يتمثل يف حتفيزهم على املطالعة، وتهيئتهم للم�ستقبل 
ب�سكل متكامل لي�سبحوا ُملمني بجوانب متعددة من 

احلياة."

قّيمة  فر�سة  القراءة  �سهر  اأن  "كما  �سعادته:  واأ�ساف 
لتذكري وت�سجيع اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية 
واأ�سلوب  اأ�سا�سياً  ركناً  وجعلها  لأطفالهم  القراءة  على 
ال�سحيح  النمو  على  جمة  ف��وائ��د  م��ن  فيها  مل��ا  ح��ي��اة، 
ال�سغر  منذ  ال��ق��راءة  ب��اأن  الدرا�سات  تثبت  اإذ  للطفل، 
والفطنة  النباهة  من  عالياً  ح�ساً  الطفل  لدى  تخلق 

وقوة الرتكيز ". 
هذا و�سّلط عدد من الفعاليات التي قّدمتها اجلامعة 
ال�سوء على اأهمية الدور الذي يلعبه الآباء والأمهات 
املطالعة، حيث  بالقراءة وحب  �سغوف  تن�سئة جيل  يف 
تعليمية  ور�ساً  للطفولة"  املبكر  التعليم  "مركز  ق��ّدم 
عن بعد وجل�سات اأ�سبوعية للأهل تتناول اأجنح الطرق 
للقراءة التفاعلية للأطفال، وال�سرتاتيجيات الفعالة 

لتحويل القراءة اإىل عادة يومية داخل الأ�سرة. 
كما ونظمت اإدارة املكتبات وم�سادر التعلم يف اجلامعة 
تقراأ"  زايد  جامعة  "اأ�سرة  بعنوان  افرتا�سية  جل�سات 
بالقراءة  النا�سئني   ارتباط  تعزيز  كيفية  على  رك��زت 

ونّوهت باأهمية القراءة يف حتقيق التما�سك الأ�سري، 
الأك��ادمي��ي يف ور�سته  النجاح  رك��ز مكتب  وم��ن جهته، 
الف���رتا����س���ي���ة ع���ل���ى اجل����وان����ب ال��ن��ف�����س��ي��ة وال����ذك����اء 

على  ال��ذات��ي  التحفيز  �سبل  ومناق�سة  الج��ت��م��اع��ي،  
القراءة، والكتب امللهمة للقراء. 

•• اأبوظبي - الفجر

ك�سفت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سلمة الغذائية عن 
باإجراء  لها  التابعة  الزراعية  الأبحاث  حمطات  قيام 
الغذائية  ال�سلمة  يف  و  وحيوانياً  زراعياً  بحثاً   28
لتقييم  اأب��ح��اث  منها   ،2020 امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  خ���لل 
املناخ  لظروف  امللئمة  الزراعية  املحا�سيل  اأ�سناف 
العالية،  الإنتاجية  ذات  الأ�سناف  واختيار  وال��رتب��ة، 
الرتبة  النبات ودرا�سات  اأخرى تخ�س وقاية  واأبحاث 
والري والت�سميد، ف�سًل عن الأبحاث املت�سلة بتجربة 
الرثوة  بتنمية  اخلا�سة  والأب��ح��اث  حديثة،  تقنيات 
لتعزيز  وذل���ك  وال��دج��اج،  وامل��اع��ز  لل�ساأن  احليوانية 
ال�ستدامة الزراعية والأمن الغذائي لإمارة اأبوظبي.

وال�سلمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  ل���دى  وت��ت��وف��ر 
ال���غ���ذائ���ي���ة ث�����لث حم����ط����ات ل����لأب����ح����اث ال���زراع���ي���ة 
يف  الأوىل  العني،  مدينة  يف  منها  اثنتني  التطبيقية 
منطقة "ال�سلمات" والثانية يف منطقة "الكويتات"، 
بينما تقع حمطة الأبحاث الثالثة يف منطقة بني يا�س 
البحثية  الأن�سطة  املحطات  ه��ذه  وت��دع��م  باأبوظبي، 
والإمنائية للهيئة، من خلل تطوير وتبني التقنيات 
الزراعية امللئمة لبيئة ومناخ دولة الإمارات العربية 
مبتكرة  زراع��ي��ة  تقنيات  وت��ط��وي��ر  واإي���ج���اد  امل��ت��ح��دة، 
ومواجهة  املتاحة  للموارد  الأمثل  ال�ستخدام  ت�سمن 
ت��دار هذه  امل��ي��اه، حيث  امل��ن��اخ، ون��درة  حتديات الرتبة 
املحطات من ِقبل كادر عايل الكفاءة من ذوي اخلربة 
يف ا���س��ت��خ��دام الأ����س���ال���ي���ب الب���ت���ك���اري���ة وخ���ط���ط نقل 
اأنظمة  ذل��ك  يف  مبا  احلديثة،  الزراعية  التكنولوجيا 

الزراعية،  للآفات  املتكاملة  والإدارة  املتطورة،  ال��ري 
املحا�سيل  زراع��ة  وتطوير  النبات،  اأمرا�س  ومكافحة 

وتنمية الرثوة احليوانية.  
وق���د رك���زت حم��ط��ات الأب���ح���اث ال��ث��لث خ���لل العام 
املا�سي على 7 م�ساريع بحثية لتجربة وتقييم تقنيات 
وال��رثوة احليوانية وتربية  الزراعة  حديثة يف جمال 
مبتكرة  بل�ستيكية  اأغطية  تقييم  منها  الع�سل،  نحل 
تكنولوجيا  فعالية  م��دى  وتقييم  املحمية،  للبيوت 
ت�����رددات ال���رادي���و امل��ن��خ��ف�����س��ة مل��ع��اجل��ة امل���ي���اه املاحلة 
وتاأثريها على حما�سيل اخل�سروات واأنواع املحا�سيل 
التلقيح  ت��خ�����س  ت��ق��ن��ي��ات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأخ������رى، 
ال�سناعي والتلقيح ال�سائل، وم�سروع تربية وا�ستدامة 

نحل الع�سل يف اإمارة اأبوظبي.

 ك��م��ا رك����زت حم��ط��ات الأب���ح���اث ع��ل��ى م�����س��روع��ني يف 
بتقييم تطبيق نظم  الأول  يهتم  النبات  وقاية  جمال 
بينما  النخيل،  م��زارع  اإدارة  يف  اجلغرافية  املعلومات 
���ُس��ب��ك مانع  ا���س��ت��خ��دام  ك��ف��اءة  بتقييم  ال��ث��اين  ي��ه��ت��م 
احل�سرات يف تغطية جذع النخلة للوقاية من الإ�سابة 
اأبحاث  احل��م��راء، ويف جم��ال جت��ارب  النخيل  ب�سو�سة 
بني  اأب��ح��اث  حمطة  تعمل  والت�سميد  وال���ري  ال��رتب��ة 
يا�س على تطوير وبناء منوذج حملي للبيوت املحمية 
امللئمة لظروف املناخ ال�سحراوي بالتعاون مع اإدارة 
التنمية الريفية بجمهورية كوريا اجلنوبية، وتطوير 
بع�س  ل��زراع��ة  املغلقة  املائية  للزراعة  متكامل  نظام 

اأنواع الفواكه واخل�سراوات يف املناخ ال�سحراوي.
  6578 الثلث حوايل  الأبحاث  ويوجد يف حمطات 

�سجرة متنوعة منها 2916 �سجرة نخيل و 1992 
الغاف  م��ن  اأ�سجار  اإىل  بالإ�سافة  حم�سيات،  �سجرة 
والأك��ا���س��ي��ا الأ����س���رتايل وال�����س��در واجل��واف��ة والرمان 
اإدخال  على  الهيئة  حتر�س  حيث  وامل��اجن��و،  وال�سيكو 
اأن���واع ج��دي��دة م��ن  الفاكهة ال��ت��ي جت��ود يف الظروف 
املناخية للدولة وذات مردود اقت�سادي، ويركز امل�ستل 
اأن����واع �ستلت  واإدخ�����ال  ان��ت��خ��اب  ع��ل��ى  ال��ت��اب��ع للهيئة 
الفاكهة اجلديدة بعد تقييمها بحثياً ومن ثم العمل 
ع��ل��ى اإك��ث��اره��ا وب��ي��ع��ه��ا ل��ل��م��زارع��ني وح�����س��ب التقرير 
اإجمايل  بلغ  فقد   ،2020 املا�سي  للعام  الح�سائي 
منها  �ستلة    20281 ح��وايل  املباعة  ال�ستلت  ع��دد 
و4613 �ستلة اأ�سجار  فاكهة  اأ�سجار  �ستلة   15668

حرجية.

مق�صد مثايل للعائالت واالأ�صدقاء لتجربة 
اأم�صيات البحر االأبي�ص املتو�صط امللهمة

�سانت ريجي�س جزيرة ال�سعديات 
ي�ستعد لالحتفال بال�سهر الف�سيل

•• اأبوظبي- الفجر

 من الأجواء املريحة على �ساطئ البحر وال�سيافة العريقة، ا�ستعد منتجع 
فاخرة  رم�سانية  اإفطار  جت��ارب  لتقدم  ال�سعديات  جزيرة  ريجي�س  �سانت 
ومتنوعة بحيث متكن ال�سيوف من الحتفال بال�سهر الف�سيل �سمن اأرقى 

الأجواء وال�ستمتاع بفن ال�سيافة لهذا املنتجع ذات �سهرة عاملية.
اأوليا  مطعم  يف  مثالية  رم�سانية  باأوقات  والعائلت  الأ�سدقاء  �سيحظى 
املذهل الذي يتميز مبناظر بانورامية خلبة على اخلليج العربي ف�سًل 
فكرة  ا�ستوحيت  بت�ساميم ع�سرية.  وخارجية  داخلية  مناطق جلو�س  عن 
اأّولياً من تقاليد واأ�سلوب حياة منطقة البحر الأبي�س املتو�سط التي ت�ستهر 
بالألفة العائلية والروح الجتماعية املرتابطة واأ�سناف املاأكولت ال�سحية 

وال�سهية وذات اخليارات املتعددة.
ت�سمل  التي  املقبلت  من  متنوعة  مبجموعة  الغنية  التجربة  ه��ذه  تبداأ 
اله�س، و�سمان مغربي متبل ملفوف  باكورا  وبانري  الطازجة،  النية  الكبة 
اللذيذة  املغامرة  ت�ستمر  مبتكرة.  بطريقة  باذجنان  ومتبل  العنب  ب��اأوراق 
مع حمطات خدمة خم�س�سة للماأكولت املتو�سطية والعربية، والهندية، 
والباك�ستانية، وال�سريلنكية. يج�سد حلم بقر الواغيو املطبوخ ببطء ملدة 
12 �ساعة موهبة فريق الطهاة، بينما يعد حلم العجل امل�سوي مع طماطم 
ومتذوقي  ع�ساق  تهلم  و�سفة  الدقيقة  واخل�سروات  الكراث  و�سمر  الكرز 
�سمك  �سيغري  متكاملة.  رم�سانية  لتجربة  تتطلعون  ال��ذي��ن  الأط��ع��م��ة 
ال�سلمون املقرم�س املكون من �سبع بهارات ، والدني�س البحري ، و�سيادية 
�سمك القد ، ع�ساق املاأكولت البحرية ، يف حني اأن جلوتى تاوا كباب ، وحلم 

ا.  ال�ساأن ال�سغري مع اأرز اللوز ، والدجاج بالزبدة �ستجذب الآفاق اأي�سً

الفجرية الثقافية تطلق ناديًا 
لل�سينما لتعزيز الفكر الإبداعي

•• الفجرية- الفجر 

من   ، اأم�س  اأول  اأول  م�ساء  الثقافية،  الجتماعية  الفجرية  جمعية  اأعلنت 
مقرها بالفجرية، عن اإطلق "نادي الفجرية لل�سينما" الذي ياأتي يف اإطار 
ال�ساحة  اإثراء  اإىل  الرامية   ،2021 اخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية لعام 
الإمارات  دول��ة  مكانة  وتر�سيخ  الثقايف  احل��راك  ودع��م  الإم��ارات��ي��ة  الفنية 
كوجهة رائدة وممّيزة للثقافة والفن والإبداع على امل�ستوى العاملي، والتي 
تتما�سى مع الروؤية التنموية لدولة الإمارات خلل اخلم�سني عاماً املقبلة.  
ويهدف النادي اإىل تعزيز احل�س الفني لدى املبدعني يف املجال ال�سينمائي، 
ودعمها  املواهب  واإط��لق  واخل��ربات  للكفاءات  الثقايف  العطاء  اآف��اق  وفتح 
وت�سليط ال�سوء على التجارب الفنية املتميزة والأفلم اجلادة، والحتفاء 
اأنواع الفنون الب�سرية والأدائية للم�ساهمة يف التثقيف الفكري  مبختلف 
والفني ملختلف فئات و�سرائح املجتمع. وقال �سعادة خالد الظنحاين رئي�س 
جمل�س اإدارة اجلمعية: "اإن ال�سينما ملهمة ال�سعوب ومراآة حلالها واأحوالها 
اأن  ارتاأينا  الفكر الإبداعي، وقد  املعرفة وتنمي  وطاقة خلقة تنري دروب 
للمجتمع  و�سينمائية  ثقافية  ر�سائل  حتمل  فكرية  كمبادرة  النادي  نطلق 
على  والنفتاح  الثقايف  الوعي  اآف��اق  تو�سيع  بهدف  اأي�ساً  وال��دويل  املحلي، 
الآخر والتلقح احل�ساري بني الأمم". واأكد الظنحاين اأن دولة الإمارات 
الثقافية  اأبدت هياكلها  قدمت مثاًل واع��داً وم�سرفاً يف حقول الفن حيث 
وموؤ�س�ساتها املجتمعية تقديراً كبرياً لل�سينما ودورها يف التنمية الثقافية 
والبناء الجتماعي. لفتاً اإىل اأن ن�ساطات النادي �ستكون باإ�سراف املخرجة 
اأكرث  منذ  تعمل يف هذا احلقل  التي  الغامن  الإماراتية جنوم  ال�سينمائية 
يف  و�ساركت  عديدة  �سينمائية  جوائز  على  واحلا�سلة  عاماً  ع�سرين  من 
جلان حتكيم العديد من املهرجانات العربية والدولية. من جهتها، اأفادت 
"�ستبداأ  النادي:  على  العامة  امل�سرفة  الغامن  جنوم  ال�سينمائية  املخرجة 
ن�ساطاتنا يف الأيام الأوىل من �سهر اأبريل املقبل با�ست�سافة املخرج الإماراتي 
عبداهلل خليفة الكعبي وفيلمه الق�سري الأول "الفيل�سوف"، ويتبع العر�س 
الإنتاجية  الظروف  الفيلم وعن  املخرج عن جتربته يف �سناعة  نقا�س مع 
واأ�سافت:  اخلليج".  منطقة  يف  الأف��لم  �سناعة  تواجه  التي  والتحديات 
نادي الفجرية لل�سينما على عرو�س الأفلم ومناق�ستها  برنامج  "�سريكز 
�ستى  من  املخت�سني  وا�ست�سافة  ال�سينمائية  احل��وارات  وعلى  �سناعها  مع 
ال�سينمائي من خمرجني ومنتجني وكّتاب وممثلني وفنيني  العمل  فروع 
وغريهم، كما �سيعمل على تقدمي عرو�س اأفلم غري عربية بهدف تنويع 
الربنامج وتقدمي جتارب متعددة الثقافات واللغات واملو�سوعات والق�سايا 
لكي يتمكن اجلمهور من الطلع على املزيد من التجارب ال�سينمائية غري 
الوقت  يف  افرتا�سي  ب�سكل  �سينطلق  الربنامج  اأن  اإىل  واأ�سارت  ال�سائدة". 
الراهن نظراً لظروف اجلائحة التي حتتم التباعد اجل�سدي و�سيتم النظر 

م�ستقبًل يف اإمكانية العرو�س احلية يف مقر اجلمعية.



طيف التوحد واليوم العاملي
يعترب يوم الثاين من اإبريل من كل عام يوم التوحد العاملي، وبهذه 
اأم واأب يعاين ابنهما من طيف التوحد واإىل كل  املنا�سبة حتية لكل 

من يعمل مع هوؤلء الأطفال.
منذ  م�سميات  بعدة  التوحد  طيف  م�سطلح  ا�ستخدام  م��ر  وق��د       
هذه  وم��ن  كانر،  ليو  العامل  الطبيب  يد  1943على  ع��ام  اكت�سافه 
امل�سميات الطفل الجرتاري وطفل الأوتيزم وطفل التوحد واأخريا 
طفل طيف التوحد طبقا لتعريف اجلمعية الأمريكية لعلم النف�س 
2013.      وطيف التوحد هو ا�سطراب منائي يولد به الطفل، ومل 
، رغم  اأكيدة حلدوثه  اإىل الآن لأ�سباب  تتو�سل الدرا�سات والبحوث 
تطور الأ�ساليب العلجية والأجهزة الطبية املتقدمة، لذلك فلم يتم 

اكت�ساف علج �ساف لهذا ال�سطراب.
    ومن اأهم مايتميز به طفل ا�سطراب طيف التوحد قبل الثلث 
الب�سري،  التوا�سل  يف  و�سعوبة  املبالة  عدم  هو  العمر،  من  �سنوات 
وتكتمل  التوحد  لطيف  املبكر  للكت�ساف  و�سمات  ع��لم��ات  وه��ذه 
هذه  واأه��م  �سنوات،  ث��لث  الطفل  يبلغ  عندما  وال�سمات  العلمات 
العلمات وال�سمات �سعوبات يف التفاعل الجتماعي واملتمثلة يف عدم 
الآخرين  الجتماعي مع  التوا�سل  وعدم  والعزلة  بالآخرين  املبالة 
وعدم فهم الإمياءات وعدم القدرة علي التوا�سل الب�سري. كما يت�سم 
هوؤلء الأطفال بحركات منطية متكررة ل�ستخدام الأ�سياء والرتديد 
وامل�ساداة  لبع�س العبارات و اللتزام بروتني معني اأو اأمناط �سكلية 
غري  اهتمامات  على  والرتكيز  اللفظي  وغري  اللفظي  ال�سلوك  من 
ح�سية  وا�سطرابات  مب�سكلت  الأطفال  ه��وؤلء  يت�سم  كما  طبيعية، 
والب�سرية  ال�سمعية  للمثريات  ال�ستجابة  على  القدرة  عدم  ت�سمل 
اأو  �سمم  م��ن  يعاين  ك��اأن��ه  الطفل  يبدو  وق��د  واللم�سية،   وال�سمية 
كف ب�سري على الرغم من اأنه ل يعاين من اأي م�سكلت ع�سوية.      
ومن اأهم امل�سكلت التي  تواجه اأولياء الأمور و العاملني مع اأطفال 
ا�سطراب طيف التوحد هو الت�سخي�س، وذلك لتداخل بع�س �سمات 
الأخ���رى مثل  الإع��اق��ات  �سمات  بع�س  م��ع  التوحد  ا���س��ط��راب طيف 
التوا�سل  وا�سطراب  الطفولة،  وف�سام  وال�سمعية  العقلية  الإعاقة 
و�سعوبات التعلم. ولكي ن�سل اإىل الت�سخي�س ال�سليم يجب اأن يكون 
و  التوحد  ا�سطراب  بني  الفارقي  للت�سخي�س  كاملة  معرفة  هناك 
الت�سخي�س طبيب مخ  ي�سارك يف  اأن  ال�سابقة، حيث يجب  الإعاقات 
تربية  اخت�سا�سي  و  نف�سي  اخت�سا�سي  و  اأطفال  وطبيب  واأع�ساب 
خا�سة والتاأكيد على وجود ويل الأمر لإبداء ملحظاته على الطفل، 
ولبد اأن ياأخذ الت�سخي�س الوقت الكايف للتاأكد من هذا ال�سطراب 
وهناك بع�س الربامج التي اأثبتت فعاليتها يف حت�سني �سلوك هوؤلء 
تعديل  فكرة  على  تقوم  والتي  ال�سلوكية  ال��ربام��ج  ومنها  الأط��ف��ال، 
ال�سلوك، كذلك الربامج العلجية احلديثة التي تقوم على التكامل 
جميع  وتكامل  بربط  يقوم  الع�سبي  اجلهاز  اأن  اأ�سا�س  على  احل�سي 
والتوازن  واللم�س  والب�سر  وال�سمع  ال�سم  حوا�س  مثل  الأحا�سي�س 
العلج قائم علي حتليل هذه الحا�سي�س،  النوع من  والتذوق وهذا 
ومن ثم العمل علي توازنها ومن الربامج التي اثبتت اأي�سا فاعليتها 

برنامج تيت�س وبرنامج بيك�س.
                          وكل عام و اأبناوؤنا من اأطفال طيف التوحد يف اأف�سل 

الأحوال واأ�سعد الأوقات.
                             دكتور اإبراهيم عبد العال �صامل
                             ا�صت�صاري الرتبية اخلا�صة والتوحد
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احلياة،  قيد  على  ال�صرطان  مر�صى  من   %50 يظل   
اأخرى  �صنوات   10 ملدة  الطبية،  التطورات  بف�صل 

مبجرد ت�صخي�ص اإ�صابتهم بهذه احلالة.
ومع ذلك، هناك اجراءات ميكن اتباعها لتقليل خطر 

االإ�صابة باملر�ص يف املقام االأول.
اأول  اإن  ال�صرطان،  الأبحاث  العاملي  ال�صندوق  وقال 
خماطر  لتقليل  به  القيام  �صخ�ص  الأي  ميكن  �صيء 

االإ�صابة بال�صرطان هو "اأن يتمتع بوزن �صحي".

الوزن ال�صحي
اإىل  ���س��ح��ي  وزن  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ي������وؤدي  اأن  مي��ك��ن 
ال�سرطانات": �سرطان  12 نوعا من  "حمايتك من 
الأمعاء والثدي واملرارة والكلى والكبد والفم واملريء 

واملبي�س والبنكريا�س والربو�ستات واملعدة والرحم.
كمية  ب��ني  "توازن"  مبثابة  ال�سحي  ال���وزن  ويعترب 
التي  ال���ط���اق���ة 
ت�ستهلكها 
)اأي ما 

ال��ت��ي حترقها )ل��وظ��ائ��ف اجل�سم  ت��اأك��ل��ه(، وال��ط��اق��ة 
وممار�سة الن�ساط البدين(.

وقالت منظمة اأبحاث ال�سرطان العاملية: "اإذا اأكلت اأو 
�سربت اأكرث مما يحتاجه ج�سمك، ف�سيزداد وزنك".

والعك�س �سحيح اأي�سا، 
ت�ستهلك،  مما  اأك��رث  طاقة  حرقت  اإذا  اأن��ك  يعني  ما 

ف�ستفقد الوزن.
�سعرة   2500 زه����اء  اإىل  ال���ع���ادي  ال��رج��ل  وي��ح��ت��اج 
حرارية يوميا، بينما حتتاج املراأة نحو 2000 �سعرة 

حرارية يوميا.

- ملاذا ترتبط زيادة الوزن بال�صرطان؟
تفرز اخلليا الدهنية هرمون الإ�سرتوجني. وميكن 
الزائد  الإ���س��رتوج��ني  ي��زي��د  اأن 
م�����ن خ����ط����ر الإ�����س����اب����ة 
ب�����������س�����رط�����ان ال�����ث�����دي 
على  وي�سجع  وال��رح��م، 

منو الورم.
وميكن اأن يوؤدي تخزين 
ال��ده��ون يف  الكثري م��ن 
مقاومة  اإىل  اجل�������س���م 
"ما ي�سجع  الأن�سولني، 
اجل�������س���م ع���ل���ى اإن����ت����اج 
النمو".  ه���رم���ون���ات 
ت���ع���زز  اأن  ومي�����ك�����ن 
امل�ستويات العالية من 
ه���ذه ال��ه��رم��ون��ات "منو 

اخلليا ال�سرطانية".
وحت��ف��ز زي����ادة ال��ده��ون يف 
داخل  اللتهابية  ال�ستجابة  اأي�سا  اجل�سم 
اأي�����س��ا اخلليا  اأن حت��ف��ز  اجل�����س��م، وال���ت���ي مي��ك��ن 

ال�سرطانية على النق�سام.
واأ�ساف ال�سندوق العاملي لأبحاث ال�سرطان: "قد 
تدعم هذه ال�ستجابة اللتهابية جمموعة متنوعة 

من ال�سرطانات املختلفة املرتبطة بال�سمنة".

حتّرك اأكرث
ملدة  ال��ب��دين  الن�ساط  مبمار�سة  البالغون  ين�سح 
اأن  وميكن  اأ�سبوع.  كل  الأق��ل  على  دقيقة   150
الدراجات  ورك����وب  ال�����س��ري��ع  امل�����س��ي  ذل���ك  ي�سمل 
والأعمال املنزلية والب�ستنة وال�سباحة والرق�س.

خماطر  م��ن  ال��ت��م��اري��ن  تقلل  ك��ي��ف   -

االإ�صابة بال�صرطان؟
اأن  ميكن  املنتظم  الن�ساط  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  ت�سري 
ي�ساعد يف احلفاظ على م�ستويات الهرمونات �سحية، 

وبالتايل تقليل اللتهاب يف اجل�سم.

اعتبارات غذائية
لتقليل خطر الإ�سابة بال�سرطان، يو�سي 

ال�سندوق العاملي لأبحاث ال�سرطان مبا 
يلي:

احل�����ب�����وب  م�������ن  امل�������زي�������د  ت�������ن�������اول   •
واخل�سروات والفواكه والبقوليات.

احلرارية  ال�����س��ع��رات  ذات  الأط��ع��م��ة  جت��ن��ب   •
العالية.

واملعاجلة. احلمراء  اللحوم  ا�ستهلك  من  • احلد 
بال�سكر. املحلة  امل�سروبات  ا�ستهلك  من  • احلد 

الكحول. ت�سرب  • ل 
وحذرت اجلمعية اخلريية للوقاية من ال�سرطان من 
اأن الأطعمة عالية ال�سعرات احلرارية ميكن اأن ت�سهم 

يف ال�سمنة -
عامل خطر للإ�سابة بال�سرطان.

وت�سمل الأطعمة عالية ال�سعرات احلرارية:
واحللويات. • ال�سوكولتة 

• الب�سكويت.
• البوظة.

املقلي  الدجاج  اأو  الربغر  مثل  ال�سريعة  • الوجبات 
اأو البطاط�س املقلية.

• املعجنات.

ين�صح مبمار�صة الريا�صة ملدة 150 دقيقة على االأقل كل اأ�صبوع

طرق اأ�سا�سية ميكنك من خاللها تقليل خطر الإ�سابة بال�سرطان!

للتوتر م�صادر  اأي  عالج   .1
احلديثة  ل��ل�����س��غ��وط  اأم����ع����اوؤن����ا  ت�����س��ت��ج��ي��ب 
خلطر  بها  ت�ستجيب  التي  نف�سها  بالطريقة 

حقيقي.
الوجبة  اأم��ع��اوؤك معاجلة  ل��ذا، بينما حت��اول 
التوتر  ه��رم��ون��ات  ف���اإن  للتو،  تناولتها  ال��ت��ي 
بعيدا  ال��دم  يحاول حتويل  اأن ج�سمك  تعني 
ك��ج��زء من  ال��ع�����س��لت،  الأم����ع����اء واإىل  ع���ن 
والنتيجة؟  ال��ه��روب.  اأو  للقتال  ال�ستجابة 
انتفاخ وع�سر ه�سم واأمل وغثيان ورمبا حتى 

القولون الع�سبي.
حاول معاجلة اأي م�سدر من م�سادر التوتر، 
العمل،  يف  مكتبك  عن  بعيدا  الغداء  وتناول 

وجعل اأوقات الوجبات جتربة مريحة.
وميكن اأن ت�ساعدك اليوغا والتاأمل والتدليك 

على ال�سرتخاء.

"اإب�صوم" بحمام  ا�صتمتع   .2
اأن  وميكن  طبيعيا،  مرخيا  املغني�سيوم  يعد 
يرتبط الإم�ساك اأحيانا بانخفا�س م�ستويات 

املغني�سيوم.
اخل�سروات  ع��رب  املغني�سيوم  ت��ن��اول  مي��ك��ن 
ال���ورق���ي���ة وال��ف��ا���س��ول��ي��ا وال���ع���د����س، وح����اول 
ميكن   - "اإب�سوم"  اأم�����لح  يف  ال���س��ت��ح��م��ام 
يف  امل��وج��ود  املغني�سيوم  امت�سا�س  جل�سمك 

الأملح من خلل ب�سرتك.

االألياف من  الكثري  جتنب   .3
من  ا�ستهلكنا  زي���ادة  منا  ُيطلب  م��ا  ك��ث��ريا 
الألياف اإذا كنا نعاين من م�ساكل يف اجلهاز 

اله�سمي، 
ولكن الإفراط يف تناول األياف احلبوب ميكن 

اأن يزيد الأعرا�س �سوءا.
ابتعد عن اخلبز الأ�سمر وحبوب الإفطار واأي 

�سيء م�سنوع من دقيق القمح الكامل.
وتبني اأن تعديل النظام الغذائي يخفف من 
النتفاخ  مثل  اله�سمي  اجلهاز  ا�سطرابات 
مر�سى  ل�����دى   40% اإىل  ت�����س��ل  ب��ن�����س��ب��ة 
اأن يكون  ال��ع�����س��ب��ي، ل��ذل��ك مي��ك��ن  ال��ق��ول��ون 

مفيدا لك اأي�سا.

اجليدة البكترييا  باأخذ  ابداأ   .4
ميكن اأن ت�ساعد املكملت البكتريية الودية اأو 
"اجليدة" على اله�سم، وت�ساعد يف مواجهة 
الآثار ال�سلبية للبكترييا ال�سيئة يف اأمعائك.

واأظهر العديد من الدرا�سات اأنها قد ت�ساعد 
مثل  الع�سبي،  القولون  اأعرا�س  تخفيف  يف 
ال�سمر  والنتفاخ.وُي�ستخدم  والغازات  الأمل 
انتفاخ  تخفيف  يف  للم�ساعدة  ق���رون  ل��ع��دة 
مكمل  ت���ن���اول  اأو  ك�����س��اي  ا����س���رب���ه  ال���ب���ط���ن: 

غذائي.
حماربة  يف  النعناع  زي��ت  ي�ساعد  اأن  ومي��ك��ن 
الت�سنج  ال��ع�����س��ب��ي، م��ث��ل  ال��ق��ول��ون  اأع���را����س 
اإرخاء  ط��ري��ق  ع��ن  يعمل  فهو   - الن��ت��ف��اخ  اأو 

ع�سلت الأمعاء.
الهرمونية الدورة  من  التحقق   .5

بالنتفاخ  ال��ن�����س��اء  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�����س��اب 
والإم�����س��اك ع��ن��دم��ا ي��ح��ني موعد 

الدورة، اأو احلمل.
ويحدث هذا عندما ت�سل اإىل 
ذروة هرمون الربوج�سرتون، 
اإب���ط���اء  اإىل  مي���ي���ل  وال��������ذي 
عملية اله�سم، ما يجعل كل 

�سيء بطيئا.
ومي��ك��ن ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى اأي 
بالبقاء  هرمونية  عقبات 
ن�سيطا - ت�ساعد التمارين 
حتفيز  يف  ال���ري���ا����س���ي���ة 
الطبيعية  الن��ق��ب��ا���س��ات 
يف الأمعاء - اتبع نظاما 
وا�سرب  �سحيا،  غذائيا 

الكثري من ال�سوائل.

جيدا رطبا  ابق   .6
وا�سحا،  الأم������ر  ي���ب���دو 

وهو   - الإم�������س���اك  ل��ك��ن 
 - ل��لن��ت��ف��اخ  رئي�سي  �سبب 

ميكن اأن يحدث ب�سبب �سيء 
كمية  ���س��رب  ع���دم  م��ث��ل  ب�سيط 

ال�سوائل.ا�ستهدف  م��ن  ك��اف��ي��ة 
امل���اء يوميا،  م��ن  ل��رت   1.5 ���س��رب 
والكحول  ال���ك���اف���ي���ني  م����ن  وق���ل���ل 

وامل�سروبات الغازية اأو ال�سكرية.

املعـــدة! انتفـــاخ  ملــنع  بريئـــة  حـــيل   6
عادة ما يرتبط االنزعاج وال�صعور باالمتالء يف البطن باالنتفاخ، باالإ�صافة اإىل زيادة حجم املعدة.

ويرتبط عدد من احلاالت اخلطرية مثل القولون الع�صبي اأو الداء البطني باالنتفاخ، ولكن هذا يحدث يف حاالت نادرة. 
فكيف متنع معدتك من االنتفاخ؟.
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العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 92
ليكن معلوما للجميع بان ال�سادة / ورثة ال�سيد/ حممود ح�سني حممود �سامل الرئي�سي ، وميثلهم 
ال�سيد/ ح�سن حممود ح�سني حممود الرئي�سي - اإماراتي اجلن�سية مبوجب قرار يف ملف الرتكة 
رقم 2020/107 )حمكمة عجمان ال�سرعية( ، يرغب يف ت�سجيل كامل ح�ستهم البالغة 100% وذلك 
اىل ال�سيد/ علي عبداهلل ح�سني نا�سر عبودي ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة ، يف الرخ�سة 
امل�سماة )نينوى ملقاولت التك�سية والر�سيات( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
لخر.   الرخ�سة  �ساحب  تنازل  ال�سارقة.  يف  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )518935(
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�سم ال�سركة : مري انور للخدمات الفنية - �ص ذ م م  
القانوين : ذات م�سوؤولية  ال�سكل  202 ملك عبداهلل احمد حممد -  العنوان : مكتب 
 1137186  : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   710153  : الرخ�سة  رق��م   ، حم��دودة 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
  2020/12/22 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2020/12/22
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ص ايه ام لتدقيق 
914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع  العنوان : مكتب رقم  احل�صابات 
 04-2973071 2973060-04  فاك�س :  ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خلل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله 
حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ص   - الفنية  للخدمات  انور  مري  لت�سفية 
2020/12/22 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  دب��ي ب��ت��اري��خ  
2020/12/22 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
 اعـــــــالن       

ان�س  ال�سيد/   : والت�سديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
حنني ، اجلن�سية : املغرب ، وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 
100% يف ال�سم التجاري كافترييا وفطائر رمي ال�سام ، ن�ساط الرخ�سة بيع الوجبات اخلفيفة 
)كافترييا( ، جتهيز وتقدمي الفطائر ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان 
الإقت�سادية  التنمية  دائ���رة  يف   2010/2/23 بتاريخ  ال�����س��ادر   605242 رق��م  مهنية  رخ�سة 
بخورفكان. اىل ال�سيد/ �سجري �سديق كاتانتاكات - اجلن�سية : الهند ، والذي يرغب بتغيري 
الوجبات اخلفيفة  بيع  الرخ�سة  ن�ساط   ، ال�سام  التجاري من كافترييا وفطائر رمي  ال�سم 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  مطعم.    : الرخ�سة  ن�ساط   ، املعل  فلج  مطعم  اىل  )كافترييا( 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العلن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�ضة حممد علي

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

 اعالن بالن�ضر
 اعالن �ضحيفة الطعن رقم 2021/6 التما�س 

بوكالة املحامي / جمعة مليح 
اىل / 1- اخلليج العاملية لل�ست�سارات الهند�سية 

ليكن معلوما لديكم بان احلكم ال�ستئناف رقم 2020/763 جتاري ال�سادر 
الطاعن/  ط��رف  م��ن  بالنق�س  عليه  الطعن  مت  ق��د   2020/12/29 بتاريخ 
ايداع  وعليكم  اع��له  اليه  امل�سار  الطعن  يف  ال��زرع��وين،  علي  عقيل  حممد 
وبامل�ستندات  عنكم  املوكل  املحامي  توكيل  ب�سند  م�سفوعة  بدفاعكم  مذكرة 
التي يرى تقدميها لدى مكتب ادارة الدعوى يف موعد اق�ساه خم�سة ع�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
ليلى حممد ال�ضكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

 المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

جتاري   AJCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000549/ 
اإىل املحكوم عليه : نا�سر ح�سن حممد علي  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ا�سامه بن حممد �سعيد بن حممد كامل - اجلن�سية : �سعودي  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف : 1139274.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�ضي / عبداهلل املر�ضدي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2020 /0003527 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / نوال عبداهلل مبارك ي�سلم العمرو   9127957  
اأعله  نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/2/18 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

ل�سالح مرمي حممد حممود حممد ال�سناين بالتايل :  ن�س احلكم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اجمايل وقدره 
املبلغ  هذا  على  القانونية  للفائدة  بالإ�سافة   - درهم  الف  و�ستون  وخم�سة  مائتان  درهم   265000
بواقع 4% من تاريخ الدعاء وحتى ال�سداد التام على األ تتجاوز ا�سل الدين مع الر�سوم وامل�ساريف 

وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة - ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  
حكما قابل لل�ستئناف خلل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�ضي/ يحيى عبداجلبار العاين 
حمكمة ال�ضارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001812 يف  الدعوى رقم

اأبراج  اإىل املدعي عليه : بثينة حممد الطوالبة  - جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�سارقة منطقة النهدة 
�سحارى الربج رقم 4 الطابق 8 �سقة رقم 20  

نعلمكم اأن املدعية زبيدة جا�سم املازمي قد اأقامت الدعوى املذكورة وتطالب بالتي :  اأول / الت�سريح بقيد 
، ثانيا / الزام ا ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  الدعوى واإعلن املدعي عليها ب�سورة منها 
21400 درهم باقي التعاب املتفق عليها مبوجب اتفاقية التعاب.  ثالثا / الزام املدعي عليها بان توؤدي 
بالر�سوم  عليها  املدعي  الزام   / رابعا  للمحكمة(.   املدعية  دفعتها  التي  )الر�سوم  درهم   765 وقدره  مبلغ 
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/4/5 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  وامل�ساريف.  
 ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى(  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام 

من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/28  م   

مكتب اخلدمات الق�ضائية      
حميد عبداهلل ال�ضعيدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000991 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :  كيه بي �سليم امبوري  
 - الإحتاد  �سارع   -  210 - مكتب  الثاين  الطابق   - املل  برج حممد   - ال�سارقة    : الإقامة  جمهول حمل 

ال�سارقة النهدة.   اعلن بالن�سر باللغتني العربية والجنليزية 
بناء على طلب املدعية / �سم�ساد الرحمن عبدالوهاب يف الدعوى املذكورة اأعله فاإنه قد اقام الدعوى 

- الزام املدعي عليه مببلغ 6000 درهم والزامه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/4/13 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 18( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/29   

مكتب اخلدمات الق�ضائية      
احمد حممد احمد ال علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �ضايف زين خان   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000352/ 

اإىل املحكوم عليه : �سايف زين خان 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ املوؤمن ملقاولت النجارة امل�سلحة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 47430 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعلنكم بهذا   /

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 /0000865 يف  الدعوى رقم

اىلاملدعي عليه / علء الدين حممد �سفوح املدر�س - �سوري اجلن�سية  
نعلمكم باأن املدعي / حممد مازن عبد الغالب البر�س اخرى / اجلن�سية   

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة  320956 
لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام حمكمة ال�سارقة ، حمكمة التنفيذ املدنية املوافق 
ال�ساعة  لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال 
غيابكم.   يف  القانونية  الإجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل 

حرر بتاريخ  2021/3/23  - حرر بوا�سطة املوظف 
مركز ال�سعادة املتعاملني 

القا�ضي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�ضارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
 اإخطار عديل 

 رقم الت�ضديق 2021/1624  
املخطر : بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود وميثلها بالتوقيع ال�سيد/ كمال �سالح �سرحان - فل�سطيني 
اجلن�سية ، مبوجب الوكالة القانونية رقم 2018/1/49717 ، العنوان : راأ�س اخليمة - الظيت اجلنوبي - بناية 

ماجد الفطيم - رقم الهاتف املتحرك 0505527981 
املخطر اليه : اأبهيل�س راجو جافان راجو - هندي اجلن�سية وعنوانه : اإمارة اأبوظبي - �سارع حممد بن زايد - بالقرب 

من مطعم �ساغر - فيل رقم 3 - طابق رقم 1 ، رقم الهاتف املتحرك : 0553954059 و 0526476256
املو�صوع : اإخطار ب�صداد مبلغ وقدره 73. 66،112 درهم اإماراتي 

، لننبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ  اإ�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود نوجه هذا الإخطار اليكم  اإت�س  نحن يف بنك 
وقدره 73. 66،112 درهم اإماراتي ، قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة 
بعقد متويل املركبة هوندا�سي ار يف  ، لون اأحمر ، �سنة ال�سنع 2012 ، و�سف املركبة ا�ستي�سن ، رقم اللوحة 83735 

خ�سو�سي 6 ابوظبي واملمولة ل�ساحلكم. 
اإماراتي  66،112 درهم   .73 وحر�سا منا على العلقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ  لذا: 
اإلينا وذلك يف موعد اأق�ساه �سبعة اأيام من تاريخ تبليغكم بهذا الإخطار واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ اإجراءات بيع 

املركبة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فوائد ور�سوم وم�ساريف. 
املخطر / كمال �ضالح �ضرحان 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
 اإخطار عديل 

 رقم الت�ضديق 2021/3917  
نيبايل   - نيوباين  كومار  ال�سيد/راج  بالتوقيع  وميثلها  امل��ح��دود  الو���س��ط  ال�سرق  �سي  بي  اإ���س  اإت�س  بنك   : املخطر 
 - الظيت اجلنوبي   - راأ���س اخليمة   : العنوانها   ،  2018/1/49750 رقم  القانونية  الوكالة  ، مبوجب  اجلن�سية 

بناية ماجد الفطيم - رقم الهاتف املتحرك 0566820436 
املخطر اليه : فابيو مريكانتى - اإيطاليا اجلن�سية وعنوانه : اإمارة ابوظبي - �سارع �سانيل - بالقرب من بنك ابوظبي 

الأول - برج مازوون - الطابق رقم 7 - �سقة رقم 703 - رقم الهاتف املتحرك 0529199828   
املو�صوع : اإخطار ب�صداد مبلغ وقدره 95. 47،269 درهم اإماراتي 

، لننبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ  اإ�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود نوجه هذا الإخطار اليكم  اإت�س  نحن يف بنك 
وقدره 95. 47،269 درهم اإماراتي ، قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة 
بعقد متويل املركبة هاريل ديفيد�سون ، لون ف�سي ، �سنة ال�سنع 2019 ، و�سف املركبة دراجة نارية ، رقم اللوحة 

ل�ساحلكم.  واملمولة  اأبوظبي   4 نارية  دراجة   90263
اإماراتي  47،269 درهم   .95 وحر�سا منا على العلقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ  لذا: 
اإلينا وذلك يف موعد اأق�ساه �سبعة اأيام من تاريخ تبليغكم بهذا الإخطار واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ اإجراءات بيع 

املركبة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فوائد ور�سوم وم�ساريف. 
املخطر /راج كومار نيوباين  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�سم ال�سركة : مطعم �صالد بوتيك - ذ م م  
العنوان : حمل رقم G06 ملك مرا�س العقارية - الو�سل - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية 
 1301250  : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   788857  : الرخ�سة  رق��م   ، حم��دودة 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/2/11 وعلى  بتاريخ  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب   2021/2/11
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ال�صارد لتدقيق احل�صابات 
119 ملك ال�سيخ ح�سر بن مكتوم ال  واال�صت�صارات االدارية العنوان : مكتب رقم 
04-2555151  : فاك�س    04-2555155  : هاتف   - القرهود   - دي��رة   -  مكتوم 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خلل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : ال�صارد لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االدارية
العنوان : مكتب رقم 119 ملك ال�سيخ ح�سر بن مكتوم ال مكتوم - ديرة - القرهود 
- هاتف : 2555155-04  فاك�س : 2555151-04  مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية مطعم 
 2021/2/11 �صالد بوتيك - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
اأي  2021/2/11 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء      اأمر   SHCFICICPL2020 /0006683 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / مانوج جون جون ماثيو  - 9190539
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعله ل�سالح ا�سرف ابراهيم كوتى - التايل :  ن�س احلكم
درهم(   100000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 
والزمته بالفائدة مبقدار 5% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد 
والزمته بامل�سروفات. حكما قابل لل�ستئناف خلل املدة القانونية ...... يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�ضي/ ه�ضام احمد عو�ضني 
حمكمة ال�ضارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اإعالن ملخ�س القرار ال�ضادر عن عدالة املحكمة املوقرة يف الدعوى رقم 13 ل�ضنة 2021

ت�ضويات اللتزامات املالية
امل���ايل والإف��ل���س مبحاكم  التنظيم  اإع����ادة  ���س��وؤون  ���س��وي��دان خ��ب��ريا يف  ب��ن  اأن���ا / ول��ي��د خمي�س  ب�سفتي 
دب���ي املوقرة  ق��ب��ل م��ق��ام حم��ك��م��ة  اأن����ه ق��د مت تعييني م��ن  ب��ال��ع��ل��م  التف�سل  ي��رج��ي  ل���ذا   ، امل���وق���رة  دب���ي 
 21/03/2021 بجل�سة  ق��ام��ت  ق��د  امل���وق���رة  امل��ح��ك��م��ة  واأن   ، اأع����له  ب��ال��رق��م  امل���ذك���ورة  ال���دع���وي  يف 
 ب��اإف��ت��ت��اح اإج��������راءات ت�����س��وي��ة الل���ت���زام���ات امل���ال���ي���ة ل��ل��م��دي��ن / ����س���ارة ع��ب��د اهلل حم��م��د ع��ب��ي��د اأحمد.

لذا نود تبليغ جميع الدائنني وعلى كل من لديه اأي اإعرتا�س اأو مطالبة لدى املدين / �سارة عبد اهلل 
بكافة  املحكمة  قبل  من  املعني  اخلبري  ب�سفتنا  اإلينا  التقدم   ، اجلن�سية  بحرينية   - اأحمد  عبيد  حممد 
امل�ستندات و الأوراق الثبوتية املوؤيدة ملبلغ الدين امل�ستحق لكم يف ذمة املدين وذلك خلل مدة ل تزيد 
عن 20 يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا القرار.  وذلك علي العنوان التايل : دبي - ديرة - �سارع بور �سعيد 
- بناية مركز الأعمال الذهبي - خلف وكالة ني�سان - مكتب رقم 604 - ت : 2208803-04 - ف : 

 0521918450  : متحرك  هاتف   -  04-2208804
hpaauditing@gmail.com : الربيد الإلكرتوين 

خبري اإعادة التنظيم املايل واالإفال�ص
 اأ/ وليد خمي�ص بن �صويدان

اإعــــــــــــــالن 

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - حمكمة الإ�ضتئناف املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCAPCIREA2021 /0000231 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : 2 - اخل�سم املدخل / كراج هل - �س ذ م م  
جمهول حمل الإقامة : عنوانه : عجمان - ال�سناعية - هاتف 0553554697 - رقم مكاين 

  4655408120
عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/4/12 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )3 الإ�ستئناف   - الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإ�ستئناف 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة 
ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/3/28 م   

مدير اخلدمات الق�ضائية      
عمر را�ضد املهريي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2768(

املخطرة : كينيتك�س ميدل اي�ست - �س ذ م م 
بوكالة املحامي / يو�سف حممد البحر 

املخطر اليها : اخلليج للخدمات الهند�سية - �س ذ م م
)جمهولة حمل الإقامة( 

تخطر املخطرة املخطر اليها ومتهلها مدة خم�سة اأيام اعتبارا من تاريخ تبلغها بهذا 
الإخطار لوفاء و�سداد قيمة املبلغ املرت�سد وقدره 71.712.80 درهم )واحد و�سبعون 
الفا و�سبعمائة واثنان ع�سر درهما وثمانون فل�سا( وبخلف ذلك فاإن املخطرة �ستكون 
م�سطرة اىل اتخاذ الإجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �سبيل الزام املخطر اليها 

ب�سداد املبلغ بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
انذار عديل بالن�ضر

رقم املحرر )2021/2780(
املنذرة : التجهيزات الطبية املتحدة )يومنيد( �س.ذ.م.م  

بوكالة املحامي/اإ�سماعيل ال�سفار وميثله امل�ست�سار القانوين/انور ح�سن الكرامي مبوجب وكالة م�سدقة ا�سول 
بتاريخ  2020/8/16 حمرر رقم 2020/1/119089 حماكم دبي

املنذر اإليها : م�ست�سفى اجلراحة الع�سبية و العمود الفقري �س.ذ.م.م - عنوان: امارة دبي ، بردبي ، �سارع اجلمريا ، 
�س ب 71444 ، هاتف رقم 043420000 ، فاك�س : 043446536 ، مكاين رقم 2240887966 

اأن امل����ن����ذرة ت��ت��وج��ه اىل امل���ن���ذر ال��ي��ه��ا ب���ه���ذا الإن��������ذار ال�������س���ادر م���ن ك���ات���ب ال���ع���دل ب���دب���ي مب���وج���ب رق����م املحرر 
)2021/1/62844( بتاريخ  2021/3/21 وذلك ب�سرورة �سداد مبلغ قدره 223،830،26 درهم )مئتان 
و ثلثة وع�سرون الف وثمامنائة وثلثون درهم و �ستة و ع�سرون فل�سا( و ذلك خلل مدة اأق�ساها ) 5 ( ايام من 
تاريخ اإ�ستلم الإنذار ولذا تتوجه املنذرة الطلب اىل املنذر اليها مبوجبه لت�سوية كل ماذكر خلل خم�سة اأيام من 
التي  اللزمة �سدكم  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  اىل  �ست�سطر  ذلك  و بخلف  الن��ذار  تبليغكم هذا  تاريخ 
اأي عطل او �سرر تعر�س له املنذرة مع  حتفظ لها حق و ا�ست�سدار امر الأداء و املطالبة بالتعوي�س املنا�سب عن 

حتميل املنذر اليها بكافة ر�سوم و م�سارف التقا�سي و اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن انذار عديل بالن�ضر

يف الإنذار رقم )2804/2021(
املنذر : بنك الفجرية الوطني )فرع دبي(

املنذر اليه : راجي�س بوترا
التجاري  ال�سم  حتمل  والتي  املحدودة  اخلا�سة  كوبيان  �سركة  اليها  واملنذر  املنذرة  بني  موقع  اتفاق  عقد  مبوجب 
تقوم  م�سرفيه  ت�سهيلت  اتفاقية  ومبوجب  حيث   ، امل�سرفية  الت�سهيلت  لتلك  �سامن  وي�سفتكم  اخلليج  كوبيان 
بالتزاماتها وتخلفت عن  اليها  املنذر  اخلت  ت�سهيلت م�سرفية متنوعه وحيث  اليها  املنذر  املنذره مبنح  مبوجبها 
�سداد عدة دفعات متعلقة بالت�سهيلت امل�سرفية دون وجه حق وتر�سد بذمتها مبلغ درهم  43،417،269 )ثلثة 
واربعني مليون واربعمائة و�سبعه ع�سر الفا ومئتان وت�سعة و�ستون درهما(  وحيث اأن املنذرة قد طالبتكم ب�سداد املبالغ 
املرت�سده بذمتكم مرارا وتكرارا وديا وامتنعتم عن ال�سداد، لذلك فان املنذرة تنذركم ب�سداد اجمايل قيمة املبالغ 
ا�ستلمكم لهذا الن��ذار ويعد هذا النذار  تاريخ  ايام من  امل�ستحقة واملرت�سده يف ذمتكم وذلك خلل مدة خم�سة 
تكليف بالوفاء وال �سوف ن�سطر للجوؤ للمحاكم ل�ستعادة حقوق املنذرة والزامكم بكافة التعوي�سات وامل�ساريف او 
اي مبالغ تتكبدها املنذرة من جراء احتبا�س اأموالها لديكم وحرمانها من ا�ستغلله ومع ذلك اتخاذ كافة الجراءات 
التحفظية باحلجز علي ح�سا�ساتكم لدى البنوك وجميع ممتلكاتكم املنقولة وغري املنقوله بالإ�سافة ايل حتميكم 

جميع الر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماه وكافة امل�ساريف الأخري .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بالن�ضر

رقم )2021/2815(
املنذرة : قرية الهدايا للتخفي�سات �س ذ م م 

ميثلها بالتوقيع املدير / ايوب علي نقي ابو جنمي
املنذر اليها : عبد اهلل حممد نور - افغاين اجلن�سية

درهم/)مئتان   )220.000( مبلغ  اأداء  ب�سرورة  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
وع�سرون الف درهم( خلل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ الن�سر، وال 
�ست�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه 
التعوي�س  مع  الأداء  اأم��ر  وا�ست�سدار  الق�سائية  الدعاوى  اقامة  فيها  مبا 
وم�ساريف  ال��ر���س��وم  بكافة  اليه  امل��ن��ذر  حتميل  و  وال�����س��رر  للعطل  اجل��اب��ر 

التقا�سي واأتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
انذار عديل بالن�ضر

رقم املحرر )2021/2790(
املنذرة : ماد انف�ستمنت�س اي ان �سي )فرع م. د. م. �س(

املنذر اليها : اخليال لتجارة الأجزاء ال�سافية لل�سيارات ذ.م.م.
مع  دره���م   1.580.000 مببلغ  ب��ال��وف��اء  ق��ان��وين  وتكليف  ع��ديل  امل��و���س��وع/ان��ذار 
الفائدة  القانونية 12% ب�سفتنا وكلء قانونيني عن موكلتنا )املنذرة( فاننا ننذركم 
وخم�سمائة  )مليون  دره��م   1.580.000 مببلغ   للمنذرة  الوفاء  ب�سرعة  ونكلفكم 
وثمانون الف درهم( مع الفائدة القانونية 12% املرت�سد يف ذمتكم ل�سالح املنذرة، 
باتخاذ  �سنقوم  فاننا  امتناعكم  تاريخه، ويف حال  اأي��ام من  وذل��ك خلل )5( خم�سة 
كافة الجراءات القانونية قبلكم واللجوء اىل الق�ساء للمطالبة بالزامكم ب�سداد ذلك 

املبلغ، مع حفظ كافة حقوق املنذره الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2805(
املنذرة / اخلدمات العقارية - وميثلها �سعاده/خليفة جمعة النابودة 

 رخ�سة جتارية رقم )219355(
�سد املنذر اإليها / بيفر جلف للمقاولت �س.ذ.م.م  - رخ�سة جتارية رقم )621551(

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها الإنذار الآتي:
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي : 

ال�سنة  ع��ن  امل�ستحق  الإي��ج��ار  ب��دل  قيمة  متثل  دره��م   1.400.000  = وق���دره  مبلغ  ب�سداد  ب�����س��رورة 
الإيجارية احلالية التي بداأت يف تاريخ 2020/10/15 و تنتهي يف تاريخ 2020/11/30 بالإ�سافة 
احلاليه  الإي��ج��اري��ة  بال�سنة  اإي��ج��ار  عقد  لتحرير  للمنذرة  مراجعتها  ب�سرعة  اليها  املنذر  على  التنبية 
وا�ستلم �سهادة ت�سجيل البيانات لدى اإيجاري مبجرد ال�سداد واإل الإخلء وت�سليم العني املوؤجره خالية 
من ال�سواغل وال�ساغلني وذلك خلل �سهر واحد من تاريخ ا�ستلمكم هذا الإخطار مع حفظ حق املنذرة 

يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �سغل املاأجور دون �سداد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 983/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة �سم ملف النزاع رقم:2874/2020 نزاع جتاري وبالزام املدعي عليه مببلغ 

وقدره )55440( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام 

طالب الإعلن / 1-�سركة التاأمني العربية �س.م.ل -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعلنهم :  1-  حممد �سجاول حميد عبد احلميد جلبانى -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة �سم ملف النزاع رقم:2874/2020  مو�سوع الإع��لن :  قد 
نزاع جتاري وبالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )55440( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2021/4/5  
ال�ساعة 8.30 �س )تنظر الدعوى عن بعد عن طريق الت�سال املرئي من خلل تطبيق بوتيم على 
الرقم:00971564339767( لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 40/2021/22 مدين كلي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )12151633.26( درهم والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعلن / 1-�سركة تطوير جممع دبي لل�ستثمار ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنه:  1-  تيرتا لل�ستثمارات ال�سياحية ذ.م.م - �سابقا - حاليا - تيرتا لل�ستثمارات 
ال�سياحية �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��لن  مو�سوع 
لها جل�سة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م   )12151633.26( وق���دره 
2021/4/7  ال�ساعة 9 �س امام مكتب ادارة الدعوى البتدائية ال�ساد�سة عرب تطبيق البوتيم على 
الرقم:566039218 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  727/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/568 اأمر اأداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 17922 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : عرب المارات للتموين باملواد الغذائية �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : 

طالب التنفيذ - وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنه: 1- ريد بوينت للتجاره العامه �س.ذ.م.م - �سفتهما بالق�سية : منفذ 

�سدهما - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )17922( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة 

خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بالن�ضر 

                      يف الدعوى رقم  1404/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1661/2020 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 139735.5 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : ات�سالت لدارة املرافق ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعلنه: 1- جرين بلوك ملقاولت البناء ملالكها بدر حممد �سركة ذات ال�سخ�س 
الواحد �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )139735.5( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اعالن بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 1301/2021/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :طلب ا�ست�سدار امر اداء بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم ب�سداد مبلغ 
وقدره )45.000.38( درهم قيمة ال�سيك رقم:003971 املح�سوب على بنك المارات دبي الوطني 

واملوؤرخ 2020/2/28 مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك  
طالب الإعلن : اأكين�س الكهروميكانيكية واخلدمات الفنية �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم : 1- �سوبا انرتيرز �س.م.م 2- �سا�سيكانتا اندرابا 3- عبدي �سيد اني�س جعفر �سيد 
جعفر - �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : 
بالزام املدعى عليهم  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/3/1  اأمر  ا�ست�سدار  طلب 
بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )45.000.38( درهم خم�سة واربعون الف درهم وثمانية وثلثون 
فل�س - والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك يف 2020/2/28 وحتى ال�سداد 

التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.

رئي�س ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اعالن بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 60/2021/133 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )225000( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف  
طالب الإعلن : الفراد بو�سو -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم : 1- جان اليا�س عزام - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : 
املدعى  بالزام  بتاريخ 2021/1/12  البتدائية  دبي  اأداء فقد قررت حمكمة  اأمر  ا�ست�سدار  طلب 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مائتي وخم�سة وع�سرين الف درهم والفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/4/30 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ 

الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.

رئي�س ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اعالن بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 1412/2021/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )73702( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف  

طالب الإعلن : �سركة الردهة لتجارة الديزل ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعلنهم : 1- تريوباتنري�س للمقاولت البناء �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : 

عليها  املدعي  ال��زام   2021/3/9 بتاريخ  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  طلب 
والفائدة   - دره��م  واثنان  و�سبعمائة  الف  و�سبعون  دره��م ثلثة  للمدعية مبلغ )73.702(  ت��وؤدي  بان 
وبالر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى   2020/5/13 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان 

طلب �سمول المر بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا يقت�سي برف�سه 
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.

رئي�س ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بالن�ضر 

 372/2021/208 تنفيذ مدين 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  النبلء لتوريد العمالة -  جمهول حمل القامة

حممد  ح�سن  ام��ل   / وميثله  قطامى   بن  نايع  �سامل  التنفيذ/را�سد  الطالب  ان  مبا 
حاجي كرم  - قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )20815.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. مع ف�سخ عقد 
ا�ستقدام العمالة املوؤرخ يف 2020/5/6 املربم بني الطرفني. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن حكم بالن�ضر        

يف  الدعوى 1561/2020/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام ال�سركة املدعي عليها بان توؤدي لل�سركة املدعية مبلغ وقدره )732015( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد مع حتميل املدعي 

عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعلن / 1-�سركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنه :  1-  �سركة المارات لنظمة ميادين الرماية ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/3/14 يف الدعوى املذكورة 
للمدعية مبلغ )732.015(  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  ال��زام  ذ.م.م  البناء  مل��واد  الدانوب  ل�سالح/�سركة  اأع��له 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2020/5/19 وحتى متام ال�سداد 
قابل لل�ستئناف  املحاماة، حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  درهم مقابل  الف  وامل�ساريف ومبلغ  وبالر�سوم 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 564/2020/18 عقاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )474.221( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعلن / 1-املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم :  1-  عمران مالك 2- مالك خان ميان -  �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما
 جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/10/13 يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ال�ستثمارية  للعقارات  العامة  ل�سالح/املوؤ�س�سة  اأع���له 
)374.221( درهم )ثلثمائة واربعة و�سبعون الفا ومائتان وواحد وع�سرون درهما( مع الفائدة القانونية 
عن املبلغ بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات 
قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة،  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتهما 
لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن حكم بالن�ضر        

يف  الدعوى 1048/2020/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- �سنتو�س �سوري�س كامات  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : بنك دبي ال�سلمي - �سركة م�ساهمة عامة

املذكورة اعله  الدعوى  بتاريخ  2021/2/28  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
ل�سالح/بنك دبي ال�سلمي - �سركة م�ساهمة عامة بف�سخ اتفاقية الجارة الجلة املربمة بني 
حمل  العقارية  ال��وح��دة  وت�سليم  وملحقه   2008/6/9 وامل��وؤرخ��ة  عليه  وامل��دع��ي  املدعي  البنك 
التداعي للبنك املدعي ورد حيازته اليها خاليا من ال�سواغل والغاء ا�سارة القيد العقاري الواردة 
ب�سهادة امللكية وخماطبة دائرة الرا�سي والملك بذلك والزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا  مبلغ )30.019( درهم والر�سوم وامل�سروفات والف درهم مقابل 
اعتبارا من  يوما  قابل لل�ستئناف خلل ثلثني  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري 
اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بالن�ضر        

 447/2020/18 عقاري جزئي 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- بيجاي تريدينغ م.د.م.�س  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة تطوير جممع دبي لل�ستثمار ذ.م.م 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )1488594.75(
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ،   وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2021/4/6 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   09:30 ال�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل )علما بانه قد متت احالة الدعوى اىل الدائرة العقارية 

الكلية الوىل للخت�سا�س. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اإخطار عديل بالوفاء - برقم املحرر:2021/08977 

وميثلها   26118 بالرقم  ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�سة  الديكور  ملقاولت  الزهر  املخطر:موؤ�س�سة 
املالك/�سانتوخ �سنك بن امتا�سنك - هندي اجلن�سية

- هندي اجلن�سية ويحمل  �سينج  �سانتوخ  �سينج  الوكالة رقم:SH20160104B28431/جورموخ  وميثله مبوجب 
بطاقة هوية رقم:78419793505405 - العنوان:ال�سارقة - هاتف رقم:0507760165

املخطر اليهم:ال�سالك ل�سناعة معدات املطابخ ذ.م.م واملرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة بالرقم:560435 
رقم:784197304217603  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  هندي   - بيلي  كوتان  تاندلت  كومار  �ساجو  وميثلنها:1- 
 - رقم:784197560405288  هوية  بطاقة  وحتمل  اجلن�سية  هندية   - بال�سندران  باتوبارامبيل  دين�سان  �سميتا   -2  -

العنوان:ال�سارقة - هاتف رقم:0506770668/0529159921/0507194799
املو�سوع/اخطار عديل للوفاء مببلغ )200000( درهم

املخطر اليهم حررا �سيكان للمخطر مببلغ )200000( درهم مبوجب اتفاق مربم بني املخطر واملخطر اليهم لجناز بع�س 
العمال التي مت اجنازها من طرف املخطر فان املخطر يطالب املخطر اليهم ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته ، حيث انه 
لل�سحب  قابل  كايف  لعدم وجود ر�سيد  دون �سرف  ارتدو  انه  ال  ال�سيكان  املخطر ل�سرف  ال�سيك توجه  ا�ستحقاق  بتاريخ 
وبياناته كالتايل �سيك رقم 906606 مببلغ )100000( درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/6/25 وامل�سحوب على بنك راأ�س اخليمة 
الوطني - 906605 مببلغ )100000( درهم بتاريخ:2020/5/15 واملح�سوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني ، وحيث ان املخطر 
الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى لذلك فاننا  ا�ستحقاقه واملطالبة  تاريخ  باملبلغ رغم م�سي  بالوفاء  اليه قد تقوم 
ايام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الجراءات القانونية  املبلغ املذكور خلل خم�سة  نخطركم ب�سرورة �سداد 

واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�ضوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة( 

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اإخطار عديل - برقم املحرر:2021/58487 

هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  اماراتي   - الظنحاين  علي  حممد  �سعيد  املخطر:�سيف 
رقم:784198051614109 - العنوان:دبا الفجرية - هاتف رقم:971507575848

هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  اماراتي   - الكتبي  ثاين  بن  بلي�سه  علي  اليه:حممد  املخطر 
هاتف   - فنني  اأم  حديقة  خلف   - فنني  اأم   - العنوان:ال�سارقة   -  784199570646044 رقم 

رقم:971509777502
مو�سوع الخطار:املطالبة مببلغ )1.000.000( درهم

الوقائع:حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ وقدره )1.000.000( درهم مليون درهم 
وحيث   - �سورة  مرفق  بتاريخ:2019/10/9  �سادر  مديونية  اقرار  مبوجب  وذلك  لغري  فقط 
ان املخطر اليه يرف�س �سداد املبلغ دون مربر قانوين - وعليه يطلب املخطر من املخطر اليه 
اأق�ساها  درهم فقط لغري يف فرتة  مليون  درهم   )1.000.000( الت�سال  قيمة  بدفع  اللتزام 
- وعليه  املبلغ  القانونية ل�ستلم  اتخاذ الجراءات  �سيتم  وال  تاريخ الخطار  اأيام من  خم�سة 

يلمت�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سميا
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�ضوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة( 

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اإخطار عديل - برقم املحرر:2021/56832 

الكندي - اماراتي اجلن�سية وميثله بالوكالة/حممد كمال احمد علي دردير - م�سري  املخطر:خالد �سامل علي 
ابوظبي  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  م�سدقة  وكالة  مبوجب  رقم:784195532137171  هوية  بطاقة  ويحمل 

برقم:2050009410 - العنوان:ابوظبي - العني - هاتف رقم:971506976453
�سارع  خلف   - املجاز   - العنوان:ال�سارقة   - اجلن�سية  ميني   - اجلفني  احمد  علي  اليه:مراد  املخطر 
هاتف   - الطبي  الرائد  مركز   - ح�سن  بابا  ح�سن  حممد  ملك   -  2 الطابق   -  204 رقم  �سقة   - الكورني�س 

رقم:97150288936/971554545441
مو�سوع الخطار:بدفع قيمة ال�سيكات

الوقائع:حيث ان املخطر اليه حرر �سيكات وبياناتهم كالتايل:1- �سيك رقم:500046 بقيمة:34.000 درهم حم�سوب 
بقيمة:18.750  رقم:500037   �سيك   -2  - بتاريخ:2020/11/1  الدفع  م�ستحق  ال�سلمي  ابوظبي  م�سرف  على 
رقم:500045  �سيك   -3  - بتاريخ:2019/11/15  الدفع  م�ستحق  ال�سلمي  ابوظبي  م�سرف  على  م�سحوب  درهم 
ال�سيكات   - بتاريخ:2020/8/1  الدفع  م�ستحق  ال�سلمي  ابوظبي  م�سرف  على  حم�سوب  درهم  بقيمة:34.000 
حمرر ل�سالح املخطر ول يقابلهم ر�سيد قابل لل�سحب واحل�ساب مغلق وحيث ان املخطر اليه يرف�س �سداد قيمة 
ال�سيكات على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية وعليه فان املخطر يرغب يف اخطار املخطر اليه بال�سرورة 
لتخاذ  ا�سفا  ي�سطر  �سوف  وال  الخطار  ا�ستلم  تاريخ  من  ايام  خم�سة  اق�ساها  فرتة  يف  ال�سيكات  قيمة  دفع 

الجراءات القانونية �سده وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سميا
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�ضوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة( 

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اإخطار عديل - برقم املحرر:2021/56830 

املخطر:مركز الرائد احلديث الطبي وميثلهم ال�سيد/حممد كمال احمد علي دردير - م�سري اجلن�سية ويحمل بطاقة 
وكالة  مبوجب  اجلن�سية  اماراتي   - الكندي  علي  �سامل  ال�سيد/خالد  عن  وكيل  ب�سفته  رقم:784195532137171  هوية 
م�سدقة من كاتب العدل بامارة ابوظبي برقم:2050009410 ب�سفته مالك الرخ�سة امل�سماه/مركز الرائد احلديث الطبي 
هاتف   - العني   - العنوان:ابوظبي   - ال�سارقة.  يف  القت�سادية  التنمية  الدائرة  من  وال�سادرة  برقم:605523  واملرخ�سة 

رقم:971506976453
املخطر اليها:�ساره خمي�س النور يون�س ناجي - �سودانية اجلن�سية - العنوان:ال�سارقة - املجاز - خلف �سارع الكورني�س - 

�سقة رقم 204 - الطابق 2 - ملك حممد ح�سن بابا ح�سن - هاتف رقم:971559574881
مو�سوع الخطار:اخلء املركز ودفع جميع املبالغ املرتاكمة على املركز ومبلغ وقدره )86750(

الوقائع:حيث ان املخطر واملخطر اليها بينهم عقد ا�ستثمار �سادر بتاريخ:2017/9/1 وبن�س العقد باعادة ت�سغيل املجمع 
املركز ملدة خم�سة  با�ستثمار  اليها  املخطر  ان تقوم  باتفاق على  اليها قاما  املخطر واملخطر  ان  وا�ستثماره - حيث  الطبي 
�سنوات تبداأ من تاريخ 2017/12/1 وتنتهي بتاريخ:2022/12/1 وذلك مقابل اجمايل مبلغ وقدره )72000( درهم اماراتي 
�سنويا علما بان الدفع يكون بنظام ال�سيكات كل ثلثة اأ�سهر بعد فرتة التجرية التي مدتها 3 اأ�سهر من تاريخ 2017/9/1 
اىل تاريخ 2017/11/30 - حيث ان املخطر اليها مل تقم ب�سداد املبالغ مرتتبة عليها من تاريخ 2019/11/15 اىل هذا احلني 
ات�سالت -  املركز من فواتري كهرباء ومياه وفواتري  باجمايل مبلغ وقدره )86750( درهم ومبالغ اخرى مرتاكمة على 
وحيث ان املخطر يرغب يف اخلء املركز خلل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستلم الخطار - وعليه يطلب املخطر من املخطر 
تاريخ  ايام من  املركز خلل خم�سة  واخلء  درهم  وقدره )86750(  ومبلغ  املركز  على  املرتاكمة  املبالغ  �سداد جميع  اليها 
ا�ستلم الخطار وال �سوف يقوم املخطر باتخاذ الجراءات القانونية �سدها - وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب 

العدل بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سميا
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�ضوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة( 

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بالن�ضر 

 1239/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ذا دون لتاأجري بيوت العطلت �س.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/زي�سان �ساجد �ساجد امني 
وميثله / عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)65135( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اعالن بالن�ضر        
 4802/2019/13 عمايل جزئي 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- �ساهني اير انرتنا�سيونال ليمتد  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة باحل�سا لل�سياحة وال�سفر ذ.م.م 
 )59294( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
رقم  املحاماة  وات��ع��اب  امل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م 

 MB194499518AE/2019 ال�سكوى
قاعة  يف  �سباحا   10:00 ال�ساعة   2021/4/5 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 791/2021/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )130.000.00( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 

طالب الإعلن / 1-داود عبد حممد ملقاولت التك�سية والر�سيات -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعلنه:  1-  ماوننت فيو للعمال الفنية �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)130.000.00( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق: 2021/4/4  ال�ساعة 08:30 �س يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 966/2020/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بان ي�سددا مبلغ وقدره )432.520.07( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعلن / 1-بنك دبي ال�سلمي - �سركة م�ساهمة عامة -  �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:مكاوي عو�س املكاوي ا�سماعيل - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنه:  1-  �سيدرز لل�سناعات الورقية �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/2/11 يف الدعوى املذكورة 
اأعله ل�سالح/بنك دبي ال�سلمي - �سركة م�ساهمة عامة ح�سوريا للمدعي عليه الثاين ومبثابة احل�سوري 
للوىل بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )432.517.70( درهم 
مبا بعادل كمية قدرها )16.82( طن مرتي نحا�س والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة، حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2020/139 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - بناية البزن�س بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�سان لل�سيارات 
املنفذ �سده : هو�سى كيكى �سيجانبوريا - واآخرون 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى وي�ست هايت�س 3 - العقار 3105 - منطقة اخلليج التجاري 
املنفذ �سده : ديناز هو�سي �سيجانبوريا 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثلث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/4/21 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : حق منفعة ينتهي 2099/6/14 - رقم الر�س : 5 - املنطقة : جممع دبي لل�ستثمار الثاين - ا�سم املبنى : ريتاج 

درهم.   785.839  : القيمة   -  8  : املبنى  رقم   - مربع  مرت   144،22  : امل�ساحة   -  401  : الوحدة  رقم   -  H
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
فى الدعوى رقم  2020/139 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - بناية البزن�س بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�سان لل�سيارات 

املنفذ �سده : هو�سى كيكى �سيجانبوريا - واآخرون 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى وي�ست هايت�س 3 - العقار 3105 - منطقة اخلليج التجاري 

املنفذ �سده : ديناز هو�سي �سيجانبوريا 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثلث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/4/21 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : حق منفعة ينتهي 2099/6/14 - رقم الر�س : 5 - املنطقة : جممع دبي لل�ستثمار الثاين - ا�سم املبنى : ريتاج 

درهم.   785.839  : القيمة   -  8  : املبنى  رقم   - مربع  مرت   144،22  : امل�ساحة   -  401  : الوحدة  رقم   -  H
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر
فى الدعوى رقم  2019/281 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: م�سرف ال�سارقة ال�سلمي 
عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�سارقة - منطقة التعاون - برج م�سرف ال�سارقة ال�سلمي - الطابق الر�سي 

املنفذ �سده : يوين بيتون ردي مك�س )�س ذ م م( 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - م�سنع رقم 6538 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - رقم القطعة )599 - 944( 

5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/4/7 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
بناء - رقم الر�س : 276 - املنطقة : جممع دبي لل�ستثمار الثاين - رقم البلدية : 700 - 597 - امل�ساحة : 4403 مرت 

مربع - القيمة التقديرية : 40000000 درهم ، يباع لعلى عطاء.  
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اعالن بالن�ضر        
 1022/2021/16 جتاري جزئي  

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- خلدون حممد وليد طبو�س  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : م�سرف الإمارات الإ�سلمي )م�ساهمة عامة(  
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )67.  قد 
 %9 التاأخريية  والغرامة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   846،349
املوافق  الثلثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من 
مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2021/4/6
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

 الأمن الغذائي واملائي يطلق تقريري م�ستقبل 
الغذاء وو�سع الأ�سواق العاملية للحبوب  

•• دبي-وام

“و�سع  و  الغذاء”  “م�ستقبل  واملائي تقريري  الغذائي  الأم��ن  اأ�سدر مكتب 
وانطلقا  “�سهر القراءة”  وذلك بالتزامن مع  الأ�سواق العاملية للحبوب” 
اأ�سا�سية  اأولويات دول��ة الإم��ارات كركيزة  اأه��م  اأح��د  من كون الأم��ن الغذائي 
جلهود التنمية يف كل املجالت. وتهدف التقارير التي ين�سرها مكتب الأمن 
الغذائي واملائي عرب موقعه الإلكرتوين اإىل توفريها كمادة معرفية لكافة 
ال�سركاء وكل اأفراد املجتمع حول جهود مكتب الأمن الغذائي واملائي بجانب 
الأ�سواق  توجهات  اأح���دث  على  ال�سركاء  جميع  اإط���لع  على  املكتب  حر�س 
العاملية للحبوب كونها واحدة من اأهم ال�سلع ال�سرتاتيجية على امل�ستويني 
القت�ساد  تعزيز  اىل  الغذاء”  “م�ستقبل  تقرير  وي�سعى  والعاملي.  املحلي 
القائم على املعرفة وتقدمي روؤية �ساملة حول الإجن��ازات التي مت حتقيقها 
على �سعيد ملف الأمن الغذائي يف الإمارات خلل ال�سنوات الثلث املا�سية 
اإىل  ال�سهري  للحبوب”  العاملية  الأ����س���واق  “و�سع  تقرير  ي��ه��دف  ح��ني  يف 
تعريف كافة ال�سركاء يف الدولة باأحدث املعلومات حول اأو�ساع واأ�سعار جتارة 
احلبوب يف الأ�سواق اخلارجية. وقالت معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب 
اإن تعزيز الأم��ن الغذائي هو  املهريي وزي��رة دولة للأمن الغذائي واملائي.. 
امل�ساهمة يف  اأج��ل  الإم���ارات من  لدولة  ال�سرتاتيجية  التوجهات  اأه��م  اأح��د 
حتقيق التنمية امل�ستدامة و�سمان م�ستقبل اأف�سل للأجيال القادمة ونهدف 
كافة  وف��رت  الر�سيدة  القيادة  اإن  على  نوؤكد  اأن  الغذاء  م�ستقبل  تقرير  من 
اأه��داف ال�سرتاتيجية  اأجل امل�سي قدماُ يف حتقيق  امل�سادر والإمكانات من 
ال��دول��ة من  ومقيمي  م��واط��ن��ي  ومت��ك��ني جميع  ال��غ��ذائ��ي  ل��لأم��ن  الوطنية 
احل�سول على غذاء كاف اآمن ذو قيمة غذائية منا�سبة حلياة ن�سطة و�سحية 
وباأ�سعار مقبولة يف كافة ا?وقات وحتويل دولة الإمارات اإىل مركز عاملي رائد 
واأ�سافت معاليها   . للأمن الغذائي القائم على البتكار بحلول عام 2051 
يعك�س تقرير و�سع الأ�سواق العاملية للحبوب بدوره حر�سنا على اإطلع   “
جميع �سركائنا ال�سرتاتيجيني على اأ�سعار احلبوب يف العامل ما ي�ساعدهم 
البدائل  املتاحة واتخاذ  على اتخاذ الإج��راءات امللئمة والبحث يف الفر�س 
املمكنة يف حال تطلب الأمر وهو ما ي�سب يف جهودنا يف توفري خمتلف ال�سلع 
ال�سرتاتيجية يف كل اأ�سواق الدولة يف كل الأوقات«. ويربز تقرير “م�ستقبل 
الغذاء” جهود تعزيز الأمن الغذائي يف اآخر ثلث �سنوات يف الإم��ارات كما 
“املوؤ�سر  عن  نبذة  ويعطي  والعاملية  املحلية  الغذائي  الأم��ن  حتديات  ي��ربز 
الوطنية  ا�ستعرا�س ال�سرتاتيجية  اإىل  بالإ�سافة  الغذائي”  العاملي للأمن 
للأمن الغذائي ودور “جمل�س الإمارات للأمن الغذائي” و” حتالف الأمن 
على  ال�سوء  التقرير  ي�سلط  كما  الوطنية.  ال��غ��ذاء  منظومة  يف  الغذائي” 
العديد من املبادرات التي �ساهم يف اإطلقها مكتب الأمن الغذائي واملائي مثل 
“تو�سيم القيم الغذائية للمنتجات” و”الدليل الإر�سادي الوطني للتغذية” 
الزراعة  تكنولوجيا  راأ�سها  التكنولوجيا احلديثة وعلى  تبني  اإىل  بالإ�سافة 
اأمنها الغذائي  اأهم توجهات دولة الإم��ارات لتعزيز  اأحد  احلديثة التي تعد 
كما ي�سلط ال�سوء على ق�س�س النجاح الرئي�سية للقطاع اخلا�س يف جمال 
التكنولوجيا الزراعية. ي�ستعر�س التقرير كذلك اجلهود املبذولة للنهو�س 
الحتادية  اجلهات  من  ع��دد  وجهود  الغذائي  الأم��ن  يف  والتطوير  بالبحث 
واحلكومية يف جمال الأمن الغذائي. تناول التقرير مواجهة جائحة “كوفيد 
19” على نطاق الأمن الغذائي لدولة الإمارات واجلهود املبذولة ملواجهة 
الإطار  ويف  امل�ستقبل  والطوارئ يف  املتغريات  مواكبة  على  وعملها  اجلائحة 
نف�سه �سلط التقرير ال�سوء على قانون تنظيم املخزون ال�سرتاتيجي لل�سلع 
“فريق لتنمية قطاع الزراعة احلديثة«.  الغذائية خلل اجلائحة وت�سكيل 
وي�سلط تقرير “و�سع الأ�سواق العاملية للحبوب” ال�سهري ال�سوء على اأهم 
التحديثات واملتغريات التي طراأت يف اأ�سواق احلبوب العاملية كما ي�ست�سرف 
بع�س املتغريات املهمة يف الأ�سعار والكميات املتاحة والإنتاج الزراعي ملختلف 

الدول وغريها.

»اأراد« تبداأ ت�سليم 255 منزل جديدا 
يف م�سروع اجلادة بقلب ال�سارقة 

•• ال�شارقة -وام

اإكمال دفعة جديدة من وحداتها  عن  “اأراد”  اأعلنت �سركة التطوير العقاري 
تبلغ قيمة  وال��ذي  العملق  ال�سركة  ال�سكنية يف جمّمعاتها باجلادة - م�سروع 
بداأت  حيث   - اجلديد  ال�سارقة  قلب  يف  دره��م  مليار   24 الإجمالية  مبيعاته 
عددها  اإج��م��ايل  والبالغ  اأري���ج  �سقق  م��ن  مبان  اأرب���ع  اأول  يف  الت�سليم  عمليات 
255 وحدة �سكنية وذلك �سمن خطة الت�سليم الن�سطة التي و�سعتها اأراَد لعام 
وقال ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي رئي�س جمل�س اإدارة اأراَد: “   .2021
ن�ستعد الآن للرتحيب بباقة من املالكني اجُلدد يف اجلادة وعددهم 465 مالكاً 
وذلك بعد اأن انتهينا من ت�سييد �سبعة جمّمعات �سقق خلل الربع الأول من 
اأراَد.. ونرّحب  هذا العام .. موجها �سكره جلميع من و�سعوا ثقتهم يف �سركة 
اأكرث الوجهات الع�سرية حيوية ون�ساطاً يف  اأحد  بهم يف منازلهم اجلديدة يف 
اإمارة ال�سارقة ». من جانب اآخر بداأ ت�سجيل الطلب فعلياً يف مدر�سة �سابي�س 
من  واح��دة  وه��ي  ال��ق��ادم  الدرا�سي  للعام   SIS-Aljada اجل��ادة   - الدولية 
الأكادميي  للعام  افتتاحها  �سيتم  حيث  امل�����س��روع  �سيحت�سنها  م��دار���س  ث��لث 
2021-2022 يف �سبتمرب املقبل . وياأتي الإعلن عن الدفعة اجلديدة من 
عمليات الت�سليم بعد النتهاء من اأبنية �سقق ريحان الثلثة وهي اأول باقة من 
املنازل التي مت اإكمالها يف اجلادة وذلك يف �سهر يناير من هذا العام و�ستوا�سل 
ال�سركة عمليات الت�سليم على مدى الأ�سهر القليلة القادمة مبا يف ذلك ثلثة 
اأبنية اأخرى من �سقق اأريج وجمّمعات ِم�سك الأربعة الفاخرة اإ�سافة اإىل الفلل 

واملنازل البالغ عددها 101 منزل يف جمتمع �سراب.

اأ�سهم الإمارات ترفع مكا�سبها يف جل�ستني اإىل 33 مليار درهم
 •• اأبوظبي- وام

ح��اف��ظ��ت اأ����س���واق امل���ال الإم���ارات���ي���ة على 
م�����س��رية ���س��ع��وده��ا ل��ل��ي��وم ال��ث��ال��ث على 
التوايل مما �سجع املوؤ�س�سات ال�ستثمارية 
والأفراد على �سخ املزيد من ال�سيولة يف 
قاعات ال��ت��داول، الأم��ر ال��ذي رفع قيمة 
مليار   1.16 اإىل  امل���ربم���ة  ال�����س��ف��ق��ات 
درهم بح�سب ما يظهره الر�سد اليومي 

للتعاملت.
وعززت القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سركات 
ربحت  ب��ع��دم��ا  مكا�سبها  م��ن  امل��ت��داول��ة 

زيادة النفاق ال�ستهالكي على 
قطاعي الفنادق واملطاعم يف يناير 

•• اأبوظبي-وام 

كبريا  ارتفاعا  الإم��ارات  واملطاعم يف  الفنادق  على قطاعي  ال�ستهلكي  النفاق  �سهد 
خلل �سهر يناير من العام 2021 مما �ساهم يف دعم حركة القطاعني اللذين اأظهرا 

ن�ساطا مت�ساعدا بدءا من �سهر اأغ�سط�س 2020.
القيا�سي  ال��رق��م  على  ال��دول��ة  يف  وامل��ط��اع��م  ال��ف��ن��ادق  �سجلته  ال���ذي  الن�ساط  وانعك�س 
% خلل   2.09 بن�سبة  ارتفعا  ،حيث  امل�ستهلك  اأ�سعار  موؤ�سر  يف  املمثلني  للقطاعني 
اأحدث  بح�سب  وذل��ك   2020 العام  من  ذات��ه  ال�سهر  مع  مقارنة   2021 يناير  �سهر 

الأرقام ال�سادرة عن املركز الحتادي للتناف�سية والح�ساء.
يف  واملطاعم  الفنادق  خدمات  على  ال�ستهلكي  النفاق  يف  امل�سجلة  الزيادة  و�ساهمت 
ارتفاع وترية ن�ساط القطاع ال�سياحي يف الدولة ب�سكل عام خلل �سهر يناير من العام 

.2021
الدولة ر�سدت  ام��ارات  ال�سياحة يف جميع  وكانت اح�سائيات �سابقة �سادرة عن دوائر 
الثالث  الربع  %100 يف  ال�سياحة والفنادق بن�سبة جت��اوزت  ت�سجيل منو يف قطاعي 
ال�سياحة  قطاعات  وتعد  ذات��ه.  العام  من  الثاين  الربع  مع  مقارنة   2020 العام  من 
التنويع  و�سيا�سة  الوطني  للقت�ساد  الرافدة  القطاعات  اأهم  من  واملطاعم  والفنادق 

القت�سادي .
اأرقام املركز الحتادي للتناف�سية والح�ساء التي �سدرت يف وقت �سابق فقد  وبح�سب 
ارتفع عدد نزلء الفنادق يف دولة الإمارات اإىل 3.385 مليون نزيل خلل الفرتة من 
يوليو وحتى اأغ�سط�س من العام 2020 مقارنة مع 1.31 مليون نزيل يف الفرتة من 

مار�س وحتى نهاية يونيو من العام ذاته.
وتزامن الرتفاع امل�سجل يف عدد النزلء مع زيادة عدد املن�ساآت الفندقية “فنادق ،�سقق 
فندقية” التي عادت للعمل حيث ارتفع عددها اىل 1032 من�ساأة يف نهاية الربع الثالث 

من العام اجلاري مقارنة مع 929 من�ساأة يف نهاية الربع الثاين من العام ذاته.
يذكر اأن خطط العمل اخلا�سة با�سرتاتيجية تطوير قطاع ال�سياحة وال�سفر ت�ستهدف 
اإجمايل  % من   5.4 يعادل  ما  اأي  دره��م،  116.1 مليار  اإىل  القطاع  رف��ع م�ساهمة 

الناجت املحلي املتوقع يف عام 2027.

اأم�س  ج��ل�����س��ة  يف  دره�����م  م��ل��ي��ار   15.5
اإج��م��ايل مكا�سبها خلل  م��ن  رف��ع  مم��ا 

جل�ستني اإىل نحو 33 مليار درهم.
وع��ل��ى م�����س��ت��وى ح��رك��ة امل���وؤ����س���رات قفز 
اأب��وظ��ب��ي ل���لأوراق  امل��وؤ���س��ر ال��ع��ام ل�سوق 
خمرتقا  تقريبا   1.5% بن�سبة  املالية 
عند  م��غ��ل��ق��ا  ن���ق���ط���ة،   5900 ح���اج���ز 
العام  املوؤ�سر  و�سل  فيما  نقاط   5910
 2558 م�ستوى  اإىل  امل��ايل  دب��ي  ل�سوق 
مقارنة   0.23% ن�سبته  بنمو  نقطة 

باجلل�سة ال�سابقة.
القاب�سة  العاملية  ال�سركة  �سهم  ووا�سل 

•• دبي-وام

تنطلق الدورة الع�سرون ملعر�س املطارات 
يف الفرتة بني 24 اإىل 26 مايو املقبل 

يف مركز دبي التجاري العاملي.
و�سي�سهد معر�س املطارات 2021 الذي 
ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت  تنظيمه  يتم 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد 
رئ��ي�����س موؤ�س�سة  امل���دين  ل��ل��ط��ريان  دب���ي 
الرئي�س  الأع��ل��ى  الرئي�س  دب��ي  م��ط��ارات 
واملجموعة  المارات  التنفيذي لطريان 
ق����دوم ك��ب��ار ���س��ان��ع��ي ال���ق���رار يف كربى 
مطارات ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 
وجنوب اآ�سيا اإىل دبي بحثاً عن منتجات 
املقرر  ومن  ملن�ساآتهم.  جديدة  وخدمات 
م�ساحة  على   2021 معر�س  يقام  اأن 
11 األف مرت مربع من م�ساحة العر�س 
مع توقع عار�سني وم�ساركني من اأكرث 
البينية  املن�سة  يعد  دول��ة.وه��و   50 من 
الأب��رز من نوعها على �سعيد  للأعمال 
�سناعة املطارات يف العامل وفقا ل�سركة 
اجلهة  للمعار�س  الأو���س��ط  ال�سرق  ري��د 
�سناعة  اإن  امل��ن��ظ��م��ون  وق���ال   . امل��ن��ظ��م��ة 
ال�سغوط  بعد عام من  املطارات متتلك 

امل�سبوقة  غري  والتغيريات  والتحديات 
�سعورا متجددا من التفاوؤل مع دخولها 
احلركة  ازدي�����اد  ظ���ل  يف   2021 ال���ع���ام 
من  اأك��رب  ع��دد  تاأ�سي�س  ج��راء  تدريجيا 

ممرات ال�سفر بني امل�سارات املهمة .
ويف حني اأخ��ذت امل��ط��ارات ب��اإع��داد العدة 
تدفق  مل��واج��ه��ة  نف�سها  ت��ه��ي��ئ��ة  واإع������ادة 
امل�����س��اف��ري��ن ب��ع��د ال���وب���اء ف��ق��د ب�����داأت يف 
البحث ب�سكل متزايد عن اأحدث احللول 
والتقنيات ل�سمان �سفر اأكرث اأمانا حتى 

العام 2025 وبعده.
ال���دويل للنقل اجلوي  ت��وق��ع الحت���اد  و 
يف  ب��امل��ائ��ه   50 بن�سبة  حت�سنا  “اياتا” 
الكيلومرتي  للم�سافر  ال��ع��امل��ي  امل����ردود 
 2.8 اإىل  امل�سافرين  مع توقع منو عدد 
منت�سف  بحلول  احل��دود  بافتتاح  مليار 
م�سافر  مليار  ب��زي��ادة  اأي   2021 العام 

مقارنة بالعام 2020.
290 �سركة  ال��ت��ي مت��ث��ل  اي��ات��ا  وق��ال��ت 
اإج���م���ايل  م���ن  ب���امل���ائ���ة   82 اأو  ط�����ريان 
ال��ن��ا���س مل  اإن  العاملية  احل��رك��ة اجل��وي��ة 
ال�سفر  واأن  ال�سفر  يف  رغبتهم  يفقدوا 
عاد اإىل حالته �سبه الطبيعية يف الأماكن 
اإزال��ة احلواجز. وكان من  التي مت فيها 

املتوقع يف وقت �سابق اأن تتعامل مطارات 
اخلليج العربي مع 450 مليون م�سافر 
�سنوياً مبجرد عودة ال�سفر اإىل م�ستوياته 

ال�سابقة يف العام 2019.
و����س���ي���ح���ظ���ى امل���ع���ر����س مب���ن���ت���دى ق����ادة 
مراقبة  وم���ن���ت���دى  ال��ع��امل��ي��ة  امل����ط����ارات 
للعام  يقامان  اللذين  اجل��وي��ة  احل��رك��ة 
ال�����س��اد���س وال��ث��ال��ث على ال��رتت��ي��ب فيما 
اأي�سا  اإ���س��اف��ة م��وؤمت��ري��ن ج��دي��دي��ن  مت 
العاملية هما  امل��ط��ارات  ق��ادة  اإىل منتدى 
املطارات  يف  امل�سافرين  جت��رب��ة  م��وؤمت��ر 

وموؤمتر التحول الرقمي للمطارات.
الرئي�س  ن���ائ���ب  اه���ل���ي  اإب���راه���ي���م  وق�����ال 
التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي خلدمات امللحة 
اجلوية امل�سغل الوحيد خلدمات احلركة 
اجل��وي��ة يف م��ط��ار دب���ي ال����دويل :نعمل 
على تبني وتنفيذ م�ساريع ا�سرتاتيجية 
وم�ستقبلية خا�سة بقطاع الطريان من 
مع  التعامل  ا�ستمرارية  تعزز  اأن  �ساأنها 
بكفاءة حتى يف خ�سم  اجل��وي��ة  احل��رك��ة 
جائحة  ع��ن  الناجمة  ال�سعبة  الأوق���ات 
فريو�س كورونا ..كما نعمل على تعزيز 
كفاءة العمليات وترقية النظم من اأجل 
�سلمة واأمن حركة الطائرات ا�ستعدادا 

الرحلت  حلركة  املتوقع  الزخم  لعودة 
اجلوية يف الأ�سهر املقبلة .

جمموعة  م��دي��ر  قري�سي  دان��ي��ال  وق���ال 
الأو�سط  ال�سرق  ريد  �سركة  يف  املعار�س 
على  �ست�سهد  امل���ط���ارات  اإن  ل��ل��م��ع��ار���س 
وترقيات  ا���س��ت��ث��م��ارات  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى 
اجلديدة  امل��ب��ادرات  تنفيذ  بهدف  كبرية 
املطارات  اياتا وجمل�س  بها  اأو�ست  التي 
وال�سلمة  ال�سحة  �سعيد  على  العاملي 

واعتماد التكنولوجيا .
قيمة  ت�سل  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اأن���ه  ي��ذك��ر 
اإىل  امل���ط���ارات  لت�سييد  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��وق 
بحلول  اأم��ري��ك��ي  دولر  ت��ري��ل��ي��ون   1.4
العام 2025 مدفوعة برتكيز حكومي 
للنمو  التحتية  البنية  بناء  متزايد على 

القت�سادي والتطور املجتمعي.
فاإنه من  اياتا  بها  ووفقا لدرا�سة قامت 
امل��ت��وق��ع اأن ي��ت��م اإن���ف���اق اأك���رث م��ن 1.2 
تطوير  ع��ل��ى  اأم��ري��ك��ي  دولر  ت��ري��ل��ي��ون 
العاملية حتى  للمطارات  التحتية  البنية 
العام 2030 يف حني ت�سري درا�سة اأخرى 
اإىل اأنه من املتوقع اأن ت�سل قيمة ال�سوق 
العاملية للمطارات الذكية اإىل 23 مليار 
 .2025 ال��ع��ام  بحلول  اأم��ري��ك��ي  دولر 

دره����م   63.10 اإىل  ����س���اع���دا  ت���األ���ق���ه 
250 مليون  بتداولت جتاوزت قيمتها 
اأبوظبي  ب��ن��ك  �سهم  ارت��ف��ع  ك��م��ا  دره����م، 
الأول اإىل 14.60 درهم و�سط �سفقات 
مليون   231 م��ن  اأك���رث  قيمتها  بلغت 

درهم.
من  امل��زي��د  العقارية  ال���دار  �سهم  و�سهد 
الن�ساط بالغا 3.79 درهم وان�سم �سهم 
مغلقا  الرابحني  قائمة  اإىل  الت�سالت 
�سهم  وا�سل  فيما  دره��م،   21.60 عند 
جلفار �سعوده باحلد الأعلى امل�سموح به 

يوميا تقريبا بالغا 1.63 درهم.

املتعلقة  ال��ب��ن��اء  م�����س��اري��ع  ن�سبة  وت��ق��در 
الأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  يف  ب��امل��ط��ارات 
البناء  ا�ستخبارات  ملركز  وفقا  واأفريقيا 
اأمريكي  دولر  مليار   222 م��ن  ب��اأك��رث 
منها اأكرث من 93 مليار دولر اأمريكي 
ال�سرق  منطقة  ويف  التنفيذ  مرحلة  يف 

الأو�سط .
موؤ�س�سة  ع���ن  ����س���ادر  ل��ت��ق��ري��ر  ووف���ق���ا 
���س��ول��ي��ف��ان ف�����اإن منطقة  اأن�����د  ف��رو���س��ت 
الرابعة  املرتبة  حتتل  الأو���س��ط  ال�سرق 
العامل  م�ستوى  على  مناطق  �ست  ب��ني 
ال�ستثمارات  ق��ي��م��ة  اإج����م����ايل  جل���ه���ة 
ملتو�سط  �سوق  اأك��رب  بعيد  اإىل ح��د  وه��ي 

??الإنفاق على كل م�سروع مطار .

فعاليات معر�س املطارات تنطلق يف دبي 24 مايو 

دبي تخترب وتبتكر حلول جديدة لتعزيز تناف�سية قطاع الطريان 
•• دبي-وام

مذكرة  للم�ستقبل  دبي  موؤ�س�سة  وقعت 
تفاهم مع طريان الإمارات بهدف تعزيز 
امل�����س��رتك يف جم���ال توظيف  ال��ت��ع��اون 
املتقدمة  والب��ت��ك��ارات  التقنيات  اأح��دث 
للرتقاء باأداء قطاع الطريان، وتعزيز 
دبي  يف  امل�ستقبل  اقت�ساد  يف  م�ساهمته 
ودول��ة الإم����ارات، وتطوير من��اذج عمل 
يحقق  مب��ا  ا�ستثنائية  واأف��ك��ار  ج��دي��دة 
روؤية قيادة الدولة وتوجيهاتها باأهمية 
واخلا�سة  احلكومية  ال�سراكات  تعزيز 
القت�ساد  م�����س��ت��ق��ب��ل  م���لم���ح  ل��ر���س��م 
يف  نوعية  اإجن����ازات  وحتقيق  ال��وط��ن��ي، 

م�سرية التنمية.
م��ع��ايل عمر   .. امل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  ح�سر 
للذكاء  دول��ة  وزي��ر  العلماء  �سلطان  بن 
الرقمي  والق���ت�������س���اد  ال����س���ط���ن���اع���ي 
وتطبيقات العمل عن بعد نائب الع�سو 
املنتدب ملوؤ�س�سة دبي للم�ستقبل، و�سعادة 
خلفان جمعة بلهول الرئي�س التنفيذي 
مل���وؤ����س�������س���ة دب�����ي ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل، وع�����ادل 
للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  ال��ر���س��ا 
يف ط����ريان الإم�������ارات. ومب���وج���ب هذه 
ال�����س��راك��ة، ���س��ت��ع��م��ل ف����رق ال��ع��م��ل على 
ابتكار حلول جديدة �سمن “خمتربات 
اأطلقها �ساحب  التي  للم�ستقبل”  دبي 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
ال����دول����ة رئي�س  ن���ائ���ب رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم 
“رعاه  دب����ي  ال��������وزراء ح���اك���م  جم��ل�����س 
متثل  وال��ت��ي   ،2020 يونيو  يف  اهلل” 
وجهة عاملية لتطوير واختبار وتطبيق 

والقت�سادية  الجتماعية  ال��ت��ط��ورات 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، وال���س��ت��ف��ادة منها يف 
اإعداد اخلطط ال�سرتاتيجية ملجموعة 
ط����ريان الإم��������ارات. ك��م��ا ���س��ي��ت��م تبادل 
اخلربات والأفكار واملمار�سات الناجحة، 
تنفيذ  يف  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ك�����وادر  ودع������م 
لقاءات  وت��ن��ظ��ي��م  امل�����س��رتك��ة،  امل�����س��اري��ع 
دورية وور�س عمل لتمكني فرق العمل 
باملهارات امل�ستقبلية اللزمة لل�ستفادة 
من فر�س الأع��م��ال ال��واع��دة يف جمال 
وال�سحن  والنقل  وال�سياحة  ال��ط��ريان 
وال��ل��وج�����س��ت��ي��ات وغ���ريه���ا، اإ���س��اف��ة اإىل 
اجلهات  خمتلف  مع  التوا�سل  ت�سهيل 
وال�سركات  وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
الأع����م����ال  ورواد  وال���ن���ا����س���ئ���ة  ال���ع���امل���ي���ة 
داخل  من  امل�ستقبلية  الأفكار  واأ�سحاب 

دولة الإمارات وخارجها.
و اأكد �سعادة خلفان جمعة بلهول الرئي�س 
للم�ستقبل،  دب���ي  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ومتغريات  ل��ت��ح��دي��ات  ال���س��ت��ع��داد  اأن 
لقيا�س  رئي�سيا  موؤ�سرا  اأ�سبح  امل�ستقبل 
احليوية  القطاعات  خمتلف  ج��اه��زي��ة 
ومعيارا  الإم�����������ارات،  ودول�������ة  دب�����ي  يف 
الت�سارع  مواكبة  على  قدرتها  لتقييم 
اجلديدة،  املتطلبات  تلبية  يف  الكبري 
وم�ساريع  ا�ستباقية  ب��اأف��ك��ار  واخل����روج 
املتقدمة  التكنولوجيا  توظف  متفردة 
منتجات  وتقدمي  باخلدمات  للرتقاء 
قطاع  “�سهد  وق���ال:  امل�����س��ت��وى.  عالية 
الإم�����ارات واملنطقة  ال��ط��ريان يف دول���ة 
وال���ع���امل خ���لل ال��ع��ام امل��ا���س��ي مرحلة 
اختبارية حا�سمة فر�ست حتديات غري 

الرابعة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال����ث����ورة  ت��ق��ن��ي��ات 
الأ�سواق  متطلبات  بتلبية  ي�سهم  مب��ا 
و�سيتم  القطاعات.  خمتلف  يف  املحلية 
توظيف هذه الأفكار واحللول اجلديدة 
والنقل  الأمت���ت���ة  ق��ط��اع��ات  ت��ط��وي��ر  يف 
و�سل�سلة  امل�����س��ت��ودع��ات  اإدارة  واأن��ظ��م��ة 
ال���ت���وري���د وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة يف 

من�ساآت طريان الإمارات.
ت�سريع  اإىل  اأي�����س��ا  ال�����س��راك��ة  وت��ه��دف 
والت�سميم  والتطوير  البحث  عمليات 
تعزيز  يف  خم����رج����ات����ه����ا  وت�����وظ�����ي�����ف 
مبا  ال���ط���ريان  ق���ط���اع  واأداء  اإن��ت��اج��ي��ة 
عامليا،  التناف�سية  قدرته  بزيادة  ي�سهم 
وي��ل��ب��ي اأع��ل��ى م��ع��اي��ري ج���ودة اخلدمات 
ور�سا  و���س��ح��ة  ���س��لم��ة  وم�����س��ت��وي��ات 
البيانات  جمع  اإىل  اإ�سافة  امل�سافرين، 
العاملية  ال��ت��وج��ه��ات  ودرا���س��ة  وحتليلها 
يف ق��ط��اع ال��ط��ريان، واإع����داد جمموعة 
تواكب  امل�ستقبلية  ال�سيناريوهات  م��ن 

م�سبوقة على خمتلف جوانب العمليات 
الت�سغيلية واخلطط ال�سرتاتيجية، ما 
اأهمية دعم هذا القطاع املحوري  يوؤكد 
متكاملة  ا�ستباقية  روؤي���ة  تطوير  ع��رب 
ت�سميم  ال���ري���ادي يف  ال��ت��ف��ك��ري  ت��ت��ب��ن��ى 
من�����اذج ع��م��ل م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ق������ادرة على 

ا�ستيعاب خمتلف املتغريات«.
دبي  خمتربات  “توفر  بلهول:  واأ�ساف 
لتطوير  متكامل  م��رك��زا  للم�ستقبل 
التكنولوجيا  وت���ط���ب���ي���ق���ات  اأب�����ح�����اث 
امل��ت��ق��دم��ة م��ث��ل ال���روب���وت���ات وال���ذك���اء 
الآلة  وتعلم  وال��ربجم��ة  ال�سطناعي 
والطائرات بدون طيار واملركبات ذاتية 
القيادة، ونهدف اإىل موا�سلة العمل مع 
يف  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  جميع 
اأف�سل  اختيار  على  مل�ساعدتها  ال��دول��ة 
واحللول  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
امل�ستقبلية مبا يتنا�سب مع احتياجاتها 

يف املرحلة احلالية واملقبلة«.

الرئي�س  الر�سا  ع��ادل  ق��ال  جهته،  م��ن 
التنفيذي للعمليات يف طريان الإمارات: 
ال�سراكة  ه�����ذه  خ�����لل  م����ن  “نهدف 
املتطورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��وظ��ي��ف  اإىل 
واملحافظة  والإنتاجية،  الأداء  لتح�سني 
اأف�سل  تقدمي  يف  العاملية  ريادتنا  على 
اأف�سل  وت��وف��ري  ل��ع��م��لئ��ن��ا،  اخل���دم���ات 
بيئة للعمل وذلك من خلل ال�ستمرار 
التقنيات  اأح��دث  تبني  يف  ال�ستثمار  يف 

والبتكارات لتطوير منهجية العمل«.
مع  ت��ع��اون��ن��ا  اأن  ���س��ك  “ل  واأ������س�����اف: 
مزيدا  �سيتيح  للم�ستقبل  دبي  موؤ�س�سة 
ل���درا����س���ة ح���ل���ول نوعية  ال��ف��ر���س  م���ن 
عدة  يف  امل�ستقبلية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��وظ��ف 
مكانتنا  تعزيز  يف  ي�سهم  م��ا  جم���الت، 

الرائدة يف قطاع الطريان«.
دبي  “خمتربات  اأن  ب��ال��ذك��ر،  اجل��دي��ر 
عليها  ت�������س���رف  ال����ت����ي  للم�ستقبل” 
اإىل  ت��ه��دف  للم�ستقبل،  دب���ي  موؤ�س�سة 
املتنوعة  ال��وط��ن��ي��ة  اخل����ربات  ت��وظ��ي��ف 
واأطر  التطبيقية  الأب���ح���اث  اإع����داد  يف 
ت��ط��وي��ر امل��ن��ت��ج��ات وت�����س��م��ي��م واإن���ت���اج 
ال��ن��م��اذج الأول���ي���ة ودرا����س���ات اجل���دوى. 
كما ت�سهم يف دعم بناء اقت�ساد امل�ستقبل 
�سراكاتها  خ�����لل  م����ن  امل���ع���رف���ة  ع���ل���ى 
م��ع م��وؤ���س�����س��ات ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر من 
خمتلف اأنحاء العامل، وذلك مبا ي�سهم 
وخلق  امل�ستقبلية  التطلعات  حتقيق  يف 
اأ���س��واق وف��ر���س عمل ج��دي��دة، وتوفري 
القطاعات  خمتلف  بني  توا�سل  من�سة 
توظيف  ب���ت���ع���زي���ز  امل���ع���ن���ي���ة  واجل�����ه�����ات 

التكنولوجيا احلديثة.
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املال والأعمال

طريان الإمارات تتو�سع يف الوليات املتحدة 
با�ستئناف الرحالت اإىل اأورلندو 

•• دبي-وام

اأنها �ست�ستاأنف خدمتها اإىل اأورلندو اعتباراً من   اأعلنت طريان الإمارات 
2 يونيو املقبل ومبعدل 4 رحلت يف الأ�سبوع وذلك يف اإطار خطط الناقلة 
جميع  يف  عملئها  وتزويد  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  خطوطها  �سبكة  لتو�سيع 

اأنحاء العامل مبزيد من خيارات ال�سفر اإىل تلك الدولة عرب دبي.
و�ستوفر طريان الإمارات مع اإ�سافة اأورلندو اأكرث من 60 رحلة اأ�سبوعيا 
من واإىل 11 وجهة يف الوليات املتحدة مبا فيها بو�سطن ونيويورك جيه 
ودال�س  و�سياتل  العا�سمة  ووا�سنطن  و�سيكاغو  اأجنلو�س  ولو�س  كيه  اف 
وهيو�سنت و�سان فران�سي�سكو ونيوارك “يف يونيو املقبل” ما يوؤكد جمددا 
التزام الناقلة القوي نحو تلك ال�سوق املتنامية وتوفري رحلت ربط مريحة 

عرب دبي للم�سافرين من واإىل ال�سرق الأو�سط وغرب اآ�سيا واأفريقيا.
و�سل�سة  ب�سهولة  �سفرهم  موا�سلة  الإم���ارات  ط��ريان  لعملء  ميكن  كما 
“جيت  اأخ��رى من خلل اتفاقيات الرمز امل�سرتك مع  اأمريكية  اإىل مدن 
اأربع رحلت  اأورلن��دو مبعدل  اإيرلينز«. و�ستعمل خدمة  و”األ�سكا  بلو” 
اأ�سبوعيا بطائرات الإمارات البوينج 200LR-777 بتق�سيم الدرجتني: 
38 مقعدا يتحول اإىل �سرير م�ستو يف درجة رجال الأعمال و264 مقعدا 
رحلة  املقبل  يونيو   2 من  اعتبارا  و�ستغادر  ال�سياحية.  الدرجة  يف  مريحا 
 8:55 مطار دبي ال��دويل يف ال�ساعة   ”219 “ئي كيه  ط��ريان الإم���ارات 
�سباحا وت�سل اإىل اأورلندو يف ال�ساعة 4:30 ع�سرا اأما رحلة العودة “ئي 
كيه 220” فتقلع من اأورلندو يف ال�ساعة 9:00 ليل وت�سل اإىل دبي يف 
ال�ساعة 7:10 م�ساء اليوم التايل “املواعيد بالتوقيت املحلي لكل من دبي 
واأورلندو«. وتوا�سل طريان الإمارات ا�ستئناف عملياتها باأمان عرب �سبكتها 
العاملية. كما حتافظ دبي على مكانتها كواحدة من اأ�سهر وجهات العطلت 
والتوقف يف العامل حيث توفر لزوارها ال�سواطئ امل�سم�سة النظيفة ومرافق 
ال�سيافة والرتفيه الراقية بالإ�سافة اإىل جمموعة متنوعة من التجارب 
ذات امل�ستوى العاملي . ودبي اأي�سا واحدة من اأوائل مدن العامل التي ح�سلت 
 WTTC على ختم ال�سفر الآمن من املجل�س العاملي لل�سفر وال�سياحة 
ما ي�سكل �سهادة على فعالية تدابري دبي ال�ساملة ل�سمان �سحة ال�سيوف 

و�سلمتهم.

 �سوق اأبوظبي العاملي ين�سر اإطار 
عمل جديدًا ملزودي خدمات ال�سركات 

•• اأبوظبي-وام 

اإطار  اأم�س  اأبوظبي،  ال��دويل يف  امل��ايل  املركز   - العاملي  اأبوظبي  �سوق  ن�سر 
العاملي،  اأبوظبي  ال�سركات يف �سوق  عمله اجلديد لتنظيم مزودي خدمات 
اإط��ار عمل متكامل جتاريا  اإ�سدار  ا�ست�سارية حول  اإمت��ام فرتة  وذلك بعد 

ملزودي خدمات ال�سركات يخ�سع لإ�سراف �سلطة الت�سجيل لدى ال�سوق .
بالنجاح  املتعلقة  واملخاطر  التحديات  معاجلة  بهدف  العمل  اإط��ار  و�سمم 
املوؤ�س�سات  ���س��رك��ات الأغ����را�����س اخل��ا���س��ة وه��ي��اك��ل  ال��ط��ل��ب ع��ل��ى  وزي������ادة 
»Foundations« يف �سوق اأبوظبي العاملي، ل �سيما حني ل يكون لهذه 

الكيانات اأي ات�سال مبا�سر بدولة الإمارات اأو ب�سوق اأبوظبي العاملي.
الدولية  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  ال�سركات  خ��دم��ات  م���زودي  عمل  اإط���ار  ويتبع 
العاملي.  اأبوظبي  �سوق  القائم حاليا يف  التنظيمي  الإط��ار  تعزيز  اأج��ل  من 
واملوؤ�س�سات  اخلا�سة  الأغ��را���س  �سركات  لبع�س  متطلبات  يت�سمن  كما 
يف  ال�سركات  خدمات  م��زود  تعني  كي  املعفاة  غري   »Foundations«
اللتزامات  الإط��ار  يعزز  ذلك ملئما،  كان  العاملي، يف حال  اأبوظبي  �سوق 

التنظيمية لتقدمي خدمات ال�سركات يف �سوق اأبوظبي العاملي.
ومن �ساأن هذا الإطار اأي�سا اأن يوؤدي اإىل تعزيز مكانة �سوق اأبوظبي العاملي 
ك�سلطة ق�سائية رائدة يف دولة الإمارات وخ�سو�سا فيما يتعلق بالإ�سراف 

على مزودي خدمات ال�سركات.
ال�سركات  خدمات  م��زودي  على  املرتتبة  التنظيمية  اللتزامات  وتت�سمن 
يحافظوا  واأن  وموائمني،  منا�سبني  اأ�سخا�سا  يكونوا  كاأن  املتطلبات  بع�س 
واأنظمة  املالية  للأنظمة  امتلكهم  واإث��ب��ات  كافية،  تاأمينية  تغطية  على 
اأم��وال العميل �سمن الإطار  اإدخ��ال قواعد  امل��وارد الب�سرية املطلوبة. ومع 
حلماية الأموال اململوكة للعملء من احتمال �سوء ال�ستخدام اأو الختل�س 
اأو  ال��ذي��ن يحتفظون  ال�سركات  خ��دم��ات  م���زودي  ل��دى  ب��ات  الح��ت��ي��ال،  اأو 

يتحكمون يف “اأموال العميل” املزيد من اللتزامات.
و�سوف ي�سري مفعول اإطار عمل مزودي خدمات ال�سركات بتاريخ 12 اأبريل 
2021 مع اإتاحة فرتات انتقالية ترفع من م�ستوى المتثال بالإلتزامات 
ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س  املهريي،  ظاهر  بن  ظاهر  وق��ال  فيه.  ال���واردة 
الت�سجيل لدى �سوق اأبوظبي العاملي : “ تتمحور اأهدافنا الرئي�سية حول 
با�ستمرار  ن�سعى  اأننا  كما  عليه،  واملحافظة  القانوين  اإطارنا  الثقة يف  بناء 
ملءمته  جانب  اإىل  الدولية،  املعايري  مع  القانوين  اإطارنا  توافق  �سمان 
ملجتمع الأعمال لدينا”. واأ�ساف : “ اأنه ل بد من الإ�سارة اإىل اأن اإطار عمل 
مزودي خدمات ال�سركات يتبع اأف�سل املمار�سات الدولية ويهدف اإىل اإن�ساء 
اإطار تنظيمي قوي ملزودي خدمات ال�سركات داخل �سوق اأبوظبي العاملي » .

اإبرام 6344 عقدا على خام مربان خالل اليوم 
الأول من تداوله يف بور�سة اأبوظبي اإنرتكونتيننتال

•• اأبوظبي-وام 

بدء  من  الأول  اليوم  يف  قويا  ن�ساطا  مربان  خل��ام  الآج��ل��ة  العقود  �سهدت 
الآجلة”  للعقود  اإنرتكونتيننتال  اأبوظبي  بور�سة   “ يف  عليه  التعاملت 

جنبا اإىل جنب مع بقية اخلامات القيا�سية العاملية.
وعربت بور�سة اإنرتكونتيننتال يف تغريدة لها على موقع تويرت عن ده�ستها 
من حجم الن�ساط القوي الذي �سهدته التعاملت على العقود الآجلة خلام 
اإبرامها  اأن عدد العقود التي مت  معلنة   ، “مربان”  دولة الإم��ارات املتميز 

على خام مربان بلغ يف اليوم الأول من التعاملت عليه 6344 عقدا .
وكان �سعر خام مربان يف نهاية جل�سة تعاملت الأم�س اأغلق عند م�ستوى 
الوليات  �سرق  بتوقيت  م�ساء   6 ال���  ال�ساعة  يف  للربميل  دولر   64.07
املتحدة الأمريكية. ي�سار اإىل اأن �سركة برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” 
خلام  العاملي  ال��ت��داول  ر�سميا  اأم�����س  د�سنتا  اإنرتكونتيننتال”  و”بور�سة 
“مربان” كعقود اآجلة يف “بور�سة اأبوظبي اإنرتكونتيننتال للعقود الآجلة” 
اجلديدة، وذلك من خلل احتفالية عاملية رفيعة امل�ستوى اأقيمت يف �سوق 
نفت هذه اخلطوة باعتبارها  اأبوظبي العاملي بح�سور �سركاء البور�سة. و�سُ
اأبوظبي ودولة الإم��ارات والتي تتزامن مع احتفالت  اإجنازاً كبرياً لإمارة 

الدولة بيوبيلها الذهبي ودخولها اإىل الن�سف الثاين من مئويتها.

بعد االإعالن عن ا�صرتاتيجية ال� 300 مليار

ال�سناعة يف الإمارات تدخل مرحلة جديدة من اجلاذبية ال�ستثمارية 

 �سندوق خليفة والحتاد لئتمان ال�سادرات يعززان تناف�سية ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
•• اأبوظبي- وام

امل�ساريع  ل��ت��ط��وي��ر  خ��ل��ي��ف��ة  ���س��ن��دوق  وق���ع 
لئتمان  الحت���������اد  م�����ع  ت���ف���اه���م  م�����ذك�����رة 
ال�سركات  تدعم  اأن  �ساأنها  من   ، ال�سادرات 
دخول  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  الإماراتية 
����س���وق ال���������س����ادرات وت���ع���زز ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا يف 

الأ�سواق الدولية.
موزة  من  كل  وقعها  التي  امل��ذك��رة  وتهدف 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال���ن���ا����س���ري،  ع��ب��ي��د 
بالإنابة ل�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع، 
التنفيذي  الرئي�س  فال�سيوين،  وما�سيمو 
اإىل  ال�����س��ادرات..  لئتمان  الحت���اد  ل�سركة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  من��و  دع��م 
امل�سجلة يف �سندوق خليفة، مبا يتما�سى مع 
الأجندة الوطنية جتاه التنويع القت�سادي 
���س��اأن ه���ذه ال�سراكة  ال��ن��ف��ط��ي. وم���ن  غ��ري 
�ستتيح  ح��ي��ث  ال�������س���رك���ات  ه����ذه  ت��ف��ي��د  اأن 
الو�سول  لها  ال�����س��ادرات  لئتمان  الحت���اد 
ائتمان  ح��ل��ول  م��ن  وا���س��ع��ة  اإىل جم��م��وع��ة 
التاأمينية  واملنتجات  والتمويل  ال�سادرات 

املبتكرة.
للتناف�سية  الحت�����ادي�����ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ووف����ًق����ا 
والإح�������س���اء، ف��ق��د ب��ل��غ��ت م�����س��اه��م��ة قطاع 
الناجت  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
املحلي الإجمايل لدولة الإمارات ما يقارب 
 ?49 2019، مقارنة بنحو  53? يف عام 
ال�سركات  مت���ث���ل  ك���م���ا   .2018 ع�����ام  يف 
 ?95 ن�سبة  ��ا  اأي�����سً وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
من ال�سركات يف الدولة وت�ساهم يف توظيف 
86? من اإجمايل القوى العاملة يف القطاع 

اخلا�س غري النفطي. وتاأكيدا على اأهمية 
احلكومة  تعمل  ال�سركات،  من  الفئة  ه��ذه 
الحت����ادي����ة ع��ل��ى زي������ادة م�����س��اه��م��ة قطاع 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف القت�ساد 
امل��ائ��ة بحلول  60 يف  اإىل ح���وايل  ال��وط��ن��ي 
�سركة الحتاد  دف��ع  م��ا  وه��و   ،2021 ع��ام 
خدمة  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال�������س���ادرات  لئ��ت��م��ان 
ال�سغرية واملتو�سطة’’،  ال�سركات  “حماية 
ائتمانية م�سممة  ح��ل��ول  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي 
ال�سركات  من���و  خ��ط��ط  ل���دع���م  خ�����س��ي�����س��اً 
العاملية.  الأ���س��واق  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
لئتمان  الحت���اد  يجعل  املنتج  ه��ذا  اأن  كما 
ائتمان ���س��ادرات يف  اأول وك��ال��ة  ال�����س��ادرات 
لل�سركات  تقدم  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق 
الإم����ارات����ي����ة ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة حًل 
وت�سهيل  جتارتها  لتاأمني  رقمياً  ائتمانًيا 

و�سول �سادراتها اإىل اأكرث من 50 دولة.
يعمل  ال����ت����ف����اه����م،  م������ذك������رة  ومب������وج������ب 
ت�����س��ك��ي��ل جل��ن��ة م�سرتكة  ع��ل��ى  ال���ط���رف���ان 
تعزيز  يف  ت�ساهم  نوعية  م��ب��ادرات  لتنفيذ 
عدد  حتديد  و�سيتم  الإماراتية.  ال�سادرات 
وو�سائل  هيكلها،  وت�سكيل  اللجنة  اأع�ساء 
اأع�سائها،  اجتماعات  وم��واع��ي��د  متويلها، 
ب�سكل م�سرتك  ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  واإج�����راءات 
من قبل �سندوق خليفة والحت��اد لئتمان 

ال�سادرات.
ندوات  ال�سادرات  لئتمان  الحت��اد  وتنظم 
امل�سجلة  ال�����س��رك��ات  لتعريف  ع��م��ل  وور�����س 
حماية  ح��ل��ول  مب��زاي��ا  خليفة  ���س��ن��دوق  يف 
التخلف  ال��ت��ج��اري �سد خم��اط��ر  الئ��ت��م��ان 
ع���ن ال�������س���داد، م���ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى احللول 

تقدمها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  والأدوات  التاأمينية 
الحتاد لئتمان ال�سادرات والتي ت�ساهم يف 
تعزيز تناف�سية هذه ال�سركات على ال�سعيد 
الحت������اد لئتمان  ���س��ت��ع��م��ل  ك��م��ا  ال���ع���امل���ي. 
متعمقة  معلومات  توفري  على  ال�����س��ادرات 
حول ال�سوق وتقارير تقييم خماطر الدول 
التجارية  امل��خ��اط��ر  على  ال�����س��وء  لت�سليط 
وال�سيا�سية التي قد تواجهها هذه ال�سركات 

عند العمل يف الأ�سواق اخلارجية.
م���ن ج���ان���ب اآخ�����ر، ي���ق���وم ���س��ن��دوق خليفة 

بالرتويج لور�س العمل هذه من خلل دعوة 
ال�سركات امل�سجلة يف ال�سندوق حل�سورها، 
وت�����س��ه��ي��ل ال��ت��وا���س��ل م��ع الحت����اد لئتمان 
بال�ستف�سارات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال�������س���ادرات 
التجاري،  التمويل  الئتمان،  حماية  حول 
ال�سندوق  �سريوج  كما  ال�سمان.  و�سندات 
حللول وخدمات الحتاد لئتمان ال�سادرات 
م���ن خ���لل ق��ن��وات��ه امل��ت��ع��ددة ال��ت��ي ت�سمل 
ال��ن�����س��رة الإخ���ب���اري���ة الإل��ك��رتون��ي��ة، املوقع 
الإلكرتوين  والربيد  املجلة،  الإل��ك��رتوين، 

•• دبي-وام

م�سارف  الإم��ارات��ي على  القت�ساد  يقف 
م��رح��ل��ة ج��دي��دة، خ��ا���س��ة ع��ل��ى م�ستوى 
مرحلة  وه������ي  ال�������س���ن���اع���ي،  ال����ق����ط����اع 
ال�ستثمارات  م��ن  ج��دي��دة  اأب���واب���اً  تفتح 
ال�سناعية املحلية والدولية، وتوؤدي اإىل 
ال�سرتاتيجي  ال�سناعي  الأم��ن  �سمان 
القوة  عنا�سر  وتعزيز  جهة  من  للدولة 
والتكنولوجيا  الب���ت���ك���ار  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  وتطبيقات  املتقدمة 

الرابعة.
وت���ق���دم الإم�������ارات من���وذج���اً ح���ي���وي���اً، يف 
جم���ال ال���س��ت��ث��م��ارات امل��خ��ت��ل��ف��ة، مب��ا يف 
ذلك ال�ستثمارات ال�سناعية، وهي بيئة 
ال���س��ت��ث��م��ارات، وجاذبة  ل��ه��ذه  ح��ا���س��ن��ة 
اأن  خ�سو�ساً،  اجل��دي��دة،  لل�ستثمارات 
معايري  ذات  الإم��ارات��ي��ة،  الأع��م��ال  بيئة 
ال�سفافية،  حيث  م��ن  عالية  وتناف�سية 
القت�ساد  وق������درة  ال���ق���ان���ون،  و����س���ي���ادة 
الإم��ارات��ي على الزده����ار، يف ظ��ل حالة 
جناحات  اأ�سا�س  راكمت  ال�ستقرار،  من 
ال�سناعي،  ال��ق��ط��اع  �سعيد  على  ك��ربى 
21 منطقة  اأك��رث من  من بينها وج��ود 

�سناعية حرة متكاملة يف الدولة.
ومي��ث��ل ال��دع��م ال���ذي ت��ق��دم��ه الإم����ارات 
ل���ل���ق���ط���اع ال�������س���ن���اع���ي، ح�����اف�����زاً ك���ب���رياً 
ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن امل��ح��ل��ي��ني والأج����ان����ب، 
ال�سناعية  الثورة  خ�سو�ساً، يف جمالت 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال����راب����ع����ة، 
ال�سناعي،  والذكاء  التقنيات  و�سناعات 

والطبية،  ال��ف�����س��ائ��ي��ة،  وال�������س���ن���اع���ات 
والآلت  وامل��ت��ج��ددة،  النظيفة  وال��ط��اق��ة 
وامل���ع���دات، وامل���ط���اط وال��ل��دائ��ن، وامل���واد 
النفطية،  وال�����س��ن��اع��ات  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، 
باحلديد  اخلا�سة  الثقيلة  وال�سناعات 
الإلكرتونية  والأج��ه��زة   ، والأل��وم��ن��ي��وم 
الدوائية،  وال�����س��ن��اع��ات  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 

والأغذية وامل�سروبات.
مرتبطة  �سناعية  قطاعات  اإىل  اإ�سافة 
ب������ال������ط������ريان، وال���������س����ف����ن ال����ب����ح����ري����ة، 
الطبية،  واملعدات  الدوائية  وال�سناعات 
ال�ستهلكية  وال�سلع  امل�سنعة،  واملعادن 
التداول، وهي جميعها جمالت  �سريعة 
وال�ستثمار  وال��ت��ط��وي��ر  ل��ل��ن��م��و  ق��اب��ل��ة 
وجاذبة  ح��ا���س��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  ظ���ل  يف  ف��ي��ه��ا، 
لل�ستثمارات، ت�ستقطب روؤو�س الأموال 

املحلية والدولية.
وتعد دول��ة الإم���ارات من ال��دول الأبرز 
يف ال�سرق الأو�سط والعامل، يف تركيزها 
على ال�سناعات املرتبطة بالتكنولوجيا، 
حيث كان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، 
ال��وزراء، حاكم دبي رعاه  رئي�س جمل�س 
الإم�����ارات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأط��ل��ق   ،.. اهلل 
�سبتمرب  يف  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  للثورة 
2017، والتي تهدف اإىل تعزيز مكانة 
ك��م��رك��ز ع��امل��ي للثورة  الإم�������ارات  دول����ة 
ال�سناعية الرابعة، وامل�ساهمة يف حتقيق 
اقت�ساد وطني تناف�سي قائم على املعرفة 
التكنولوجية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  والب��ت��ك��ار 
التقنيات  ت����دم����ج  ال����ت����ي  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

امل���ادي���ة وال��رق��م��ي��ة واحل��ي��وي��ة، وجت�سد 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ة يف 
عاملياً  اأن ت�سبح دول��ة الإم��ارات منوذجاً 
لتحديات  ال�ستباقية  املواجهة  يف  رائ��داً 
والأدوات  التقنيات  وتطويع  امل�ستقبل، 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  توفرها  التي 

خلدمة املجتمع.
الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإط��لق  وي��اأت��ي 
املتقدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل�����س��ن��اع��ة 
 ،»Operation 300Bn«
�سامل ومتكامل يهدف  كربنامج وطني 
يف  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  م�ساهمة  ل��زي��ادة 
ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي يف ال����دول����ة م���ن 133 

دره���م  م��ل��ي��ار   300 اإىل  دره�����م  م��ل��ي��ار 
بحلول عام 2031، اإعلنا عن مرحلة 
ج����دي����دة، ت�����س��ت��ه��دف ف��ي��ه��ا الإم��������ارات 
اأول����وي����ة، من  ذات  ���س��ن��اع��ي��ة  ق��ط��اع��ات 
ت��ط��وي��ره��ا، ع���رب حت�����س��ني البنى  اأج�����ل 
القانونية والت�سريعية، وتقدمي املمكنات 
ال�سناعات  من��و  ودع����م  للم�ستثمرين، 

الوطنية وتعزيز تناف�سيتها.
عمل  خطة  ال�سرتاتيجية  هذه  وت�سكل 
وط��ن��ي��ة يف اإط����ار روؤي����ة ع��ري�����س��ة ت�سعى 
وتعظيم  ال�سناعي  بالقطاع  للنهو�س 
رئي�سياً،  اقت�سادياً  رافدا  ليكون  مردوده 
والأدوات  الآل����ي����ات  ت���وف���ري  خ����لل  م���ن 

املمكنة، وتعزيزها، وبناء مظلة ت�سريعية 
وقانونية ولوج�ستية وتقنية وبنية حتتية 
ه��ي الأك���رث م��رون��ة، م��وف��رة ح��زم��ة من 
امل�سبوقة،  غري  والإع��ف��اءات  الت�سهيلت 
وجذب ال�ستثمارات الأجنبية يف القطاع 
ال�سناعي وتوفري بيئة �سناعية اإنتاجية 
يف الإم�������ارات مب��وا���س��ف��ات ع��امل��ي��ة، اإىل 
ال�سناعي  امل��ن��ت��ج  وت�����س��وي��ق  دع���م  ج��ان��ب 

املحلي وتعزيز جودته وتناف�سيته.
ال�سناعية  ال���ه���وي���ة  اإط�������لق  مت  ك���م���ا 
للهوية  ام���ت���دادا  ت�سكل  ال��ت��ي  امل���وح���دة، 
امل��رئ��ي��ة ل��دول��ة الإم������ارات، ال��ت��ي حملت 
و�ستكون  الإمارات”،  يف  “ا�سنع  عنوان 
بهدف  ك���ربى،  ت�سويقية  حملة  مبثابة 
جعل املنتج ال�سناعي يف الدولة انعكا�ساً 
لكل ما متثله هوية الدولة القائمة على 
موحدة  معايري  �سمن  والتميز،  التفرد 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى اإم�����ارات ال���دول���ة، تعتمد 
الفائقة،  الكفاءة واجل��ودة  اأعلى معايري 
واإبراز املقوم الإماراتي يف املنتج الوطني، 
واملنتجات  ال�سناعة  تناف�سية  وت��ع��زي��ز 
ال�سادرات  تكون �سمن  الوطنية، بحيث 
لنوعيتها  العامل  يف  املطلوبة  الإماراتية 

وتناف�سيتها.
التحول  الإم�����ارات  دول���ة  ت�ستهدف  كما 
اإىل جممع خربات �سناعية يف املنطقة، 
التكنولوجيا  وت��ب��ن��ي  الب��ت��ك��ار  وحت��ف��ي��ز 
واحل�����ل�����ول  الأن�����ظ�����م�����ة  امل����ت����ق����دم����ة يف 
ال�سناعية، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة 
عاملية لريادة �سناعات امل�ستقبل، وتاأهيل 

كفاءات اإماراتية يف هذا القطاع.

املبا�سر، بالإ�سافة اإىل الندوات واملوؤمترات.
وق����ال����ت ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ب���الإن���اب���ة 
ل�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع “ يعك�س 
ه���ذا ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة الحت����اد لئتمان 
بدعم  ���س��ن��دوق خليفة  ال��ت��زام  ال�����س��ادرات 
النمو  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
للأ�سواق  الت�سدير  عمليات  يف  التو�سع  و 
والحتاد  خليفة  �سندوق  ي�سرتك  العاملية. 
يف  املتمثلة  بروؤيتهما  ال�����س��ادرات  لئ��ت��م��ان 
ال��ت��ن��وع الق��ت�����س��ادي غ���ري النفطي  زي�����ادة 
بدولة الإمارات، واإننا على ثقة من اأن هذه 
ال�سراكة �ست�ساهم يف دعم عمليات ال�سركات 
امل�سجلة يف ال�سندوق، وبالتايل تعزيز منو 

القت�ساد الوطني«.
من جانبه، قال الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
الحتاد لئتمان ال�سادرات “ فخورون بعقد 
�سندوق  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ه��ذه 
تناف�سية  تعزز  اأن  �ساأنها  من  والتي  خليفة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  الإماراتية  ال�سركات 
لئتمان  الحت��اد  اإن  العاملي.  ال�سعيد  على 
ملتزمان  خ��ل��ي��ف��ة  و����س���ن���دوق  ال�������س���ادرات 
لل�سركات  ال��دع��م  درج���ات  اأق�����س��ى  بتقدمي 
لتعزيز منو  وذل���ك  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
“ يتيح لنا هذا التعاون  اأعمالها«. واأ�ساف 
تطوير حلول خم�س�سة ومبتكرة لتحقيق 
اأهدافنا املتمثلة يف تر�سيخ مكانة الإمارات 
ك��م��رك��ز ع��امل��ي رائ����د ل��ل��ت��ج��ارة والأع���م���ال. 
التي  العديدة  الفر�س  اإىل  نتطلع  ونحن 
�ستعود  وال��ت��ي  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  �ستخلقها 
ال�سغرية  الإماراتية  ال�سركات  على  بالنفع 

واملتو�سطة«.

اأرا�سي دبي تعزز معايري التدقيق على موازنات عقارات امللكية امل�سرتكة  
 •• دبي-وام

بالتدقيق على  وال�����س��واب��ط اخل��ا���س��ة  امل��ع��اي��ري  ب��ات��ت 
املوازنات ال�سنوية لر�سوم اخلدمات والتقارير املالية 
ر�سوخا  اأك��رث  بدبي  امل�سرتكة  امللكية  ذات  للعقارات 
التنظيم  موؤ�س�سة  توقيع  اإث���ر  على  وذل���ك  واإح��ك��ام��ا 
العقاري التابعة لدائرة الأرا�سي والأملك اإتفاقيات 

مع 27 مكتبا للتدقيق .
اأي�����س��ا ت��وث��ي��ق العلقة  وم����ن ����س���اأن ه����ذه اخل���ط���وة 
�سركاء  م���ع  ال��ع��م��ل  وخ�����س��خ�����س��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الدائرة وذلك عن طريق اإر�ساء عملية التدقيق على 
التدقيق  واإجن��از عملية  التدقيق بهدف رفع  �سركات 

واملعاملت املرتبطة بها.
التدقيق  مكاتب  تلتزم  امل��وق��ع��ة  للإتفاقيات  ووف��ق��ا 
بتدقيق البيانات املالية للعقارات امل�سرتكة للح�سول 
املالية  اإذا كانت البيانات  على تاأكيد معقول حول ما 
ككل خالية من الأخطاء اجلوهرية وبالتايل متكني 
اإع�����داد تلك  اإذا مت  اإب�����داء راأي ح���ول م��ا  امل��دق��ق م��ن 
امل��ادي��ة وف���ق املعايري  ال��ن��واح��ي  ال��ب��ي��ان��ات م��ن جميع 
وتقدمي   »IFRS« املالية  التقارير  لإع��داد  الدولية 
ت��ق��ري��ر ح����ول ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة وال��ت��وا���س��ل ال����لزم 
وفقا   »ISAs« ال��دول��ي��ة  التدقيق  معايري  مب��وج��ب 

لنتائج مدقق احل�سابات.
ويقوم مكتب التدقيق بتقييم معايري الرقابة واإدارة 
كفاءة  وتقييم  امل�سرتكة  للعقارات  اخلا�سة  املخاطر 
وموثوقية  كفاية  م��دى  وتقييم  الت�سغيل  وفاعلية 
امل��ع��ل��وم��ات امل��ال��ي��ة ل��ه��ذه ال���ع���ق���ارات ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
التحقق من التزام �سركة الإدارة بالقوانني واللوائح 
املعمول بها ب�ساأن عقارات امللكية امل�سرتكة والتاأكد من 
امل�سرتكة  الأج��زاء  اإدارة  يف  الإدارة  اإلتزام جهة  مدى 
من  املعد  التدقيق  لنطاق  طبقا  امل�سرتكة  للعقارات 

قبل املوؤ�س�سة.
وحتت بند مراجعة موازنة ر�سوم اخلدمات للعقارات 
امل�����س��رتك��ة ن�����س��ت الإت��ف��اق��ي��ات ع��ل��ى اأن ي��ق��وم مكتب 
املوازنات  ب�����س��اأن  مف�سل  ت��ق��ري��ر  ب��اإ���س��دار  ال��ت��دق��ي��ق 
اخلا�سة بالعقار امل�سرتك يت�سمن بيان مدى الإلتزام 
التنظيمية  واملتطلبات  وال�سوابط  ال�سروط  بجميع 
واللوائح   2019 ل�سنة   6 رق��م  القانون  يف  امل��ح��ددة 
واملوجهات ال�سادرة من املوؤ�س�سة يف هذا ال�ساأن ونتائج 

اخلا�سة  املخاطر  اإدارة  وعملية  الرقابة  بيئة  تقييم 
الت�سغيل  وفاعلية  كفاءة  وتقييم  العقارية  بامل�ساريع 
وتقييم مدى كفاية وموثوقية املعلومات املالية للعقار 
للقوانني  الإمتثال  تقييم  نتائج  جانب  اإىل  امل�سرتك 

واللوائح املعمول بها ب�ساأن العقارات امل�سرتكة.
و�سددت الإتفاقيات املوقعة على اإر�ساء مبداأ ال�سفافية 
التدقيق  م��ك��ت��ب  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  اإذ  وال���س��ت��ق��لل��ي��ة 
ذلك  ولتحقيق  ومو�سوعا  �سكل  الواقع  يف  م�ستقل 
يحظر على مكتب التدقيق وجود اأية م�سلحة مالية 
يف اجلهة اخلا�سعة للتدقيق اأو جهة الإدارة لل�سريك 
اأو  التدقيق  فريق  اأع�ساء  وكافة  و�سركاءه  امل�سوؤول 
املهني  ال�سلوك  بقواعد  ال��ت��ام  والتزامهم  لأق��ارب��ه��م 
ال�سادرة عن الحتاد الدويل للمحا�سبني وما ي�سدر 
م��ن م��ع��اي��ري حم��ل��ي��ة. اإىل ج��ان��ب ع���دم ق��ي��ام مكتب 
اأخ����رى غ��ري خدمات  اأع���م���ال مهنية  ب��اأي��ة  ال��ت��دق��ي��ق 
التدقيق مثل القيام بتقدمي خدمات اإعداد ال�سجلت 
املالية  املعلومات  نظم  ت�سميم  خدمات  اأو  املحا�سبية 
اأو  التاأمني  اأو خدمات  التقييم  اأو خدمات  وتطبيقها 
ال�ست�سارات  خ��دم��ات  اأو  الداخلي  التدقيق  خ��دم��ات 
ال�ستثمارية اأو خدمات الأعمال البنكية ال�ستثمارية 
اأعماًل  ي��دق��ق  جتعله  اأن  �ساأنها  م��ن  خ��دم��ات  اأي���ة  اأو 
اأو  اأو موظفا  اإداري��ا  اأو جتعله  بتنفيذها  يقوم  اأو  قام 

م�ست�سارا للجهة اخلا�سعة للتدقيق.
�سمن  امل�سمولة  ال��ت��دق��ي��ق  م��ك��ات��ب  ع��ل��ى  يحظر  ك��م��ا 
من  العقارية  امل�سروعات  يف  الإ�ستثمار  الإت��ف��اق��ي��ات 
قبل مكتب التدقيق اأو اأفراد اأ�سرهم اأو توظيف اأفراد 
ع��ائ��لت ���س��رك��ات ال��ت��دق��ي��ق يف امل��ن��ا���س��ب الإداري�����ة يف 
القانونية  اخلدمات  ممار�سة  اأو  العقارية  امل�سروعات 
وخدمات اخلرباء غري املرتبطة بتدقيق احل�سابات اأو 
اأي خدمة اأخرى حتددها موؤ�س�سة التنظيم العقاري.

وق����ال ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س م�����روان ب���ن غ��ل��ي��ط��ة املدير 
 “ “ريرا”..  ال��ع��ق��اري  التنظيم  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
ن�سعى دائما اإىل الدخول يف علقات �سراكة مع اأبرز 
ليكونوا  اخلا�س  القطاع  من  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات 
�سركاء داعمني لنا يف عملياتنا وتنفيذ ا�سرتاتيجياتنا 
ع��ل��ى ال��ن��ح��و الأم���ث���ل.. وي��ج�����س��د ذل���ك ح��ر���س��ن��ا على 
تعزيز مبداأ احلوكمة والرقابة عن طريق ال�ستعانة 
ب�سركات التدقيق للتدقيق على العقارات ذات امللكية 
امل�سرتكة.. وعلوة على ذلك فاإننا نعمل مع خمتلف 
اآليات  حتكم  و�سوابط  معايري  تطوير  على  �سركائنا 
باأعلى  تتمتع  �سنوية  م��وازن��ات  اإىل  و�سول  التدقيق 

درجات النزاهة وامل�سداقية .
واأ�ساف اإن هذه التفاقيات تتما�سى مع بنود القانون 
ب�ساأن ملكية العقارات امل�سرتكة يف اإمارة دبي وخا�سة 

واملرافق  ب��الأج��زاء  بالت�سرف  املتعلقة  الأرب���ع  امل���واد 
ونظام  امل�سرتكة  وامل��راف��ق  الأج���زاء  واإدارة  امل�سرتكة 
التنظيم  موؤ�س�سة  م�ساعي  جت�سد  حيث  املبنى  اإدارة 
بتقدمي  للقيام  ال��ت��دق��ي��ق  م��ك��ات��ب  لتعيني  ال��ع��ق��اري 
ال��ت��دق��ي��ق وامل���راج���ع���ة وخم��ت��ل��ف اخلدمات  خ���دم���ات 
امل�سرتكة  امللكية  ذات  للعقارات  الأخ��رى  الإ�ست�سارية 
التي  العقارية  امل�سروعات  يف  الرئي�سية  واملجمعات 
ب�ساأن   2019 ل�سنة   6 رقم  القانون  تخ�سع لأحكام 
ملكية العقارات امل�سرتكة والقوانني واللوائح الأخرى 

النافذة يف اإمارة دبي.
اإدارة  مدير  حماد  بن  خليفة  حممد  ق��ال  جانبه  من 
موؤ�س�سة  يف  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ع��لق��ات  تنظيم  اإدارة  اأول 
الإتفاقيات  ه��ذه  مثل  توقيع  اإن  ال��ع��ق��اري  التنظيم 
ال�سركات من خمتلف التخ�س�سات يف  مع نخبة من 
على  املوؤ�س�سة  حر�س  اإط��ار  يف  ياأتي  اخلا�س  القطاع 
تقدمي اأف�سل خدمات التدقيق ملتعاملينا ورفع كفاءة 
واإجناز عملية التدقيق واملعاملت املرتبطة بها حيث 
اأف�سل ال�سركاء مل�ساعدتنا على  �سنوا�سل البحث عن 
حتقيق اأهدافنا واإيجاد اأف�سل احللول املالية للعقارات 
ذات امللكية امل�سرتكة وتوفري املزيد من اخليارات اأمام 

امللك.
واأ���س��اف “ مب��وج��ب الإت��ف��اق��ي��ات ت��ق��دم ه��ذه املكاتب 
امل�سرتكة  للعقارات  املالية  البيانات  تدقيق  خدمات 
املخاطر  اإدارة  وع��م��ل��ي��ة  ال��رق��اب��ة  م��ع��اي��ري  وت��ق��ي��ي��م 
بالقوانني  الإدارة  ���س��رك��ة  ال����ت����زام  م���ن  وال��ت��ح��ق��ق 
الأج����زاء  اإدارة  يف  وال��ت��زام��ه��ا  ال�سلة  ذات  وال��ل��وائ��ح 
تقوم  ذل����ك  ج���ان���ب  اإىل  اأن�����ه  م��و���س��ح��ا  امل�سرتكة” 
ال�����س��رك��ة مب��راج��ع��ة ب���دل اخل���دم���ات ل��ل��ع��ق��ارات ذات 
الإدارة  �سركات  التزام  م��دى  وبيان  امل�سرتكة  امللكية 
التنظيمية  واملتطلبات  وال�سوابط  ال�سروط  بجميع 
املوؤ�س�سة يف هذا  ال�����س��ادرة م��ن  وال��ل��وائ��ح وامل��وج��ه��ات 
بالإ�سافة  الرقابة  بيئة  تقييم  ا  اأي�سً وتتوىل  ال�ساأن 
اإىل عملية اإدارة املخاطر اخلا�سة بامل�ساريع العقارية 
الت�سغيل وتقييم مدى كفاءة  وتقييم كفاءة وفاعلية 
وت�سمل  امل�سرتك  للعقار  املالية  املعلومات  وموثوقية 
واللوائح  للقوانني  المتثال  تقييم  نتائج  املراجعة 

املعمول بها ب�ساأن العقارات امل�سرتكة.
قائمة مكاتب التدقيق املعتمدة لدى دائرة الأرا�سي 

والأملك يف دبي .
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العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
انذار عديل بالن�ضر الن�ضر 

رقم )2799/2021(
املنذر : عبدالنا�سر حممد رفعت القادري - لبناين اجلن�سية 

�سد / املنذر اليه / اآر اإم اآر للإدارة ذ م م - �سركة منطقة حرة مرخ�سة لدى مدينة ال�سارقة للإعلم 
املو�سوع :- مبوجب عقد اإيجار يبداأ من تاريخ 2020/11/12 وينتهي 2021/11/11 يف ا�ستاأجر 
4 مب�ساحة  اأوليمبك بارك  املنذر ما هو �سقة �سكنية مبنطقة مدينة دبي الريا�سية بناية  اليه من  املنذر 
60،000 درهم ت�سدد على 6 دفعات ، وحيث اأن  قدرها  �سنوية  ايجارية  قيمة  لقاء  وذلك  146،90م² 
الدفعة الأويل قد حل موعد ا�ستحقاقها ال ان املنذر اليه نكل عن الوفاء بقيمتها واملقدرة ب 10،000 
على  املنذر  وينبه  يندر  لذلك    ،  2021/1/11 تاريخ  العني حتى  ايجار  امل�ستحق عن  املبلغ  وهو  دره��م 
املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )10،000 درهم( قيمة دفعات اليجار امل�ستحقة املو�سح تف�سيلها 
اعله وذلك خلل ثلثون يوما من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر اأ�سفا اإىل اتخاذ الجراءات 
وامل�ساريف حتى  والر�سوم  اليجار  ببدل  الزامه  املاأجور مع  اليه من  املنذر  والق�سائية لخلء  القانونية 

تاريخ الخلء التام مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
انذار عديل 

رقم )2801/2021(
املنذر : عبدالنا�سر حممد رفعت القادري - لبناين اجلن�سية 

�سد / املنذر اليه / اآر اإم اآر للإدارة ذ م م - �سركة منطقة حرة مرخ�سة لدى مدينة ال�سارقة للإعلم 
جمهول العنوان 

املو�سوع : اإنذار ب�سداد القيمة الإيجارية املتاأخرة حتت طائلة الأخلء
مبوجب عقد اإيجار يبداأ من تاريخ 2020/11/12 وينتهي يف 2021/11/11 ا�ستاجر املنذر اليه من املنذر 
ما هو �سقة �سكنية مبنطقة مدينة دبي الريا�سية بناية اأوليمبك بارك 4 مب�ساحة 131،72م ² وذلك لقاء قيمة 
اأيجارية �سنوية قدرها 60،000 درهم ت�سدد على 6 دفعات ، وحيث اأن الدفعة الأوىل قد حل موعد ا�ستحقاقها 
ال ان املنذر اليه نكل عن الوفاء بقيمتها واملقدرة ب��� 10،000 درهم وهو املبلغ امل�ستحق عن ايجار العني حتى 
تاريخ 2021/1/11،  لذلك ينذر وينبه املنذر على املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )10،000 درهم( 
وال  الن��ذار  ه��ذا  تاريخ  يوما من  وذل��ك خ��لل ثلثون  اع��له  تف�سيلها  املو�سح  امل�ستحقة  اليجار  دفعات  قيمة 
�سي�سطر املنذر اأ�سفة اإىل اتخاذ الجراءات القانونية والق�سائية لخلء املنذر اليه من املاأجور مع الزامه ببدل 

الإيجار والر�سوم وامل�ساريف حتى تاريخ الخلء التام مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
  LA/MAT /16415/2017 )AM33(

دعوى رقم 3203 ل�سنة 2018 )اأحوال �سخ�سية( 
اأمام حمكمة املقاطعة التابعة للمنطقة االإدارية اخلا�صة بهونغ كونغ 

دعوى رقم 3203 ل�صنة 2018 )اأحوال �صخ�صية( 
بني

املدعية : لو مان فونغ
و

املدعى عليه : ال�سيد خالد علي ال�سعيد 
اإنذار

مت تقدمي عري�سة طلق �سد املذكور اأدناه :  يجوز للمدعى عليه / ال�سيد خالد علي ال�سعيد، الذي كان اآخر 
عنوان معروف له هو قرية �سحاري، �سكن موظفي فندق جراند حياة، منطقة راأ�س اخلور ال�سناعية 3 ، دبي، 
الإمارات العربية املتحدة، اأن يتقدم بطلب اإىل قلم كتاب حمكمة الأ�سرة الكائنة يف اإم 2 /اف، حماكم وانت�ساي، 
برج وانت�ساي، 12 هاربور روود، هونغ كونغ، للح�سول على �سورة من عري�سة الطلق.  واإذا مل يتوا�سل مع 

قلم الكتاب خلل �سهر واحد، يجوز للمحكمة اأن تنظر الدعوى يف غيابه.
امل�سجل

/ختم حمكمة املقاطعة - هونغ كونغ// 

اإعـــــــــــــــالن 

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بالن�ضر

)2827/2021( 
املنذر/ تن�سنت هولدينجز ليمتد

املنذر اليها /الهام حممد جواد حبيب جعفر علي 
املنذر اليها/ كرياتيف تك للخدمات الفنية �س.ذ.م.م

با�ستئجار   01/05/2020 بتاريخ  يبدا  الذي  اليها  واملنذر  املنذرة  بني  املربم  اليجار  ايل عقد  بالإ�سارة 
الوحدة S10 الكائنة منطقة انرتنا�سيونال �سيتي - ار�س الور�سان الأويل 127 مبني دي 05 والذي ينتهي 
بتاريخ 31/10/2020 بقيمة ايجارية قدرها 14،000.00 درهم وقيمة �سنوية مببلغ 28،000.00 
درهم ، وحيث قد حل اجل انتهاء العقد دون اأن يلتزم املدعي عليه ب�سداد قيمة بدل اليجار عن فرتة جتديده 
فان املنذرة تخطركم بان العقد قد جتدد ملدة اخري مماثلة بحيث ينتهي يف 2021/04/30 بناء عليه ، 
تخطركم املنذرة : اخلء الوحدة املاجورة وت�سليمها خالية من ال�سوال والأ�سخا�س ، �سداد القيمة اليجارية 
املرت�سدة بذمتكم منذ تاريخ توقفكم عن ال�سداد منذ التجدد التلقائي للعقد يف 01/11/2020 وحتي 
تاريخ 28/02/2021 بقيمة 9،333.00 درهم وذلك يف غ�سون ثلثني يوما من تاريخ ت�سلمكم هذا 

الخطار، ايل جانب ما ي�ستجد من بدل اليجار

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بالن�ضر

)2828/2021(  
املنذر/ تن�سنت هولدينجز ليمتد

املنذر اليها/ الرمل الأبي�س لدارة العقارات �س.ذ.م.م
بالإ�سارة ايل عقد اليجار املربم بني املنذر واملنذر اليها الذي يبدا بتاريخ 26/12/2019 با�ستئجار 
الوحدة 110 الكائنة منطقة انرتنا�سيونال �سيتي - ار�س الور�سان الأويل 127 - مبني دي 05 والذي 
ينتهي بتاريخ 25/12/2020 بقيمة ايجارية قدرها 35،000.00 درهم، وحيث قد حل اأجل انتهاء 
العقد دون اأن يلتزم املدعى عليه ب�سداد قيمة بدل اليجار عن فرتة جتديده فان املنذرة تخطركم بان 
 -: املنذرة  وعليه تخطركم   ،  2021/11/24 يف  ينتهي  بحيث  اأخ��ري مماثلة  مل��دة  د  العقد قد جتد 
املاأجورة وت�سليمها خالية من ال�سواغل والأ�سخا�س، �سداد القيمة اليجارية املرت�سدة  اخلء الوحدة 
بذمتكم منذ تاريخ توقفكم عن ال�سداد منذ التجدد التلقائي للعقد يف 26/12/2020 وحتي تاريخ 
ت�سلمكم هذا  تاريخ  يوما من  وذل��ك يف غ�سون ثلثني  دره��م   8،750.00 بقيمة   28/02/2021

الخطار، ايل جانب ما ي�ستجد من بدل اليجار حتي تاريخ الخلء الفعلي
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
انذار عديل بالن�ضر

رقم املحرر )2021/2825( 
املنذرة : فايزه فوؤاد ر�سوان احمد

العنوان : امارة عجمان ، اجلرف مقابل دار الق�ساء - بناية مزون الغامن 141 ، الطابق اخلام�س - مكتب رقم 
هاتف : 067446412 ، رقم مكاين : 4997910956     ،502

املنذر اليهما :  1- نادية احمد ها�سم ال�سيد
عنوان : ام��ارة عجمان ، اب ت��اون - فيل رقم 1419 ، مدخل من �سارع حممد بن زاي��د اجت��اه راأ���س اخليمة 

هاتف رقم : 0558551701
ان امل���ن���ذرة ي��ت��وج��ه اىل امل��ن��ذر ال��ي��ه��م��ا ب��ه��ذا الإن������ذار ال�����س��ادر م��ن ك��ات��ب ال��ع��دل ب��دب��ي مب��وج��ب رق���م املحرر 
)2021/1/62635( بتاريخ 2021/3/21 وذلك ب�سرورة �سداد قيمة اي�سالت الأمانة املرت�سدة بذمة 
املنذر اليهما ل�سالح املنذرة تبلغ )300.000 درهم( )ثلثمائة الف درهم( و ذلك خلل مدة اأق�ساها )5( 
ايام من تاريخ ا�ستلم الإنذار ولذا تتوجه املنذرة الطلب اىل املنذر اليهما مبوجبه لت�سوية كل ما ذكر خلل 
خم�سة اأيام من تاريح تبليغكم هذا النذار و بخلف ذلك �ست�سطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللزمة 
�سدكم التي حتفظ لها حق و ا�ست�سدار امر الأداء و املطالبة بالتعوي�س املنا�سب عن اأي عطل او �سرر تعر�س 

له املنذرة مع حتميل املنذر اليهما بكافة ر�سوم وم�سارف التقا�سي واتعاب املحاماة

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى الدعوى رقم  2020/1094 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: عارفكو ملقاولت البناء - عنوانه : اإمارة دبي - القوز ال�سناعية الرابعة - a26 - م�ستودع رقم 17 ملك 

يو�سف قمرب جعفر العلي - رقم مكاين 2207878561 
املنفذ �سده : منال قا�سم �ساهني عبداهلل - عنوانه :  دبي - منطقة اخلوانيج الوىل 281 - فيل على قطعة ار�س رقم 

عبداهلل  �ساهني  قا�سم  يعقوب   / املحامي  بوكالة   -  4773992638 مكاين  رقم   -  281-3782
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/4/7 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : وادي ال�سفا 2 - رقم الر�س 1424 - امل�ساحة : 79.42 مرت مربع - رقم املبنى : 

درهم  386215.60  : التقييم   -  205  : الوحدة  رقم   -  19 مزايا   : املبنى  ا�سم   -  1
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2020/3346 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: ابوظبي للتمويل - �س م خ 

عنوانه : حملها املختار / مكتب علي حبيب وم�ساركوه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية اإمارة دبي ، منطقة بردبي ، �سارع 
ال�سيخ زايد - بناية �سما تاور - الطابق الول - مكتب رقم 105 ، هاتف رقم 043588444 

املنفذ �سده : نار ايانان ايدايلم فيدو - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - جبل علي - مبنى 
املنطقة احلرة بجبل علي - قطعة ار�س رقم s10102 - هاتف رقم 042828821 - فاك�س رقم 042828827 - 

هاتف متحرك رقم 0567720233 - املنفذ �سده : الطرق املائية لل�سحن - املنفذ �سده : نار اياتان ايدايلم فيدو 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/4/7 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س S 10102 - املنطقة : جبل علي - التقييم )5.200.000( درهم 

ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر      

فى الدعوى رقم 2019/261 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني )���س.ذ.م.ع( - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - الق�سي�س الثانية - �سارع 5 

متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الطابق الر�سي - بجوار فندق تاميز 
املنفذ �سده : بيمان على اكرب قا�سمي  - عنوانه :  اإمارة دبي - مر�سى دبي - مبنى اتي�سا اك�س 2 - رقم الر�س 107 - رقم 

املبنى - 3 رقم العقار 2203 الطابق  22 واملواقف 2235 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/4/7 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�س : 107 - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : اتي�سا اك�س 2 - رقم العقار : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ملحظة   - درهم   )1.140.973( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   106  : امل�ساحة   -  2203

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2020/650 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع املكتوم - مبنى قرية العمال - �سقة مكتب 606 - دوار ال�ساعة 
املنفذ �سده : اأجي كومار �سوريندرين - عنوانه :  الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - منطقة جمريا اأم �سقيم فيل رقم 04 خلف 
 2021/4/7 املوافق  الأربعاء  يوم  يف  انه   -  043809874 منزل  هاتف   -  050848979 رقم  هاتف  ماركت  �سوبر  ام  �سويرتام 
ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها 
البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني 
ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة 
وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 2870 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم 
املبنى : 241  - امل�ساحة : 341،58 مرت مربع - التقييم )2،300،000( درهم - �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�س 
: 77 - ا�سم املبنى : البطني ري�سيدن�سز جي بي ار - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 903 - امل�ساحة : 159،55 مرت مربع - املقدرة ب��� 
)1،961،916/11( درهم - �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�س : 21 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : مارينا كروان 

تاور - رقم العقار : 504 - امل�ساحة : 70،08 مرت مربع - املقدرة ب��� )05/ 675،601( درهم  ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2017/1877 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: �سركة املعمورة الثنائية للمقاولت ال�سحية ذ م م وميثلها فهمي ر�سيد الداود 

عنوانه : اإمارة ال�سارقة - التعاون - ابراج التايجر 2 - مكتب 103 
املنفذ �سده : بن ناوي للمقاولت والنقليات العامة - ذ م م - واآخرون 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج �سيتاديل - بجانب برج اونرتيو - مقابل فندق جي دبليو 
ماريوت - ا�سفل البناية مطعم لن�س تامي - الطابق 21 بالكامل  - املنفذ �سده : توب لينك للمقاولت والنقليات العامة - ذ م م  
5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/4/7 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
املزايدة  دخول  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  
: نوع العقار : ار�س ف�ساء - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - رقم الر�س : 112 - امل�ساحة : 2204.03 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب��� )3795833( درهم يباع لعلى عطاء.  ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   
فى الدعوى رقم 2019/18 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �س م ع 
عنوانه : حمله املختار : مكتب علي حبيب للمحاماة وال�ست�سارات القانونية الكائن باإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية �سما 

تاور - الطابق الأول مكتب رقم 105 - هاتف رقم 04/3588444 فاك�س رقم : 04/3588445 
املنفذ �سده : �سلح تني اروفعلي - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة وادي ال�سفا 6 - قطعة ار�س رقم 664 - 1301 - فيل رقم 

دبي   -  18744 رقم  بريد  �سندوق   -  232
5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/4/7 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 1430 - املنطقة : وادي ال�سفا 6 - رقم البلدية : 1301 - 664 - امل�ساحة 

: 336،34 مرت مربع - رقم املبنى : 232 - القيمة : 2000000 درهم يباع لعلى عطاء
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم 2020/650 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع املكتوم - مبنى قرية العمال - �سقة مكتب 606 - دوار ال�ساعة 
املنفذ �سده : اأجي كومار �سوريندرين - عنوانه :  الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - منطقة جمريا اأم �سقيم فيل رقم 04 خلف 
 2021/4/7 املوافق  الأربعاء  يوم  يف  انه   -  043809874 منزل  هاتف   -  050848979 رقم  هاتف  ماركت  �سوبر  ام  �سويرتام 
ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها 
البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني 
ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة 
وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 2870 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم 
املبنى : 241  - امل�ساحة : 341،58 مرت مربع - التقييم )2،300،000( درهم - �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�س 
: 77 - ا�سم املبنى : البطني ري�سيدن�سز جي بي ار - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 903 - امل�ساحة : 159،55 مرت مربع - املقدرة ب��� 
)1،961،916/11( درهم - �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�س : 21 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : مارينا كروان 

تاور - رقم العقار : 504 - امل�ساحة : 70،08 مرت مربع - املقدرة ب��� )05/ 675،601( درهم  ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى الدعوى رقم 2017/1877 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: �سركة املعمورة الثنائية للمقاولت ال�سحية ذ م م وميثلها فهمي ر�سيد الداود 

عنوانه : اإمارة ال�سارقة - التعاون - ابراج التايجر 2 - مكتب 103 
املنفذ �سده : بن ناوي للمقاولت والنقليات العامة - ذ م م - واآخرون 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج �سيتاديل - بجانب برج اونرتيو - مقابل فندق جي دبليو 
ماريوت - ا�سفل البناية مطعم لن�س تامي - الطابق 21 بالكامل  - املنفذ �سده : توب لينك للمقاولت والنقليات العامة - ذ م م  
5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/4/7 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : نوع 
ب���  2204.03 مرت مربع واملقدرة قيمتها  112 - امل�ساحة :  2 - رقم الر���س :  العقار : ار�س ف�ساء - املنطقة : �سيح �سعيب 

)3795833( درهم يباع لعلى عطاء.  ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
فى الدعوى رقم 2019/18 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �س م ع 
عنوانه : حمله املختار : مكتب علي حبيب للمحاماة وال�ست�سارات القانونية الكائن باإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية �سما 

تاور - الطابق الأول مكتب رقم 105 - هاتف رقم 04/3588444 فاك�س رقم : 04/3588445 
املنفذ �سده : �سلح تني اروفعلي - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة وادي ال�سفا 6 - قطعة ار�س رقم 664 - 1301 - فيل رقم 

دبي   -  18744 رقم  بريد  �سندوق   -  232
5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/4/7 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 1430 - املنطقة : وادي ال�سفا 6 - رقم البلدية : 1301 - 664 - امل�ساحة 

: 336،34 مرت مربع - رقم املبنى : 232 - القيمة : 2000000 درهم يباع لعلى عطاء
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى الدعوى رقم  2020/3346 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: ابوظبي للتمويل - �س م خ 

عنوانه : حملها املختار / مكتب علي حبيب وم�ساركوه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية اإمارة دبي ، منطقة بردبي ، �سارع 
ال�سيخ زايد - بناية �سما تاور - الطابق الول - مكتب رقم 105 ، هاتف رقم 043588444 

ال�سيخ زاي��د - جبل  اإم��ارة دبي - بردبي - �سارع   : املائية لل�سحن )�س ذ م م( - واآخ��رون - عنوانه  املنفذ �سده : الطرق 
رقم  فاك�س   -  042828821 رق��م  هاتف   -  s10102 رق��م  ار���س  قطعة   - علي  بجبل  احل��رة  املنطقة  مبنى   - علي 
042828827 - هاتف متحرك رقم 0567720233 - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/4/7 ال�ساعة 5.00 م�ساء 
ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 
ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات 
يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره 
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
 S الر���س  - رقم  بناء  ار���س وما عليها من   : العقار  نوع    : املمتلكات   او�ساف  بيان  يلي  املحكمة وفيما  وامل�سروفات خزينة 

ملحظة : يدفع املبلغ فورا.  - درهم    )5.200.000( التقييم   - علي  جبل   : املنطقة   -  10102

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 94
الإمارات   : اجلن�سية   - يزان  ع�سكر  حممد  حاجي  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/  البالغة 100% وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  ، يرغب يف  املتحدة  العربية 
يا�سر عبدالعزيز رادمن�س ، اجلن�سية : ايران ، يف الرخ�سة امل�سماة )البتكار ل�سناعة الجزاء 
ال�سافية لل�سيارات( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )217551( ال�سادرة من 
دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة.  تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، تغيري ال�سكل القانوين من 

فردية اىل وكيل خدمات. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العلن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 93

يرغب   ، باك�ستاين  اجلن�سية   - احمد  م�ستاق  عرفان  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/ ثاقب �سليمي حممد  البالغة 50% وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يف 
رفيق - اجلن�سية : باك�ستان ، يف الرخ�سة امل�سماة )النور الثاقب لتنجيد مقاعد ال�سيارات( 
والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )752847( ال�سادرة من دائرة التنمية 

الإقت�سادية بال�سارقة. ان�سحاب �سريك. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 380

 : اجلن�سية   - ال�سويهى  الطويل  خمي�س  �سنان  فهد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الإمارات ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ 
)الفا  امل�سماة  الرخ�سة  يف   ، الإمارات   : اجلن�سية   - البلو�سي  حممد  ح�سني  على  �سهاب 
من  ال�سادرة   )756711( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  البناء(  ملقاولت 

دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة.  تعديلت اخرى : 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 378
 ، الإمارات اجلن�سية   ، ال�سحى  �سلطان  �سعيد  ال�سيد/ جمال حممد  بان  ليكن معلوما للجميع 
ال�سيد/ نور قيوم امري  البالغة )100%( وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سباغ(   ملقاولت  امل�ساء  )نور  امل�سماة  بالرخ�سة  باك�ستان اجلن�سية   - دا�ستان 
بال�سارقة.  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )612402( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

تعديلت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 379
اجلن�سية  الإمارات   - املعل  احمد  ماجد  احمد  ماجد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/ خالد علي  اىل  البالغة 100% وذلك  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  ، يرغب يف 
املواد  لتموين  )مدريد  امل�سماة  بالرخ�سة  اجلن�سية  الإمارات   - املطرو�سي  عبداهلل  احمد 
دائرة  من  ال�سادرة   )757728( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  الغذائية( 

التنمية الإقت�سادية بال�سارقة.  تعديلت اخرى : ليوجد. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 377
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ 1- �سارلوت ماي هرنانديز اكريي�س - اجلن�سية : الفلبني ، ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )33%( وذلك اىل ال�سيد/ اريك �سي�سون برز اجلن�سية : الفلبني  
، 2- ال�سيدة/ ماريا ايلما دى ليون �سى - اجلن�سية : الفلبني ، ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها 
لنتانو  بيبيتو جري  ال�سيد/   -3 ، الفلبني   : �سي�سون برز اجلن�سية  اريك  ال�سيد/  البالغة )33%( وذلك اىل 
اندراد - اجلن�سية : الفلبني ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )34%( وذلك اىل ال�سيد/ 
باإمارة  تاأ�س�ست   ، البي�س(  ال�سعاع  امل�سماة )كافترييا  الرخ�سة  ، يف  الفلبني   : برز اجلن�سية  �سي�سون  اريك 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )740664( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. 
تعديلت اخرى : وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

انذار عديل 
رقم )2802/2021(

املنذر : عبدالنا�سر حممد رفعت القادري - لبناين اجلن�سية 
�سد / املنذر اليه / اآر اإم اآر للإدارة ذ م م - �سركة منطقة حرة مرخ�سة لدى مدينة ال�سارقة للإعلم 

جمهول العنوان 
املو�سوع : اإنذار ب�سداد القيمة الإيجارية املتاأخرة حتت طائلة الخلء

اأ�ستاأجر املنذر اليه من املنذر ما   2021/7/14 2020/7/15 وينتهي يف  اإيجار يبداأ من تاريخ  مبوجب عقد 
² وذلك لقاء قيمة  78،33 م  2 مب�ساحة   اأك�سي�س ريزيدن�س  هو �سقة �سكنية مبنطقة واحة دبي لل�سيلكون بناية 
مواعد  حلت  قد  الأويل  دفعات  الثلثة  اأن  وحيث   ، دفعات   6 على  ت�سدد  دره��م   38،000 قدرها  �سنوية  ايجارية 
ا�ستحقاقها ال ان املنذر اليه نكل عن الوفاء بقيمتها واملقدرة ب 19،000 درهم وهو املبلغ امل�ستحق عن ايجار العني 
وق��دره )19.000  �سداد مبلغ  اليه ب�سرورة  املنذر  املنذر على  وينبه  ينذر   ، ، لذلك   2021/1/14 تاريخ  حتى 
درهم( قيمة دفعات اليجار امل�ستحقة املو�سح تف�سيلها اعله وذلك خلل ثلثون يوما من تاريخ ن�سر هذا النذار 
وال �سي�سطر املنذر اأ�سفا اإىل اتخاذ الجراءات القانونية والق�سائية لخلء املنذر اليه من املاأجور مع الزامه بيدل 

اليجار والر�سوم وامل�ساريف حتى تاريخ الأخلء التام مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
انذار عديل 

رقم )2803/2021(
املنذر : عبدالنا�سر حممد رفعت القادري - لبناين اجلن�سية 

�سد / املنذر اليه / اآر اإم اآر للإدارة ذ م م - �سركة منطقة حرة مرخ�سة لدى مدينة ال�سارقة للإعلم 
جمهول العنوان 

املو�سوع : اإنذار ب�سداد القيمة الإيجارية املتاأخرة حتت طائلة الخلء
مبوجب عقد اإيجار يبداأ من تاريخ 2020/11/12 وينتهي يف 2021/11/11 اأ�ستاأجر املنذر اليه من املنذر 
ما هو �سقة �سكنية مبنطقة واحة دبي لل�سيلكون بناية اأك�سي�س رييدن�س 2 مب�ساحة 73،68 م² وذلك لقاء قيمة 
ايجارية �سنوية قدرها 36،000 درهم ت�سدد على 6 دفعات ، وحيث اأن الدفعة الأوىل قد حل موعد ا�ستحقاقها 
ال ان املنذر اليه نكل عن الوفاء بقيمتها واملقدرة ب 6،000 درهم وهو املبلغ امل�ستحق عن ايجار العني حتى تاريخ 
ينذر وينبه املنذر على املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره ) 6،000 درهم( قيمة   ، ، لذلك   2021/01/04
دفعات اليجار امل�ستحقة املو�سح تف�سيلها اعله وذلك خلل ثلثون يوما من تاريخ هذا النذار وال �سي�سطر 
املاأجور مع الزامه يبدل اليجار  اليه من  املنذر  اإىل اتخاذ الج��راءات القانونية والق�سائية لخلء  اأ�سفا  املنذر 

والر�سوم وامل�ساريف حتى تاريخ الخلء التام مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  31  مار�س 2021 العدد 13203

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  31  مار�س 2021 العدد 13203

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�سم ال�سركة:  ماموت لتجارة املركبات وال�صاحنات امل�صتعملة �ص ذ م م
ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�سكل    -  3 ال��روي��ة   - دب��ي  بلدية  رق��م 73 ملك  ال��ع��ن��وان : معر�س 
م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 751780  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1213095 
ال�سجل  التاأ�سري يف  قد مت  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  اأع��له،  املذكورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري 
بتاريخ 2021/3/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/3/28 وعلى 
& ام االن�صاري  ايه  اإىل امل�سفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  من لديه 
لتدقيق احل�صابات  العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد 
 : الفاك�س   04-2955582  : الهاتف   - الول  التجاري  املركز   - نهيان  ال  �سلطان  بن 
 )45( خلل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2955598

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�سم امل�سفي/ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال 
 نهيان - املركز التجاري الول - الهاتف : 2955582-04 الفاك�س : 04-2955598 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
�س  امل�ستعملة  وال�ساحنات  املركبات  لتجارة  ماموت  لت�سفية  اأع��له  املذكور 
لدى  وامل��وث��ق   2021/3/28 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ 
اأي اعرتا�س  بتاريخ 2021/3/28 وعلى من لديه  دبي  العدل حماكم  كاتب 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

ف��ق��د امل��دع��و/ رف��اق��ت على 
باك�ستان     ، يعقوب  حممد 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1791412JR( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

 0562127002

فقدان جواز �سفر
كوليتى  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
الكامريون    ، �سيك  اب��وك 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )0697338( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0581177679

فقدان جواز �سفر

ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ ي����و�����س����ف 
حمزه  ح����م����زه  ك����وت����اراث����ي����ل 
الهند     ، م���اك���ار  ك���وت���اراث���ي���ل 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )6256863N(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0566987964

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و/ خ����وار �سعيد  ف��ق��د 
باك�ستان     ، ح�����س��ني  م�����س��ت��اق 
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)BT5978183(  رق���م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0505368181

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو/ منظور ال�سلم ابو الكا�سم ، بنغلدي�س 

 )BN0287071( رق��م  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 

بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن  ي���رج���ى   -

البنغلدي�سية او اقرب مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر

ف������ق������د امل�����������دع�����������و/ �������س������اره 
امل��غ��رب  اجلن�سية   ، ب��وك��رمي 
 ج��������������������واز ���������س��������ف��������ره رق��������م

)OU1617673(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل��غ��رب��ي��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد م�سطفى 
ف��اداك��ي��ك��ارا ف��اداك��ي��ك��ارا ع��ل��ى ، 
�سفره  ج���واز  اجلن�سية  ال��ه��ن��د 
رقم )K2529373( يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر

ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ج����ي����دى 
اب���ره ب���اول اك��ي��ا ، نيجرييا  
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )09549247A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0562127002

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ م��������ول ج����ان 
افغان�ستان   ، ج������ان  ن���ائ���ي���ب 
 اجل����ن���������س����ي����ة ج������������واز �����س����ف����ره
   )O1292465( رق���������م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
ب��ال�����س��ف��ارة الف��غ��ان�����س��ت��ان��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�سم ال�سركة :  ار اف جيه للتجارة عامة )�س.ذ.م.م.( 
رقم الرخ�سة /704581

ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة )ذ.م.م.(. 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1131445

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري 
لل�سركة  العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  اأع��له  امل��ذك��ورة  ال�سركة  بانحلل  لديها 
رقم/2021/1/67806(  حتت  العدل  الكاتب  ل��دي  واملوثق   2021/03/28 بتاريخ 
ح�سب  ال�سركة  بت�سفية  للقيام  اأعله  املذكور  امل�سفي  وبتعيني   2021/02/28 بتاريخ 
قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل. وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد – ت /2955248 �س 
ب/8540 ، م�سطحبا معة كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية ،وذلك خلل )45( يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العلن.  
 دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�سم ال�سركة :  ليوت لتجارة املواد الغذائية )�س.ذ.م.م.( رقم الرخ�سة /796144
ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة )ذ.م.م.(. 

رقم القيد بال�سجل التجاري : 1317931
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري 
لل�سركة  العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  اأع��له  امل��ذك��ورة  ال�سركة  بانحلل  لديها 
رقم/2021/1/40300(  حتت  العدل  الكاتب  ل��دي  واملوثق   2021/02/22 بتاريخ 
بتاريخ 2021/02/22 وبتعيني امل�سفي املذكور اأعله للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار 

اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل. 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة 
امل�ستندات والوراق  كافة  – ت /2955248 �س ب/8540، م�سطحبا معة  – بور�سعيد 

الثبوتية ،وذلك خلل )45( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�سم امل�سفي وعنوانه : �سفيان الغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون .
ا�سم ال�سركة : ار اف جيه للتجارة عامة )�س.ذ.م.م.( رقم الرخ�سة /704581

العنوان: جبل علي – بوابة ابن بطوطة - دبي
ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة )ذ.م.م.(.

رقم القيد بال�سجل التجاري : 1131445
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحلل 
واملوثق  ال�سركة املذكورة اأعله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�سركة بتاريخ 2021/03/28 
امل�سفي  وبتعيني   2021/02/28 بتاريخ   2021/1/67806 املحرر  رقم  حتت  العدل  الكاتب  لدي 
املذكور اأعله للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل. وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد – مكتب 
رقم/204 – الطابق الثاين - بناية الغامن اجلديدة – ت: 2955248 – �س ب : 8540 م�سطحبا 

معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن .

 دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�سم امل�سفي وعنوانه : �سفيان الغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون .
ا�سم ال�سركة : ليوت لتجارة املواد الغذائيه )�س.ذ.م.م.( رقم الرخ�سة /796144

العنوان: م�ستودع رقم 18 ملك عمر احمد احمد حممد الطاير – را�س اخليمة ال�سناعية الوىل
ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة )ذ.م.م.(.

رقم القيد بال�سجل التجاري : 1317931
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحلل  باأنه قد مت  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
واملوثق   2021/02/22 بتاريخ  لل�سركة  العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  اأع��له  املذكورة  ال�سركة 
لدي الكاتب العدل حتت رقم املحرر 2021/1/40300 بتاريخ 2021/02/22 وبتعيني امل�سفي املذكور 

اأعله للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل.
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد – 
مكتب رقم/204 – الطابق الثاين - بناية الغامن اجلديدة – ت: 2955248 – �س ب : 8540 م�سطحبا 

معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن .
 دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بالن�ضر        

يف الدعوى رقم 864/2020/18 عقاري جزئي
الدعوي  مو�سوع   106-01-E18 مو�سوع الدعوى: املطالبة بف�سخ عقد البيع املوؤرخ يف 2015/5/21 ب�سراء الوحده رقم

و الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 790068 درهم مع الزامهما بالت�سامن بان يوؤديا فوائد 
تاخرييه 12 % من تاريخ رفع الدعوي وحتي متام ال�سداد و الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 
والدبيه التي اأ�سابت املدعي و الزام املدعي  املاديه  ال�سرار  عن  كتعوي�س  درهم(  الف  وخم�سون  )مائه  درهم   150.000

عليهما بالر�سوم ومقابل اتعاب املحاماه.
طالب العلن:  علي يو�سف حممد ح�سني الفردان - �سفته بالق�سية:  مدعى  ، املطلوب اعلنهم:  1 - �سون للو�ساطة العقارية 

�س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه  ، 2 - زنادو للتطوير العقاري - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 
مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد البيع املوؤرخ يف 2015/5/21 ب�سراء الوحده رقم 
790068 درهم مع  عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره  املدعي  الزام  و  الدعوي  مو�سوع   106-01-E18
الزامهما بالت�سامن بان يوؤديا فوائد تاخرييه 12 % من تاريخ رفع الدعوي وحتي متام ال�سداد و الزام املدعي عليهما بالت�سامن 
التي  والدبيه  املاديه  ال�سرار  ( كتعوي�س عن  الف درهم  ) مائه وخم�سون  150.000 درهم  وق��دره  للمدعي مبلغ  يوؤديا  بان 
اأ�سابت املدعي و الزام املدعي عليهما بالر�سوم ومقابل اتعاب املحاماه. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2021-04-21 
ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثلثة اأيام على القل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 31/ 3/ 2021  Issue No : 13203
SERVICE BY PUBLICATION 

IN CASE NO. 564/2020/18 Real Estate Summary
CASE SUBJECT: A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 474,221), 
the charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim date 
until the full payment.
Service Applicant: Real Estate Investment Public Corporation
Capacity in the Case: Plaintiff
Parties to be notified: 1- Omran Malik - Capacity in the Case: Defendant
2- Malik Khan Miyan - Capacity in the Case: Defendant
SERVICE SUBJECT: We notify you that the court judged in its hearing held dated 13-10-
2020 in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendants to pay the plaintiff an amount of AED 374,221 (Three Hundred 
Seventy Four Thousand Two Hundred and Twenty One Dirhams) and the legal interest of 
the amount of 9 % per annum from the date of the judicial claim until the full payment and 
the court rejected other claims and ordered them to pay the charges, the expenses and Five 
Hundred Dirhams as attorney's fees. The verdict is issued in absentia and may be appealed 
within thirty days from the day following publishing this service. The verdict is issued in 
the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler 
of Dubai, and is read in public.

Head of Department / Noura Mohammed Al Hammadi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بالن�ضر 

                      يف الدعوى رقم 1069/2021/207 تنفيذ جتاري
مو�سوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 224/2020 جتاري كلي، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 2081380.18 درهم ( ، �سامًل للر�سوم وامل�ساريف
�سفته   - ليميتد  ك��و.  )تايلند(  مانوفاكت�سورينغ  ا�سيلور  �سركة  الع����لن:   ط��ال��ب 

بالق�سية:  طالب التنفيذ 
املطلوب اعلنهم:  1- رنا حممد بابر حممد اخرت - �سفته بالق�سية:  منفذ �سده 

مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك�م بدفع 
املحكمة.  التنفيذاأو خلزينة  ( اىل طالب  به وق��دره ) 2081380.18 درهم  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اعالن بالن�ضر 
                      يف الدعوى رقم 1069/2021/207 تنفيذ جتاري

مو�سوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 224/2020 جتاري كلي، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 2081380.18 درهم ( ، �سامًل للر�سوم وامل�ساريف

�سفته   - ليميتد  ك��و.  )تايلند(  مانوفاكت�سورينغ  ا�سيلور  �سركة  الع����لن:   ط��ال��ب 
بالق�سية:  طالب التنفيذ

املطلوب اعلنهم:  1- رنا حممد بابر حممد اخرت - �سفته بالق�سية:  منفذ �سده
مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك�م بدفع 
املحكمة.  خلزينة  التنفيذاأو  طالب  اىل   ) دره��م   2081380.18  ( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بالن�ضر        

2020/5258 اأمر اأداء
تفا�سيل الإعلن بالن�سر

اإىل املدعى عليه/  1_ حممد حممود �سليمان جمعه البلو�سي جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى بنك دبي التجاري �س.م.ع

و ميثله / ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي
انفاذ  اأول:   2021-03-20 بتاريخ   البتدائية  دبي  قررت حمكمة  فقد  اأداء  اأمر  ا�ست�سدار  طلب 

العقد التجاري املربم بني الطرفني
ثانيا: باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( 256.507.37 مائتان و�سته وخم�سون 
تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  فل�س  و�سبعه وثلثون  دراهم  و�سبعه  الف وخم�سمائه 
اتعاب  مقابل  دره��م  األ��ف  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  اإلزامها  مع  ال�سداد،  متام  وحتى  املطالبة 

املحاماه  - ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا الإعلن
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم  2020/6763 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: اخلياط لل�ستثمار - �س ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي 

املنفذ �سده : ريلتى كابيتال ميدل اي�ست منطقة حرة - ذ م م 
عنوانه : اإمارة دبي - �س ب 11245 دبي ، منطقة �سلطة دبي للتطوير )Tecom( برج اآي رايز الطابق 35 

مكتب رقم E2 - هاتف : 044552300 - مكاين : 1650176919 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/4/7 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  لدى اجلهة  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 

يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : وحدات عقارية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�س 34 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج اآي 

رايز - الوحدة : 20C - 01 - امل�ساحة : 84.68 مرت مربع - التقييم : 780939.13  درهم 
نوع العقار : وحدات عقارية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�س 34 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج اآي 

رايز - الوحدة : 20C - 02 - امل�ساحة : 224.01 مرت مربع - التقييم : 2035103.27  درهم
نوع العقار : وحدات عقارية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�س 34 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج اآي 

رايز - الوحدة : 20C - 03 - امل�ساحة : 88.69 مرت مربع - التقييم : 815821.65  درهم
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�س 34 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج اآي 

رايز - الوحدة : 20C - 04 - امل�ساحة : 96.18 مرت مربع - التقييم : 880101.95  درهم
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�س 34 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج اآي 

رايز - الوحدة : 20C - 05 - امل�ساحة : 102.35 مرت مربع - التقييم : 930.332.37  درهم
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�س 34 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج اآي 

رايز - الوحدة : 20C - 06 - امل�ساحة : 69.39 مرت مربع - التقييم : 646311.48  درهم
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�س 34 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج اآي 

رايز - الوحدة : 20C - 07 - امل�ساحة : 72.13 مرت مربع - التقييم : 671328.26  درهم
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�س 34 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج اآي 

رايز - الوحدة : 20E - 01 - امل�ساحة : 321.46 مرت مربع - التقييم : 2905446.46  درهم
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�س 34 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج اآي 

رايز - الوحدة : 20C - 15 - امل�ساحة : 84.47 مرت مربع - التقييم : 779239.48  درهم
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�س 34 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج اآي 

رايز - الوحدة : 20C - 12 - امل�ساحة : 80.50 مرت مربع - التقييم : 743806.25  درهم
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�س 34 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج اآي 

رايز - الوحدة : 20C - 11 - امل�ساحة : 100.22 مرت مربع - التقييم : 913.830.29  درهم
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   
فى الدعوى رقم  2017/3470 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: �سركة ميادين للإ�ستثمارات 
عنوانه : عنوانها خارج الدولة - الردن - عمان - 193 �سارع زهران - ابراج اإعمار - مبنى )c( - الطابق 11 - عنوانها 

املختار داخل الدولة - مكتب هادف و�سركاوؤه - اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - اإعمار �سكوير - بناية 3 - الطابق 5 
املنفذ �سده : ال�سركة اخلليجية للإ�ستثمارات العامة - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار - مقابل فندق الب�ستان روتانا - برج الفتان بلزا - الطابق 4 - مكتب رقم 413 
- هاتف : 04/2821888  - فاك�س : 04/2868828 

5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  2021/4/7 ال�ساعة  انه يف يوم الأربعاء املوافق 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 

املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س : 55 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : اوملبيك بارك 2 - رقم العقار : 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم    )680.235( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   90.28  : امل�ساحة   -  107
�سقة �سكنية - املنطقة : ند ح�سة - رقم الر�س : 587 - رقم املبنى : 5 - ا�سم املبنى : اك�سي�س ريزيدن�س 5 - رقم العقار 

: 112 - امل�ساحة : 56.71 مرت مربع - املقدرة ب��� )427.294( درهم لعلى عطاء
�سقة �سكنية - املنطقة : ند ح�سة - رقم الر�س : 587 - رقم املبنى : 5 - ا�سم املبنى : اك�سي�س ريزيدن�س 5 - رقم العقار 

: 202 - امل�ساحة : 60.53 مرت مربع - املقدرة ب��� )456.077( درهم لعلى عطاء
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    

فى الدعوى رقم 2017/3470 تنفيذ جتاري   
�سارع   193  - عمان   - الردن   - الدولة  خ��ارج  عنوانها   : عنوانه   - للإ�ستثمارات   ميادين  �سركة  التنفيذ:  طالب 
زهران - ابراج اإعمار - مبنى )c( - الطابق 11 - عنوانها املختار داخل الدولة - مكتب هادف و�سركاوؤه - اإمارة 

دبي - منطقة برج خليفة - اإعمار �سكوير - بناية 3 - الطابق 5 
املنفذ �سده : ال�سركة اخلليجية للإ�ستثمارات العامة - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار - مقابل فندق الب�ستان روتانا - برج الفتان بلزا - الطابق 4 - مكتب رقم 
 04/2868828  : فاك�س   -   04/2821888  : هاتف   -  413

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/4/7 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان 
يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :   نوع العقار : ار�س 
وما عليها من بناء - رقم الر�س : 2870 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم املبنى : 241 - امل�ساحة : 341،58 

مرت مربع - التقييم )2،300،000( درهم 
�سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�س 77 - ا�سم املبنى : البطني ري�سيدن�سز جي بي ار - رقم املبنى : 

درهم   )1،961،916/11( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   159،55  : امل�ساحة   -  903  : العقار  رقم   -  1
�سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�س : 21 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : مارينا كراون تاور - رقم 

العقار : 504 - امل�ساحة : 70،08 مرت مربع - املقدرة ب����� )675.601/05( درهم. 
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/10814

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
باأنه  دب��ي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االم���ارات  تعلن 
www.emiratesauction. ل��ل��م��زادات  االم����ارات  م��وق��ع  على  علني  م���زاد  �صينعقد 

املحجوزات  لبيع   2021/04/05 االثنني  ي��وم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة  مت��ام  يف  وذل��ك   ae
حاجو  عبداللطيف  عظيم   + ������ص.ذ.م.م  زاري��ان��ا  ف��ن��دق  ���ص��ده  للمنفذ  ملكيتها  ال��ع��ائ��دة 
: ال��ت��ايل  النحو  على  امل��ح��ج��وزات  او���ص��اف  و  دي��ف  خويامبري  ن��ورت��اي   + بابا   عبداللطيف 

�صعر التقييم                                                    الو�صف  
 32،565                                         معدات واثاث فندق  

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13203 بتاريخ 2021/3/31 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/4859

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/04/05 االثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده �صركة جبل اخلليج للتجارة العامة )ذ.م.م( و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                         الو�صف                             �صعر التقييم  
 392،450                    معدات مكاتب و االت ومعدات انتاج الع�صائر 

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
التقدم  اعرتا�ص  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae االلكرتوين  املوقع  بزيارة 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية لإعالناتكم يف 

يرجى االت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�ص:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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ال�سارقة  اأي������ام  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ت��وا���س��ل 
ل��ل��ي��وم الثالث  ب��خ��ورف��ك��ان  ال��رتاث��ي��ة 
على التوايل يف ظل اإقبال جماهريي 
مم��ي��ز م���ن ع�����س��اق وحم���ب���ي ال����رتاث 
ال�سرقي  ال�����س��اح��ل  ع���رو����س  و���ُس��ك��ان 
اإج�����راءات اح���رتازي���ة ل�سمان  و���س��ط 

ال�سلمة للجميع.
وق�����دم�����ت ف����رق����ة " ف�����ن ال����ه����ب����ان " 
للثقافة  خ��ورف��ك��ان  جلمعية  التابعة 
وال����ف����ن����ون ال�����س��ع��ب��ي��ة وال���������رتاث يف 
عرو�ساً  ال���رتاث���ي���ة  امل��ن��ط��ق��ة  ���س��اح��ة 
ورق�سات  ا���س��ت��ع��را���س��ي��ة  وح����رك����ات 
التي  املزمار  اآل��ة  اأ�سوات  على  �سعبية 

الطبول  واإي��ق��اع��ات  "الهبان"  ت�سمى 
الغنائية  ل���ل���و����س���لت  امل�������س���اح���ب���ة 
والأزهايج القدمية املتعددة ال�سعبية 

اخلليجية القدمية،
العراقية  ال�سمائل  ف��رق��ة  اأدت  كما   
اأغاين  الرتاثية  املنطقة  م�سرح  على 
ع��راق��ي��ة ت��راث��ي��ة م��ن ج��ن��وب وو�سط 

العراق.
العام  املن�سق  غاب�س  عائ�سة  وق��ال��ت   
اإن هذه  ال���رتاث���ي���ة  ال�����س��ارق��ة  لأي�����ام 
ال�������دورة ال���ت���ي ت���ق���ام ب���رع���اي���ة ودع���م 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 

املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة تتميز 
ال�سعبية  ل��ل��ف��ن��ون  ق�����وي  ب��ح�����س��ور 
والدول  التقليدية  اليدوية  واحلرف 

امل�ساركة،
وع�ساق  ج���م���ه���ور  ي��ع��ي�����س  ب���ح���ي���ث   
غنية  وم�����س��اه��دات  تفا�سيل  ال���رتاث 
ت��ظ��ه��ر خ�����س��و���س��ي��ة الخ���ت���لف بني 
وهويتها  واألوانها  البلدان  ح�سارات 

الجتماعية.
واأول�����ت اأي�����ام ال�����س��ارق��ة ال��رتاث��ي��ة يف 
بيت  بركن  كبريا  اهتماما  خورفكان 
الأل����ع����اب ال�����س��ع��ب��ي��ة ل��ع��ر���س من���اذج 
القدمية وعرو�س  ال�سعبية  للألعاب 

حية يف املنطقة الرتاثية بخورفكان.
ويف هذا ال�سدد ..

م�سوؤولة  النقبي  ج��اب��ر  م��ن��ى  ق��ال��ت   
املنطقة  ال�����س��ع��ب��ي��ة يف  الأل���ع���اب  ب��ي��ت 
الألعاب  بيت  اإن  بخورفكان  الرتاثية 
النماذج  م��ن  العديد  ي�سم  ال�سعبية 
اأهايل  ب��ني  عليها  املتعارف  للألعاب 
ومن  ال��ق��دم،  منذ  خ��ورف��ك��ان  مدينة 
خلل بيت الألعاب ال�سعبية ا�ستطاع 
اإحياء  العمل  للرتاث  ال�سارقة  معهد 
الندوات  خ����لل  م���ن  الأل����ع����اب  ه����ذه 
خللها  �سيتحدث  التي  واملحا�سرات 
الباحثني يف جمال الرتاث  عدد من 

عن تلك الألعاب وقوانينها والأدوات 
كانت  التي  والفئة  فيها  امل�ستخدمة 

تلعب بتلك الألعاب .
اأنه �سيتم تقدمي عرو�س  ولفتت اإىل 
ال�سعبية  الأل������ع������اب  ل��ب��ع�����س  ح���ي���ة 
ت������راث تلك  اإح����ي����اء  ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
اأيام  زوار  وتعريف  ال�سعبية  الأل��ع��اب 
خورفكان  مبدينة  الرتاثية  ال�سارقة 
وتعزيز  امل���دي���ن���ة  اأه�������ايل  ومب���ا����س���ي 
اأبنائنا من  الرتاث العريق يف نفو�س 
تلك  على  واملحافظة  اجلديد  اجليل 
الألعاب ال�سعبية كي تبقى حمفوظة 

يف ذاكرة الكبار وال�سغار.

ج����اء ذل����ك خ����لل ج��ل�����س��ة ن��ق��ا���س��ي��ة اأق��ي��م��ت �سمن 
ال�18 من  الثقايف امل�ساحب للدورة  برنامج املقهى 
اأيام ال�سارقة الرتاثية، حتدث خللها الدكتور عبد 
الدكتور  امل�سري  الباحث  مب�ساركة  امل�سلم،  العزيز 
م�سطفى جاد، وال�ساعر حممد جنيب قدورة، وعرب 
قداح،  روؤى  الدكتورة  ال�سورية  الباحثة  الإن��رتن��ت 
حول  نقدية  "مقاربات  كتاب  اإ���س��دار  جتربة  ح��ول 
الإماراتي  ال��رتاث  يف  اخلرافية  الكائنات  مو�سوعة 

للدكتور عبدالعزيز امل�سلم".
وا���س��ت��ع��ر���س امل�����س��ل��م خ���لل اجل��ل�����س��ة ال��ت��ي اأداره�����ا 
الدكتور مّني بونعامة مدير اإدارة املحتوى والن�سر 
ال�سارقة للرتاث مراحل كتابته للمو�سوعة  مبعهد 
ب��داأت مبقالت  بذورها  اأن  واأو�سح  تبلورها،  وق�سة 
ولحقاً  كاريكاتورية،  بر�سوم  م�سحوبة  اأ�سبوعية 

بعنوان  ك��ت��اب  يف  م��ن��ه��ا  الأوىل  احل�����س��ي��ل��ة  اأ����س���در 
ا�ستكمل  ثم  الإجنليزية،  اإىل  وترجم  "خراريف"، 
كتابة املادة التي �سدرت حتى الآن يف ثلث طبعات 
ال�سارقة  اإجنليزية، كما قامت هيئة  عربية وطبعة 

للكتاب باإ�سدار املو�سوعة مرتجمة اإىل 7 لغات. 
اأحدث  العمل  ه��ذا  اأن  اإىل  امل�سلم  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  ���س��واء  ي��ت��وق��ع��ه،  ي��ك��ن  ���س��دى مل 
املحلي والعربي، اأو على امل�ستوى الدويل، من خلل 
الإجنليزية،  ج��ان��ب  اإىل  �سملت  ال��ت��ي  ال��رتج��م��ات 
والربتغالية  والإي��ط��ال��ي��ة،  والإ�سبانية،  الفرن�سية 
ال���ق���ارئ ملطالعة  ت���وق  وال��رو���س��ي��ة، يف دلل����ة ع��ل��ى 
ال�سعبي. امل��وروث  من  النابعة  الرتاثية  الن�سو�س 

اإن معهد ال�سارقة  وقال الدكتور عبدالعزيز امل�سلم 
للرتاث منفتح على ن�سر درا�سات ون�سو�س تراثية 

حول خمتلف املو�سوعات، وعرّب عن ا�ستعداد املعهد 
الكائنات  اإ����س���دار م��و���س��وع��ة ع��رب��ي��ة ح���ول  ل��ت��ب��ن��ي 
ال��ع��رب��ي غني  ال��وط��ن  اأن  اإىل  م�����س��رياً  اخل��راف��ي��ة، 
واإ�سراك  وال��درا���س��ة  ب��ال��ت��وث��ي��ق  ب���ال���رتاث اجل��دي��ر 

اجلمهور يف الطلع على كنوزه. 
اأه��م��ي��ة توظيف  اإىل  امل�����س��ارك��ون يف اجل��ل�����س��ة  ودع���ا 
م�سمون املو�سوعة يف اأعمال درامية لل�سغار والكبار، 
بغر�س ا�ستلهام الرتاث العربي يف اأعمال �سينمائية 
توظف  اأعمال  ا�ستهلك  عن  كبديل  وتليفزيونية، 
الأ�ساطري البعيدة عن خمزن الثقافة العربية.ومن 
جانبه اأ�سار الدكتور م�سطفى جاد اإىل اأن الوقت قد 
حان لأن مينح الباحثون يف الرتاث فر�سة للقارئ 
للطلع على ما يتم جمعه وتوثيقه من احلكايات 
ل  نظرية  مقدمات  دون  من  والأ�ساطري،  الرتاثية 

تهم اإل الأكادمييني، واعترب اأن مو�سوعة الكائنات 
اخلرافية يف الرتاث الإماراتي للدكتور عبد العزيز 

امل�سلم مادة غنية وم�سوقة للقراءة.
وقال اإنه كتب مقدمتها بعد اأن عر�سها عليه املوؤلف 
بو�سفها كتاباً، لكنه اعتربها مو�سوعة، داعياً اإىل اأن 
يتم توظيفها يف الدراما، لأن ال�سينما الغربية تقوم 
نظرها،  وجهة  من  منطقتنا  اأ�ساطري  اإنتاج  باإعادة 
ومت�سائًل ملاذا ل نوظف ما لدينا بدًل من ا�ستهلك 

حكايات واأ�ساطري بعيدة عن املخيلة العربية.
اأرج����وزة �سعرية  ق���دورة  ق���راأ حممد جنيب  ب���دوره 
تعليمية قال اإن الق�سد منها �سرد الكائنات اخلرافية 
التي وردت يف مو�سوعة الدكتور عبدالعزيز امل�سلم، 

ومما ورد يف الأرجوزة:
خريطة ثورته  يف  "ال�سر 

تبتلع املوؤذين والعبيطة
واآخر يف �سكله كاأرنب

يقفز اأو كالأ�سد امل�سطرب
والذئب يف وثبته الطويلة
بو�سولع مفرت�س بحيله"

وحتدثت الدكتورة روؤى قداح عن البعد العجائبي 
يف احلكايات اخلرافية من خلل املو�سوعة، ور�سدت 
الإماراتية  اخل��راري��ف  يف  املت�سيطنة  الأن��وث��ة  �سور 
م��ن خ���لل ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ث��م��ان ال��ت��ي حت��ي��ل اإىل 
"ال�سعلوة" و"اأم الدوي�س" و"النغاقة"  الأنثى مثل 
ال�سيطانية  ال�����س��ور  اأن  وراأت  ال�سبيان"،  و"اأم 
توؤكد  اختلفها  على  ال�سعبية  املرويات  يف  للعجوز 
يف  العجوز  �سيطنة  حول  الذكورية  املقولت  وح��دة 

جميع الثقافات.

اإحداها  ت��ن��اول��ت يف  ق�������راءات،   6 ال���ك���ت���اب   ي�����س��م��ل 
للأنوثة  الأ�سطورية  اجل��ذور  ق��داح  روؤى  الدكتورة 
الدكتور  الإماراتية، وقدم  املت�سيطنة يف اخلراريف 
ر�سول حممد ر�سول قراءة يف بنية املوروث احلكائي 
مع  م�سيئة  اأخ���رى  وق���راءة  الإم�����ارات،  يف  ال�سعبي 
فيها  نظم  ق����دورة،  جنيب  ملحمد  �سعرية  اأرج����وزة 
وقراءة  املو�سوعة،  تناولتها  التي  الكائنات  اأ�سماء 
"�سرديات  بعنوان  امل��ل  اإب��راه��ي��م  وال�ساعر  للكاتب 
اأما دلل جويد  الرعب ودرام��ا اخلرافة ال�سعبية"، 
ف��ت��ن��اول��ت اخل���راري���ف ب��اع��ت��ب��اره��ا خ��ي��اًل يبني قيم 
با�سم  ال��دك��ت��ور  امل��ق��ارب��ات كتب  ال��واق��ع، ويف مفتتح 
عبود اليا�سري حول اخلرافة كفعل اإن�ساين، واختتم 
الكتاب بف�سل �سمل ببليوجرافيا عربية خمتارة عن 

الكائنات اخلرافية.

�صمن فعاليات برنامج املقهى الثقايف باأيام ال�صارقة الرتاثية 18

معهد ال�سارقة للرتاث يطلق مقاربات حول
 "مو�سوعة الكائنات اخلرافية يف الرتاث الإماراتي"

••  ال�شارقة-الفجر

يقدم خرباء من اإدارة الرتميم واملخطوطات مبعهد ال�سارقة 
للرتاث عرو�ساً للر�سم على املاء، اأو ما يعرف بفن الإيربو، 
�سمن فعالّيات الدورة ال�18 من "اأيام ال�سارقة الرتاثية"، 
ا�ستخدامها  ال��ورق، بغر�س  اأ�سكال ملونة تطبع على  لإنتاج 
بعد  ال��داخ��ل��ي��ة  و�سفحاتها  امل��خ��ط��وط��ات  اأغ��ل��ف��ة  ت��زي��ني  يف 

ترميمها. 
ولتنفيذ لوحات من هذا النوع، ت�ستخدم مواد خا�سة ت�ساعد 
على طفو قطرات الألوان على املاء، ثم حتريكها وت�سكيلها 
دوائ��ر وخطوط كل  التداخل واحل��دود بني  نقاط  لتحديد 
لون، يف عملية خلق فني بديع، تعتمد على احل�س اجلمايل 
بده�سة  ر�سمها  م��راح��ل  حتظى  جت��ري��دي��ة،  اأ���س��ك��ال  لإن��ت��اج 

اجلمهور. 

يف هذا ال�سياق و�سمن اأن�سطة الربنامج الأكادميي امل�ساحبة 
للأيام الرتاثية، قدم املهند�س ح�سن ماأمون مملوك، رئي�س 
ق�سم الرتميم واملخطوطات مبعهد ال�سارقة للرتاث، عر�ساً 
خل��ط��وات اإن��ق��اذ وت��رم��ي��م امل��خ��ط��وط��ات، و���س��وًل اإىل عملية 
ال��ذي ذكر  الإي���ربو،  اأو فن  املجزع،  ال��ورق  بوا�سطة  تزيينها 
ال�سلجقة، وا�ستمر الهتمام  ا�ستخدامه بداأ منذ ع�سر  اأن 
بهذه املهنة لتزيني املخطوطات مبا يلئم ح�سا�سية اأوراقها، 

با�ستخدام األوان م�ستقة من مواد طبيعية غالية الثمن.
وذكر مملوك اأن من بني املواد التي يعتمد عليها فن الإيربو 
الألوان  ت��داخ��ل  تعمل على منع  لأن��ه��ا  العجل،  م���رارة  م��ادة 
اللوحة  على  بالعمل  الفنان  يقوم  حيث  باملاء،  امتزاجها  اأو 
على  الأل��وان  قطرات  وتو�سيع  حتريك  خلل  من  ال�سائلة، 
احل�سان،  ذي���ل  �سعر  م��ن  ت�سنع  خم�س�سة،  ب��ف��ر���س��اة  امل���اء 

وتطوى بطريقة معينة على عود من �ساق اأوراق اجلوري.
ر�سوم  بتنفيذ  املخت�سة  اخل��ب��رية  زع��ل،  م��وزة  وا�ستعر�ست 
الإيربو، يف ور�سة قدمتها جلمهور "الأيام" فن الر�سم على 
تابع  حيث  ال���ورق،  بوا�سطة  اللونية  ال��دوائ��ر  والتقاط  امل��اء 
ثم  الزنك،  من  حو�س  يف  اكتمالها  عند  اللوحات  اجلمهور 
مرحلة التقاط ال�سكل املر�سوم بخفة ور�ساقة على الأوراق. 

اأن اخلطوة  اأو���س��ح ح�سن مم��ل��وك،  م��راح��ل الرتميم،  وع��ن 
الآفات  لإزال���ة  وتنظيفها  املخطوطات  بتعقيم  تبداأ  الأوىل 
مرحلة  اإىل  الن��ت��ق��ال  قبل  حالتها،  وتقييم  البيولوجية، 
لرتميم  ي���دوي  ن���وع  اإىل  تنق�سم  ب���دوره���ا  ال��ت��ي  ال��رتم��ي��م، 
املخطوطات املكتوبة باليد، واآخر اآيل ينا�سب الكتب املطبوعة 

فقط.
قائماً  فناً  تعترب  التي  والتجليد،  التغليف  مرحلة  تاأتي  ثم 

دراية  على  ي��ك��ون  اأن  ال��رتم��ي��م  خبري  م��ن  وتتطلب  ب��ذات��ه، 
اإليها،  ينتمي  التي  ال��ف��رتة  ي��راع��ي  واأن  امل��خ��ط��وط،  بتاريخ 
لتجليد كل كتاب مبا يلئم حقبته الزمنية ومو�سوعه، ومبا 

يحافظ على هويته وجتان�سه املو�سوعي واجلمايل.
واأو�سح مملوك اأن مهنة التعامل مع املخطوطات ومعاجلتها 
اإىل  انتقالها  قبل  وامل�سلمني  العرب  عند  ظهرت  وترميمها 
املجال  ه��ذا  العربية يف  اخل���ربات  اأن  اإىل  واأ���س��ار  الآخ��ري��ن، 

ت�ساهي غريها، واأن الهدف الأ�سمى لهذه املهنة هو احلفاظ 
الإن�ساين للمخطوط، لأنه ميثل همزة و�سل  ال��رتاث  على 

ما بني الأجيال، 
ذاته.  الآن  يف  امل���ادي  وغ��ري  امل���ادي  ال���رتاث  �سفة  ويكت�سب 
فج�سد املخطوط يعترب تراثاً مادياً، فيما ميثل الن�س الذي 
يحتويه الرتاث غري املادي، مما ي�ساعف من قيمته واأهمية 

احلفاظ عليه.

مراحل ترميم املخطوطات وتزيينها تعر�ص يف احلدث

فن "الإيربو" يف "اأيام ال�سارقة الرتاثية".. رق�سات اللون على املاء 

عرو�س فنية واأن�سطة متنوعة ترثي اأيام ال�سارقة الرتاثية بخورفكان

•• ال�شارقة-الفجر:

ملقاربات  ك��ت��اب��ًا  ل��ل��رتاث  ال�صارقة  معهد  اأط��ل��ق 
ن��ق��دي��ة ق��دم��ه��ا جم��م��وع��ة م��ن امل��وؤل��ف��ني، حول 
"مو�صوعة الكائنات اخلرافية يف الرتاث  حمتوى 

االإماراتي"،
معهد  رئي�ص  امل�صلم،  العزيز  الدكتور عبد  ملوؤلفها   
ال�صارقة للرتاث، الذي يوثق فيه 36 كائنًا خرافيًا 

من احلكايات ال�صعبية االإماراتية.
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هنا الزاهد تعود لت�سوير 
م�سل�سل "النمر" بعد تعافيها 

من فريو�س كورونا
مع  "النمر"  م�سل�سل  يف  م�ساهدها  ت�سوير  ال��زاه��د  هنا  الفنانة  ت�ستاأنف 
تعافيها من فريو�س  اع��لن  بعد  وذل��ك  الأ�سبوع،  اإم��ام هذا  النجم حممد 
�سلبية،  اإجرائها م�سحة جديدة وجاءت نتيجتها  الأحد، بعد  اأم�س  كورونا 
قبل  الأوىل  احللقات  م�ساهد  م��ن  للنتهاء  العمل  اأ���س��رة  تنتظرها  حيث 
على  ح�سرياً  امل�سل�سل  ع��ر���س  على  امل��ت��ع��اق��دة  احل��ي��اة  ق��ن��اة  اإىل  ت�سليمها 

�سا�ستها فى رم�سان املقبل.
م�سل�سل "النمر" تاأليف حممد �سلح العزب واإخراج �سريين عادل واإنتاج 
ريا�س،  وحم��م��د  ال��زاه��د،  وه��ن��ا  اإم����ام،  حممد  وب��ط��ول��ة  �سيرنجى،  �سركة 
ون��رم��ني ال��ف��ق��ى، وب��ي��وم��ى ف�����وؤاد، وخ��ال��د اأن�����ور، وحم��م��ود ح��اف��ظ، وولء 
واأحمد  العظيم،  عبد  وحجاج  ح��لوة،  واأحمد  مهران،  وحممد  ال�سريف، 

حلوة، واأحمد عبد اهلل حممود، وموؤمن نور.
كما ت�ستعد هنا لت�سوير امل�ساهد املتبقية فى احلكاية الثامنة والأخرية من 
وتهانى" متهيداً  "اأمانى  ا�سم  حتمل  �سكر" والتى  الدنيا  "حلوة  م�سل�سل 
امل�سل�سل  حكايات  �سابع  حاليا  القناة  تعر�س  حيث   ،dmc على  لعر�سها 
وطارق  ح��امت  اأح��م��د  ان�ساك" مب�ساركة  ي��وم  كنت  "لو  اإ���س��م  حتمل  وال��ت��ى 

البيارى.
كرا�س"  "�ساندى  حكايات  املا�سية  الأ�سابيع  م��دار  على   dmc وعر�ست   
"اجلرمية ل تفيد" و�سارك  و�سارك هنا الزاهد البطولة حممد كيلنى، 
البطولة  وق��دم  "املتخ�س�سة"  والثالثة  املغنى،  عبد  حممود  بطولتها  يف 
اأمام هنا الزاهد الفنان الكوميدى اأحمد �سلطان، و"ل �سحر ول �سعوزة" 
مب�ساركة حممد كيلنى، و"9 خطوات لقلب الرجل" و�سارك فيها حممد 
ال�سرنوبى، و"قوىل لأحمد" و�سارك فيها عمر ال�سناوى وه�سام اإ�سماعيل.

���س��رف فى  ف���وؤاد ك�سيف  ال��ف��ن��ان بيومى  ي�����س��ارك 
م�سل�سل "الختيار 2"،

 ح��ي��ث ان��ت��ه��ى م��ن ت�سوير م�����س��اه��ده، وال��ت��ى مت 
ال�سمان،  ن��زل��ة  منطقة  م��ن��ازل  ب��اأح��د  ت�سويرها 
القا�سى،  ع��م��ر  ال�����س��ه��ي��د  وال����د  دور  ي��ق��دم  ح��ي��ث 
وامل�سل�سل من بطولة النجمني اأحمد مكى وكرمي 
واإخراج  �سرحان،  هانى  تاأليف  ومن  العزيز  عبد 
ال�سباق  خ��لل  عر�سه  امل��ق��رر  وم��ن  ميمى،  بيرت 

الرم�سانى القادم.
�سرحان،  هانى  وح��وار  �سيناريو   "2 "الختيار 
واإخ������راج ب��ي��رت م��ي��م��ى، واإن���ت���اج ���س��ي��رنج��ى، ومن 
ب��ط��ول��ة ك���رمي ع��ب��د ال��ع��زي��ز، اأح���م���د م��ك��ى، اإي���اد 
اليزيد،  اأب��و  اأ�سماء  امل��ق��دم،  اجن��ى  ب�سرى،  ن�سار، 
طارق �سربي، هادي اجليار، اإ�سلم جمال، اأحمد 
عمر  �سريع،  اأب���و  م�سطفى  ع���لء،  حممد  دا����س، 
اأحمد  عثمان،  �سلوى  جمعة،  حممد  ال�����س��ن��اوي، 
ح�����لوة، اأح���م���د ���س��اك��ر ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف وع����دد من 

�سيوف ال�سرف.
بطولت  من  جديدة  بطولت  امل�سل�سل  ويتناول 
اأجل  باأنف�سهم من  الذين ي�سحون  الأم��ن  رجال 
وي��ت��ن��اول ق�س�س حياة  ال���وط���ن،  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
 2013 الفرتة  الداخلية منذ  وزارة  �سهداء من 
قنوات  ع��ل��ى  امل�سل�سل  وي��ع��ر���س   ،2020 ح��ت��ى 
برئا�سة  الإع��لم��ي��ة  للخدمات  املتحدة  ال�سركة 

تامر مر�سى.
النمر  م�سل�سل  فى  ف��وؤاد  بيومى  الفنان  وي�سارك 
املقرر عر�سه فى �سهر رم�سان ، م�سل�سل "النمر" 

الفقى،  الزاهد، نرمني  اإمام وهنا  بطولة حممد 
اأح��م��د عبد اهلل حم��م��ود، بيومى  حممد ري��ا���س، 
فوؤاد واأحمد خالد �سالح، علء مر�سى وعدد اآخر 
من الفنانني ال�سباب، كما ك�سفت �سركة �سيرنجى 
ع��ن ال��ب��و���س��رت ال��دع��ائ��ى ل��ل��ع��م��ل، وظ��ه��ر حممد 
مليئة  �سنطة  وي��رت��دى  ملثماً  العمل  بطل  اإم���ام 

بالدهب.

جتارة  ح���ول  "النمر"  م�سل�سل  اأح�����داث  وت����دور 
التى  وال�سراعات  ال�ساغة،  فى  الذهب  و�سناعة 
كل  م��ن  طمًعا  ال�ساغة  جت��ار  ك��ب��ار  فيها  ي��دخ��ل 
�سوق  الأول والأك��رب فى  ب��اأن يظل  �سخ�س فيهم 
ال�ساغة طوال الوقت ول يناف�سه اأحد، وامل�سل�سل 
من تاأليف حممد �سلح العزب، واإخراج �سريين 

عادل، واإنتاج �سركة �سيرنجى.

يغيب النجم هاين رمزي للعام الثاين على التوايل عن تقدمي برامج 
الأعمال  يف  الرتكيز  وق��رر  منها،  كبري  ع��دد  يف  جناحه  بعد  املقالب 
الفنية التي ينوى تقدميها خلل الفرتة املقبة، حيث قدم موؤخرا 
عدد من الربامج منها هانى يف الألغام وهانى هز اجلبل، وهاين يف 

الأدغال، وهبوط ا�سطراري .
وك�سف النجم هانى رمزى موؤخرا عن �سبب تاأجيل فيلمه "نيزك 
ال�سابع":  "اليوم  ل���  خا�سة  ت�سريحات  يف  ق��ائ��ل  الدكرورى" 
الفيلم يتطلب مبالغ �سخمة وجرافيك عاىل جدا، ومن ال�سعب 
تنفيذه الفرتة احلالية، م�سيفا اأن الفيلم يتحدث عن الف�ساء 

ومايدور بداخله وذلك يف اإطار كوميدى .
ال�سابع" موؤخرا  "اليوم  ن��دوة  ف��ى  رم��زى  هانى  النجم  واأك���د 

وعمل  الأم��ري��ك��ي��ة،  اجلامعة  م�سرح  خريج  ���س��ادى  جنله  اأن 
الأع��م��ال م��ن �سمنها فيلمه  كم�ساعد خم��رج يف ع��دد م��ن 

عمرو  امل��خ��رج  ���س��ارك  كما  بيوجعنى"  "ق�سطى  الأخ���ري 
ع��رف��ة يف اأك���رث م��ن عمل كما ���س��ارك يف اإخ���راج ع��دد من 
الفن  جم��ال  ع��ن  اإب��ع��اده  "حاولت  م�سيفاً:  الإع���لن���ات، 

خا�سة اأنها مهنة �سعبة".
هانى  النجم  ال�سابع"  "اليوم  موؤ�س�سة  م��وؤخ��را  وك��رم��ت 
ال�سينمائية  بالأعمال  احلافل  الفني  م�سواره  على  رمزى 

والدرامية وامل�سرحية، والذى امتد اإىل اأكرث من 30 عاما، 
رئي�س  �سلح  خالد  ال�سحفى  الكاتب  التكرمي  درع  وت�سلم 

واأعرب هانى رمزى  ال�سابع"،  "اليوم  اإدارة وحترير  جمل�سى 
عن �سعادته البالغة بهذا التكرمي.

ر ملجموعة من االأغنيات اجلميلة حت�صّ

مريفا القا�سي : اأحب الغناء اأكرث
 بقليل مما اأحب التمثيل

على  الرتكيز  ق��ررِت  هل   •
املرحلة  ه�����ذه  يف  ال���غ���ن���اء 

والبتعاد عن الدراما؟
- هذا �سحيح.

على  ال���رتك���ي���ز  اأري��������د 
املرحلة  هذه  يف  الغناء 
من  ملجموعة  ر  واأح�سّ
اجلميلة  الأغ����ن����ي����ات 
انتهاء  وب���ع���د  ج������داً. 
الرم�ساين  امل���و����س���م 
2021، �ساأطرح اأول 
بعنوان  وه���ي  اأغ��ن��ي��ة 
�سبي�سيال(،  )ح��اج��ة 
وه������������ي ج������زائ������ري������ة 

لبنانية من كلمات �سريف ر�سا وتوزيع طارق 
قادم وقمُت بت�سجيلها يف لبنان و�سّورُتها حتت 

اإدارة املخرج �سريف عبدالنور.
على اأمل اأنه بعد انق�ساء �سهر رم�سان، تكون 
لبنان،  اإىل  تدريجي  ب�سكل  ع��ادت  ق��د  احل��ي��اة 

ورمبا نعود اىل حياتنا �سبه الطبيعية.
واأحلان  كلمات  ثانية من  اأغنية  اأن هناك  كما 

طلل قنطار وهي �سُتطرح قربياً.
فرتة  قبل  عنها  حتدثِت  كنت  الأغنية  • هذه 

طويلة؟
- ق��ب��ل ن��ح��و ع���ام، ول��ك��ن ال���ظ���روف ال��ت��ي منرُّ 
بها يف لبنان مل ت�ساعد على طرحها، كالثورة 
نعي�سها،  التي  ال�سعبة  والأو���س��اع  و)ك��ورون��ا( 

لذا ارتاأيت اأن اأنتظر ريثما يتحلحل الو�سع.
التفرغ  ق�������ررِت  مل������اذا   •
مع  حالياً  للغناء 
حققِت  اأن���ك 
جن��������اح��������اً 
لف�����ت�����اً يف 
ال�������درام�������ا 
و�������س������ارك������ِت يف 
مهمة  اأع�����م�����ال 
من  ومت������ّك������ن������ِت 
اإث���ب���ات ح�����س��ورك بقوة 

كممثلة؟
- امل�ساألة ل علقة لها بقرار م�سبق 
هي  ما  بقدر  التمثيل،  عن  بالبتعاد 
التي  التمثيلية  ب��الأع��م��ال  م��رت��ب��ط��ة 

ُتعر�س علّي.
اختيار  على  وحري�سة  ج��داً  انتقائية  اأن��ا 
اأدواراً  واأق����دم  اأع���ود  اأن  اأري���د  ول  اأدواري، 
ت�سبه التي كنت قد اأّديُتها �سابقاً. اإىل ذلك، 

فاإن الإنتاجات لي�ست على اأف�سل ما يرام.
ولكن ل �سك يف اأنني �ساأعود اإىل التمثيل.

وال���دور  املنا�سبة  ال��ف��ر���س��ة  ت��ت��واف��ر  وع��ن��دم��ا 
ر�سيدي  اإىل  ي�����س��ي��ف  وال�����ذي  اأري������ده  ال����ذي 

كممثلة، ف�ساأقبل به.
للغناء؟ حبك  يعادل  للتمثيل  حبك  • هل 

- نعم، ورمبا اأحب الغناء اأكرث بقليل مما اأحب 
التمثيل.

اأنا دخلُت جمال الفن من بوابة الغناء ولي�س 
من بوابة التمثيل.

التمثيل؟ على  ركزِت  اأن  لبثِت  ما  • ولكنك 
الكثري من وقتي،  اأخ��ذ  ولكنه  ه��ذا �سحيح،   -
اأنتهي من ت�سوير م�سل�سل  لأنني عندما كنت 

كنت اأبداأ بت�سوير م�سل�سل غريه.
اجل��م��ع بني  ب�سرعة، ول ميكن  وال��وق��ت مي��ّر 

اأنه ل  اأكرث من عمل يف وقت واحد، خ�سو�ساً 
توجد يف العامل العربي �سركات اإنتاج ووكالت 

ت�ساعد الفنانني.
اأنا مل اأركز ب�سكل متعّمد على التمثيل، ولكن 
اأن  اأخذْتني باجتاٍه معني، والآن قررُت  احلياة 

اأعود واأركز على الغناء.
كما اأنني اأطرح )Covers( لبع�س الأغنيات 
الفرن�سية التي اأحبها من خلل معاودة تاأديتها 
 La Chanson( بطريقتي اخلا�سة مثل
des vieux amants( جلاك بريل، كما 

طرحُت قبلها اأغنية بعنوان )زينة(.
• ل اأحد ميكن اأن يتجاهل اأن هناك ت�سويراً 

�سبه دائم للمن�سات.
اأمل ت�سلك عرو�س للم�ساركة يف بع�س الأعمال 

التي ُتعر�س على املن�سات؟
- العرو�س كثرية، ولكنها ل تقنعني. ل�سُت من 
النوع الذي تهّمه الكمية، بل تهمني النوعية، 
اأ�سّيع وقتي  العمل ودوري فيه، فلماذا  نوعية 

يف اأعمال غري ُمنا�ِسبة.
اأدوار  اأن البع�س يقبلون باأي  • هل هذا يعني 
ظل  يف  خ�سو�ساً  امل���ال،  وك�سب  العمل  مل��ج��رد 

الأزمة القت�سادية واملعي�سية؟
�سعب  نعي�سه  ال���ذي  ال��و���س��ع  اأن  يف  �سك  ل   -
ا�ستثناء،  النا�س من دون  وهو يطول كل  ج��داً 
�سواء كان اقت�سادياً اأو اجتماعياً اأو �سيا�سياً اأو 

�سحياً.
هو و�سع غري �سحي ول طبيعي.

واأظن اأن لبنان يحتاج اإىل �سنوات كي يقف على 
قدميه جم��دداً، وعندما يتحقق هذا الأم��ر ل 

يلبثون اأن يعيدونا 10 �سنوات اإىل الوراء.
وك���ل ه���ذا ي���وؤّث���ر ع��ل��ى الإن���ت���اج وال��ع��م��ل يف كل 

املجالت.
الإنتاجات اليوم لي�ست كما كانت عليه قبل 5 
اأع��وام، حيث كان هناك الكثري من الإنتاجات 
كان  ال��و���س��ع  اأن  اإىل  م����رّده  وذل���ك  ال�سخمة، 

جيداً يف لبنان.
عنها  تعتذرين  التي  الأدوار  اأن  يف  �سك  • ل 
البع�س  اأن  يعني  ه��ذا  فهل  غ��ريك،  بها  يقبل 

يعمل من اأجل املال فقط؟
- ل علقة يل بغريي.

وبالن�سبة  معينة،  بطريقة  يفكر  �سخ�س  ك��ل 
اإيّل، ل اأقبل اإل بالعمل الذي اأقتنع به، والذي 
يعجبني دوري فيه ومي�ّسني واأ�سعر باأنه ميكن 

اأن ي�سيف اإىل مهنتي كممثلة.
يعي�س؟ كي  يعمل  َمن  هناك  • رمبا 

- وهذا حقه، وكلنا نعمل من اأجل اأن نعي�س.
ولكنني انتقائية يف اأعمايل ول اأقبل باأي دور.

اأن تخو�ص  الفني، قبل  الذي كانت دخلت عربه املجال  الغناء  املقبلة للرتكيز على  القا�صي يف املرحلة  اللبنانية مريفا  الفنانة  تتجه 
جتربة التمثيل يف جمموعة كبرية من االأعمال التي فر�صت ا�صمها على ال�صاحة الفنية يف لبنان والعامل العربي.

ب�صوتها  تقدميها  معاودة  اإىل  باالإ�صافة  بها،  اخلا�صة  االأغنيات  من  جمموعة  عرب  �صترتجمه  والذي  الغناء،  نحو  القا�صي  اجتاه  لكن 
وطريقتها الأغنيات فرن�صية حتبها، ال يعني ابتعادها عن التمثيل، بح�صب ما �صرحت، 
بل هي تنتظر العر�ص الذي ُيْقِنُعها بعدما اعتذرت عن عرو�ص كثرية و�صلْتها، الأنها 

كما تقول مع النوعية ولي�ص مع الكّم.

بيومى فوؤاد .. �سيف �سرف
 فى م�سل�سل "الختيار 2"

هانى رمزى يغيب للعام 
الثاين عن تقدمي برامج 
املقالب للرتكيز يف ال�سينما
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طرق لتخفيف الإجهاد 
والتوتر الع�سبي

واملتطلبات  ال�سيئة  البيئة  ب�سبب  امل��زم��ن،  الإج��ه��اد  م��ن  الكثريون  يعاين 
الجتماعية وتزايد �سرعة احلياة، كافة هذه الأمور ترتك اآثارها يف احلالة 

النف�سية للإن�سان، حتى اأنها م�ّست املت�سائمني اأي�سا.
ويوؤكد خرباء الطب منذ فرتة بعيدة، اأن تاأثري الإجهاد يف ال�سحة يتجاوز 
و�سع  ال�سدفة  قبيل  م��ن  لي�س  لذلك  الأخ��لق��ي.  الن��زع��اج  ح��دود  كثريا 
واأحيانا  لل�سحة،  اأ�سا�سية  برامج  خم�سة  �سمن  الإج��ه��اد  مكافحة  برامج 

حتتل موقع ال�سدارة.
مكافحة  يف  �سيوعا  ال��ط��رق  اأك���رث  ت���زال  ول  ال�سرقية  امل��م��ار���س��ات  وك��ان��ت 
الإجهاد. وتكمن فعالية هذه الطرق يف تاأثريها العميق والطويل الأمد. 
واليوغا،  والغناء  بالروائح  والعلج  والتاأمل  التنف�س،  ممار�سات  وتهدف 
التواجد يف حلظة  الباطن وتدريب الوعي. وي�سمح  العقل  التاأثري يف  اإىل 
اللزمة  املهارات  املوقف احلا�سل، بتطوير  اإىل  ما والنظر نظرة خارجية 

للتعامل مع خمتلف اأنواع الإجهاد.
من  الهتمام  تركيز  وتغري  الطاقة  م�ستوى  رف��ع  على  الريا�سة  وت�ساعد 
اأن  اأي  امل�سكلت".  الكافية حلل جميع  القوة  "لدي  اإىل  الظروف،  �سحية 
ممار�سة الريا�سة بانتظام توؤثر يف اجل�سم كم�ساد للكتئاب. لأن الريا�سة 
وتن�سط  )ال��ك��ورت��ي��زول(  الإج��ه��اد  ه��رم��ون  م�ستوى  تخفي�س  على  ت�ساعد 
هذه  على  احل�سول  اأج��ل  وم��ن  وال�سريوتينني.  الإن��دورف��ني  اإن��ت��اج  عملية 
النتائج يكفي التجوال يوميا واجراء التمارين يف ال�سباح، وحتى الرق�س 

ال�سريع. وكلما ازداد م�ستوى الن�ساط البدين، انخف�س م�ستوى القلق.
البخاري وحتى  التدليك واحلمام  الإندورفني من  وميكن احل�سول على 
احلمام الدافئ وغري ذلك. لأنها جميعا ت�ساعد على ا�سرتخاء الع�سلت 
وحت�سني الدورة الدموية وطرد ال�سموم من اجل�سم، ما يوؤدي يف النهاية 

اإىل تخفيف التوتر.
والعناق  اجل��ن�����س  مم��ار���س��ة  ط��ري��ق  ع��ن  النف�سي  ال��ت��وت��ر  تخفيف  ومي��ك��ن 
والقبل، فهي ت�ساعد على اإطلق جرعات قوية من الهرمون البيبتيدي اأو 
الك�سيتو�سني )Oxytocin( -هرمون الهدوء وال�سعور بالأمان. كما اأن 
للأحباء تاأثريا اإيجابيا اأي�سا لذلك ميكن الت�سال بهم هاتفيا والتحدث 
امل�سرتكة. والتواجد بني الأقرباء يرفع  معهم مبختلف الأمور والق�سايا 

م�ستوى Oxytocin يف الدم ما يح�سن القدرة على التكيف.
ويجب األ نن�سى هرمون امليلتونني الذي هو مبثابة "ملك الهرمونات". 
النوم  وي�ساعد  النف�سي.  للتوتر  امل�سبب  للكورتيزول  م�ساد  الهرمون  هذا 
العميق وال�سحي اأي�سا على تنظيم ن�ساط اجلهاز الع�سبي والغدد ال�سماء. 

بالإ�سافة اإىل اأن للنوم وفقا لدرا�سات عديدة تاأثري م�ساد لل�سرطان.
النف�س،  التوتر، هي الهتمام وحب  الرئي�سية يف مكافحة  القاعدة  وتبقى 
وعدم  واملحفزات.  الكافيني  على  املحتوية  امل�سروبات  تناول  من  والتقليل 

انتقاد النف�س ب�سبب خطاأ ما، وانعدام القوة والعاطفة.

� ما هو ا�صم عا�صمة دولة اأي�صلندا؟
ريكيافيك.

� هناك دولة عربية مير بها خط اال�صتواء.. فما هي هذه الدولة؟
دولة ال�سومال.

� ما هي الدولة العربية التي يوجد بها �صهل البقاع؟
دولة لبنان.

� ن�صاأت ح�صارة االأزتك يف قارتني.. فما هما القرتني؟
قارة اأمريكا ال�سمالية وقارة اأمريكا اجلنوبية.

� ملاذا �ُصميت دولة ُجزر القمر بهذا اال�صم؟
لأنها تتكون من عدة جزر ت�سبه �سكل الهلل.

جنم. ال�سم�س  اأن  ليعرفون  الأمريكيني  من   45% • ن�سبة 
العامل. يف  الّلوز  اإنتاج  من   40% ي�ستهلكون  ال�سوكولتة  • م�سّنعي 

النوم. من  لإيقاظهم  املنّبه  على  يعتمدون  النا�س  من   90% •
�سباحاً. النوم  من  الإ�ستيقاظ  بعد  اأ�سّرتهم  يرتبون  ل  النا�س  من   21% • ن�سبة 

�سلمتهم. اأجل  من  هو  حممول،  هاتف  ي�سرتون  النا�س  يجعل  الذي  الرئي�سي  • ال�سبب 
�سنوياً. حتدث  اأر�سية  هزة   50،000 من  • اأكرث 

مقعداً.  420 على   747 جامبو  طائرة  • حتتوي 
• اللون احلقيقي لل�سندوق الأ�سود يف الطائرات هو الربتقايل، وذلك لت�سهيل العثور عليه و�سط احلطام 

يف حالة حتطم الطائرات.
بالورق. مربع  قدم   14،000 من  اأكرث  تغطي  اأن  ميكنها  اإيفل  برج  ت�سميم  • خمططات 

1913م. عام  يف  كان  املتقاطعة  الكلمات  للعبة  ظهور  • اأول 
دماغ. لديه  لي�س  البحر  • قنديل 

الأمرية وزوجة ال�صياد
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ال�صبانخ 
ال�سبانخ  ت��ت��م��ي��ز   -
بغناها بالفيتامينات 
 ،Eو  Dو  Kو  A

اإ�سافًة اإىل املعادن.
ال�سبانخ  ت��ع��ت��رب   -
املمتازة  امل�سادر  من 
الدهنية  للأحما�س 

اأوميغا 3.
- تعترب ال�سبانخ من امل�سادر املمتازة مل�سادات الأك�سدة ما ي�ساعد يف احلد 
من خطر الإ�سابة برتقق العظام وارتفاع �سغط الدم وال�سرطان، خ�سو�ساً 

�سرطان الربو�ستات.
يف  احلمو�سة  م�ستوى  �سبط  يف  ت�ساعد  مكونات  على  ال�سبانخ  حتتوي   -
الإ�سابة  واحل��د من خطر  الطاقة  م�ستوى  زي��ادة  على  ي�ساعد  ما  اجل�سم 

بال�سمنة.
- ت�ساعد ال�سبانخ على حت�سني �سحة النظر وتقويتهما: ي�ساعد الكاروتني 

على حماية العينني من خمتلف الأمرا�س التي ميكن اأن ت�سيبهما.
�سعف  ي�ساوي  م��ا  على  حتتوي  اإذ  العظام  تقوية  على  ال�سبانخ  ت�ساعد   -
حاجة اجل�سم من الفيتامني K. اإ�سافًة اإىل الكال�سيوم واملغنيزيوم، فكّلها 

�سرورية ل�سحة العظام.
- ت�ساعد ال�سبانخ على خف�س �سغط الدم و�سبطه.

- حتتوي ال�سبانخ على ن�سبة عالية من الألياف ما ي�ساعد يف عملية اله�سم 
ويف الوقاية من الإم�ساك و�سبط م�ستوى ال�سكر يف الدم.

 كانت الأم��ريُة الطيبة تعي�ُس يف بيتها يف قلِب الغابة، ويف يوٍم من الأي��ام طلَب ال�سياد من الأم��ريِة اأن تخدَم 
ا تكرُه اجلريان وت�سرب اأطفاَلها. اأطفاله ال�سغاَر، واأخذها اإىل بيته، وكانت زوجة ال�سياد اإن�سانًة �سريرة جدًّ

 ويف يوٍم طلب ال�سياُد اأن تربي الأمريُة اأطفاله، ولكن زوجته رف�ست ب�سدة، وقالت للأمرية: �سوف اأ�سربك، 
اخُرجي من هذه البلدة، ولو رجعِت �سوف اأقتلك!

دينيًّا، وتخدمي  اأطفايل تعليماً  اأن تعلِّمي  اأيتها الأمرية الطيبة؛  اأريدك ل�سببنِي  اأنا كنت   وقال لها ال�سياد: 
زوجتي وتخدميني اأنا اأي�ساً.. والآن اأنا ل اأريدك. قالت الأمريُة ال�سمراء: ولكن اأنا ل اأعرف الطريق اإىل بيتي، 
يف اأنِت وارجعي اإىل  فاأعيديني اإليه.  قال لها: زوجتي ترف�س اأن اأ�ساعدِك، واأنا اأخاف على اأطفايل منها، فت�سرَّ

بيتك.
ا. وقالت لها اليمامة: تعايَل،  فخرجت الأمريُة ال�سمراء تبكي ب�سدة.  ويف الطريق تعرفت اإىل ميامٍة جميلة جدًّ
اع ول يحب اأحداً غرَي  ل تخايف.. زوجة ال�سياد وال�سياد من اأ�سرِّ النا�س، فلماذا �سمعِت كلم ال�سياد؟ اإنَُّه خدَّ

نف�سه، يجب اأن نعلِّم ال�سياد در�ساً حتى ل يخدع اأحداً مرة ثانيًة.
 قالت الأمرية: كيف؟

قالت اليمامة: ناأخذ اأطفاله ونعلِّمهم تعليماً دينيًّا جميًل، ونرتكه مع زوجته، فهو ي�ستحقها وهي اأي�ساً ت�ستحق 
رجًل مثله.  واأخذت الأمرية الأطفاَل عن طريق احِليلة، ويف كل يوٍم كان الأطفال يذهبون اإىل الأمرية من وراء 

بني. ال�سياد وزوجته، وعلَّمتهم الأمرية كلَّ �سيء تعِرفه عن ال�سلة وعن الأخلق، حتى اأ�سبحوا مهذَّ
ل لوُنها من �سمراَء اإىل بي�ساء، وبحث عنها ال�سياد   ثم تركتهم وذهبت اإىل بيتها احلقيقي يف قلب الغابة، وتبدَّ
ا، ول ت�سكر  حتى ي�سكرها هو وزوجته، وكان مع زوجته �سكنٌي كانت تنوي قتَل الأمريِة به! فهي اإن�سانٌة ب�سعة جدًّ

اهلل على ِنَعمه، ولكن ال�سياد اأ�سبح رجًل طيباً.. اأ�سبح ل يخدع اأحداً، ول يح�سد، ول يحقد.
 وكانت الأمريُة يف ا�ستقبال ال�سيَّاد وزوجته، وطلبت زوجُة ال�سياد اأن تقابل الأمرية مُبفردها، ورف�س ال�سياُد 

ذلك، ولكن الأمرية �سمحت لها، وقالت: تف�سلي..
وكان مع الأمرية ِعقٌد من اللوؤلوؤ الأبي�س اجلميل، فاأعطتُه هديًة لزوجة ال�سياد، فاأخذتُه وقالت لها: هذا عقٌد 
جميل، ولكن اأنا ل اأريده منك! ومزَقتُه فوقعت حبَّات اللوؤلوؤ كلها على الأر�س، واأ�سرعت زوجُة ال�سياد ومعها 
ال�سكنُي حتى تقتَل الأمرية، ولكن ربَّنا حمى الأمرية، فقد وقعت زوجة ال�سياد على الأر�ِس، وماتت بدون اأيِّ 

�سيء.. وقعت على �سلمِل الق�سِر وانك�سرت رقبُتها.
وعا�س ال�سياُد واأطفالُه �سيوفاً �ُسعداَء يف ق�سر الأمرية.

خم�س   ،"Health with Elena Malysheva" م��وق��ع  ك�سف 
عادات �سيئة توؤثر �سلبا يف اجللد.

وي�سري املوقع، اإىل اأن اأوىل هذه العادات، هي عدم تنظيف ب�سرة الوجه 
قبل اخللود اإىل النوم. لأنه يف الليل جتري عملية جتدد اخلليا اإذا 

كان اجللد نظيفا متاما.
ما  اجللدية،  امل�سامات  ت�سد  واملكياج  وال��ده��ون  "الأو�ساخ  وي�سيف، 

ي�سبب ظهور حب ال�سباب "اآكنة" وجفاف اجللد".
والعادة الثانية، هي التدخني. ي�سبب التدخني انخفا�س تدفق الدم 
اإىل اجللد، ما ينتج عنه، عدم امداد خليا اجللد بكمية كافية من 
الأك�سجني واملواد املغذية. وب�سبب املواد ال�سامة املوجودة يف ال�سجائر 

يفقد اجللد مرونته ومتانته.

وميكن اأن ي�سبب ا�ستخدام م�ستح�سرات احلماية من اأ�سعة ال�سم�س 
مرة واحدة يف اليوم، م�سكلت للجلد.

موا�سم  ط��وال  امل�ستح�سرات  ه��ذه  ا�ستخدام  "يجب  للموقع،  ووفقا 
ال�سنة، وجتديدها قبل كل خروج من املنزل".

وي�سبب الإفراط بتناول احللويات انخفا�س مرونة اجللد ونعومته، 
وتقل مقاومته لأ�سعة ال�سم�س.

ال�����س��ب��اب ب�سورة  ال�سيئة اخل��ام�����س��ة، ه��ي ع���دم ع���لج ح��ب  وال���ع���ادة 
�سحيحة. لأن ال�سغط على حب ال�سباب، قد يوؤدي اإىل ن�سوء ندبة 
با�ستخدام  ال�سباب  حب  معاجلة  يجب  لذلك  ب��ع��دوى.  الإ�سابة  اأو 
م�ستح�سرات طبية مثل بريوك�سيد البنزويل و حم�س �سالي�سيليك 

)حم�س ال�سف�ساف(.

خم�س عادات �سائعة م�سّرة للب�سرة

عبد احلميد حنا، مربي حمام �صوري يبلغ من العمر 50 عاًما ، يطرّي حمامًا فوق املنازل املت�صررة يف مدينة الرقة �صرقي �صوريا.ا ف ب


