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ملاذ� ت�ستيقظ و�أنت جائع يف 
منت�سف �لليل؟

ي�شعرون  وه��م  الليل  خ��ال  ا�شتيقاظهم  �شبب  عن  البع�ض  يت�شاءل 
اأنه حالة مر�شية ت�شتدعي زيارة  اأم  باجلوع، وهل هذا الأمر طبيعي 

الطبيب؟
ترتفع م�شتويات اجلوع التي يتم تنظيمها جزئًيا من خال اإيقاعاتنا 
يف  م�شتوياتها  اأعلى  يف  وتكون  اليوم،  م��دار  على  ع��ام  ب�شكل  اليومية 
امل�شاء، وتنخف�ض طوال الليل وحتى ال�شباح. لذلك اإذا كنت ت�شتيقظ 
يف جوف الليل واأنت تعاين من اجلوع، يقول اخلرباء اإن الأمر ي�شتحق 

البحث.
هانلون  اإي��ري��ن  �شيكاغو  بجامعة  ال�شلوكية  الأع�����ش��اب  عاملة  وت��ق��ول 
حمرك  ي��ك��ون  اأن  ميكن   " الأم��ري��ك��ي��ة  بو�شت  هافينغتون  ل�شحيفة 
النوم قوًيا جًدا، لذلك اإذا كان الدماغ واجل�شم ي�شتيقظان يف منت�شف 
فرتة النوم ب�شبب اجلوع، فاإن هذا ي�شري بالفعل اإىل اأن �شيًئا ما قد 

توقف".
كنوت�شون،  اإل  كري�شتني  البيولوجية  وال�شاعة  ال��ن��وم  ع��امل��ة  وتتفق 
الأ�شتاذة امل�شاعدة يف جامعة نورث و�شرتن، على اأنه من "غري املعتاد" 
�شاعاتنا  "لأن  ال��ن��وم  منت�شف  يف  ب��اجل��وع  ال�شعور  م��ع  ال�شتيقاظ 

البيولوجية الداخلية ل تتوقع منا تناول الطعام يف هذا الوقت".
وعدد اخلرباء جمموعة من الأ�شباب التي جتعل البع�ض ي�شتيقظون 

وهم ي�شعرون باجلوع خال الليل:
جتد  فقد  النهار،  خ��ال  كافية  حرارية  �شعرات  ت�شتهلك  ل  كنت  اإذا 
نف�شك ت�شتيقظ من نومك يف منت�شف الليل. واإذا كنت تتبع نظاًما 
غذائًيا اأو تقيده باأي �شكل من الأ�شكال، مثل تخطي وجبات الطعام 
حرارية  �شعرات  تتناول  ل  فرمبا  الريا�شة،  ممار�شة  يف  الإف��راط  اأو 

كافية.
ميكن اأن يوؤدي احلرمان من النوم اإىل عدم توازن هرموين جريلني 
اإ�شايف،  ب��ج��وع  ت�شعر  يجعلك  ق��د  مم��ا  لل�شهية،  املنظمني  واللبتني 
الليل  �شاعات  يف  حتى  بالكربوهيدرات  الغنية  الأطعمة  عن  وتبحث 

املتاأخرة.
يف بع�ض الأح���ي���ان ل ي��ك��ون اجل���وع اجل�����ش��دي ه��و ال���ذي ي��وق��ظ��ك يف 
يف  التوتر  م��ن  ل��ف��رتة  ج�شمك  ا�شتجابة  ب�شبب  ب��ل  ال��ن��وم،  منت�شف 

حياتك، ومبجرد ا�شتيقاظك، قد تلجاأ اإىل الطعام لتهدئة نف�شك.
ب�شكل  الثاجة  اإىل  الليل  منت�شف  يف  الرحات  تلك  حت��دث  عندما 
ذلك  ي��ك��ون  - فقد  لأ�شهر  الأق���ل  الأ���ش��ب��وع على  م��رت��ني يف   - متكرر 
عامة على ا�شطراب ي�شمى "متازمة الأكل الليلي"، وهي بحاجة 

اإىل مراجعة طبيب خمت�ض.

جتنب �رتكاب هذ� �خلطاأ عند �سر�ء منزل جديد
���ش��راء منزل  ال��ك��ث��ريون عند  ح��ذر خبري ع��ق��ارات م��ن خطاأ يقع فيه 

جديد ميكن اأن يهدد خ�شو�شيتهم ويعر�شهم لل�شرقة.
اأك��ر من  م�شاركته  ت��وك، ومت��ت  تيك  ن�شره على  فيديو  ويف مقطع 
اأمام  ويقف  مفتاحاً  يحمل  وهو  ماتي�شون  كايلي  يظهر  م��رة،  مليون 

منزل، حمذراً من فعل ذلك عند �شراء منزل جديد.
واأو�شح ماتي�شون اأن الكثريين ين�شرون �شورهم وهم يحملون مفاتيح 
منازلهم اجلديدة على مواقع التوا�شل الجتماعي، غري مدركني من 
لعمل  ال�شور  هذه  ي�شتخدموا  اأن  ميكنهم  واملتطفلني  الل�شو�ض  اأن 

ن�شخ عن املفاتيح ب�شهولة.
واملفاتيح  امل��ن��زل  مفتاح  م��ع  التعامل  ���ش��رورة  على  ماتي�شون  واأك���د 
الأخرى كما يتم التعامل مع اأية معلومات اأخرى ح�شا�شة، وعدم ن�شر 

�شورها على مواقع التوا�شل الجتماعي حتت اأي ظرف.
واملئات  اإعجاب  األ��ف   60 اأك��ر من  على  ن�شره  الفيديو منذ  وح�شل 
الأب���واب مبجرد  اأق��ف��ال  املعلقني تغيري  اأح��د  واق��رتح  التعليقات،  من 
�شراء عقار جديد. وحذر اآخر من ن�شر �شور املفاتيح حتى لو مل تكن 
ال�شقوق ظاهرة، لأن الرموز املوجودة على املفاتيح ميكن ا�شتخدامها 

لعمل ن�شخة عنها، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
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فيلم عن هجوم هاناو �لعن�سري 
يثري غ�سب �أ�سر �ل�سحايا

الأملانية من  الذي وقع مبدينة هاناو  العن�شري  الهجوم  اأثار فيلم ي�شور 
منظور اجلاين، غ�شب اأقارب ال�شحايا الذين ي�شغطون لوقف عر�شه.

ابنه حمزة كورتوفيت�ض �شمن  اأرمني حمزة كورتوفيت�ض، الذي كان  وذكر 
ال�شحايا، يف ت�شريحات ملجلة "دير �شبيجل" الأملانية: "�شاأفعل ما بو�شعي 
ملنع خيال املخرج )اأوف��ه( بول عن اجلناة اليمينيني من اأن يخرتق اأذهان 

امل�شاهدين الأملان على اأنه امل�شري احلقيقي لبني".
وقال �شيتني جيلتكني، الذي ُقتل �شقيقه جويخان يف هجوم العام املا�شي: 

مرة اأخرى بهذا الفرتاء". اأخي  ُقتل  نظري،  "يف 
وقالت والدة "�شيدات قربيز"، وهي �شحية اأخرى يف الهجوم: "مل يطلب 

اإذناً. لي�ض من امل�شموح له اأن يفعل ذلك. مل يكن هنا مطلقاً".
ونقلت "دير �شبيجل" عن عمدة هاناو، كاو�ض كامين�شكي، قوله: "ل اأحد 
يف هاناو يريد هذا الفيلم الذي ل يو�شف، ل الأقارب ول الهيئات ال�شيا�شية 

ول املجتمع... �شنعمل معاً على بذل كل ما يف و�شعنا ملنع البث".
ويف 19 فرباير )�شباط( 2020، �شن متطرف مييني ُيدعى توبيا�ض ر. 
ثم  والدته  يقتل  اأن  قبل  اأجنبية  اأ�شول  من  اأ�شخا�ض  ت�شعة  على  هجوماً 

ينتحر.
وقال خمرج الفيلم بول اإنه �شي�شتمر يف اإجناز فيلمه، الذي هو بالفعل يف 
مرحلة ما بعد الإنتاج، حتى لو اأتيحت لعائات ال�شحايا الفر�شة لرف�شه، 
موؤملاً،  ك��ان  مهما  الفيلم،  ه��ذا  م�شاهدة  ي��ري��دون  ال��ذي��ن  "الأقارب  وق���ال: 

�شريحبون به يف النهاية. اأنا متاأكد من ذلك".

حفل ين�سف �لتباعد 
�الجتماعي يف �أوروبا

الأول  اأم�����ض  الإ�شبانية  بر�شلونة  �شهدت 
ال�����ش��ب��ت ح���ف���ا ف��ن��ي��ا مل��و���ش��ي��ق��ى ال������روك، 
اجتياز  ب��ع��د  ���ش��خ�����ض،  اآلف   5 ح�����ش��ره 
اليوم نف�شه، وذلك  فح�ض كوفيد19- يف 
الفريو�ض  تف�شي  منع  يف  فعاليته  لختبار 

يف املنا�شبات الثقافية الكبرية.
تقدم  ال��ت��ي  املو�شيقية  ال��ف��رق��ة  وح�����ش��ل��ت 
ال�شلطات  م���ن  خ���ا����ض  اإذن  ع��ل��ى  احل���ف���ل 
العدد  ه��ذا  ل�شتقبال  الإ�شبانية  ال�شحية 
اأن بقية  م���ن اجل��م��ه��ور، يف ح���ني  ال��ك��ب��ري 
الباد تقت�شر على التجمعات التي ل تزيد 
عن اأربعة اأ�شخا�ض يف اأماكن مغلقة. وُطلب 
القلب  باأمرا�ض  امل�شابني  الأ�شخا�ض  من 
ك��ان��وا على  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأو  ال�شرطان  اأو 
ب�شخ�ض م�شاب بفريو�ض كوفيد- ات�شال 

الت�شجيل،  عدم  الأخرية  الأ�شابيع  يف   19
ح�شبما ذكرت "الأ�شو�شيتد بر�ض". واختار 
م�����ش��رتو ال���ت���ذاك���ر ب���ني ث���اث���ة اأم���اك���ن يف 
اخل�شوع  عليهم  ت��وج��ب  ح��ي��ث  ب��ر���ش��ل��ون��ة 
ال�شبت.  �شباح  امل�شادة  الأج�شام  لختبار 
اأولئك الذين لديهم نتائج �شلبية  وح�شل 
للتحقق  املحمول  هاتفهم  على  رم��ز  على 
العر�ض  ت��ذك��رت��ه��م حل�����ش��ور  م���ن ���ش��ح��ة 

يف"بالو �شانت خوردي" برب�شلونة.

مر�ض �ل�سكري.. �سبل 
�لوقاية و�لعالج �ص 23

زيت �ل�سمك و�لكال�سيوم 
يقيان من �أمر��ض �لقلب

وجدت درا�شة جديدة ُن�شرت هذا الأ�شبوع يف املجلة “نيوترينت�ض” الأكادميية، 
اأن زيت ال�شمك والكال�شيوم، قد يقلان من  خماطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب 
مت  بيانات  بفح�ض  الأ�شرتاليني،  الباحثني  من  فريق  قام  الدموية .   والأوعية 
الزمن، ملعرفة م��دى  تاأثري  األ��ف م�شارك على م��دى عقد من   70 جمعها من 
تناول الفيتامينات املتعددة اأو املعادن اأو زيت ال�شمك بانتظام، على �شحة القلب 
يتبعون  الذين  الأ�شخا�ض  ب��اأن  الدرا�شة،  نتائج  واأظ��ه��رت  الدموية .   والأوع��ي��ة 
اأقل  هم  والكالي�شيوم،  ال�شم  زي��ت  مكمات  ويتناولون  �شحياً،  غذائياً  نظاماً 
 عر�شة لاإ�شابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأ�شخا�ض الذين 

يتبعون نظاماً غذائياً �شحياً ول يتناولون مكمات  زيت ال�شمك والكال�شيوم . 
واأكد الباحثون على اأن تناول مكمات زيت ال�شمك والكال�شيوم دون اتباع نظام 
الإ�شابة  خماطر  من  يف  التقليل  وا�شح  تاأثري  له  يكون  ل  قد  �شحي،  غذائي 
باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، لذا ل بد من تناول هذه املكمات جنباً اإىل 

جانب مع الأطعمة  ال�شحية . 
اأكد  ه��ارف��ارد،  جامعة  مدونة  على   ،2019 دي�شمرب  يف  ُن�شر  بحثي  مقال  ويف 
الباحثون على اأن الأبحاث احلديثة ت�شري اإىل اأن  تناول مكمات زيت ال�شمك 
والكال�شيوم ل يقي بال�شرورة من اأمرا�ض القلب، ولكنه ميكن اأن مينع الوفاة 

ب�شبب هذه  الأمرا�ض، ح�شبما اأورد موقع "اإم اإ�ض اإن" الإلكرتوين  . 

 1.  افعل اأ�شياء خمتلفة جتعلك اأكر ذكاًء
ال���ه���دف ي��ن��ط��وي ع��ل��ى ت��ن��وي��ع ي���وم���ك. اق�������ضِ ال���وق���ت يف 
مهمة  يف  دقيقة   30 اق�ِض  املهام.  من  متنوعة  جمموعة 
وانتقل اإىل مهمة  اأخرى. اأنت ل تتجنب امللل فح�شب، بل 

تتيح اأي�شاً فرتة راحة لعقلك للتعايف . 
الرئي�شية  الطريقة  تتمثل  ال���ش��رتاح��ات.  يحب  عقلك 

لزيادة ذكائك يف ا�شتعرا�ض مناطق خمتلفة من دماغك . 
تثبت  امل�شكات.  حل  يف  دماغك  ي�شتمر  الراحة،  اأثناء  يف 
اأخ��ذ ق�شط من الراحة،  اأن��ه من خ��ال  اإح��دى الدرا�شات 
امل�شكات  ح��ل  يف  ال��ت��ق��دم  اإىل  احتمالية  الو�شول  ت��ك��ون 
اأو تغيري ما  امل��ه��م ال���ش��رتخ��اء  ل��ه��ذا ال�شبب م��ن  ك��ب��رية؛ 

تفعله . 

 2.  اإدارة الوقت بحكمة
انتباهك.  ت�����ش��ت��ت  اأن  ال�����ش��ه��ل  م���ن  الإن����رتن����ت،  ع�����ش��ر  يف 
َت�����َدْع جت���وال���ك ع��ل��ى الإن���رتن���ت ي��ف��وق��ك. ���ش��ع قائمة  ل 
باأولوياتك. تعامل معها  برتتيب الأهمية. خ�ش�ض وقتاً يف 
م�شروعاتك، وخ�ش�ض وقتاً لانف�شال عن العمل. اأوقف 
الإنرتنت،  عرب  نف�شك  ت�شيع  جتعل  ول  هاتفك،  ت�شغيل 
وقم بعمل قائمة واأخذ فرتات راحة. �شتدير وقتك ب�شكل 

اأف�شل وت�شبح اأكر ذكاًء ب�شكل اأ�شرع . 

 3.  قراءة القليل كل يوم
بغ�ض ال��ن��ظ��ر ع��ن امل��ح��ت��وى، ت��زي��د ال���ق���راءة م��ن ذكائك. 
توقف  التحليلي.  والتفكري  للتفكري  ج��واً  تخلق  ال��ق��راءة 
النتباه.  ال���ق���راءة  مم��ار���ش��ة  ت���ق���راأ.  تتطلب  م��ا  يف  وف��ك��ر 
وت��زي��د من  ال��رتك��ي��ز، حت��ف��ز عقلك  ع��ن ط��ري��ق  بب�شاطة 

قوتك العقلية . 
بالطبع، بو�شفك �شخ�شاً بالغاً، �شت�شتفيد اأكر من خال 
بالن�شبة لك.  املمتعة  اأو  ال�شعبة  الدرا�شية  املواد  ا�شتيعاب 
دفع نف�شك  لفهم الن�شو�ض ال�شعبة ي�شع �شغطاً �شحياً 
ت��غ��ط��ي مو�شوعات  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب  ع��ل��ى ع��ق��ل��ك. جت����ربك 
ب�شكل  التفكري  ع��ل��ى  �شلة  اجتماعية  ذات  اأو  مو�شعية 

نقدي . 
ويف الوقت نف�شه، يزيد اخليال من قدرتك على فهم حالة 
يزدحم  اأي�شاً  بالقراءة  العاطفي.  ذك��اءك  ويعزز  الإن�شان 

عقلك باأطنان  من املعرفة واملفردات . 

 4.  مراجعة املعلومات
ميكنك  ل  مبراجعتها.  قم  ما،  معلومة  تتعلم  اأن  مبجرد 

التعلم اإذا كنت ل تتذكر. تعمل الذاكرة من خال التكرار. 
عندما تكرر  حقيقة ما، فاإنك حتّرك عجات الذاكرة مرة 

اأخرى . 
بقاء  على  ت�شاعد  للمعلومات  الرتاكمية  املراجعة  عملية 
للدماغ  اخلارجية  الق�شرة  يف  التجارب  ت�شتمر  معرفتك. 

قبل اأن تتحول  اإىل ذكريات موجودة يف العقل . 
اجلميع ين�شى. توقع هذه احلتمية من خال التخطيط 
من  يزيد  املتكرر  التعلم  ت��ذك��ره.  تريد  �شيء  اأي  ملراجعة 

الحتفاظ  باملعرفة . 

 5.  درا�شة لغة ثانية
تعلم اللغة ميثل اأحد اأهم الأ�شياء التي جتعلك اأكر ذكاًء. 
اأثبتت درا�شة اللغة اأنها متثل حتدياً ملعظم النا�ض. ي�شتغرق 
الأمر  �شنوات من العمل لكت�شاب الطاقة يف لغة اأجنبية. 

من ح�شن حظك اأن اإتقان اللغة لي�ض هو الهدف . 
اإن اكت�شاب اللغة يطلق عقلك يف مترين كامل. عندما تقراأ 
تتجه نحو فرط  فاإن حوا�شك  ما،  بلغة  وتتحدث  وت�شمع 
احلركة.  يت�شبب هذا النفجار متعدد احلوا�ض يف حدوث 
عمليات تثني مناطق مهمة من دماغك. كلما كافح دماغك 

للتعامل مع  املعلومات وال�شتجابة لها، اأ�شبحت اأذكى

ملاذ� تعد �ل�سيارة �لكهربائية 
�أكرث ديناميكية؟

تتمتع ال�شيارة الكهربائية بالعديد 
بها على  تتفوق  ال��ت��ي  امل��زاي��ا،  م��ن 
حمركات  على  املعتمدة  ال�شيارات 

الحرتاق الداخلي التقليدية.
ومن اأهم هذه املزايا هي ديناميكية 
القيادة الأكرب، ويرجع ذلك اإىل اأن 
احل��د الأق�����ش��ى م��ن ع��زم ال���دوران 
عند  تقريباً  بالكامل  متاحاً  يكون 

الت�شارع من الثبات.
وعند املقارنة مبحركات الحرتاق 
القليل من  اإىل هذا وجود  ي�شاف 
ال��ذات��ي، وع��دم وج��ود ما  الق�شور 
والتاأخر  الرتبو"  "بفجوة  يعرف 
يف ال��ت��ع�����ش��ي��ق��ات، ل���ك���ن م����ن اأج����ل 
حتقيق اأكرب مدى �شري ممكن يتم 
حتديد ال�شرعة الق�شوى عند حد 

معني.
وح��ت��ى م��ع وج���ود حم���رك �شعيف 
الكهربائية  لل�شيارة  ميكن  ن�شبياً، 
حركة  يف  معقولة  ب�شرعة  القيادة 
امل��������رور يف امل����دي����ن����ة. وم�����ع ذل����ك، 
بيانات  يف  بعناية  بالنظر  ُين�شح 
بال�شيارة  اخلا�شة  الأداء  معدلت 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��ل��وق��وف ب��دق��ة على 
عمليات  يف  ال�������ش���ي���ارة  اإم���ك���ان���ي���ات 

الت�شارع والقيادة ب�شرعات عالية.

»حتة تانية«  لـ روبي 
تك�سر حاجز �لـ 6 مليون

تانية"  "حتة  اأغ����ن����ي����ة  ك�������ش���رت 
للفنانة امل�شرية روبي حاجز ال� 6 
على  اأ�شابيع  بعد  م�شاهدة  مليون 
على  اخلا�شة  قناتها  طرحها عرب 
كلمات  م��ن  الأغ��ن��ي��ة  "يوتيوب"، 
ال�����ش��اف��ع��ي وتوزيع  ع��زي��ز  واأحل�����ان 
توما، ولقت الأغنية رواجاً وا�شعاً 
ب���ع���د فرتة  ����ش���ف���وف حم��ب��ي��ه��ا  يف 

ق�شرية على طرحها.
موؤخراً  اح��ت��ف��ل��ت  روب����ي  اأن  ي��ذك��ر 
وهي  "حتة تانية"  اأغنيتها  بنجاح 
اجلديد  األ���ب���وم���ه���ا  اأغ������اين  اأوىل 

الذي يحمل ال�شم نف�شه.
موؤخًرا  روب����ي  ط��رح��ت  اأن  و���ش��ب��ق 
مايني   3 وجت���������اوزت  الأغ����ن����ي����ة 
اأ�شبوع  م�شاهدة عرب يوتيوب، بعد 
وح�شر  ط���رح���ه���ا.  م����ن  ت���ق���ري���ب���اً 
امل�������ش���ري ماجد  امل���م���ث���ل  احل����ف����ل، 
الن�شر،  اأبو  رانيا  وزوجته  امل�شري 
وال��ف��ن��ان��ة ب�����ش��رى، وامل��ل��ح��ن عزيز 
اأح��م��د جمال،  ال��ف��ن��ان  ال�����ش��اف��ع��ي، 
ع����اء، وكوكي  وال��ف��ن��ان��ة ج��ي��ان 
الاعب  روب�����ي وزوج���ه���ا  ���ش��ق��ي��ق��ة 

اإ�شام �شيام، واآخرين.

لكل �ساب و�سابة.. كيف ت�سبح ذكيًا يف �لدر��سة؟

�إث���ارة  �مل��ت��اح��ة �لأك���ر  �ل��ذك��اء ه��و �لأد�ة  ُي��ع��د 
للإعجاب و�لإفادة...لهذ� جند معظمنا يريد 

ذكاًء؟..يعتمد  �أكر  ي�صبح  كيف  يعرف  �أن 
 بقاوؤنا على �لقر�ر�ت �جليدة، وذلك يعتمد 
�أ�صهل.  �حلياة  يجعل  �ل��ذي  �ل��ذك��اء  على 

يبدو �أن �لأمور ت�صبح �أ�صهل للأ�صخا�ص 
حل  �ل��ذك��اء  ل��ك   �لأذكياء...يتيح 

�مل�صكلت ب�صكل �أ�صرع، وك�صب �ملزيد 
من �ملال، و�لعمل ب�صكل �أقل...�ن�َص 

�أذكياء؛  �لذين  ُيولدون  �لنا�ص  �أمر 
فلقد �أظهر �لعلم �أن �ملرونة �لع�صبية 

�ملخ  خليا  تنمية  ميكنك  م��وج��ودة: 
ذكائك...»�صيدتي«  وزي���ادة 

تقدم هذه  �لعاد�ت 
�ليومية  �خلم�ص 

�ل�����ص��ه��ل��ة و�لأك�����ر 
ذكاًء، ومتنحك �لذكاء �لذي حتتاج �إليه يف حياتك 
ويف در��صتك. و�لآن: كيف ت�صبح  �أيها �ل�صاب و�أيتها 

 »vistacollege«: �لفتاة �أكر ذكاًء.. وفقًا ل�
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�ش�ؤون حملية

نادي تر�ث �الإمار�ت ي�سيء ليايل �أيام �ل�سارقة �لرت�ثية بفعاليات متعددة

�ملجل�ض �ال�ست�ساري ملركز حتليل �لبيانات بجامعة �الإمار�ت يعقد �جتماعه �الأول لعام 2021

ملتابعة �أحو�ل �ملز�رع و�لتوعية باأف�صل �ملمار�صات

�لزر�عة و�ل�سالمة �لغذ�ئية تنفذ 150 �ألف زيارة �إر�سادية ملز�رع �أبوظبي خالل �لعام �ملا�سي
مز�رع �لعني ت�صتحوذ  على �لن�صيب �لأكرب من �لزيار�ت �لإر�صادية

�صمن �حلدث �لعاملي �لأكرب حلماية �لبيئة

حديقة �حليو�نات بالعني ت�سارك يف �ساعة �الأر�ض  

•• اأبوظبي - الفجر

ي��وا���ش��ل ج��ن��اح ن���ادي ت���راث الإم������ارات ت��ق��دمي جتربة 
الدورة  يف  م�شاركته  �شمن  ومتميزة  ف��ري��دة  ت��راث��ي��ة 
18 من مهرجان اأيام ال�شارقة الرتاثية التي انطلقت 
من  العا�شر  حتى  وت�شتمر  اجل���اري  م��ار���ض   20 منذ 
يقدمها  التي  الفعاليات  توا�شلت  حيث  املقبل،  اأبريل 
اجلناح من خال الور�ض البحرية، والور�ض الن�شائية 
ن�شاط  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  التقليدية،  ال��ي��دوي��ة  واحل���رف 

مركز زايد للدرا�شات والبحوث.
امل�شاحب  الثقايف  الربنامج  يف  ال��ن��ادي  جناح  و���ش��ارك 
والفعاليات  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ل��ل��م��ه��رج��ان، 
الباحث  الفاحت  حممد  الدكتور  ق��دم  حيث  الثقافية  

يف م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث، حم��ا���ش��رة يوم 
�شواهد من  الطني:  "ذاكرة  بعنوان  املا�شي،  اخلمي�ض 
قدم  العني"،  مدينة  يف  والع�شكري  املعماري  ال���رتاث 
املحيط  والتاريخ  والبيئة  للعمارة  و�شفاً  خالها  من 
اجلاهلي،  ح�شن  هي  العني  مدينة  يف  معامل  بثاثة 
تكرمي  ومت  ال��ع��ني.  ق�شر  ومتحف  املويجعي،  وق�شر 
الدكتور  �شعادة  قبل  من  الفعالية  نهاية  يف  املحا�شر 
عبد العزيز امل�شلم رئي�ض معهد ال�شارقة للرتاث رئي�ض 

اللجنة العليا لأيام ال�شارقة الرتاثية.
مركز  م��دي��رة  املن�شوري  فاطمة  م��ن  ك��ل  �شاركت  كما 
م�شوؤولة  النعيمي  ولطيفة  والبحوث  للدرا�شات  زاي��د 
ال�شبت يف ندوة  الأول  اأم�ض  املركز  الثقايف يف  الن�شاط 
الثقايف  ال���رتاث  حلفظ  املوؤ�ش�شية  "اجلهود  ب��ع��ن��وان 

من  وعر�شا  وافرتا�شياً"،  ح�شوريا  رائ��دة  جت��ارب   ..
ت��راث الإم����ارات يف حفظ املوروث  ن��ادي  خ��ال جهود 
بالرتاث  املعنية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  ال��ف��اع��ل��ة  وم�����ش��ارك��ت��ه 
والفعاليات  الأن�شطة  لدعم  منت�شبيه  لتقدمي خربات 
لدائرة  م�شاركته  اأهمها  ومن  الرتاثية،  واملهرجانات 
"اأيام  احتفالية  يف  ال�شارقة  باإمارة  والإع��ام  الثقافة 
ال�شارقة الرتاثية" والذي يعد حدثاً حيوياً يف الرتاث 

الثقايف الإماراتي.
و�شمن م�شاركة نادي تراث الإمارات يف فعاليات املقهى 
الثقايف للمهرجان اأي�شاً يقدم وليد عاء الدين مدير 
حما�شرة  ال��ن��ادي  ي�شدرها  التي  ت��راث  جملة  حترير 

بعنوان "ال�شحافة الثقافية يف الرتاث". 
اأخرى حظيت جتربة املقهى الثقايف امل�شغر  من جهة 

الذي اأطلقه مركز زايد يف جناح النادي باهتمام كبري 
وح�����ش��ور مم��ي��ز، ح��ي��ث ا���ش��ت�����ش��اف امل��ق��ه��ى خ���ال اأيام 
الأ�شبوع املن�شرم عدداً من ال�شخ�شيات ذات الإ�شهامات 
املعروفة يف املجالت الرتاثية والثقافية، منها الفنان 
كلية  والأك���ادمي���ي يف  ال���رتاث  يف  وال��ب��اح��ث  الت�شكيلي 
يو�شف  حممد  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ارق��ة  جامعة  يف  ال��ف��ن��ون 
ال����ذي حت���دث ع���ن اأه��م��ي��ة ت��دري�����ض ال�����رتاث يف كلية 
الرتاث"  "معر�ض حداثة  وا�شتعر�ض جتربة  الفنون، 
علي  الإم���ارات���ي  وامل�����ش��ور  الكلية،  عليه  ت�شرف  ال���ذي 
اإع����داد كتابه  ال�����ش��ري��ف، ال���ذي حت��دث ع��ن جتربته يف 
الذي �شدر اأخرياً "عكو�ض �شاملني، والباحث يف الرتاث 
هيئة  يف  الآداب  اإدارة  مدير  احلب�شي  حممد  الأ�شتاذ 

الثقافة والفنون بدبي.

•• العني – الفجر 

عقد املجل�ض ال�شت�شاري ملركز حتليل البيانات ال�شخمة 
الأول  اجتماعه  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  بجامعة 
النائب  م��راد-  علي  اأحمد  الدكتور:  الأ�شتاذ  برئا�شة 
ورئي�ض  الإم���ارات  جامعة  يف  العلمي  للبحث  امل�شارك 
املجل�ض.  واأو�شح رئي�ض املجل�ض الأ�شتاذ الدكتور اأحمد 
مراد اأهمية ال�شراكة مع املوؤ�ش�شات احلكومية واجلهات 
اخلا�شة لتحقيق الروؤى والطموحات من خال تبادل 
اأن  اإىل   ، م�شرياً  املهمة  امل��ج��الت  الآراء واخل���ربات يف 
الحتياجات  ليلبي  بحثي  كمركز  تاأ�شي�شه  مت  امل��رك��ز 
امللحة يف حتليل البيانات ال�شخمة املرتاكمة يف العديد 
من املجالت احليوية كال�شحة والف�شاء؛ كما ي�شاهم 
البيانات  ت�شنيف  ال��ط��رق يف  اأح���دث  تقدمي  امل��رك��ز يف 
والتعلم  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  ط��ري��ق  ع��ن  وحتليلها 
الآيل ل�شتخدامها يف اتخاذ القرار والتنبوؤ بامل�شتقبل 
�شمن  املجل�ض  اأع�شاء  وناق�ض  البيانات.  على  املبني 

؛ حيث  الهامة  املوا�شيع  م��ن  ع���دداً  الج��ت��م��اع  اأج��ن��دة 
املركز  مدير   - زكي  ن��زار  الدكتور:  الأ�شتاذ  ا�شتعر�ض 
املركز  احلالية وخطة عمل  و�شراكاته  املركز  اأهمية   :
ال�شرتاتيجية؛ مو�شحاً باأن املركز �شيعمل مع ال�شركاء 
ال�شخمة  ال��ب��ي��ان��ات  ق��ط��اع  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني يف دع���م 
لاأولويات  م�شرتكة  م�شاريع  خ��ال  م��ن  ال��دول��ة  يف 
الوطنية. واأو�شح باأن �شوق الأعمال املت�شل بالبيانات 
ال�شخمة يف زيادة مطردة.، واأنه من املتوقع اأن ي�شاهم 
املركز مع كلية تقنية املعلومات يف بناء الكوادر املواطنة 
بامللكية  مت�شل  عمله  ل�شيما  التنمية  يف  ت�شاهم  التي 
ال�شوؤون  ال�شطناعي؛  ال��ذك��اء  ال�شيا�شات؛  الفكرية؛ 

القانونية؛ الأمن اللكرتوين واخل�شو�شية.
وي�����ش��م امل��ج��ل�����ض ال���ش��ت�����ش��اري يف ع�����ش��وي��ت��ه ك���ل من: 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ك��ن��دي-  ع��ب��داهلل حممد  ال��دك��ت��ور 
اأبوظبي  ب��ه��ي��ئ��ة  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ق��ط��اع 
ال��رق��م��ي��ة؛ ال���ش��ت��اذ ال���دك���ت���ور  ط��ي��ب زن���ات���ي- عميد 
الدكتور:  الإم�����ارات؛  بجامعة  املعلومات  تقنية  كلية 

والبنية  ال���ب���ح���وث  رئ��ي�����ض  امل���ح���م���ود-  ع��ب��دال��رح��م��ن 
رئا�شة  مبكتب  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  مبكتب  التحتية 
التنفيذي  الوزراء؛ الدكتور: يو�شف احلمادي- املدير 
بالنابة لقطاع املعرفة وريادة الأعمال بهيئة اأبوظبي 
النيادي-  حميد  را���ش��د   : الأ���ش��ت��اذ  امل��ب��ك��رة؛  للطفولة 
�شمان؛  يف  امل��ع��ل��وم��ات  لتكنولوجيا  التنفيذي  امل��دي��ر 

الأ�شتاذ  عوبث �شالح اجلابري- مدير ق�شم تخطيط 
للتوزيع؛الأ�شتاذ   العني  ب�شركة  املياه  �شبكة  وتطوير 
التكنولوجيا  تطوير  ق�شم  رئي�ض   - الها�شمي  ط��ارق 
الأ�شتاذ  امل��ت��ق��دم��ة؛  والتكنولوجيا  ال�شناعة  ب����وزارة 
عزيز الكيومي - مهند�ض تكنولوجيا ب�شمان؛ الأ�شتاذ 

بها�شكارا راو جونرتيدي.

•• اأبوظبي  - الفجر

نفذت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شامة الغذائية نحو  
اإمارة  يف  العاملة  للمزارع  اإر�شادية  زيارة   149،946
مبعدل  وذل��ك   ،2020 املا�شي  العام  خ��ال  اأبوظبي 
الإر�شادية  ال��زي��ارات  وتعترب  اأ���ش��ب��وع،  ك��ل  زي���ارة   2،9
قطاع  وتنمية  ت��ط��وي��ر  ت�شتهدف  ا�شتباقية  خ��دم��ات 
الزراعة، حيث تخت�ض مبتابعة اأحوال املزارع وتقدمي 
ال��دع��م ال��ف��ن��ي والإر����ش���اد ال���زراع���ي لأ���ش��ح��اب وعمال 
الزراعية وطرق  املمار�شات  باأف�شل  وتوعيتهم  امل��زارع، 

الزراعة احلديثة وال�شتخدام الأمثل للمياه.
الأك���رب من  الن�شيب  ال��ع��ني على  م���زارع  وا���ش��ت��ح��وذت 
الزيارات الإر�شادية، حيث بلغ عددها حوايل 75،514  
زيارة بن�شبة ت�شل اإىل %50،4 من اإجمايل الزيارات 
مزارع  يليها  الإم���ارة،  م�شتوى  على  املنفذة  الإر�شادية 
وبن�شبة  زي�����ارة   38،798 ح�����وايل   ب��ع��دد  اأب���وظ���ب���ي 
مزارع  اأخ���رياً  ث��م  ال��زي��ارات،  اإج��م��ايل  م��ن   25،8%
بلغ  زي���ارات  وع��دد   23،8% بن�شبة  الظفرة  منطقة 

حوايل 35،634 زيارة.
وعلى �شعيد بناء قدرات عمال املزارع وتدريبهم على 
اأبوظبي  هيئة  قدمت  ال�شحيحة،  الزراعية  املمار�شات 
725 دورة  ال��غ��ذائ��ي��ة ح����وايل  وال�����ش��ام��ة  ل��ل��زراع��ة 
 3،394 ح���وايل  منها  ا�شتفاد  متخ�ش�شة  تدريبية 
دورة يف   347 م��ن��ه��ا  امل���ا����ش���ي،  ال���ع���ام  خ����ال  ع���ام���ل 
العني، و280  دورة تدريبية يف الظفرة، و98  دورة 
ت��دري��ب��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي، ح��ي��ث غ��ط��ت ه���ذه ال�����دورات 8 
املتكاملة لاآفات وطرق  الإدارة  حماور تدريبية حول 
عليها  والتعرف  الآف���ات،  ور�شد  وا�شتك�شاف  الوقاية، 
ومكافحتها، وال�شتخدام الآمن للمبيدات، كما �شملت 
واملمار�شات  ال��ن��خ��ي��ل،  خ��دم��ات  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
املحمية،  ال��ب��ي��وت  يف  وال����زراع����ة  اجل���ي���دة،  ال���زراع���ي���ة 
الع�شوية واملحا�شيل احلقلية، وغريها من  والزراعة 
املزارع  ع��م��ال  توعية  ب��ه��دف  وذل���ك   ، املهمة  الأن�شطة 
احلديثة  الزراعة  وط��رق  الزراعية  املمار�شات  باأف�شل 
واآليات الري ال�شليمة، بالإ�شافة اإىل امل�شاعدة يف زيادة 

اإنتاجية املزارع وحت�شني جودة الإنتاج املحلي. 
وا���ش��ت��ح��وذت ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة اخل��ا���ش��ة بتدريب 
اآفات  واإدارة  اجليدة  الزراعية  املمار�شات  على  العمال 
ال��ن��خ��ي��ل ع��ل��ى اأك�����ر %65 م���ن جم���م���وع ال������دورات 
تنفيذ  مت  حيث  ال��ع��ام،  م���دار  على  امل��ن��ف��ذة  التدريبية 
لوحدة  تدريبية  دورة   363 ب��واق��ع  دورة   472 نحو 
و109  الغذاء،  و�شامة  اجليدة  الزراعية  املمار�شات 
اآف���ات  اإدارة  امل��ح��ا���ش��ي��ل،  ر����ض  ل��وح��دة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
النخيل، وتعك�ض الزيادة الافتة يف تنفيذ هذه الدورات 
جودة  بتح�شني  الكبري  الهيئة  اه��ت��م��ام  التخ�ش�شية 
الزراعية  املحا�شيل  باإنتاجية  والرتقاء  املحلي  املنتج 
املفرط  ال�شتخدام  من  وحمايتهم  بالعمال  والعناية 
النوعية من  وغري الآمن للمبيدات، حيث متثل هذه 
ت�شاعد  واقت�شادية  بيئية  اأولوية  التدريبية  ال��دورات 
ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ق��ط��اع ال���زراع���ة وحت��ق��ي��ق روؤي�����ة حكومة 

اأبوظبي يف تطبيق مبادئ الزراعة امل�شتدامة.
اإدارة  م��دي��ر  احل��م��ادي  �شلمان  ال��دك��ت��ور حممد  وق���ال 
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  يف  املجتمع  وخدمة  الت�شال 
توفري  على  حت��ر���ض  الهيئة  اإن  الغذائية  وال�شامة 
خمتلف  يف  العاملة  امل���زارع  ومتابعة  الإر���ش��اد  خدمات 

م��ن��اط��ق اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، وت��دري��ب ال��ع��م��ال كخدمات 
وفق  والفنيني  الإر���ش��اد  مهند�شو  ينفذها  ا�شتباقية 
التي  الكبرية  الطفرة  اأن  موؤكداً  م�شبقاً،  معدة  خطة 
حققها قطاع الزراعة يف اإمارة اأبوظبي تعود اإىل كفاءة 
على  امل��زارع��ني  م�شاعدة  اخل��دم��ات وجناحها يف  ه��ذه 
حت�شني طرق الزراعة واإدخال حما�شيل جديدة وزيادة 
اإنتاجية املزرعة و�شمان جودة الإنتاج وتنوعه، وتكثف 
الهيئة جهودها يف املرحلة املقبلة  لتعزيز برامج الإر�شاد 
ون�شر الر�شائل التوعوية بلغات خمتلفة كالإجنليزية، 
لت�شهيل  وذلك  الفلبينية  واللغة  والب�شتون،  والأوردو، 
من  امل���زارع  عمال  لفئات  الإر���ش��ادي��ة  الن�شائح  و�شول 
اأف�شل  تطبيق  ي�شمن  مب��ا  ال��ل��غ��ات  ب��ه��ذه  ال��ن��اط��ق��ني 
املمار�شات الزراعية وزيادة العائد القت�شادي لأ�شحاب 

املزارع وتعزيز من ا�شتدامة القطاع الزراعي. 
ال��ه��ي��ئ��ة ل��دي��ه��ا ك�����وادر وك���ف���اءات تعمل  اأن  واأ�����ش����اف: 
امل���زارع وال��ع��م��ال وتنمية  على نقل اخل���ربة لأ���ش��ح��اب 
خمتلف  لزراعة  الطرق  باأف�شل  وتعريفهم  مهاراتهم 
اأنواع املحا�شيل واملحافظة على ا�شتدامة موارد املزرعة 
، م�شرياً اإىل اأن الهيئة لديها 26 مركز ار�شاد زراعي 
لتقدمي  من�شات  ومت��ث��ل  امل����زارع  م��ن  ب��ال��ق��رب  تنت�شر 

املزارعني  بوا�شطة  املطلوبة  اأو  ال�شتباقية  اخلدمات 
حيث ينطلق منها مهند�شو الإر�شاد والفنيون مل�شاعدة 
اأ�شحاب املزارع على تطبيق املمار�شات الزراعية اجليدة 
اخلدمات  من  وغريها  احلديثة  الزراعية  والتقنيات 
اإنتاجية  وحت�شني  ال��زراع��ة  قطاع  ل�شتدامة  الداعمة 
الغذائي  الأم����ن  مظلة  ت��ع��زي��ز  يف  للم�شاهمة  امل����زارع 

وحت�شني دخل املزارعني.
تد�شني  �شهد  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  اأن  اإىل  احل��م��ادي  ول��ف��ت 
و���ش��ائ��ل ج��دي��دة وم��ب��ت��ك��رة ل��اإر���ش��اد ال���زراع���ي وبناء 
وذلك  الهيئة،  مع  املتعاملني  وبقية  امل��زارع��ني  ق��درات 
متا�شياً مع الظروف ال�شتثنائية التي فر�شتها جائحة 
عرب  ق��ن��وات  ث���اث  اط���اق  مت  ح��ي��ث  "كوفيد19-"، 
برنامج "تليجرام" اإحداها لل�شوؤون الزراعية والثانية 
ال�شامة  مبتطلبات  للتوعية  وال��ث��ال��ث��ة  للحيوانية 
الغذائية،  ومت تنفيذ خطة لاإر�شاد الفرتا�شي عرب 
تطبيق "ZOOM"، حتظى الآن باهتمام وا�شع من 
كافة املتعاملني، كما اعتمدت الهيئة الروؤية التكاملية 
اأدلة  ون�شر  اإع���داد  الرتكيز على  خ��ال  م��ن  ل��اإر���ش��اد 

اإر�شادية متكاملة للعمليات الزراعية اأو احليوانية. 
الزراعي  لاإر�شاد  لتطوير تطبيق  الهيئة  ت�شعى  كما   
البيانات  اللوحية يت�شمن  الذكية والأجهزة  للهواتف 
امل��زارع، كما يحتوي  التي يحتاجها  الفنية  واملعلومات 
ت�شخي�ض  م��ن  امل����زارع  متكن  ج��دي��دة  خ�شائ�ض  على 
ال��زراع��ي��ة واحليوانية م��ع توفري  الآف���ات والأم��را���ض 
خا�شية ال�شت�شارة عن بعد، حيث �شيتمكن املزارع من 
املحادثة الفورية مع املر�شد الزراعي وتلقي ال�شت�شارة 

الفنية.
الزراعة  قطاع  وتنمية  تطوير  "م�شوؤوليتنا  واأو���ش��ح 
مع  نعمل  لذلك  م�شتدامة،  ب�شورة  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 
الزراعة وتطبيق  اأنظمة  امل��زارع على حتديث  اأ�شحاب 
الإر�شاد  برامج  وتعد  عاملياً،  املتبعة  املمار�شات  اأف�شل 
قدرات  لبناء  ال��ازم��ة  العمليات  اأه��م  م��ن  وال��ت��دري��ب 
الطرق  ب��اأف�����ش��ل  وتعريفهم  امل����زارع  وع��م��ال  اأ���ش��ح��اب 
ل���زراع���ة خم��ت��ل��ف اأن�����واع امل��ح��ا���ش��ي��ل وامل��ح��اف��ظ��ة على 

ا�شتدامة موارد املزرعة وتعزيز الإنتاجية".  

•• العني - الفجر

 ����ش���ارك���ت ح���دي���ق���ة احل����ي����وان����ات ب���ال���ع���ني يف 
املبادرات  اأكرب  من  واحدة  الأر�ض"  "�شاعة 
التي يحتفل بها العامل كل عام من  البيئية 
خال اتخاذ الإج��راءات احلا�شمة للحد من 

التحديات البيئية.
اأ�شواء  اإط��ف��اء  احل��دي��ق��ة  م�شاركة  ت�شمنت 
املبنى  ال�شحراء  لعلوم  زاي���د  ال�شيخ  م��رك��ز 
امل�شتدام الأول على م�شتوى الدولة واحلا�شل 
واملحلية  العاملية  ال�����ش��ه��ادات  م��ن  ع��دد  على 
املوظفني على  ، وح��ث  ال�شتدامة  يف جم��ال 
العاملية  الفعاليات  اإىل  الت�شجيل والن�شمام 

اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأر������ض،  ل�شاعة  الف��رتا���ش��ي��ة 
بطل  اإىل  ال�شفر  حتدي" م��ن  يف  امل�����ش��ارك��ة 
اأ�شابيع   5 م��دت��ه��ا  رح��ل��ة  خ���ال  املناخ" م��ن 
لتقليل  ب��اإر���ش��ادات  امل�شارك  تزويد  فيها  يتم 
املناخ.  اأزم����ة  وحم��ارب��ة  ال��ك��رب��ون��ي��ة  ب�شمته 
وتاأتي م�شاركة احلديقة من منطلق حر�شها 
املحافظة  ب��اأه��م��ي��ة  ت��وع��ي��ة م��وظ��ف��ي��ه��ا  ع��ل��ى 
احلفاظ  ثقافة  ون�شر  الأر�����ض،  كوكب  على 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ب���ني ف��ري��ق ال��ع��م��ل م���ن خال 
برنامج  ع��رب  داخ��ل��ي��ة  نقا�شية  جل�شة  ع��ق��د 
الطبيعة  اأج���ل  م��ن  " لنتحد  ب��ع��ن��وان  تيمز 
افرتا�شية  جل�شات  حل�شور  وت�شجيعهم   ،"
عاملية تتحدث عن تر�شيد ا�شتهاك الطاقة 

وجت��ن��ب ال���ش��ت��ه��اك امل���ف���رط، ال����ذي ميثل 
املناخي  التغري  نتيجة  للبيئة  تهديد  اأك��رب 
وح��ث��ه��م ع��ل��ى اإط���ف���اء الأن������وار ب��ع��د �شاعات 
العمل، واإطفاء الطابعات واأجهزة الكمبيوتر 
اآمنة مانع العتيبة مدير  وال�شا�شات. وقالت 
حديقة  يف  وال�شامة  وال�شحة  البيئة  اإدارة 
احليوانات بالعني " �شاعة الأر�ض حدث عاملي 
يهدف اإىل حماية البيئة واحلد من ظاهرة 
ا�شتهاك  وت��ن��ظ��ي��م  احل������راري،  الح��ت��ب��ا���ض 
الطاقة الكهربائية من خال اإطفاء الأنوار 
مثل  يف  وتعتربم�شاركتنا  ال�شرورية.  غ��ري 
هذا اليوم فر�شة  للتعبري عن دعمنا  لكوكب 
الأر�����ض، واإ���ش��رارن��ا على ات��خ��اذ الإج����راءات 

الازمة للحد من التغريات املناخية انطاقاً 
الطبيعة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اأول��وي��ات��ن��ا يف  م���ن 
ال�شتدامة،  ب��دع��م  ال��ربي��ة  احل��ي��اة  و���ش��ون 
زيادة  �شاأنها  م��ن  التي  املمار�شات  وت�شجيع 
الوعي نحو كافة املبادرات البيئية". وت�شعى 
بالتحديات  اجلمهور  توعية  اإىل  احلديقة 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال���ت���غ���ريات امل��ن��اخ��ي��ة م���ن خال 
ت�شجيعهم على تبني اأ�شاليب حياة م�شتدامة 
املحافظة  واأهمية  بالبيئة  الهتمام   لتعزيز 
على م�شادر الطاقة واحلد من ال�شتهاك 
ل�����ش��م��ان م�شتقبل  امل�������ش���ادر  ل��ه��ذه  امل���ف���رط 

م�شرق وم�شتدام لنا ولاأجيال القادمة.

�حلار�ت �الإمار�تية �لقدمية.. يف 
�لعدد �جلديد من جملة تر�ث

•• اأبوظبي-الفجر

نادي  ُي�شدرها  والتي  ت��راث،  جملة  من  اجلديد  العدد  اأبوظبي،  يف  �شدر 
تراث الإمارات، مبركز ال�شيخ زايد للدرا�شات والبحوث.

الإماراتية  "احلارات  ح���ول  خ��ا���ش��ا  ملفا   ، ع��دده��ا  يف  امل��ج��ل��ة  وخ�ش�شت 
من  للكثري  عر�شت  ومقال  حتقيقا   12 على  امللف  واحتوى  القدمية"، 
اجلوانب الرتاثية وال�شعبية والتاريخية حلارات الإمارات، ووثقت للكثري 

من م�شاهدها و�شورها القيمة التي حفظتها الذاكرة الثقافية وال�شعبية.
ويف افتتاحية العدد، كتبت رئي�شة التحرير �شم�شة الظاهري، عن احلارات 
الإماراتية القدمية، باعتبارها موروثا ح�شاريا وثقافيا عريقا من املعامل 

القدمية املرتفة، مثل البيوت واحل�شون والقاع وامل�شاجد والأ�شواق
التاريخية،  املباين  بهذه  الإم���ارات،  دول��ة  اهتمام  "الظاهري" اإىل  ولفتت 
اإطار  املا�شي، وذل��ك يف  األ��ق  لها  ُتعيد  اأن  اأج��ل  تاأهليها، من  ب��اإع��ادة  وذل��ك 

ا�شرتاتيجية ت�شتهدف ترميم احلارات القدمية واحلفاظ عليها.
جمدي  اأحمد  للكاتب  العني،  ���ش��وارع  من  حكايات  "خم�ض  امللف  وت�شمن 
همام، ووثق حامت عبدالهادي، الرتاث الذى ُيزين �شوارع اأبوظبي، وتناولت 
�شم�شة حمد الظاهري، ق�ش�ض احلارات القدمية يف مدينة العني، وتناول 
الدكتور علي عفيفي �شوارع وحواري اأبوظبي يف كتب الرحالة، وعّرج حامت 
ال�شيد، على بع�ض حكايات �شوارع دبي، وروى عبدالعليم حري�ض، ق�شة " 
دبي يف  �شوارع  اأ�شماء  وتتبعت فاطمة عطفة،   ،" التاريخ  مليحة.. حا�شنة 
" اخلري�ض.. نخيل  الدكتورة ها علي، ق�شة  وا�شتعر�شت  الأدب��اء،  عيون 

وطني وماء"
و�شمن مو�شوعات امللف اأي�شا " ح�شارات متعاقبة يف حي الق�شبة " ل�.د. 
و"  الرحيم،  عبد  " ل�مي�شون  العتيقة  القد�ض  و" ���ش��وارع  الفيايل،  اأن�ض 
وج�شر  الكيمان..  " بني  و  اهلل،  عبد  " لزهور  �شنعاء  �شوارع  من  حكايات 

ال�شليبة " لوليد مكي
لأن�شطة  تغطيات   : اأي�شا  نقراأ  الإم��ارات��ي��ة،  ت��راث  جملة  من  اجلديد  ويف 
29 مقالة وحتقيقا ومو�شوعا متنوعا يف  بجانب  الإم���ارات،  ت��راث  ن��ادي 
حيث  والإن�����ش��اين..  والعربي  الإم��ارات��ي  وال��رتاث  والفنون  الثقافة  �شوؤون 
ي��اأخ��ذن��ا وائ���ل اإب��راه��ي��م ال��د���ش��وق��ي، اإىل  ع���وامل الأدي����ب م��ب��ارك ب��ن �شيف 
الناخي، وينقلنا حممود �شرف اإىل " حقل اليا�شمني "، ويعر�ض لنا خلف 
حممود اأبو زيد، جوانب من تفا�شيل " الرحلة الفنية اإىل الديار امل�شرية 
الرتاثية، وي�شتعر�ض حجاج  دم�شق  اأ�شواق  يف  عدرة،  ه�شام  بنا  ويجول   ،"
" للدكتورة  اإىل فن اخل��زف وال�شل�شال  " مدخل  �شامة، �شفحات كتاب 
زينب بداح نوفل، وت�شجل فاطمة م�شعود املن�شوري، �شفحات من م�شرية 
حثبور بن كدا�ض الرميثي، اأحد خرباء وم�شت�شاري الرتاث، يف نادي تراث 
الإمارات، ويف جنوم ل تغيب تتذكر مرمي النقبي، بع�شا من حياة ال�شاعر 
العمدة،  �شحاته  حممد  يوا�شل  فيما  الدهماين،  �شعيد  بن  �شلم  ال�شعبي 
 " اأحمد عفيفي  رواية ف�شول �شرية الأمرية ذات الهمة، ويتناول الدكتور 
"، ومن  ب�شريات رم�شان، كتب �شاح  ال�شعري عند �شهاب غامن  الإيقاع 
"، وقدم عبداهلل املتقي ق��راءة جديدة  " قومك خري من نومك  ال�شهاوي 
لرواية علي اأبوالري�ض " جلفاري على �شفاف النيل "، وجمع اأحمد فرحات 
اجلاهلية  عرب  عند  والِعرافة  والِكهانة  " اخلرافة  ق�ش�ض  من  جمموعة 
البعد الغنائي يف ديوان بداأت مع البحر   " عن  لربيني،  �شاح  وكتب   ،"
لل�شاعر حممد عبداهلل الربيكي "، وحكى لنا دكتور عايدي علي جمعة عن 
والديك "، وعادت بنا الدكتورة نورة �شابر املزروعي، اإىل زمن  " الإبريق 
الفراعنة يف مقال عن الفنون التعليمية يف م�شر القدمية، وفتحت عائ�شة 
الدكتور  "، وتناول  امل��دن يف فكر احلداثة  " نب�ض  الدرمكي، ح��وارا ح��ول 
عمار علي ح�شن " مقام الكلمة "، وقراأ �شمري املنزلوي، يف " املي�شر والقداح 
لبن قتيبة "، ور�شد حممد عطية حممود، القيم الجتماعية يف الأمثال 
الرتاث  يف  " اأوه����ام  ع��ن  ع��وي�����ض،  حممد  ويحدثنا  الإم��ارات��ي��ة،  ال�شعبية 
 ،" الوفاء  الإن�شان مع  " ق�شة  املزروعي عن  "، وحتكي فاطمة  الإ�شامي 
وير�شم لنا با�شم �شليمان بع�شا من تفا�شيل وم�شرية ال�شوداين " �شتموت 
يكتب  فيما   ، " " املفهماتي  فتكتب عن  وليد  م��رمي  واأم��ا   ،" الع�شرين  يف 
هاين عويد عن " فانو�ض �شاج "، ويتنقل بنا عبدالهادي �شعان بني اأحداث 
جتعل  كتب  الفيلم الإماراتي  " �شباب �شباب " ، ويهدينا يا�شر �شعبان " 6 
ن���وال يتيم يف ع���وامل �شعرية  بنا  "، وت��ط��وف  اأك���ر متعة  زي���ارة الإم����ارات 
اأنور ال�شمايل، الأديبة الإماراتية  املفارقة عند فتاة العرب، ويحاور �شامر 
"تراث اخلط  ح��ول  فقدم حتقيقا  م��ه��داد،  الزبري  وام��ا  ال�شاعدي،  م��رمي 

العربي باأنامل الإماراتيات 
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تختلف طرق �لوقاية من مر�ص �ل�صكري تبعًا لنوعه، وذلك لوجود نوعني 
من مر�ص �ل�صكري: �لنوع �لأول و�لنوع �لثاين. ويف �حلقيقة ل يوجد نهج 
من  �ل�صكري  مر�ص  تطّور  من  للحّد  �تباعها  ميكن  معينة  �إ�صرت�تيجية  �أو 
�لنوع �لأول. �أما بالن�صبة لل�صكري من �لنوع �لثاين فيمكن تاأخري �أو �حلّد 
بتعديل  ذلك  حتقيق  وميكن  �خلطر،  عو�مل  جتّنب  خلل  من  تطّوره  من 
منط �حلياة؛ مبعنى �أن يقوم �ل�صخ�ص باتباع نظام غذ�ئي �صحي، ممار�صة 

�لأن�صطة �لبدنية و�حلركة وتقليل �لوزن يف حال �ملعاناة من �ل�صمنة.
�ملو�صوع  يف  تطلعنا  ب�ّصي  كري�صتال  لبنان  يف  �لتغذية  �خت�صا�صيي  نقيبة 

�لآتي على طرق �لوقاية من مر�ص �ل�صكري:

�تباع نظام غذ�ئي �صحي
نظام غذائي  اتباع  "اإّن  بداية  ب�ّشي  كري�شتال  النقيبة  تقول 
�شحي يرتكز على الألياف املوجودة يف اخل�شروات والفواكه 
منها  امل��زي��د  على  احل�شول  ميكن  وال��ت��ي  الأوىل،  بالدرجة 
يوؤدي  الأم��ر  هذا  لأنَّ  اخلارجية؛  الق�شور  تناول  من خال 
وبذلك  والدهون،  لل�شكريات  اجل�شم  امت�شا�ض  تقليل  اإىل 
نتمّكن من حماية القلب وتقليل خطر الإ�شابة بال�شكري. 
بالإ�شافة طبعاً اإىل اللتزام مبمار�شة الريا�شة يومياً ملدة ل 

تقل عن 30 دقيقة، وجعلها جزءاً من حياتنا اليومية.

ومن املهم الرتكيز اأي�شاً على اختيار احلبوب الكاملة التي 
الكامل،  القمح  مثل  الألياف  من  كبرية  ن�شب  على  حتتوي 
الفا�شولياء،  العد�ض،  اخلارجية،  ق�شرته  مع  الأ�شمر  الأرز 
لاأك�شدة  م�شادات  على  احتوائها  ب�شبب  ال�شوفان؛  وخبز 

املفيدة اإىل درجة كبرية للج�شم.
ومن طرق الوقاية من مر�ض ال�شكري التخفيف من الوزن 
الزائد؛ لأن زي��ادة ال��وزن ت��وؤدي اإىل زي��ادة اخلايا الدهنية 
الإن�شولني،  مع  اجل�شم  جت��اوب  لعدم  وحجمها،  اجل�شم  يف 
لذلك من  ال�شكري.  الإ�شابة مبر�ض  يزيد خطر  وبالتايل 

املهم جداً املحافظة على وزن �شحي، علماً باأنه اإذا خ�شرنا 7 
% فقط من الوزن؛ يخف خطر الإ�شابة مبر�ض ال�شكري 

بنحو 60 %".

حتول تدريجي...
الذين  "الأ�شخا�ض  قائلة:  ب�ّشي  كري�شتال  النقيبة  وتتابع 
عند  اجلّيد  من  فاإنه  �شحية،  غري  غذائية  اأنظمة  يتبعون 
باخلطوات  ال��ب��دء  ي��ت��ّم  اأن  ال�����ش��ح��ي  ال��ن��ظ��ام  اإىل  حت��ول��ه��م 
والتغيريات ب�شكل تدريجي، وب�شكل عام تت�شّمن الإر�شادات 
و�شرب  الوجبات،  حجم  تقلي�ض  الغذائي  بالنظام  املرتبطة 
املاء قبل تناول وجبات الطعام، كون هذه الإجراءات ت�شاهم 
عليها  يح�شل  ال��ت��ي  احل���راري���ة  ال�����ش��ع��رات  كمية  تقليل  يف 

ال�شخ�ض.
ومن املهم تقليل تناول الوجبات اجلاهزة والأطعمة امل�شّنعة 
ب���الأم���اح، الدهون  اإىل احل����ّد الأدن������ى، ذل���ك لأن��ه��ا غ��ن��ي��ة 
وال�شعرات احلرارية، وين�شح بالعتماد على طعام املنزل املعّد 
من مكّونات طازجة، وممار�شة الأن�شطة البدنية والتمارين 
بينها  ع��ّدة من  فوائد  لذلك من  ملا  يومي  ب�شكل  الريا�شية 
خف�ض الوزن، وزيادة ا�شتجابة اجل�شم لهرمون الإن�شولني، 
مما ي�شاعد على التقليل من مقاومة الإن�شولني، وامل�شاهمة 
اأف�شل،  ب�شكل  ب��اجل��ل��وك��وز  التحّكم  م��ن  اجل�شم  متكني  يف 
وتعزيز جودة النوم، وحت�شني املزاج، والتخفيف من اأعرا�ض 
الدم  تدّفق  وتعزيز  القلب،  �شحة  على  واحلفاظ  الكتئاب، 
يف اجل�شم، وحت�شني خ�شائ�ض املرونة والقدرة على التحمل 

لدى ال�شخ�ض.
ال��ب��دن��ي��ة والتمارين  اأن�����واع الأن�����ش��ط��ة  ال��ع��دي��د م��ن  ه��ن��اك 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي مي��ك��ن مم��ار���ش��ت��ه��ا، وال��ت��ي ت��ل��ع��ب دوراً يف 
التقليل من تطّور مر�ض ال�شكري من النوع الثاين، ومنها 
على �شبيل املثال ل احل�شر التمارين الهوائية مبا يف ذلك 
امل�شي، ركوب الدراجة الهوائية، ال�شباحة، الرك�ض، متارين 
القوة با�شتخدام الأوزان اأو مطاطة املقاومة، متارين التمّدد 

اأو املرونة مثل اليوغا اأو البيات�ض.
مع التذكري ب�شرورة الإقاع عن التدخني لأنه م�شّر جداً 
بارتفاع  تتاأثر  التي  وبال�شرايني خ�شو�شاً،  بال�شحة عموماً 

م�شتوى ال�شكر يف الدم".
حتتوي  التي  الأطعمة  تناول  اإّن  اإىل  ب�ّشي  النقيبة  وت�شري 
من  يزيد  وال�شكر،  امل��ك��ّررة  الكربوهيدرات  من  الكثري  على 
م�شتويات ال�شكر يف الدم والإن�شولني، وبالتايل ي�شّرع اإ�شابة 
ب��امل��ر���ض، وال�شبب  امل��ع��ّر���ش��ني خلطر ال���ش��اب��ة  الأ���ش��خ��ا���ض 
ب�شرعة  الأطعمة  ه��ذه  بتحويل  يقوم  اجل�شم  اأن  ذل��ك  وراء 
اإىل جزيئيات �شغرية من ال�شكر، والتي يتم امت�شا�شها يف 

جمرى الدم.

تناولها،  التي ميكن  امل�شروبات  اأف�شل  املاء من  هذا ويعترب 
ي�شاعد على  �شوف  الوقت، فهذا  املاء معظم  ن�شرب  كنا  واإذا 
ال�شكر  التي حتتوي على ن�شبة عالية من  امل�شروبات  جتّنب 
بال�شابة  تت�شبب  ق��د  اأخ����رى  وم��ك��ّون��ات  احل��اف��ظ��ة  وامل����واد 
امل�شروبات  من  بدًل  املاء  �شرب  اأن  اإىل  بالإ�شافة  بال�شكري، 
الأخرى ي�شاعد على التحّكم يف م�شتويات ال�شكر والإن�شولني 

يف الدم".

�صكري �حلمل
حول طرق الوقاية من مر�ض �شكري احلمل، تقول النقيبة 
كري�شتال ب�ّشي اإن "�شكري احلمل هو نوع من مر�ض ال�شكري 
اأن��ه ل  ال��ذي قد ي�شيب امل���راأة احلامل اأث��ن��اء احلمل، ورغ��م 
اأن��ه ميكن للمراأة  اإل  ميكن منع حدوثه يف بع�ض احل��الت، 
اإ�شابتها  لتقليل خطر  املمار�شات  العديد من  اتباع  احلامل 
اإذ يجدر  احل��م��ل؛  قبل  وزن �شحي  احل��ف��اظ على  ب��ه، منها 
الو�شول  حماولة  طفل  باإجناب  ق��راراً  اتخذت  التي  ب��امل��راأة 

واحلفاظ على وزن �شحي قبل حملها. ورغم اأن معاناة املراأة 
من زيادة الوزن ل تعني بال�شرورة الإ�شابة ب�شكري احلمل، 
اإل اأنَّ ذلك يزيد من خطر الإ�شابة. كما ميكن لتباع نظام 
غذائي �شحي اأن ي�شاعد على منع الإ�شابة ب�شكري احلمل؛ 
اختيار  التغذية  اخت�شا�شي  اأو  الطبيب  مب�شاعدة  ميكن  اإذ 
الدم  يف  اجللوكوز  م�شتوى  على  حتافظ  قد  التي  الأطعمة 
املثالية  احل�ش�ض  حتديد  اإىل  اإ�شافة  �شحي،  نطاق  �شمن 
الكربوهيدرات،  وحتديداً  الأطعمة  من  تناولها  ميكن  التي 
اأوقات تناول الوجبات. ويجدر باملراأة احلّد  وكذلك حتديد 
الألياف يف غذائها  اإىل ت�شمني  اإ�شافة  من تناول احللوى، 
واملوجود يف اخل�شروات والفواكه واخلبز الأ�شمر واحلبوب 
الريا�شية  للتمارين  امل��راأة  ملمار�شة  ميكن  واأخ��رياً  الكاملة. 
متو�شطة ال�شّدة اأو املعتدلة بعد ا�شت�شارة الطبيب اأن ت�شاعد 
ع��ل��ى م��ن��ع الإ���ش��اب��ة ب�شكري احل��م��ل؛ م��ن خ���ال احلفاظ 
امل�شي،  التمارين:  ال��دم، ومن هذه  ت��وازن اجللوكوز يف  على 

ال�شباحة، واليوغا".

زيادة �لوزن تزيد خطر �لإ�صابة 

مر�ض �ل�سكري.. �سبل �لوقاية و�لعالج

ويقول موؤلف الدرا�شة الرئي�شي اأمري كا�شاين، دكتوراه يف 
الطب، والأ�شتاذ امل�شارك يف طب وجراحة العيون يف كلية 
يف  التحقيق  يف  "�شرعنا  هوبكنز:  جونز  بجامعة  الطب 
فكرة اأن التغريات يف ال�شعريات الدموية يف اجلزء اخللفي 
من العني ميكن اأن تك�شف عن تغيريات يف الدماغ ل ميكن 
ت�شخي�ض  قبل  حت��دث  والتي  اأخ���رى،  بطريقة  اكت�شافها 

املر�ض".
وا�شتملت الدرا�شة على 13 �شخ�شا يعانون من �شكل نادر 
موروث من مر�ض األزهامير املبكر، والذي يتميز بطفرات 

مت حتديدها يف ثاثة جينات.
نحو  العائلي  األزهامير  مر�ض  من  ال�شكل  ه��ذا  وي�شيب 

احلالة. بهذه  امل�شابني  املر�شى  جميع  من   1%

ت�����ش��وي��ر الأوعية  ت�����ش��م��ى  ت�����ش��وي��ر  ت��ق��ن��ي��ة  وب��ا���ش��ت��خ��دام 
التقط   ،)OCTA( ال��ب�����ش��ري  امل��ق��ط��ع��ي  ب��ال��ت�����ش��وي��ر 
ال��ب��اح��ث��ون ���ش��ورا ل��اأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة يف م���وؤخ���رة اأعني 
امل�����ش��ارك��ني يف ال��درا���ش��ة م��ع وم���ن دون ط��ف��رة ت����وؤدي اإىل 

ال�شكل العائلي ملر�ض األزهامير.
امل�شابني  لاأ�شخا�ض  املر�ض  مرحلة  بفهر�شة  قاموا  كما 

مبر�ض األزهامير والقدرات املعرفية لكا املجموعتني.
ووجد كا�شاين وفريقه اأن تدفق الدم غري الطبيعي عرب 
بحالة  يرتبط  العني  موؤخرة  يف  املوجودة  الأوعية  اأ�شغر 
امل��ع��ر���ش��ني خل��ط��ر الإ�شابة  الأ���ش��خ��ا���ض  ل���دى  ال��ط��ف��رة 

بال�شكل العائلي ملر�ض األزهامير.
امل�شببة ملر�ض  ال��ط��ف��رات  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  وامل��ر���ش��ى 
األزهامير والذين مل تظهر عليهم عامات املر�ض لديهم 
يف  متجان�ض  وغ��ري  طبيعي  غ��ري  ب�شكل  مرتفع  دم  تدفق 

ال�شعريات الدموية يف �شبكية العني.
ويعتقد الباحثون اأن هذا قد يكون عامة على التغريات 
مر�ض  يف  الت�شبب  عليها  ينطوي  التي  املبكرة  اللتهابية 
ال��ب��ي��ان��ات تدعم  اإن ه���ذه  ال��ب��اح��ث��ون  األ��زه��امي��ر.وي��ق��ول 
العتقاد باأن التغيريات يف العني ميكن اأن تظهر العامات 

املبكرة لأمرا�ض الدماغ قبل ظهور الأعرا�ض.
وم��ع مزيد م��ن الأدل���ة م��ن درا���ش��ات اأك��رب مب��رور الوقت، 
اأداة  ل��اأط��ب��اء  ت��وف��ر  اأن  ال��ط��ري��ق��ة مي��ك��ن  اأن  ي��ع��ت��ق��دون 
للت�شخي�ض املبكر ومتكني التدخل لإبطاء التدهور املعريف 

لدى املر�شى.

تغيري�ت يف �لعني قد تقدم �إنذ�ر� مبكر� ملر�ض �ألزهامير
يقول �لبع�ص �إن �لعيون هي نافذة �لروح، لكن �لنتائج �جلديدة �لتي تو�صل �إليها باحثون يف معهد 

جونز هوبكنز ويلمر للعيون ت�صري �إىل �أنها قد تقدم نظرة ثاقبة للعقل �أي�صا.

وُتظهر در��صتهم �جلديدة لإثبات �ملبد�أ كيف �أن تقنية �لت�صوير �لتي تقي�ص تدفق �لدم يف �جلزء 

�خللفي من �لعني قد توفر طريقة غري جر�حية للك�صف عن مر�ص �ألزهامير مبكر�.
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العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
�المار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2020/10331

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ص �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/04/05 �لثنني  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 

�صده �حللول للمطابخ )�ص.ذ.م.م( و �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                        �لو�صف      �صعر �لتقييم  
                              معد�ت جتهيز �ملطاعم و�ملطابخ         344،900 

فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ص �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثلثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام

رئي�ض  الرميثي  مر�شد  ث��اين  حممد  �شعادة  بحث 
جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي، رئي�ض 
و�شعادة  الدولة  يف  وال�شناعة  التجارة  غرف  احت��اد 
ب��ن��م��ي��م ���ش��ف��ري اجلمهورية  ب���ن ع��ب��د ال�����ش��ت��ار  امل��ع��ز 
التون�شية لدى الدولة �شبل تعزيز التعاون التجاري 
امل�شرتك مبا يخدم بيئة الأعمال والقطاع اخلا�ض 

لدى اجلانبني.
جاء ذلك خال الجتماع الذي عقد يف مقر غرفة 
حممد  ���ش��ع��ادة  بح�شور  اأب��وظ��ب��ي،  و�شناعة  جت���ارة 
اأب��وظ��ب��ي، و�شعادة  امل��ه��ريي مدير ع��ام غرفة  ه��ال 
حميد حممد بن �شامل، الأمني العام لحتاد الغرف 
يف الدولة، وعبداهلل غرير القبي�شي نائب مدير عام 

غرفة اأبوظبي.
الأخوية  العاقات  ا�شتعرا�ض  اللقاء  خل������ال  وت������م 
والتن�شيق  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  ت��رب�����ط  ال��ت��ي  ال��وط��ي��دة 
خال  م��ن  دع��م��ه��ا  �ش����بيل  يف  امل�ش��������رتك  للعمل 
املجالت  ال��ت��ج��ارب واخل������ربات، خ��ا���ش��ة يف  ت���ب���ادل 

القت�شادية.
واأ�شاد �شعادة املعز بن عبد ال�شتار بنميم بالإجنازات 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول����ة الإم�������ارات يف ك��اف��ة املجالت 
موؤكداً  القت�شادي،  اجلانب  يف  ل�شيما  التنموية، 

ح��ر���ض ب����اده ع��ل��ى ت��ع��زي��ز جم����الت ال��ت��ع��اون بني 
البلدين.

التجارية  الغرف  ا�شتعداد  الرميثي  اأك��د  جهته  من 
وال�شتثماري  التجاري  التعاون  ملوا�شلة  الدولة  يف 

م��ع جمتمع الأع���م���ال ل���دى اجل��ان��ب��ني، مب��ا يحقق 
الأهداف املرجوة وامل�شالح امل�شرتكة.

جمموعة �ملعارف ت�سلط �ل�سوء على دور �ال�ستد�مة يف تعزيز �الأعمال
•• اأبوظبي-وام

ا���ش��ت�����ش��اف��ت جم��م��وع��ة امل���ع���ارف ال����ذراع 
اخل�����ا������ش�����ة ب�����ال�����ت�����دري�����ب وال����ت����ط����وي����ر 
وال�شت�شارة جلامعة اأبوظبي وبال�شراكة 
م��ع اأك��ادمي��ي��ة اأب��وظ��ب��ي احل��ك��وم��ي��ة يوم 
موؤخرا  عقد  ال��ذي  الفرتا�شي  املعرفة 
ال�شتدامة  اأهمية  على  ال�شوء  لت�شليط 
لاأعمال وال�شركات مب�شاركة متحدثني 

حمليني وعامليني.
“ا�شتجابة  �شعار  حتت  الفعالية  اأقيمت 
اأن  لا�شتدامة  ميكن  كيف  ل��ل��ن��داءات: 
وا�شتعر�شت  وال�شركات”  الأعمال  تعزز 
امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  العاقة بني 
على  القت�شادي  النمو  اأمن���اط  وت��اأث��ري 
ال�شتدامة واآثار القرارات ال�شرتاتيجية 

وانعكا�شها على البيئة.
150 م�شاركا عرب  اأك��ر من  وبح�شور 
ان�شم  بعد  ع��ن  امل��رئ��ي  الت�����ش��ال  تقنية 
ب��ارزون من خمتلف  للحدث متحدثون 
املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة يف الدولة 
املدير  احلو�شني  �شيخة  املهند�شة  منهم 
بهيئة  البيئية  لقطاع اجلودة  التنفيذي 
الزعبي  واإب���راه���ي���م  اأب��وظ��ب��ي   - ال��ب��ي��ئ��ة 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ا���ش��ت��دام��ة يف 
�شتوري  دينا  و  القاب�شة  الفطيم  ماجد 
اإك�شبو  يف  ال���ش��ت��دام��ة  ع��م��ل��ي��ات  رئ��ي�����ض 
2020 دبي. و ا�شت�شاف احلدث كذلك 
بينهم  ودوليني من  متحدثني حمليني 
توين جونيرب رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركة 
اململكة  »Natural England« يف 
املتحدة و�شتيف �شيفريان�ض رئي�ض اإدارة 
ال��ربام��ج وال��ت�����ش��وي��ق يف م��دي��ن��ة م�شدر 
الت�شالت  م���دي���ر  م��ع��ل��وف  واأل���ي���ك�������ض 

اإلكرتيك  �شنايدر  �شركة  يف  املوؤ�ش�شية 
مبنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا 
التحتية  البنية  مدير  دوب��ون  وغوتييه 
 NGK Europe« ���ش��رك��ة  يف  للطاقة 
مدير  ب��ول���ش��زي��ك��و  وت��ي��م   »GmbH
 »Capital Coalition« يف  ال��ت��ع��اون 
ال�شت�شارات  اإدارة  مدير  طالب  و�شامر 

ال�شرتاتيجية يف جمموعة املعارف.
الرئي�ض  ب����در  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  ق����ال  و 
امل��وؤ���ش�����ض ملجموعة  ال��ع�����ش��و  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الأعمال  الب��ت��ك��ار يف جم��ال  اإن  امل��ع��ارف 
والتطور  للنمو  الرئي�شي  امل��ح��رك  ه��و 
مل��ج��اب��ه��ة حتديات  ال�����ازم  الق��ت�����ش��ادي 

التنمية امل�شتدامة يف امل�شتقبل.
و اأ���ش��اف :” ان��ه يف الوقت ال��ذي ي�شهد 

ف���ي���ه ال����ع����امل ت����غ����ريات وحت�������ولت غري 
م�شبوقة علينا موا�شلة ال�شعي لتحقيق 
وتهدف  لاأعمال  وم�شتدام  �شامل  منو 
جمموعة املعارف اإىل امل�شي قدما نحو 
ت��ق��دمي من���وذج م�شتدام  ال���ش��ت��م��رار يف 
وال�شركات  ل��اأف��راد  وامل��ه��ارات  للمعرفة 
وحلول  روؤى  ت���ق���دمي  و  واحل���ك���وم���ات 
للتنمية القت�شادية وال�شتدامة البيئية 
يف  الوطنية  الأج��ن��دة  م��ع  يتما�شى  مب��ا 

الدولة«.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ال��دك��ت��ورة م��ي ليث 
اأبوظبي  اأك����ادمي����ي����ة  ع��م��ي��د  ال���ط���ائ���ي 
احلكومية بالإنابة اإنه يف ظل التطورات 
املت�شارعة التي ت�شهدها خمتلف املجالت 
ل  عن�شرا  ال�شتدامة  مفاهيم  اأ�شبحت 

ميكن ال�شتغناء عنه يف القطاعات كافة 
ومن هنا تاأتي اأهمية هذا احلدث الذي 
واملعرفة  اخل��ربات  لتبادل  من�شة  يوفر 

لتعزيز الكفاءات واملهارات يف اأبوظبي«.
واأ�شافت : “ نعمل يف اأكادميية اأبوظبي 
املعرفة واملهارات  احلكومية على توفري 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  مل��وظ��ف��ي  امل�����ش��ت��دام��ة 
ب��ه��دف ت��ر���ش��ي��خ م��ف��ه��وم ال���ش��ت��دام��ة يف 
من  امل�شتقبلية  والتطلعات  امل��م��ار���ش��ات 
خ����ال ال���ربام���ج واخل���ط���ط وال������دورات 

التدريبية والتعلم والتطوير امل�شتمر«.
�شيخة  امل��ه��ن��د���ش��ة  ق���ال���ت  م����ن ج��ه��ت��ه��ا 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  احل��و���ش��ن��ي 
اجلودة البيئية بهيئة البيئة – اأبوظبي 
: “ ي���اأت���ي ���ش��م��ان ب��ي��ئ��ة م�����ش��ت��دام��ة يف 

•• دبي-وام 

ب��ل��غ��ت ال���ت�������ش���رف���ات ال���ع���ق���اري���ة يف دائ�����رة 
اأك��ر من  اأم�ض  الرا�شي والأم��اك بدبي 
الدائرة  �شهدت  فقد  دره��م.  مليون   734
 560.23 بقيمة  مبايعة   287 ت�شجيل 
20 م��ب��اي��ع��ة لأرا����ض  م��ل��ي��ون دره���م منها 
و267  دره�����م  م��ل��ي��ون   71.14 ب��ق��ي��م��ة 
 489.08 بقيمة  والفلل  لل�شقق  مبايعة 

مليون درهم.

 20 اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة  وجاءت 
مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا تليها 
مبايعة بقيمة 9 مايني درهم يف منطقة 
ح���دائ���ق ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د تلتها 
مبايعة بقيمة 4 مايني درهم يف منطقة 

احلبية الرابعة .
الثالثة  ال�����ش��ب��ا  ن���د  م��ن��ط��ق��ة  ت�������ش���درت  و 

اإذ �شجلت  املبايعات  املناطق من حيث عدد 
دره���م  م��ل��ي��ون   28 ب��ق��ي��م��ة  م��ب��اي��ع��ة   11
بت�شجيلها  الرابعة  احلبية  منطقة  تلتها 
10 م��اي��ني دره���م و  3 م��ب��اي��ع��ات بقيمة 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ح��دائ��ق  يف  ثالثة 
بت�شجيلها مبايعة بقيمة 9 مايني درهم.

و فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق و الفلل 

درهم  م��ل��ي��ون   21 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة  ج���اءت 
مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها 
مبايعة بقيمة 20 مليون درهم يف منطقة 
 18 بقيمة  مبايعة  واأخ���ريا  جمريا  نخلة 

مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا.
وت�شدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق 
م��ن ح��ي��ث ع���دد م��ب��اي��ع��ات ال�����ش��ق��ق والفلل 
مليون   42 بقيمة  مبايعة   34 �شجلت  اإذ 
اخلام�شة  ال��ث��ن��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة  ت��ل��ت��ه��ا  دره�����م 
مليون   34 بقيمة  مبايعة   29 بت�شجيلها 
درهم وثالثة يف مر�شى دبي بت�شجيلها 20 

مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.
 136.58 قدرها  قيمة  الرهون  و�شجلت 
اأرا���ض بقيمة  13 رهن  مليون درهم منها 
فلل  ره���ن  و55  دره����م  م��ل��ي��ون   42.75
93.83 مليون درهم وكان  بقيمة  و�شقق 
الرابعة  ج��ن��وب  ال��رب���ش��اء  مبنطقة  اأه��م��ه��ا 
بقيمة 20 مليون درهم و اأخرى يف منطقة 

معي�شم الأول بقيمة 17 مليون درهم.
بقيمة  هبة   23 ت�شجيل  الهبات  و�شهدت 
38.18 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة 
م��ر���ش��ى دب����ي ب��ق��ي��م��ة 15 م��ل��ي��ون دره���م 
واأخرى يف منطقة الثنية الثالثة بقيمة 9 

مايني درهم .

�شميم روؤية دولة الإمارات التي تت�شمن 
تطلعات طموحة لتكون من اأف�شل بلدان 
.« العامل بحلول مئوية الدولة 2071 

واأ���ش��اف��ت : “ ن��وؤم��ن ب���اأن ه��ن��اك فر�شة 
����ش���ان���ح���ة ل��ل��ن��م��و ب�����ش��ك��ل م�������ش���ت���دام يف 
والقت�شادية  البيئية  املتغريات  خمتلف 
والجتماعية من خال و�شع ال�شيا�شات 
الفعالة “ .. موؤكدة موا�شلة العمل على 
دعم روؤية الإمارات الطموحة واحلفاظ 
على النتائج الإيجابية التي حتققت على 
املا�شية  ال��ف��رتة  خ��ال  البيئي  النطاق 
اعتماد  على  الرتكيز  مع  عليها  والبناء 
ت�شع  التي  الأخ�شر  التعايف  منهجيات 

البيئة على راأ�ض قائمة اأولوياتها.
رئ��ي�����ض عمليات  ���ش��ت��وري  دي��ن��ا  ق��ال��ت  و 
اإن  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  ال���ش��ت��دام��ة 
مبادئ  على  ي��رك��ز  دب��ي   2020 اإك�شبو 
اللتزامات  واأداء  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة و����ش���ي���ا����ش���ات ح���م���اي���ة امل������وارد 
ت�شجيع  ع��ن  ف�شا  ودعمها  الطبيعية 
تهيئة  م��ع  م�شتدامة  بيئة  يف  الزده����ار 
احلياة  نوعية  لتعزيز  املواتية  الظروف 
اأنحاء الكوكب  لدى اجلميع يف خمتلف 
مع رفد جهود الدولة ورحلتها الطموحة 

نحو اقت�شاد اأخ�شر«.
اإقليمية  موؤ�ش�شة  املعارف  تعد جمموعة 
رائ��دة ذات خربة وا�شعة يف دعم وتعزيز 
القدرات املهنية والتقنية للقوى العاملة 
و�شمال  الأو�����ش����ط  ال�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
اأفريقيا وموؤ�ش�شاتها اخلا�شة والعامة.. 
وقدمت منذ تاأ�شي�شها حلول يف التدريب 
والتطوير لأكر من 150 األف �شخ�ض 
يف اأكر من 19 دولة بالتعاون مع اأكر 

من 25 �شريكا دوليا.

�الأ�سهم �الإمار�تية تربح 
9.4 مليار درهم مع 

بد�ية تعامالت �الأ�سبوع
•• اأبوظبي- وام:

بداأت اأ�شواق املال الإماراتية تعامات اأول 
اأيام الأ�شبوع على ارتفاع وذلك بدعم من 
اأ�شهم  بع�ض  على  موؤ�ش�شية  �شراء  عمليات 
اأرباح  توزيع  ق��ررت  التي  ال�شركات  بع�ض 
جم��زي��ة ع��ل��ى امل�����ش��اه��م��ني ف��ي��ه��ا واق����رتب 
وربحت  العمومية.  جمعياتها  عقد  موعد 
القيمة ال�شوقية لأ�شهم ال�شركات املتداولة 
درهم  مليار   9.4 نحو  اجلل�شة  خ��ت��ام  يف 
وفقاً ملا يظهر الر�شد اليومي للتعامات. 
وبقيت �شيولة التداول عند م�شتويات جيدة 
منها  الأك��رب  الن�شبة  تركز  توا�شل  و�شط 
�شيطر  التي  القيادية  الأ�شهم  بع�ض  على 
الهدوء على حركتها طيلة اجلل�شة، وبلغت 
نحو  الأ���ش��واق  يف  املربمة  ال�شفقات  قيمة 
التعامات.  ختام  يف  دره��م  مليون   866
وكان املوؤ�شر العام ل�شوق اأبوظبي لاأوراق 
%0.53 مغلقاً عند  املالية ارتفع بن�شبة 
املوؤ�شر  اأقفل  5756 نقطة فيما  م�شتوى 
العام ل�شوق دبي املايل عند 2500 نقطة 
بزيادة ن�شبتها %0.18 مقارنة مع جل�شة 

يوم اخلمي�ض املا�شي.

�حتاد �لغرف يبحث تعزيز �لتعاون �القت�سادي مع تون�ض

      �أر��سي دبي ت�ستعر�ض خدماتها 
مبعر�ض �أيرك�ض �لهند 2021 

•• دبي- وام

 �شاركت دائرة الأرا�شي والأماك بدبي يف الن�شخة اجلديدة من معر�ض 
اآيرك�ض الهند 2021 - الذي يعترب واحدا من اأبرز الأحداث الرتويجية 
املتخ�ش�شة بالعقارات الدولية و املطورين املتميزين بالعقارات الفاخرة - 
واأطلعت  العقاري  دبي  ال�شوء على قطاع  الدائرة خال احلدث  �شلطت   .
اإمارة  امل�شاركني وامل�شتثمرين املهتمني على الفر�ض املتعددة التي توفرها 
دبي يف هذا القطاع . و ا�شتعر�شت الدائرة يف املعر�ض - الذي �شاركت دبي 
يف  افرتا�شيا  الهند  يف  العام  هذا  وعقد  ال�شريكة”  “املدينة  ب�شفتها  فيه 
خدماتها  من  ع��ددا   - “كوفيد-19”  بفريو�ض  املتعلقة  الإج����راءات  ظل 
ومبادراتها يف املن�شة املخ�ش�شة لها و التي بلغ عدد زوارها 428 زائرا من 
اأبرزها تطبيق “دبي ري�شت” الذي يعد اأول تطبيق رقمي للعقارات بدبي 
ال�شاملة  العقارية  واملحفظة  دبي”  “اأرا�شي  خلدمات  مبتكرة  وحا�شنة 
ملاك العقارات عاوة على مزايا املوؤ�شر الر�شمي لأ�شعار البيع بدبي ودوره 

يف تعزيز الثقة وال�شفافية يف ال�شوق العقاري.
وحر�شت “اأرا�شي دبي” خال م�شاركتها يف املعر�ض على ت�شليط ال�شوء 
على التاأ�شريات التي يتم اإ�شدارها عرب دائرة الأرا�شي والأماك واملتمثلة 
املطلوب  ال�شروط  اأب��رز  و  اخلم�ض  ال�شنوات  وتاأ�شرية  املتقاعدين  بتاأ�شرية 
التاأ�شريات  لهذه  البارز  وال��دور  اإحداها  على  للح�شول  املتقدم  توفرها يف 
يف دعم وتعزيز القطاع العقاري . و جاءت م�شاركة دبي - املدينة ال�شريكة 
للحدث - بتنظيم من قطاع ت�شجيع واإدارة الإ�شتثمار العقاري التابع لدائرة 
و”دي�شرتيكت  “مرا�ض”  اإىل جانب كل من  دب��ي  والأم���اك يف  الأرا���ش��ي 
وان” اللتني قدمتا عرو�شا �شاملة اأمام الزوار للتعريف بكل ما هو جديد 
التنفيذي لقطاع  املدير  را�شد  . و قالت ماجدة علي  اإم��ارة دبي  ومميز يف 
ت�شجيع واإدارة ال�شتثمار العقاري يف اأرا�شي دبي: “تاأتي م�شاركتنا يف هذا 
اهتمامنا  لتاأكيد  الهند  يف  افرتا�شيا  الأوىل  للمرة  يعقد  ال��ذي  احل��دث 
دبي  قطاع  يف  امل�شتثمرين  قائمة  يت�شدرون  الذين  الهنود  بامل�شتثمرين 
العقاري خال عام 2020.. وا�شتقبلت من�شتنا العديد من الزوار الذين 
دبي  اأرا�شي  ت�شتعر�شها  التي  واملبادرات  اخلدمات  على  لاطاع  توافدوا 
ال�شتثمار  واآلية  العقاري  القطاع  حول  ال�شتف�شارات  من  العديد  وتلقينا 
حد  على  واملحلية  الدولية  وم�شاركاتنا  جهودنا  ..و�شنوا�شل  فيه  الأمثل 
العقاري  التي يتمتع بها القطاع  املكانة  �شواء بهدف الإ�شتمرار يف تر�شيخ 
دبي  و�شع  اإىل  الرامية  الر�شيدة  القيادة  جهود  لدعم  واأي�شا  عامليا  بدبي 

والإمارات ب�شكل عام يف مقدمة املوؤ�شرات العاملية ذات ال�شلة ».

�سيد�ت �أعمال دبي يعرف 
�أع�ساءه باأ�س�ض �لفرن�سايز و�أهميته  

•• دبي-وام

نظم جمل�ض �شيدات اأعمال دبي ندوة افرتا�شية بعنوان “رائدات الأعمال 
تاأ�شي�ض  على  الأع��م��ال  رائ���دات  ت�شجيع  على  حر�شه  اإط���ار  يف  املتميزات” 
م�شاريع ناجحة وم�شتدامة ذات اأفكار مبتكرة ميكن تنميتها لتكون �شاحبة 
امل�شتويني  على  النت�شار  من  متكنها  “فرن�شايز”  جتاري  امتياز  عامات 
املحلي والدويل. �شهدت الندوة م�شاركة وا�شعة من اأع�شاء املجل�ض ورائدات 
الدكتورة ليليانا كوكيت�ض  الدولة و قدمها كل من  الأعمال على م�شتوى 
حموي  و���ش��اري  لامتياز  ال��ك��روات��ي��ة  اجلمعية  رئي�شة  امل�����ش��ارك  امل��وؤ���ش�����ض 
املوؤ�ش�ض والرئي�ض التنفيذي ل�شركة “فرين�شايز تريرن” وفرح روز احلائزة 

. على جائزة المتياز العاملية لعام 2020 
اأهميته  التجاري ومدى  المتياز  باأ�ش�ض  امل�شاركات  تعريف  الندوة  تناولت 
يف اإدارة الأعمال اإىل جانب ت�شجيع وحتفيز رائدات الأعمال لدخول جمال 
ال�شتثمار من خال قطاع “الفرن�شايز” لكونه اأ�شرع و�شيلة لنمو وانت�شار 
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة اإ�شافة اإىل دوره يف تخفيف ن�شبة كبرية من 

املخاطر التي ت�شاحب تاأ�شي�ض ال�شركات النا�شئة.
اأعمال  �شيدات  جمل�ض  يف  الأعمال  تطوير  مدير  حلبي  نادين  اأو�شحت  و 
دبي اأن “الفرن�شايز” يعد املدخل املنا�شب لرائدات الأعمال لدخول جمال 
العمل ال�شتثماري والتجاري كونه ي�شاعد على جتاوز العديد من اخلطوات 
له من  للممنوح  ملا يقدمه مانح المتياز  مل�شروع جديد وذلك  التاأ�شي�شية 
خطة عمل جاهزة ونظام اإداري وتدريب لكوادر العمل ما يجعل ن�شبة جناح 

امل�شروع القائم وفقا لنظام الفرن�شايز اأعلى من تاأ�شي�ض م�شروع جديد .

جلنة بالوطني �الحتادي تناق�ض
 �سيا�سة وز�رة �القت�ساد ب�ساأن �ل�سياحة  

•• دبي-وام

الوطني  باملجل�ض  وال�شناعية  والقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  جلنة  ناق�شت 
الحتادي مو�شوع �شيا�شة وزارة القت�شاد يف �شاأن ال�شياحة، خال اجتماعها 
الذي عقدته اأم�ض برئا�شة �شعادة �شعيد را�شد العابدي رئي�ض اللجنة وذلك 

مبقر الأمانة العامة للمجل�ض بدبي.
ح�شر الجتماع اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من: مروان عبي�د املهي�ري مقرر 
ر�ش�ا  وعائ�ش�ة  ليتي�م،  را���ش��د  وعائ�ش��ة  ال�شعف�ار،  اأحم�د  واأ���ش��ام��ة  اللجنة، 

البي���رق، والدكتورطارق حمي�د الطاي�ر، ومرية �شلطان ال�شويدي.
وقال العابدي اإن اللجنة بداأت مناق�شة املو�شوع بعد الطاع على التقارير 
واملعلومات ذات ال�شلة بقطاع ال�شياحة وجهود اجلهات املعنية بزيادة منو 
هذا القطاع وتطويره و�شتعقد اللجنة خال اجتماعاتها القادمة لقاءات 
بهدف  ال��دول��ة،  يف  ال�شياحة  بقطاع  املعنية  واجلهات  احلكومة  ممثلي  مع 
هذا  ت��واج��ه  التي  التحديات  ب�شاأن  الآراء  وت��ب��ادل  جهودها  على  الط���اع 

القطاع وبحث احللول املنا�شبة لتن�شيط ال�شياحة.
القت�شاد  وزارة  �شيا�شة  املو�شوع �شمن حماور  تناق�ض  اللجنة  اأن  واأ�شاف 
ال�شياحة  وت��روي��ج  وتنمية  ال�شياحة،  قطاع  يف  ال�شرتاتيجية  وخططها 
داخلياً وخارجياً بالتن�شيق مع اجلهات املعنية وجهود الوزارة لا�شتفادة من 
معر�ض اك�شبو 2020 واأثر ذلك على التخطيط ال�شرتاتيجي امل�شتقبلي 
عملها  خطة  اليوم  ناق�شت  اللجنة  اأن  العابدي  اأو�شح  و  ال�شياحة.  لقطاع 
حماورهما  وو�شع  مو�شوعني  تبني  اق��رتاح  ومت  احل��ايل  للدور  الرقابية 
متهيداً لرفعهما اإىل املجل�ض ل�شتكمال اإجراءات املوافقة على مناق�شتهما.

�الإمار�ت �سمن قائمة �لـ 20 �لكبار عامليا يف 16 موؤ�سر� للتناف�سية يف �لتجارة �خلارجية 
•• اأبوظبي-وام

�شنفت دولة الإم��ارات �شمن قائمة الدول الع�شرين 
الكبار يف 16 موؤ�شرا للتناف�شية على م�شتوى العامل 
يف قطاع التجارة اخلارجية خال العام 2020 ،مما 
الدولة كبوابة  اإجن��از جديد ير�شخ مكانة  اإىل  يوؤ�شر 

رئي�شية للتجارة العاملية .
ووث��ق��ت ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ي��ر���ش��ده��ا امل��رك��ز الحت���ادي 
توافقت  ما  املوؤ�شرات  ه��ذه  يف  والح�شاء  للتناف�شية 
الكتاب  بينها  ومن  الدولية،  املرجعية  التقارير  عليه 
ال�شنوي للتناف�شية العاملية ال�شادر عن املعهد الدويل 
 4.0 العاملية  التناف�شية  وتقرير  الإداري����ة  للتنمية 
ملنتدى القت�شادي العاملي، وتقرير الأداء اللوج�شتي 
العاملي  البتكار  وموؤ�شر  ال��دويل  البنك  عن  ال�شادر 
عن  ال�شادر  الزده���ار  موؤ�شر  وتقرير  ان�شياد  لكلية 

معهد ليجامت .
وقد غطت تقارير التناف�شية هذه، موؤ�شرات مقارنة يف 
قطاع التجارة اخلارجية ت�شمل كفاءة عملية الت�شوية 

ال�شلع  و�شادرات  اجلمركي  والتخلي�ض  احلدود  على 
و�شادرات  واخل���دم���ات،  ال�شلع  وواردات  الإب��داع��ي��ة 
ال�شلع واخلدمات التجارية و�شيا�شة احلماية وموؤ�شر 

�شروط التبادل التجاري.
موؤ�شرات  �شوء  يف  الإم���ارات  تناف�شية  حتليل  ويظهر 
الدولة  حققتها  التي  املنجزات  اأن  العاملية  التقارير 
كانت نتيجة لتوافر عوامل اأ�شا�شية بينها التخطيط 
الق��ت�����ش��ادي امل��ب��ن��ي ع��ل��ى روؤي����ة ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة تعزز 
التناف�شية ، م�شافا له توفر املوارد والإمكانيات املالية 
والقت�شادية الازمة ، مع متكني القدرة التناف�شية 
واخلا�ض  العام  بالقطاعني  الإماراتية  املوؤ�ش�شات  يف 
الأم��ر ال��ذي جعل الإم��ارات تتبواأ مكانة رائ��دة عامليا 
وزارة  تقارير  وثقتها  ال�شلعية،  التجارة  يف  واإقليميا 
اإعادة  الثالثة عامليا يف  املرتبة  القت�شاد، حيث حتتل 
اأهم  قائمة  و�شمن  عربيا،  الأوىل  واملرتبة  الت�شدير 
20 دولة م�شدرة عامليا، واأي�شا �شمن قائمة اأهم 20 

دولة يف الواردات عامليا.
وتتفق تقارير التناف�شية العاملية على توثيق املوؤ�شرات 

التبادل  ن�شاط  زخ��م  توا�شل  تعك�ض  التي  الإيجابية 
التجاري للدولة مع العامل خال العام املا�شي، رغم 
حالة التباطوؤ التي �شهدتها اقت�شاديات العامل نتيجة 

الإغاقات املوؤقتة التي فر�شتها جائحة كورونا.
وه���و م��ا اأظ��ه��رت��ه ب��ي��ان��ات اأخ����رية للمركز الحت���ادي 
جتارة  قيمة  ب��ت��ج��اوز  تفيد  والإح�����ش��اء  للتناف�شية 
النفطية حاجز  ال�شلع غري  الإم��ارات اخلارجية من 
من  الأوىل  الت�شعة  الأ�شهر  خ��ال  دره��م  الرتيليون 

عام 2020.
كما تظهر اأن الت�شدير واإعادة الت�شدير جتاوز قيمة 
املا�شي وه��و يتخطى  �شبتمرب  �شهر  ال���واردات خ��ال 
ال��ف��ائ�����ض يف احل�شاب  76 م��ل��ي��ار دره���م وق���د و���ش��ل 
اإىل م�شتوى  العربي  الإم��ارات والعامل  التجاري بني 
الأوىل  الت�شعة  الأ�شهر  خال  دره��م  مليار   136.5

من عام 2020.
العربية  لاقت�شادات  لتناف�شية  العام  املوؤ�شر  وك��ان 
اأدرج  العربي  النقد  �شندوق  ي�شدره  ال��ذي   ،2020
التجاري  النفتاح  مبوؤ�شر  الأول  املركز  يف  الإم���ارات 

على م�شتوى الدول العربية ، لتت�شدر الدولة اأي�شا 
موؤ�شرات  اأح��د  وه��و  اجل��اري،  احل�شاب  ميزان  موؤ�شر 
قطاع التجارة اخلارجية الذي يوثق لدرجة انخراط 
الق��ت�����ش��اد امل��ح��ل��ي يف الق��ت�����ش��اد ال��ع��امل��ي م��ن خال 

التجارة اخلارجية.
ومت��ث��ل ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة لدولة 
اإحدى الأولويات ال�شرتاتيجية للحكومة،  الإمارات 
ال����ق����رار يف ور�شة  اه���ت���م���ام���ات ���ش��ن��اع  ت��ت�����ش��در  ك��م��ا 
دولة  مئوية  من  الثانية  للخم�شني  الآن  التخطيط 

الإمارات.
يف  للدولة  حتققت  التي  القيا�شية  الإجن���ازات  وتعود 
املبنية  ال�شرتاتيجية  اإىل  اخلارجية  التجارة  قطاع 
ومتكني  التجارة،  وحترير  القت�شادي  النفتاح  على 
بيئة الأعمال بقوانني حمفزة وم�شجعة لا�شتثمار، 
وطرق  ومطارات  موانئ  من  متكاملة  حتتية  وببنية 
القت�شادية  املناطق  اإىل  بالإ�شافة  وب��ح��ري��ة،  برية 
املتكاملة و�شبكات من املحفزات الوازنة اأثبتت جناعتها 

يف �شرعة اخلروج من جائحة كورونا وارتداداتها.

مليون درهم ت�سرفات عقار�ت دبي  734

االثنني   29  مارس   2021  م   -   العـدد   13201  
Monday    29  March   2021   -  Issue No   13201



29

املال والأعمال

مليار درهم ت�سهيالت مالية قدمتها   13
�لبنوك خلطابات �لتعهد خالل 3 �أ�سهر 

•• اأبوظبي-وام

بلغت قيمة خطابات التعهد التي قدمتها البنوك العاملة يف دولة الإمارات 
ملتعامليها من املوؤ�ش�شات نحو 13 مليار درهم خا ل3 اأ�شهر، وذلك بح�شب 
ا�شتمرار  ويعك�ض  امل��رك��زي.  الإم���ارات  م�شرف  عن  ال�شادرة  الح�شائيات 
متويل البنوك لهذا النوع من اخلدمات توا�شل ن�شاط القطاعات التجارية 
يف الدولة. وخطاب التعهد هو عبارة عن التزام ُيقدم من قبل البنك نيابة 
عن املتعامل امل�شرتي بهدف الدفع للبائع “املورد امل�شّدر”، ح�شب م�شمون 
التعهد ذلك بعد ا�شتيفاء الوثائق املطلوبة ووفقا ل�شروط التعهد. وي�شاهم 
هذا النوع من اخلدمات البنكية يف حماية ودعم امل�شرتي، حيث ل يتوجب 
عليه اأي التزام بالدفع اإل بعد تقدمي الوثائق التي تثبت اأن الب�شاعة قد 
مت �شحنها اأو ت�شليمها على النحو املتفق عليه مع البائع. ويف ظل ا�شتمرار 
تقدمي البنوك للت�شهيات اخلا�شة بالعتمادات املالية فقد ارتفع اجمايل 
يناير  �شهر  نهاية  يف  دره��م  مليار   248 نحو  اإىل  لها  الرتاكمي  الر�شيد 
العام  م��ن  ن��وف��م��رب  تقريبا يف  دره���م  م��ل��ي��ار   235 م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة   2021
ويت�شح من خال الح�شائيات اأن الر�شيد الرتاكمي خلطابات   .2020
بلغت قيمتها نحو  الرتفاع حيث  العتماد حافظت على وترية جيدة من 
اأن  قبل   2020 العام  دي�شمرب من  �شهر  تقريبا يف  دره��م  مليار   245.8

تقفز اإىل امل�شتوى الذي بلغته يف نهاية �شهر يناير من العام اجلاري.
بخطابات  اخلا�شة  الت�شهيات  ر�شيد  يف  الرت��ف��اع  ا�شتمرار  املتوقع  وم��ن 
التجارية  القطاعات  ع���ودة  م��ع  ال��ق��ادم��ة خا�شة  الأ���ش��ه��ر  الع��ت��م��اد خ��ال 
لن�شاطها ال�شابق لعمليات الغاق املوؤقت التي �شهدتها يف الن�شف الأول 
من العام 2020 نتيجة الظروف امل�شتجدة التي فر�شتها جائحة كورونا.  

يف قمة �لعرب للطري�ن 2021
»بي �ل �م ميدل �إي�ست« توقع 

�سر�كة مع مطار جريو يف زميباوي
•• راأ�س اخليمة-�سليمان املاحي:

اأعلنت �شركة »بي اإل اإم ميدل اإي�شت« ومطار جويرو يف زميبابوي عن �شراكة 
ا�شرتاتيجية بقيمة 176 مليون دولر يف “قمة العرب للطريان” 2021 
اأقيم يف  وال��ذي  املنطقة  وال�شياحة يف  الطريان  الرائد يف �شناعة  احل��دث 

مركز احلمراء الدويل للمعار�ض واملوؤمترات يف راأ�ض اخليمة.
على  الوباء  تاأثري  ملناق�شة  خ��رباء  القمة  من  الثامنة  الن�شخة  يف  و�شارك 
اأقوى، حتت �شعار  ال�شناعة وتداعياتها وطريق التعايف من اأجل م�شتقبل 
“قطاع الطريان العربي يف الواقع اجلديد«. وكجزء من التفاقية، �شتوفر 
»بي اإل اإم ميدل اإي�شت« التكنولوجيا املتقدمة لدفع البتكار وتطوير املنتجات 
اجلديدة واإدارة معلومات املنتجات ملطار جويرو. من خال نهج من اأربع 
تقييًما  ا  اأي�شً اإي�شت«  اإم ميدل  اإل  »بي  �شتجري  ال�شراكة،  لتو�شيع  خطوات 
كامًا للمطار مبا يف ذلك مفهوم الت�شميم بالإ�شافة اإىل اإمكانية الرتقية 
والتح�شني. كما �شيقوم الكيانان با�شتك�شاف اإمكانيات اإقامة �شراكات اأخرى 
ال�شراكة  ه��ذه  �شتدعم  للمطار.  ال�شاملة  للتنمية  ال�شتثمارات  لت�شهيل 
غويرو  مطار  اأن  وت�شمن  اجلائحة،  بعد  لل�شفر  التخطيط  يف  زميبابوي 
ميكن اأن ي�شتمر يف تقدمي اخلدمات القت�شادية والجتماعية للمجتمعات 
املحلية والوطنية والعاملية التي يخدمونها. قال اإيدو مودافانهو، الرئي�ض 
“تعد زميبابوي موطًنا ملجتمع التنمية للجنوب  التنفيذي ملطار جويرو: 
الأفريقي، وحتفز امل�شاركة عرب دول مثل جنوب اإفريقيا وبوت�شوانا وزامبيا 
جمهورية  جنوب  اإىل  الو�شول  �شهولة  توفري  اإىل  بالإ�شافة  وموزمبيق 
الكونغو الدميقراطية وجنوب �شرق الباد. اأنغول و�شرق ناميبيا وجنوب 
غرب ماوي. كحلقة و�شل، نحن يف مطار جويرو واثقون من ا�شتقطاب 
اأم��ازون من خال  و  بابا  اإل و علي  اإت�ض  كيانات عاملية مثل فيدك�ض ودي 
 ، اإي�شت«  اإم ميدل  اإل  العمل كمركز للمنطقة. وبتوقيع التفاقية مع »بي 

نتطلع اإىل ال�شراكة مع م�شتثمرين عامليني لتعزيز خططنا التو�شعية«.

�سندوق �أبوظبي للتنمية يرفع ميز�نية �أدك�ض 
�إىل 735 مليون درهم لدعم متويل �ل�سادر�ت

•• اأبوظبي-وام

وافق جمل�ض اإدارة �شندوق اأبوظبي للتنمية على تخ�شي�ض 735 مليون 
اأبوظبي  مكتب  ل��دع��م  م��ي��زان��ي��ة  دولر(  م��ل��ي��ون   200( ي��ع��ادل  م��ا  دره���م 
ال�شادرات  تعزيز  يف  امل�شاهمة  بهدف   ،2021 للعام  “اأدك�ض”  لل�شادرات 
الوطنية باعتبارها اإحدى الركائز الأ�شا�شية لتحقيق النمو القت�شادي يف 
العام  خال  لل�شادرات”  “اأبوظبي  و�شهد حجم ميزانية  الإم���ارات.  دول��ة 
احلايل منواً بلغت ن�شبته %33.3 ومبقدار 184 مليون درهم، مقارنة 
“اأدك�ض”،  لل�شادرات  اأبوظبي  مكتب  ال��ت��زم  كما   .2020 ع��ام  مبيزانية 
بعمليات متويلية بقيمة500 مليون درهم ما يعادل )136 مليون دولر 
اأمريكي( يف �شنته الأوىل لبدء عملياته الت�شغيلية عام 2020 على هيئة 
�شلع  ل�شراء  وامل�شرتين من اخلارج  امل�شتوردين  لتمويل  قرو�ض و�شمانات 
وخدمات من ال�شركات الإماراتية يف القطاعات غري النفطية. وقال مدير 
اأبوظبي  ملكتب  التنفيذية  اللجنة  ورئي�ض  للتنمية،  اأبوظبي  �شندوق  عام 
مكتب  يحققها  التي  “الإجنازات  اإن  ال�شويدي،   �شيف  حممد  لل�شادرات 
اأبوظبي لل�شادرات والنمو الكبري يف حجم املخ�ش�شات املالية تاأتي بف�شل 
دعم القيادة الر�شيدة وحر�شها على جناح ا�شرتاتيجية اأبوظبي لل�شادرات 
معدلت  زي��ادة  خ��ال،  من  تناف�شيته  وتعزيز  الوطني،  القت�شاد  دع��م  يف 
املحلية«.  واخلدمات  لل�شناعات  جديدة  اأ�شواق  وفتح  الوطنية  ال�شادرات 
ميثله  مل��ا  الوطنية  ال�����ش��ادرات  اقت�شاد  من��و  يف  التو�شع  اأهمية  اإىل  واأ���ش��ار 
مردودها  لها  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة  ا�شرتاتيجية  فر�شة  من 
الإيجابي والفوري على املدى الطويل، لفتاً اإىل اأنه يف الوقت الذي يواجه 
ت�شغيل  يف  التحديات  من  العديد  اخل��ارج  يف  العاملية  وال�شركات  امل�شرتون 
وا�شتمرارية �شا�شل التوريد ونق�ض ال�شيولة، مُيكن التمويل الذي يوفره 
اأ�شواق  اإىل  والنفاذ  اأعمالها  نطاق  تو�شيع  املحلية من  ال�شركات  “اأدك�ض” 
جديدة وال�شتفادة من اخلدمات املالية واحلماية التي يقدمها “اأبوظبي 

مما ي�شاهم يف حتقيق النمو امل�شتدام لقطاع ال�شادرات«. لل�شادرات”، 

�الإمار�ت للدر��سات �مل�سرفية يدرب 30 �ألفا خالل 2020 منهم �أكرث من 12 �ألف مو�طن
•• ال�سارقة-وام

 - واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات  الإم��ارات  اأعلن معهد 
املوؤ�ش�شة الإقليمية الرائدة يف جمال التعليم امل�شريف 
األ��ف متدرب ومهني   30 اأك��ر من  وامل��ايل - تدريب 
م��ن ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع امل�����ش��ريف وامل����ايل يف كافة 
البنوك واملوؤ�ش�شات املالية يف الدولة من �شمنهم 12 
األفا و 299 من مواطني الدولة وذلك خال العام 

.  2020
ُبعد« ومن�شة  »التعّلم عن  التدريب عرب تقنيات  ومت 
مت  وال��ت��ي  �شايت”  “اإن  اجل��دي��دة  التعليمية  املعهد 
اإلكرتونية  م��ن�����ش��ة  اأول  ل��ت��ك��ون  م���وؤخ���راً  اإط��اق��ه��ا 
ال�شرق  يف  وامل�شريف  امل��ايل  القطاع  لربامج  تعليمية 
الأو�شط بالإ�شافة اإىل الف�شول الدرا�شية يف مقرات 
املعهد . و قال �شعادة جمال اجل�شمي مدير عام معهد 
الإمارات للدرا�شات امل�شرفية واملالية يف حديث خا�ض 
لوكالة اأنباء الإمارات )وام(+ اإن دولة الإمارات قدمت 
منوذجاً ناجحاً ملنظومة التعلم عن بعد بف�شل روؤية 
قيادتنا الر�شيدة واجلاهزية ال�شبكية التي جتلت مع 
بدء اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على ال�شحة 

. العامة لتجنيب املجتمع خماطر “كوفيد - 19« 
الدرا�شة  م��ف��ه��وم  ع����ززت  احل��ال��ي��ة  الأزم�����ة  اأن  واأك����د 
معظم  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. الإن���رتن���ت  ع��رب  وال��ت��ع��ل��م 
اإىل  جل��اأت  املعهد  �شمنها  وم��ن  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
التعلم عن ُبعد ويتم ن�شر درو�ض وفيديوهات وتبادل 
واملتدربني  الطاب  مع  كبري  ب�شكل  تعليمية  ملفات 
وذلك ل�شمان عدم تعطل العملية التعليمية واأثبتت 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  ي��وؤك��د  م��ا  جناحها  التجربة 
التكنولوجيا  يف  ال�شتثمار  يف  ع��دي��دة  ���ش��ن��وات  منذ 
اخلدمات  معظم  ب��ات��ت  ح��ت��ى  ك��ب��ري  ب�شكل  ال��رق��م��ي��ة 

الإلكرتونية  التطبيقات  خ��ال  م��ن  تتم  احلكومية 
كافة  ت�شيري  يف  الرقمية  التكنولوجيا  �شاهمت  حيث 
الأعمال ب�شا�شة. واأو�شح اأنه وعلى رغم من الو�شع 
تلك  زوال  بعد  فاإنه  العامل  يعي�شه  الذي  ال�شتثنائي 
والدرو�ض  الإيجابيات  تبقى  اأن  املتوقع  م��ن  الأزم���ة 
امل�شتفادة منها يف اإطار التو�شع يف العمل بالتكنولوجيا 
الوطنية  الكوادر  تاأهيل  يف  اجل��اد  وال�شتثمار  املالية 
قادر  واإع��داد جيل  املالية  التكنولوجيا  برامج  بتعليم 

على البتكار ويواكب الثورة التكنولوجية.
و حول الأعداد الكبرية للمتدربني عن بعد يف القطاع 
امل�شريف .. قال جمال اجل�شمي : “ فخورون بالإقبال 
/اإن�����ش��اي��ت/ خال  ب��ه من�شة  ال���ذي حظيت  ال��ك��ب��ري 
األف   30 تدريب  ومُيثل  اإطاقها  من  الأول  ال�شهر 
 12 م��ن  اأك��ر  بينهم  م��ن  امل�شريف  القطاع  مهني يف 
األف مواطن اإجنازاً كبرياً للمعهد حيث جنح فريقنا 
تقنيات  خ��ال  م��ن  منظمة  تعليمية  جتربة  بناء  يف 
ة التي ت�شتمل على دورات بني  التعلم عن بعد واملن�شّ
املتخ�ش�شني يف الأعمال امل�شرفية واملالية يف الوقت 
ال���ذي ت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م لتحقيق 
اأه���داف���ه���م امل��ه��ن��ي��ة ك��م��ا ي��ح��ر���ض امل��ع��ه��د ع��ل��ى تلبية 
بتجربة  ا�شتمتاعهم  و���ش��م��ان  امل��ت��درب��ني  احتياجات 

تعليمية �شل�شة اإىل اأق�شى احلدود.
باأن  واإدراك���ن���ا  م�شوؤوليتنا  منطلق  “ م��ن   : واأ���ش��اف 
باقيان  الإن��رتن��ت  عرب  والتعليم  الإل��ك��رتوين  التعلم 
معنا يف امل�شتقبل يتمثل هدفنا يف الو�شول اإىل حوايل 
ة /اإن �شايت/ وعلى  150 برناجما تدريبيا على من�شّ
اأننا معهد  املعلمني م�شوؤولية مواكبة التغريات ومبا 
يقدم خدماته �شمن قطاع دائم التطور فاإننا نتفهم 
التطورات  اأح����دث  متابعة  ���ش��رورة  يف  م�شوؤولياتنا 
الرقمنة  ب��دءاً من  القطاع  الذي ي�شهده هذا  والنمو 

اأي�شاً  حر�شنا  لذا  ال�شطناعي  الذكاء  اإىل  وو�شوًل 
مائمة  ب��ط��ري��ق��ة  ال�����دورات  حم��ت��وى  ت�شميم  ع��ل��ى 

ل�شتخدام املتدربني ».
يف  املتزايد  النمو  اأن  اجل�شمي  جمال  �شعادة  واأ�شاف 
موقع  يعزز  الإلكرتونية  املن�شة  يف  امل�شاركني  اأع��داد 
يف  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  املعاهد  اأب���رز  ك��اأح��د  املعهد 
املنطقة خا�شة واأن املعهد يوؤّهل العاملني يف القطاع 
املايل وامل�شريف باملهارات الازمة للنجاح حيث نتوىل 
احلكومية  التوطني  ج��ه��ود  تعزيز  م�شوؤولية  اأي�����ش��اً 
يف  ال�شاعدة  الإم��ارات��ي��ة  امل��واه��ب  ندعم  اأن  وي�شعدنا 
هذا  يف  جناحنا  على  ت�شهد  الأرق����ام  وه���ذه  املنطقة 
ال�شدد .. م�شرياً اإىل اأن املعهد يهدف دائماً اإىل اإر�شاء 
مع  يتما�شى  مب��ا  م��ب��ادرات  وتطوير  القطاع  معايري 

احتياجات ال�شوق.
ة تعليمية  ة “اإن �شايت” تعد اأول من�شّ وقال اإن من�شّ
املايل  التعليم  لت�شهيل  الإن��رتن��ت  ع��رب  �شة  متخ�شّ
التعليمية  الربامج  فئة  �شمن  نوعها  من  والأف�شل 
املعهد من خالها  الدرا�شية ويطمح  الف�شول  خارج 
متطلبات  يواكب  جديد  تعليمي  مل�شتوى  للتاأ�شي�ض 
امل�شتقبل قادرة على ال�شتجابة والتعاطي مع تقنيات 
الوطنية  كوادرنا  لتطوير  اأ�شهل  ب�شكل  التكنولوجيا 
وذل���ك يف ظ��ل ت��وج��ه ال��ع��دي��د م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات املالية 
خال  ومن  بعد..  عن  التدريب  لتطبيق  وامل�شرفية 
ة ي�شعى املعهد ل�شمان التعلم امل�شتمر والرتقاء  املن�شّ
مب���ه���ارات امل��ح��رتف��ني يف الأوق������ات ال��ت��ي ي��ك��ون فيها 

التدريب والتعليم املبا�شر اأمراً �شعباً.
��ة /اإن  و ت�����ش��م��ل ال��������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى م��ن�����شّ
يف  وال�شخ�شية  الوظيفية  امل��ه��ارات  تطوير  �شايت/ 
التكنولوجيا  تت�شمن  الفئات  من  وا�شعة  جمموعة 
امل�شرفية  ال��ب��ي��ان��ات واخل���دم���ات  امل��ال��ي��ة وحت��ل��ي��ات 

•• اأبوظبي-وام

طالبت الهيئة الحتادية للجمارك جميع امل�شافرين من و 
بالإجراءات  والتقيد  اللتزام  ب�شرورة  الإم��ارات  دولة  اإىل 
اجلمركية الواردة يف قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ض 
بها  امل��ع��م��ول  ال��ع��اق��ة  ذات  وال��ق��وان��ني  ال��ت��ع��اون اخلليجي 
اآمنة  �شفر  برحلة  ومتتعهم  �شامتهم  ل�شمان  الدولة  يف 
خالية من املخاطر. و قالت الهيئة اإن امل�شافرين من واإىل 
والت�شهيات  املزايا  من  بالعديد  يتمتعون  الإم���ارات  دول��ة 
الدولة،  التي تزيد من متعة �شفرهم من واإىل  اجلمركية 
ال�شلع  اأو  بها  امل�شرح  امل��واد  اأو  بالأمتعة  يتعلق  فيما  �شواء 
املمنوعة واملقيدة اأو املبالغ النقدية التي يحملها امل�شافرون 
ب�شحبتهم. ويف هذا ال�شدد بثت الهيئة فيلماً توعوياً بثاث 
�شفحاتها  عرب  والأوردو  والإجنليزية  العربية  هي  لغات 
الإلكرتوين  وموقعها  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  على 
بالإجراءات  امل�شافرين  لتعريف   www.fca.gov.ae
املتعلقة  والواجبات  واحلقوق  بال�شفر  اخلا�شة  اجلمركية 
اخلليجي  اجل���م���ارك  ق���ان���ون  يف  وردت  ك��م��ا  ب��امل�����ش��اف��ري��ن 
ال��ن��ي��ادي مفو�ض  �شعيد مطر  م��ع��ايل علي  ق��ال  و  امل��وح��د. 
اجلمارك رئي�ض الهيئة، اإن رفع م�شتوى اللتزام والمتثال 
�شفر  رحلة  وتوفري  وامل�شافرين  املتعاملني  لدى  اجلمركي 
يعتربان  اجلمركية  امل��خ��اط��ر  م��ن  وخ��ال��ي��ة  وممتعة  اآم��ن��ة 
الدولة،  يف  اجلمارك  لقطاع  ال�شرتاتيجية  الأه���داف  من 

ولذا حتر�ض الهيئة ودوائر اجلمارك املحلية على حتقيق 
اأوًل  وتوعيتهم  والتجار  امل�شافرين  مع  الفعال  التوا�شل 

باأول مبا ي�شتجد من اإجراءات ومتطلبات جمركية.
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ر���ش��د  عمليات  اأن  اإىل  معاليه  اأ���ش��ار  و 
التزام  املحلية فيما يتعلق مبدى  الهيئة ودوائ��ر اجلمارك 
م�شتوى  ارت��ف��اع  ت��وؤك��د  اجلمركية  ب���الإج���راءات  امل�شافرين 
المتثال اجلمركي لدى معظم امل�شافرين، على الرغم من 
املنظمة يف اخلارج  التهريب واجلرمية  حماولت ع�شابات 
ا�شتغال عدم الوعي الكايف لدى قلة من امل�شافرين ورغبة 
البع�ض منهم يف حتقيق الربح ال�شريع من اأجل توريطهم 
ل��ل��م��واد املمنوعة  ال��ت��ه��ري��ب اجل��م��رك��ي  لرت���ك���اب ج��رمي��ة 
كاملخدرات واملواد اخلطرة واحليوانات املعر�شة لانقرا�ض 

وغريها من املواد املمنوعة واملقيدة.
يتناول فيلم دليل امل�شافرين الذي اأ�شدرته الهيئة الأمتعة 
الر�شوم  من  واملعفاة  امل�شافرين  ب�شحبة  بدخولها  امل�شرح 
اجلمركية، وهي املناظري الب�شرية، واأجهزة عر�ض الأفام 
وا�شطواناتها،  دي  وال�����ش��ي  ال���رادي���و  واأج���ه���زة  ول���وازم���ه���ا، 
وكامريات الفيديو والديجيتال، والآلت املو�شيقية النقالة، 
املبا�شر  ال�شتقبال  وجهاز  والتليفزيون  اخللوي،  والهاتف 
مبعدل جهاز واحد، وعربات الأطفال، واملعدات الريا�شية 
والآلة  النقالة،  الطباعة  واآلت  والكمبيوتر  ال�شخ�شية، 
اخلا�شة،  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  وع��رب��ات  وك��را���ش��ي  احلا�شبة، 
للت�شريعات  امل��ط��اب��ق��ة  ال�شخ�شي  لا�شتعمال  والأدوي������ة 

واملجوهرات  والأمتعة  التواليت  واأدوات  واملاب�ض  النافذة، 
ذات الطبيعة ال�شخ�شية. واأكدت الهيئة اأن قانون اجلمارك 
ال�شلع  ب��اإع��ف��اء  ال�����ش��روط للتمتع  امل��وح��د ح���دد ع���ددا م��ن 
ب�شحبة  الهدايا  قيمة  تزيد  األ  بينها  اأع��اه، من  املذكورة 
الأمتعة  ت��ك��ون  واأن  اإم���ارات���ي  دره���م   3000 ع��ن  امل�����ش��اف��ر 
واأل  جت��اري��ة،  غ��ري  وبكميات  �شخ�شي  طابع  ذات  وال��ه��داي��ا 
يكون امل�شافر من املرتددين على الدائرة اجلمركية اأو من 
ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، واأل تزيد ال�شجائر 
التبغ  كمية  تزيد  واأل  �شيجارة”   200“ املقرر  احل��د  عن 
التوباكو  اأو  للتدخني،  امل��ف��روم  التبغ  من  املقرر  احل��د  عن 
الكمية  جت��اوز  حالة  ويف  املع�شل،  اأو  التنباك  اأو  للغايني، 
واأل  امل��ق��ررة،  اجلمركية  للر�شوم  ال��زائ��دة  الكمية  تخ�شع 
يكون امل�شافر من اأفراد طاقم و�شائل النقل، كما ل ي�شمح 
ملن  الكحولية  وامل�شروبات  التبغ  منتجات  اإعفاء  اأو  باإدخال 
تقل اأعمارهم عن 18 عاماً. وفيما يتعلق باملبالغ النقدية 
اأنه  التوعوي  الفيلم  يف  الهيئة  اأك��دت  امل�شافرين،  ب�شحبة 
منها  واملغادرين  للدولة  القادمني  امل�شافرين  جميع  على 
املالية  والأدوات  ال��ع��م��ات  م��ن  ب��ح��وزت��ه��م  ع��م��ا  الإف�����ش��اح 
القابلة للتداول حلاملها اأو املعادن الثمينة اأو الأحجار ذات 
القيمة التي تزيد على “60” األف درهم اأو ما يعادلها من 
العمات الأخرى، ويف حالة جتاوز ذلك احلد عليهم ملء 
النموذج املعتمد لاإف�شاح عن املبالغ النقدية، م�شرية اإىل 
اأنه ل ي�شمح ملن يقل عمره عن 18 عاماً باإدخال اأو اإخراج 

والمتثال  ال��ت��ج��اري  وال��ت��م��وي��ل  والإدارة  لل�شركات 
واإدارة املخاطر واخلدمات  الأم��وال  ومكافحة غ�شيل 
امل�شرفية الإ�شامية والت�شالت التجارية واخلزينة 

وال�شتثمارات وتنمية ال�شخ�شية.
الذاتية  الإدارة  م��ه��ارات  على  ة  املن�شّ تركيز  وي��وؤك��د 
على  ال�شخ�شية  وت��ن��م��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  ع��ل��ى  وال��ت��دري��ب 
الأهمية املتزايدة لهذه املهارات �شمن القطاع امل�شريف 
النا�شج يف املنطقة ومع التغيري الكبري الذي فر�شه 
انت�شار وباء /كوفيد-19/ على هذا القطاع واملهارات 
ة اأهميتها  الوظيفية املطلوبة فيه �شُتثبت برامج املن�شّ
بالن�شبة للمهنيني امل�شرفيني الطاحمني اإىل تعزيز 
التطورات  ح��ول  اط���اع  على  تبقيهم  ال��ت��ي  امل��ه��ارات 

اجلارية .

بحوزته  التي  الأم��وال  وت�شاف  املذكور  احلد  تفوق  مبالغ 
اإىل احلد امل�شموح به لويل اأمره. ولفتت الهيئة اإىل وجود 
اأو  ا�شتريادها  ال��دول��ة  متنع  التي  املمنوعة  بال�شلع  قائمة 
يف  املخت�شة  واجل��ه��ات  اجل��م��ارك  لقانون  وف��ق��اً  ت�شديرها 
واآلت  واأدوات  باأنواعها،  امل��خ��درات  مقدمتها  ويف  ال��دول��ة، 
األ���ع���اب امل��ي�����ش��ر وال��ق��م��ار، و���ش��ب��اك ال�����ش��ي��د امل�����ش��ن��وع��ة من 
والعاج  النايلون، واحليوانات احلية من ف�شيلة اخلنازير، 
احلمراء،  ال�شوئية  احل��زم��ة  ذات  ال��ل��ي��زر  واأق����ام  اخل����ام، 
واملجددة،  امل�شتعملة  والإط���ارات  واملقلدة،  املزيفة  والنقود 
واملواد امللوثة بالأ�شعة والغبار النووي، واملطبوعات وال�شور 
الدين  مع  تتنافى  التي  واملنحوتات احلجرية  والر�شومات 
اأو الآداب العامة، ومادة البان وورق التنبول، اأو اأية ب�شائع 
اأخرى مينع ا�شتريادها. واأ�شافت الهيئة: “ي�شمح بدخول 
عدد من ال�شلع املقيدة بعد احل�شول على موافقة اجلهات 
املخت�شة يف الدولة، ومن بينها احليوانات احلية والنباتات 
والذخائر  والأ���ش��ل��ح��ة  احل�����ش��ري��ة،  وامل���ب���ي���دات  والأ����ش���م���دة 
واملتفجرات والألعاب النارية، والأدوية والعقاقري واملعدات 
واملن�شورات  وامل��ط��ب��وع��ات  ال��ط��ب��ي��ة،  والآلت  والأج����ه����زة 
واملنتجات الإعامية، واملنتجات املتعلقة بالطاقة النووية، 
الإر���ش��ال والأجهزة  واأج��ه��زة  املركبات اجل��دي��دة،  واإط����ارات 
التجميل  ومنتجات  الكحولية،  وامل�����ش��روب��ات  الا�شلكية، 
امل�شنعة  وال�شجائر  اخل��ام،  والأمل��ا���ض  ال�شخ�شية،  والعناية 

من التبغ واملح�شرة«.

غرفة �أبوظبي تبحث تعزيز �لتعاون �لتجاري مع �أوغند� 

  مبادلة تعتزم �ال�ستثمار يف رودن�ستوك مبجال ت�سنيع �لعد�سات �لطبية

•• اأبوظبي-وام

بحث �شعادة حممد هال املهريي مدير 
اأبوظبي، و�شعادة زاكي نومي  عام غرفة 
لدى  اأوغ��ن��دا  جمهورية  �شفري  كيبيدي 
الدولة ، �شبل تعزيز العاقات التجارية 
وال�شتثمارية بني اجلانبني يف عدد من 

القطاعات التجارية احليوية .
ج��اء ذل��ك خ��ال اللقاء ال���ذي ج��رى يف 
م��ق��ر ال��غ��رف��ة ب��ح�����ش��ور ع���ب���داهلل غرير 
القبي�شي، وهال حممد الهاملي نائبي 

مدير عام الغرفة.
والتن�شيق  العمل  اأهمية  اجلانبان  واأك��د 
ل���اإ����ش���ه���ام ب����دف����ع جم�������الت ال���ت���ع���اون 
الق����ت���������ش����ادي ب�����ني اإم�����������ارة اأب���وظ���ب���ي 
يعزز  اأرح������ب، مب���ا  اآف�����اق  اإىل  واأوغ����ن����دا 
م��ن ف��ر���ض ال���ش��ت��ث��م��ارات ب��ني القطاع 
رفع  وبالتايل  الأع��م��ال،  وبيئة  اخل��ا���ض 
ق��ي��م واأح���ج���ام امل���ب���ادلت ال��ت��ج��اري��ة بني 
قطاع  يف  ل�شيما  ال�شديقني،  البلدين 
املياه،  وت�شريف  الري  واأنظمة  الزراعة 
والطاقة  التحتية  البنية  قطاعات  ويف 

والتعدين وال�شياحة.
واأو�شح املهريي اأن غرفة اأبوظبي ترحب 
لكت�شاف  اخلا�ض  القطاع  بدعم  دائ��م��اً 

م��ف��ي��دة وجمدية  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة  ف���ر����ض 
ال�شديقة  ال��ع��امل  دول  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
امل�شرتكة..  وال��ف��ائ��دة  بالنفع  يعود  مب��ا 
م�شرياً اإىل اأن اأوغندا اإحدى دول القارة 
الإفريقية التي ترتبط بها بيئة الأعمال 

يف اإمارة اأبوظبي بالعديد من ال�شراكات 
والتفاقيات التجارية.

اأع��رب زاك��ي ونومي كيبيدي  من جانبه 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ع��ق��د ه���ذا الج��ت��م��اع مع 
املوؤ�ش�شة  واأن��ه��ا  ل�شيما  اأبوظبي،  غرفة 

����ش���وؤون القطاع  ت��ن��ظ��ي��م  امل�����ش��وؤول��ة ع���ن 
اخلا�ض يف اإمارة اأبوظبي، مبدياً اهتمام 
وتو�شيع  التجاري  التبادل  بزيادة  باده 
امل�شرتكة..  امل�شالح  ي��خ��دم  مب��ا  نطاقه 
موؤكداً اأهمية التن�شيق مع غرفة اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام

اأم�ض  �شركة مبادلة لا�شتثمار  اأعلنت 
ال���ش��ت��ث��م��ار يف جمموعة  ع��زم��ه��ا  ع���ن 
املتخ�ش�شة  “رودن�شتوك”  رودن�شتوك 

يف ت�شنيع العد�شات الطبية.
اأقلية  ح�شة  على  مبادلة  و�شت�شتحوذ 
تتلقى  ا�شتثمارية  �شناديق  جانب  اإىل 
“�شناديق  “اأباك�ض  م��ن  ا���ش��ت�����ش��ارات 
ومن املتوقع اإمتام ال�شفقة  اأباك�ض”.. 
يف منت�شف العام 2021 بعد احل�شول 

على املوافقات التنظيمية.
عام  “رودن�شتوك”  ت��اأ���ش��ي�����ض  ومت 
140 عاماً  1877 وظلت لأكر من 
العد�شات  ت�شنيع  ���ش��رك��ات  طليعة  يف 
الطبية، وتتميز ب�شجل حافل يف جمال 
وتقنيات  م��ب��ت��ك��رة  م��ن��ت��ج��ات  ت��ط��وي��ر 
حتظى بقبول كبري يف الأ�شواق ومقرها 
الأملانية  ميونيخ  مدينة  يف  الرئي�شي 
�شخ�ض   4،900 ن��ح��و  ب��ه��ا  وي��ع��م��ل 
على م�شتوى العامل ولديها �شبكة من 
و�شركاء  لها  التابعة  املبيعات  �شركات 

التوزيع يف اأكر من 85 دولة.

ومتلك “رودن�شتوك” جمموعة كبرية 
امل��ب��ت��ك��رة، وم���ن اأهمها  م��ن ال��ت��ق��ن��ي��ات 
تقنية »DNEye Pro« التي متثل 
ال�شركة،  ا�شرتاتيجية  يف  اأ�شا�شياً  ركناً 
التقنية  ه��ذه  بف�شل  ا�شتطاعت  حيث 
قيا�ض  ت�شتطيع  �شركة  اأول  ت�شبح  اأن 

اآلف  با�شتخدام  كل عني  �شكل وحجم 
نقاط البيانات.

اإنتاج  ل��ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وت��ت��ي��ح ه���ذه 
النظارات  ت�����ش��م��ى  ن����ظ����ارات  ع���د����ش���ات 
 B.I.G. ال����ذك����ي����ة  ال����ب����اي����وم����رتي����ة 
ح�شب  ت�شميمها  ي��ت��م   VISION

كما  حالة.  لكل  الدقيقة  الحتياجات 
نظارات  ال�شركة  منتجات  قائمة  ت�شم 
يتم ت�شويقها حتت ال�شمني التجاريني 

“رودن�شتوك” و”بور�ض ديزاين«.
لجنويلي،  ماكابيلي  كاميا  وق��ال��ت 
مبادلة:  يف  احلياة  علوم  ق�شم  رئي�شة 

والت�شريعات  امل��ن��اخ��ات  على  واإط��اع��ه��ا 
اأوغندا، وتعريف  ال�شل�شة لا�شتثمار يف 
امل�شتثمرين ورجال الأعمال الإماراتيني 
والفر�ض  اأوغ����ن����دا  يف  الأع����م����ال  ب��ب��ي��ئ��ة 

ال�شتثمارية املتاحة فيها.             

“حتتل رودن�شتوك مكان ال�شدارة بني 
ال�شوق  يف  ال��ع��د���ش��ات  ت�شنيع  ���ش��رك��ات 
مرموقة  ب�شمعة  وتتمتع  الأوروب���ي���ة، 
مب����ا مت��ل��ك��ه م����ن ق�������درات م��ت��م��ي��زة يف 
امل�شتمر  وت��رك��ي��زه��ا  الب��ت��ك��ار،  جم���ال 
ع���ل���ى ت���ق���دمي جت���رب���ة م��ت��م��ي��زة تلبي 
عد�شاتها  ب��اأن  علماً  العماء،  تطلعات 
من  واح����دة  اإل  لي�شت  ال��ب��اي��وم��رتي��ة 
متلكها  ال��ت��ي  التقنيات  م��ن  جمموعة 
وال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا حت��ق��ي��ق من��و كبري 
نتطلع  ونحن  امل�شتقبل.  يف  لأعمالها 
الإدارة  اأب��اك�����ض وف��ري��ق  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون 
يف  لل�شركة  الدعم  لتقدمي  التنفيذية 
من  م�شريتها.”  م��ن  التالية  املرحلة 
جهتها قالت مينا حمودي، نائب رئي�ض 
مبادلة:  يف  احل��ي��اة  علوم  ق�شم  يف  اأول 
اأباك�ض  بال�شراكة مع  “�شتعمل مبادلة 
يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الإدارة  ف���ري���ق  ل���دع���م 
املتمثلة  روؤي��ت��ه��ا  لتحقيق  رودن�����ش��ت��وك 
البتكار،  خ��ال  م��ن  النمو  ت�شريع  يف 
والرقمنة،  التجارية  اخلطط  وتنفيذ 
مع ال�شتمرار يف توفري اأعلى م�شتوى 

من اخلدمة للعماء وال�شركاء«.

 �الحتادية للجمارك ت�سدر دليال مرئيا للم�سافرين �إىل �الإمار�ت
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العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 88
نيجرييا  اجلن�شية   ، اوزوميينا  كينج�شلى  اوزوت�شوكو  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اينا�شينت  ال�شيد/  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  ، يرغب يف 
تاأ�ش�شت  والتي  العماق(  ماركت  )�شوبر  الرخ�شة  يف  نيجرييا  اجلن�شية  اوكاتو  �شومتو 
الإقت�شادية.   التنمية  دائرة  ال�شادرة من  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )782464(  باإمارة 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض 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 13201 بتاريخ 2021/3/29 
  اإعالن �ضطب قيد

دبي  فرع   - ليمتد  كيه  يو  �شونتورى  بيم  �شركة  ال�شادة/  ب��اأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
)اجلن�شية : اململكة املتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي 
اك�شكتف   - نيقول  �شتيفني  روب��ريت  ملك   703 مكتب   - الوىل  الثنية   : )العنوان 
هايت�ض، �ض ب 5118( واملقيدة حتت رقم )5170( يف �شجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.  
وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية 
وتعدياته والقرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان اعتماد دليل اإجراءات 

الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة. 
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وز�رة �لقت�صاد -  �د�رة �لت�صجيل �لتجاري

 �ص.ب )3625( دبي 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ضاد

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اإخطار تو�ضيح بالنية بال�ضتمرار/ باخلروج من �ضركة خارج �ضلطة 
دبي للتطوير كون�ضولوم منطقة حرة-ذ.م.م - رخ�ضة رقم 91217

)“ال�ضركة”(
هذا اإ�شعار لأغرا�ض الائحة 98 من لوائح ال�شركات اخلا�شة لدي �شلطة 
دبي للتطوير 2016  - تعتزم ال�شركة ال�شتمرار خارج املنطقة احلرة 
ل�شلطة دبي للتطوير ك�شركة خارجية لدي �شلطة مركز دبي التجاري 
العاملي، كموؤ�ش�شة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، والكائن مقرها يف 
مدينة دبي لاإعام بناية لوفت رقم 02، وحدة رقم 401-201 الدور 
الرابع، الدور الثاين، دبي، الإمارات العربية املتحدة، يف اأو بعد 45 يوًما 

من التاريخ الأول لن�شر هذا الإ�شعار

اإخـــــطار 
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

امل�شتاأنفني : 1 - ال�شفينة اأم يف )اإيجيان برن�شي�ض(  ، 2 - اإيجيان �شي �شتيم�شيب املحدودة .
بوكالة : اأمل خمي�ض للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية.

امل�شتاأنف �شدها : دائرة ميناء وجمارك عجمان .
بوكالة : اأحمد ك�شواين و�شعيد الطاهر للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية .

اخل�شم املدخل : �شراج للخدمات البحرية
املو�شوع : طلب اإعان بالن�شر للخ�شم املدخل يف الإ�شتئناف رقم : 813 / 2019 جتارى جزئى - عجمان .

) دعوة حل�شور اإجتماع اخلربة الهند�شية البحرية(
الإ�شتئناف رقم : 813 / 2019 جتاري جزين - حمكمة عجمان .

اىل اخل�شم املدخل : �شراج للخدمات البحرية .
بناءا على تكليفنا بالقيام باأعمال اخلربة الهند�شية البحرية بالدعوي اأعاه املقامة من امل�شتاأنفني :

املحدودة. �شتيم�شيب  �شي  اإيجيان   -  2  ، برن�شي�ض(  )اإيجيان  يف  اأم  ال�شفينة   -  1
ندعوكم حل�شور اإجتماع اخلربة عن بعد ، وذلك لتقدمي ما لديكم من م�شتندات يف الدعوى ، وذلك يف متام ال�شاعة 
2021 ، والتوا�شل مع اخلبري املكلف لإر�شال الرابط الإلكرتوين   / 4  /  7 املوافق  الأربعاء  يوم  ظهرا   12،00
لاجتماع على العناوين التالية : موبايل expkamal@gmail.com ، 050 4519850. ويف حال عدم 

ح�شوركم اأو توا�شلكم مع اخلبري املنتدب ، �شيتم مبا�شرة الإجراءات يف غيابكم.
خبري هند�ضي بحري/ كمال حممد قا�ضم 

اإعالن حم�ضر اإجتماع بالن�ضر

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
يف الدعوى رقم 2021/645 جتاري جزئي 

املعلن اليهم / اخل�شم املدخل : �شامح �شيد اأحمد علي  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة املحا�شبية يف الدعوى اعاه 
فقد حددنا يوم الأحد املوافق 2021/4/4 وذلك يف متام الثالثة والربع ع�شرا موعدا 
 )ZOOM( لعقد الإجتماع الأول مكرر للخربة املحا�شبية عن بعد من خال تطبيق
وميكنكم التوا�شل معنا وذلك مبكتبنا الكائن يف دبي - منطقة القرهود �شارع ال�شيخ را�شد 
ال�شابع  الطابق   709 رقم  فيوز مكتب  القرهود  بناية  كريك  فندق جمريا  بالقرب من 
 446047 04/2200273 �ض ب رقم  ، فاك�ض رقم   04/2200272 هاتف رقم 
- دبي.  لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع املذكور مع اح�شار 

كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى.
عبدالرحمن كرم�شتجي للمحا�شبة القانونية 

اخلبري املحا�شبي/ عبدالرحمن كرم�شتجي

دعوة حل�ضور
اجتماع اخلربة املحا�ضبية الأول

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
انذار عديل بالن�ضر

رقم  الإنذار )2474/2021(
املنذرة / امل�شتقبل لاإ�شتثمار )�ض.ذ.م.م(

املنذر اإليه / تي يف اإم اوبراي�شو نزغروب - م.د.م.�ض.
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي :- 

 83.861.80 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  اإليها  املنذر  لإن���ذار  الإن���ذار  بهذا  امل��ن��ذرة  تتوجه 
درهم ميثل بدل الإيجار من تاريخ 2020/7/1 وحتي تاريخ 2021/1/6 وذلك 
خال خم�ض اأيام من تاريخ تبليغكم بهذا الإخطار لل�شداد واإل �شن�شطر اأ�شفني للجوء 
اإىل اجلهات املخت�شة لإلزامكم بال�شداد حفظ حق املنذرة يف املطالبة بالتعوي�ض عن 
الأ�شرار التي تتعر�ض لها جراء التاأخري يف ال�شداد مع حتميلكم الر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي ومقابل اأتعاب املحاماه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى الدعوى رقم 2020/30 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: م�شرف الإمارات الإ�شامي - �ض م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - 

مبنى رقم 16 الطابق الثالث ، رقم مكاين 3135291835 
املنفذ �شده : ميهايا مونيكا روز�شا - واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة  دبي - بردبي - دبي ، �شارع الو�شل ، البدع، 

بناية البدع ، ال�شقة رقم 8 ام ، �ض ب 500334 ، رقم مكاين : 2594092281 
املنفذ �شده : ا�شيفان رو�شزا 

5.00 م�شاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/4/7 ال�شاعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
 - V17 : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض 181 - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - رقم املبنى 

امل�شاحة : 144.48 مرت مربع - التقييم : 1350000 درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
فى الدعوى رقم 2020/30 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: م�شرف الإمارات الإ�شامي - �ض م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - 
مبنى رقم 16 الطابق الثالث ، رقم مكاين 3135291835 

املنفذ �شده : ميهايا مونيكا روز�شا - واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة  دبي - بردبي - دبي ، �شارع الو�شل ، البدع، 
بناية البدع ، ال�شقة رقم 8 ام ، �ض ب 500334 ، رقم مكاين : 2594092281 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2021/4/7 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  :  
 - V17 : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض 181 - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - رقم املبنى

امل�شاحة : 144.48 مرت مربع - التقييم : 1350000 درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
دعوة حل�ضور اجتماع خربة ح�ضابية عن بعد 

يف الق�ضية رقم 2021/10 نزاع تعيني خربة جتارى - دبي
ب�شفتي اأنا / رمي حممد اأحمد كاجور النعيمي خبرية ح�شابية مكلفة من قبل مقام حمكمة دبي الإبتدائية 

املوقرة باإجراء اخلربة احل�شابية يف الدعوى رقم 10/2021 نزاع تعني خربة جتاري - دبي.
املرفوعة من املتنازعة / بريكلي للخدمات الإمارات العربية املتحدة )�ض ذ م م( 

�شد املتنازع �شدها / اإم ئي للتطوير )�ض.ذ.م.م(
فاإننا قد قررنا دعوة ال�شادة / اأم ئي للتطوير )�ض.ذ. م. م( ب�شفتها املتنازع �شدها بالدعوى املذكورة لاجتماع 
املوافق  القادم  الثاثاء  atmauditing@gmail.com يوم  مع اخلبرية عرب الربيد الإلكرتوين 
احلادية ع�شر �شباحا )11:00( عرب برنامج التوا�شل ZOOM من خال  ال�شاعة   30/03/2021

الرابط التايل :
https://us04web.zoomt.us/j/7693636794?pwd=OS9Tc2ZUZk5TQlpVQ1JLNURVb3FUZz09

اأو الإت�شال علي هاتف رقم 04/2517720 وذلك لتقدمي مالديكم من م�شتندات اأو دفوع اأو مذكرات

اخلبرية احل�ضابية
رمي حممد اأحمد كاجور النعيمي

اإجتماع خربة 
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 366

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة / عائ�شة را�شد غامن الغيث املرى ، اجلن�شية : الإمارات 
، ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيدة/ علياء عبيد 
�شمراء  )مركز  امل�شماة  الرخ�شة  يف   ، الإمارات   : اجلن�شية   - الطنيجي  ال�شوايه  عو�ض 
دائرة  من  ال�شادرة   )775536( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  للتجميل( 
)مركز  من  التجاري  ال�شم  تغيري   : اخرى  تعديات  بال�شارقة.   الإقت�شادية  التنمية 
�شمراء للتجميل( اىل )�شالون اللم�شة الراقية للتجميل(.  وعمابن�ض املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى 
ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض 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 13201 بتاريخ 2021/3/29 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 368

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ علي ح�شني عبداهلل عنرب البلو�شي - الإمارات اجلن�شية 
، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة امل�شماة )كافترييا 
افاميا( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )215466(  
اىل ال�شيد/ �شيخ ن�شر الدين حممد يا�شني - اجلن�شية : الردن. تعديات اخرى : تغري 

ال�شكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات.
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 365
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شعيد ح�شن اخللف - �شوريا اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف الرخ�شة امل�شماة )مركز 
الحام ال�شعيدة للتجميل( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة 
اجلن�شية   - احلركوكى  امال  ال�شيد/  اىل   )776718( رقم  جتارية  برخ�شة 
املغرب.  وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم 
وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 
العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 370

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد ح�شني عبداحلكيم - بنغادي�ض اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 20% يف الرخ�شة امل�شماة )امل�شتوى خلدمات ال�شيارات( 
ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )760370( اىل ال�شيد/ 
نزار احمد ق�شى هال - اجلن�شية : �شوريا ، ال�شيد/ الهام انامول احلق حممد - بنغادي�ض 
اجلن�شية ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 80% يف الرخ�شة امل�شماة )امل�شتوى 
رقم  جتارية  برخ�شة  بال�شارقة  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  ال�شيارات(  خلدمات 

)760370( اىل ال�شيد/ نزار احمد ق�شى هال - اجلن�شية : �شوريا. 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 369
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد خمي�ض �شامل عبداهلل املزروعي - اإماراتي اجلن�شية ، يرغب 
�شامل  حممد  عبدالرحمن  �شيف   -1 لل�شيد/   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
اإماراتي اجلن�شية ، بن�شبة 51% بالإ�شافة اىل ال�شيد 2-مظهر ح�شني تازاغرامي جمعه كل باك�شتاين 
اجلن�شية بن�شبة 25% وال�شيد 3 مدحت رم�شان �شيد اإبراهيم م�شري اجلن�شية بن�شبة 24% يف الرخ�شة 
 - الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  وال�شادرة  الهمم  اأ�شحاب  لإحتياجات  الثقة   / امل�شماة  التجارية 
ا�شحاب  الثقة لإحتياجات  لل�شركة من  التجاري  ال�شم  - وتغري  برقم )525962(  ال�شارقة  حكومة 
الهمم اىل مركز الثقة للتاأهيل - ذ م م - وتغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات 
م�شوؤولية حمدودة.  وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  
الت�شديق  على  العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم  الكاتب  2013 يف �شان 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 364
اجلن�شية  هندي   ، كومار  جريي�ض  كريتيبني  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
"�شمري ل�شياغة الذهب"  جيم�شون جو�ض جو�ض - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )218779( ال�شادرة من دائرة التنمية 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ض  بال�شارقة.  الإقت�شادية 
هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي 
العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 367

�شوريا   - اجلمعه  العبداهلل  حممود  عدنان  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية ، يرغب يف البيع والتنازل عن جزء 95% من كامل ح�شته البالغة %100 
يف الرخ�شة امل�شماة )�شيف الفر�شان ل�شيانة ال�شيارات( ال�شادرة من دائرة التنمية 
الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )774996( اىل ال�شيد/ احمد �شليمان 
حممد احمد حممد - اجلن�شية : ال�شودان.  وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن بالن�ضر 

 7500/2020/207 تنفيذ  جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شدهما/1-  نظام حبيب اهلل امينى 2- �شركة نينو فا�شكينو �ض.ذ.م.م

 جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ض.م.ع 

وميثله / ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)306952( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اعالن بالن�ضر 
 5210/2020/207 تنفيذ  جتاري 

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اىل امل��ن��ف��ذ ���ش��ده��م��ا/1-  ال���زاوي���ة ال��ذه��ب��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة �������ض.ذ.م.م 2- حممود 
عبداحلكيم عبدالعليم ال�شنو�شي -  جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ض.م.ع 
وميثله / ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)215484.61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 90/2021/20 جتاري كلي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل مببلغ وقدره 
)20510453.40( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 

ال�شداد التام 
طالب الإعان / 1-بنك ال�شتثمار �ض.م.ع -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعانه :  1-  �شوري�ض فيكراماديتيان -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم 
والتكافل مببلغ وقدره )20510453.40( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
اعاه �شدكم  بياناتها  املذكورة  الدعوى  ت�شجيل  انه قد مت  اعامكم  نود  التام.  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى 
الدعوى  ادارة  امام   BOTIM املرئي تطبيق  الت�شال  برنامج  بالعلم واحل�شور عرب  التكرم  لذا يرجى 
ال�شاعة  امل��واف��ق:2021/3/31 وذلك من  الثالثة على هاتف رقم 00971566039083 يوم الربعاء  البتدائية 
9:00 �ض ولغاية ال�شاعة:12:30 ظ او احل�شور املرئي عن طريق الوكيل القانوين او مراكز تقدمي اخلدمة 

املعتمدة )الع�شيد( لتقدمي جوابكم على �شحيفة الدعوى ومرفقاتها
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  1483/2018/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/28 مدين كلي واملعدل 
بال�شتئناف رقم 2016/463 ا�شتئناف مدين ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 10767021.17 

درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف 
ل�شاحبها/ح�شني   - والرافعات  الثقيلة  للمعدات  : موؤ�ش�شة اخلليج هولج  الإع��ان  طالب 

علي عطا اهلل العنزي -   �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعانه : 1- فران�ض بالدينجر - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
 جمهول حمل الإقامة 

ا�شهم  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   : الإع���ان  مو�شوع 
امل��ايل وف��اء للمبلغ املطالب به يف امللف اع��اه وذل��ك للعلم مبا جاء  م�شجلة يف �شوق دب��ي 

ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن بالن�ضر        
 1077/2021/60 امر اأداء 

�إعلن �أمر �أد�ء بالن�صر
تفا�صيل �لإعلن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- كيلي للمقاولت �ض.ذ.م.م   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :ال�شريف باب�ض للحديد ذ.م.م -  وميثله:را�شد خليل عبيد علي 

يوؤدي  ان  املعرو�ض �شدها  بالزام  ب��ت��اري��خ:2021/2/19  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة 
اىل طالبة المر مبلغ وقدره )292.315.56( مائتان وت�شعون الفا وثاثمائة وخم�ض 
ع�شر درهما و�شتة خم�شون فل�شا ، والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من 2021/2/4 
وحتى متام ال�شداد والزمتها امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت 
ماعدا ذلك من طلبات  . ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خال 15 يوم من اليوم التايل 

لن�شر هذا العان. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

 اعالن بالن�ضر
                 يف  الإ�ضتئناف رقم 406/2020/387 ا�ضتئناف تظلم جتاري  

مذكرة اإعان بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

 - �����ض.م.خ  الأ����ش���ول  اي���ه دي لدارة  انف�شت  ���ش��رك��ة  ���ش��ده /1-  امل�����ش��ت��اأن��ف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / �شركة ال�شور لا�شتثمارات �ض.ذ.م.م 
بالدعوى  ال�شادر  ا�شتاأنف/احلكم  قد   - احلامد  �شامل  ابوبكر  وميثله:يا�شني 
يوم  جل�شه  لها  وح��ددت    2020/12/23 بتاريخ  جت��اري  تظلم   2020/426 رق��م 
بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  م�شاءا    17.30 ال�شاعة   2021/4/14 املوافق  الربعاء 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 590/2021/16 جتاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )201452.94( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 

بالنفاذ املعجل با كفالة 
طالب الإعان / 1-�شركة بن �شيفان ملقاولت البناء ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعانه :  1-  �شركة المارات ملقاولت الطرق - حمر عني والذيب ذ.م.م - فرع دبي  �شفته 
بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 

الدعوى  يف   2021/3/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم    : الإع���ان  مو�شوع 
املذكورة اأعاه ل�شالح/�شركة بن �شيفان ملقاولت البناء ذ.م.م وحيث ان املحكمة ت�شري بادئ ذي بدء ان 
املدعية �شددت الر�شوم امل�شتحقة عن الدعوى واعلنت قانونا وعليه وبعد الطاع على اوراق الدعوى 
املدنية وعما بن�ض  التنظيمية لقانون الج��راءات  امل��ادة 22 من الائحة  وم�شتنداتها و�شندا لن�ض 
املادة 246 من قانون املعامات املدنية، حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
بن  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��ان �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اعالن حكم بالن�ضر        
يف  الدعوى 2490/2020/305 ا�ضتئناف جتاري 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- جراند برامي ا�شتار للتجاره العامه ذ.م.م وميثلها مديرها/ال�شيد حممد ا�شرف 
�شهيل  - جمهول حمل الإقامة   مبا ان حمكوم له : خالد بن عبدالعزيز بن عبداهلل الدبيكل - وميثله 
: عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي  - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2021/1/6  يف 
الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ خالد بن عبدالعزيز بن عبداهلل الدبيكل ب حكمت املحكمة بت�شحيح 
اخلطاأ املادي الوارد مبنطوق احلكم الوارد يف ال�شتئناف رقم 2809 ل�شنة 2019 ا�شتئناف جتاري بجعل 
املبلغ املق�شي به )3.953.000( درهم )ثاثة مايني وت�شعمائة وثاث وخم�شون الف درهم(  والزمت 
امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم وامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة مع رد التاأمني.  حكما مبثابة 
احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
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العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 317/2020/250 بيع عقار مرهون  
مو�شوع التنفيذ : طلب بيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم 14 

ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن التاأمني يف اإمارة دبي 
طالب الإعان : بنك دبي التجاري - �ض م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- وى �شني - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : نعلنكم باأنه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن �شقة 
  G 08 : شكنية - بياناتها : رقم الر�ض 161 - املنطقة : مر�شى دبي - رقم العقار�
 )1.050.952.86( املطالبة  قيمة  ح���دود  يف  وذل���ك   -  2  - امل��ج��رة   / املبنى  ا���ش��م 

درهم ذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
 207/2020/9145 تنفيذ جتاري  

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  حممد علي غلوم حممد باقر اهلي - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري - �ض م ع  
وميثله / ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )283.885( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن بالن�ضر        

 18/2021/290 عقاري جزئي  
تفا�صيل �لإعلن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شمري بن عبداملح�شن بن نا�شر احلميدان  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : موؤ�ش�شة عقار  

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1.280.688( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام.  

وحددت لها جل�شة يوم الإثنني املوافق 2021/4/5 ال�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اعالن بالن�ضر        
 18/2021/301 عقاري جزئي  

تفا�صيل �لإعلن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- خالد حممد ابراهيم العمادي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�ش�شة عقار  
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي

املدعي عليه مببلغ وقدره )956.258(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  قد 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام.  

وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2021/4/13 ال�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اعالن بالن�ضر        
 18/2021/288 عقاري جزئي  

تفا�صيل �لإعلن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- عبدالكرمي بن عائ�ض بن نا�شر العنزي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�ش�شة عقار  
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1.532.673( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام.  

وحددت لها جل�شة يوم الإثنني املوافق 2021/4/5 ال�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن بالن�ضر        

 16/2021/831 جتاري جزئي  
تفا�صيل �لإعلن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شريكومار جوبينات - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : دولر ال�شرق الو�شط لتاأجري ال�شيارات - ذ م م 

وميثله : علي اإبراهيم حممد احلمادي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )ت�شعة وثاثون 
الف وت�شعمائة و�شتة وخم�شون درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ 2019/12/23 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها 
جل�شة يوم الحد املوافق 2021/4/4 ال�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت 
او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن حكم بالن�ضر 

يف  الدعوى 2020/428 جتاري كلي  
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

�شركة   - الطبية  للتجهيزات  فارما  2-ري��اك��ت  م  م  ذ  �ض  للتجارة  فارما  رياكت   -1 عليه  حمكوم  اإىل 
ال�شخ�ض الواحد ذ م م ، 3-تور�ض تريدينغ م م ح ، 4-مدلين اي�شت م م ح  ، 5-�شوبا�ض بابو كارياتو 
الإق��ام��ة.  مبا ان حمكوم له : بنك  ، 6-برابها مالنكاتيل  - جمهويل حمل  ناير  جوبال كري�شنان 

امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة(  وميثله : حمده ح�شني احمد جا�شم مكي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2021/2/22  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ 
للمدعي  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  امل�شرق  بنك 
)بنك امل�شرق( مبلغ 7.700.697 درهم )�شبعة مليون و�شبعمائة الف و�شتمائة وت�شعة و�شبعون درهما( 
والفائدة 9% من تاريخ 2020/3/25 حتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليهم بالت�شامن يف امل�شاريف  
ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري 
قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن حكم بالن�ضر 

يف  الدعوى 18/2020/194 عقاري جزئي
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1-  حممد ح�شن بدري ح�شن - جمهول حمل الإقامة.
مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية 
وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2020/7/28 يف الدعوى املذكورة اعاه 
املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ  ل�شالح/ 
وقدره )698.063 درهم( والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد 
التام كما الزمته امل�شاريف وثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.  
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��ان  ه��ذا  لن�شر  التايل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 1156/2021/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/3839 اأمر اأداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )129316.87 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعان : الرم�ض برامي لاإن�شاءات - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانه : 1- �شركة فرنك بايل حلفر ال�شا�شات - ذ م م 2-حممد اأحمد رزوق 
- �شفته بالق�شية : منفذ �شده

التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�شوع الإعان : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )129316.87( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
ال�شادة: باليوحة لل�شئون املعمارية وال�شت�شارات الهند�شية املحرتمني

املو�شوع: اعان بالن�شر
يف الدعوى رقم الدعوى رقم 4013 / 2020 جتاري جزئي دبي 

ال�شادة: باليوحة لل�شئون املعمارية وال�شت�شارات الهند�شية ... املحرتمني
حيث اأن املدعية: او�شت للم�شاريع الن�شائية �ض ذ م م 

، وبناء على احلكم ال�شادر من  4013/2020 جتارى جزئى دبي  اأقامت عليكم الدعوى رقم 
هند�شيا  خبريا  علي  اآل  �شليمان  م/عائ�شة  بندب   21/03/2021 بتاريخ   دبي  حماكم  قبل 
للدعوى ، لذلك يجب عليكم ح�شور اجتماع اخلربة املحدد يوم الإثنني املوافق 05/04/2021 
تقدمي  عليكم  يجب  كما  تييمز(،   )مايكرو�شوفت  تطبيق  عرب  بعد  عن  م�شاء   3:00 ال�شاعه 
او  قبل  بتقدميها  ترغبون  اأوراق  اأو  واأي م�شتندات  بالدعوى  املتعلقة  واملذكرة اجلوابية  دفوعكم 
Info@aishaalali. اخلبري  امييل  على   ،  05/04/2021 املوافق  الإثنني   يوم  بحلول 
التوا�شل مع اخلربة على الأرقام التية متحرك :  ا�شتف�شارات يرجي  اأي  com، ويف حال وجود 

�شتقوم مببا�شرة املاأمورية ولو يف غياب اخل�شوم.  اخلربة  باأن  علما   ،  0545507052
�شاكرين لكم ح�شن تعاونكم،،،

اخلبري الهند�شي/عائ�شة �شليمان اآل على 
قيد دبي 169 ، قيد وزارة العدل 2

اإجتماع خربة 
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

 اعـــــــالن    
انه يف يوم الحد املوافق 2021/3/28 م  

الهوية  بطاقة   - اجلن�شية  اإم��ارات��ي   - النقبي  خمي�ض  م���رزوق  �شعيد  ال�شيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن 
 : ال��ه��وي��ة  رق���م   - اجل��ن�����ش��ي��ة   ه��ن��دي   - ك��ات��وك��ان��دان  ع��ل��ي  وال�����ش��ي��د/   784195108363862  : رق���م 
784195572706521 وب�شفتهم ا�شحاب / بقالة ال�شفاء - رخ�شة جتارية رقم )140770( �شادرة 
من دائرة التنمية الإقت�شادية - فرع دبا احل�شن - ال�شارقة ون�شاطه التجاري : بقالة باأنهما تنازل عن كامل 
 - كاتوكاندام  �شم�شاد علي  ال�شيد/  %100 )50:50( وذلك اىل  والبالغة  ال�شفاء  بقالة   / ح�ش�شهما يف 
هندي اجلن�شية - يحمل بطاقة الهوية رقم : 784198636108254 مع تغيري ال�شكل القانوين من 
�شعيد مرزوق خمي�ض  ال�شيد/  الأول  املتنازل  "وكيل خدمات حملي" لي�شبح  ب�شيطة" اىل  تو�شية  " �شركة 
يف  حملي  خدمات  وكيل   784195108363862  : رق��م  الهوية  بطاقة   - اجلن�شية  اإم��ارات��ي   - النقبي 
الرخ�شة. وللمتنازل اليها مطلقة احلرية يف الت�شرف يف ح�ش�شه امل�شار اليها اأعاه وله حق الت�شرف فيها 
 1991 3 من القانون الحت��ادي رقم )22( ل�شنة  ت�شرف املالك يف ملكه. وعما لن�ض املادة )16( فقرة 
ل��ه ح��ق الع��رتا���ض على هذا  م��ن  ك��ل  للعلم وعلى  الع���ان  ه��ذا  ن�شر  اقت�شى  ال��ع��دل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
وال�شت�شتكمل  الع��ان   ه��ذا  ن�شر  تاريخ  ا�شبوعني من  خ��ال  العدل  كاتب  اىل  باملراجعة  يقوم  ان  الج��راء 

الجراءات القانونية.
الكاتب العدل   

حمكمة دباحل�ضن الحتادية البتدائية

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
حمكمة دبا احل�ضن البتدائية   

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
 اإعالن عزل بوا�ضطة الكاتب العدل      

برقم املحرر 2021/10372
املعلنة : لبني الرفاعي - مغربية اجلن�شية 

هاتف / 0505885968 العنوان : دبي - النهدة
املعلن اإليها : �شميه تابت مغربية اجلن�شية 

العنوان : خارج الدولة الهاتف - 0503566368
املو�شوع : عزل من الوكالة

ال�شيد  من  عليها  وامل�شدق   2013/11/11  : بتاريخ  ل�شاحلك  املحررة  للوكالة  اإ�شارة 
 : املادة  لن�ض  وعما   )  SH20131111A12617( برقم  بال�شارقة  العدل  الكاتب 
1985 ( واملعدل بالقانون  5 ( ل�شنة : )  )955( من قانون املعامات املدنية رقم : ) 
رقم : ) 1 ( ل�شنة : )1987( . لذلك : فاإين نعلمك مبوجبه بعزلك من الوكالة امل�شار 
اإليه اأعاه اعتبارا من يوم ت�شلمك هذا الإعان .  فاإن كان لديك اأي اعرتا�ض على ذلك 

يرجى اتباع ال�شبل القانونية
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ضوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/07139
املخطر : �شيد غام حممد قا�شم خان

الهند اجلن�شية ويحمل هوية رقم - 784195872657499
العنوان : ال�شارقة النبع -  هاتف رقم : 0559226206

املخطر اإليه : حممد عبدالرحمن حممد الناخي اآل على - المارات اجلن�شية ويحمل هوية رقم 
 0504828111 784196530937901 العنوان : ال�شارقة - �شمنان - هاتف رقم : 
مو�شوع الإخطار : اإ�شتدعاء للح�شور اأمام دائرة التنمية القت�شادية لامتام بع�ض الجراءات

ملقاولت  )الوعود  التجارية  الرخ�شة  يف  خدمات  وكيل  هو  اليه  املخطر  اأن  حيث   -  : الوقائع 
التجارة امل�شلحة( املرخ�شة برقم )123646(  - وحيث اأن املخطر اليه متمنع عن احل�شور 
اليه  املخطر  املخطر  يعلن  وعليه   - التنازل  اإجراءات  لإكمال  القت�شادية  التنمية  دائرة  اإىل 
ب�شرورة احل�شور امام دائرة التنمية القت�شادية للنظر يف مو�شوع التوقيع. - وعليه يلتم�ض 

املخطر من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا .
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ضوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/07977
املخطر/ حممد ابراهيم قارى حممد ا�شماعيل - باك�شتاين اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197803241716

العنوان / ال�شارقة - املنطقة التعاون- بناية تايغرا  -  رقم الهاتف / 0559933005
املخطر اليه / وليد �شمري على جمذوب - �شوداين اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198114214624

العنوان دبى - هاتف رقم 0547159360 / 0526337101
املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء ب�شداد �شيك مببلغ 8210 درهم اماراتي

املخطر اليه حرر للمخطر عدد 1 �شيك بقيمة 8210 درهم اماراتي مقابل اعمال جتارية متت بني املخطر واملخطر البه
وعليه فاأن املخطر يطلب من املخطر اليه �شداد املبلغ امل�شتحق يف ذمته

ال�شيك  الكايف بيانات  ارتد دون �شرف لعدم وجود الر�شيد  اأنه  اإل  ال�شيك توجه املخطر ل�شرفه  ا�شتحقاق  انه بتاريخ  وحيث 
كالتايل:  ال�شيك رقم 100070 مببلغ 8210 درهم تاريخ ا�شتحقاق 2018/8/1 وامل�شحوب على بنك دبي ال�شامى 

وحيث اإن املخطراليه قد تعذر عن �شداد قيمة ال�شيك رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون 
تاريخ  من  اأيام  خم�شة  خال  ذمتكم  يف  املرتتبة  و  اعاه  املذكور  ال�شيك  قيمة  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  فاأننا  لذلك  جدوى. 

اإخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية
واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.

وهذا اخطار هنا بذلك. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ضوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن بالن�ضر 

 8593/2020/207 تنفيذ جتاري  
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  فخر الدين �شابو عارفة بيفي لطيف -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ابهيا�ض امبايل  
وميثله / حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)262532( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

 اإخطار عديل بالوفاء  - برقم املحرر 2021/00979
املنذرة : �شركة �شعيد الزعابي للتجارة العامة ذ.م.م اجلن�شية: الإمارات وميثله مبوجب وكالة رقم 2005012970 /

2005012972 ال�شيد / حممود  �شركة اف ات�ض ا�ض للمحاماة وال�شت�شارات القانونية وميثلهم مبوجب وكالة رقم 
اإمارة   : العنوان    -  784199457024810 ا�شماعيل م�شري اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم  حممد ر�شا اهلل 
اأبوظبي - �شارع الرافعي - برج البحر - الطابق الثاين - مكتب رقم )201( – بالقرب من غرفة جتارة و�شناعة ابوظبي 

رقم الهاتف 0522147092 
املنذر اإليها: األفا ملواد البناء �ض م ح �شادرة من املنطقة احلرة باحلمرية حكومة ال�شارقة مبوجب ترخي�ض رقم 4359 

alpha_ 21  - الربيد الإلكرتوينG-11 21 - مكتب رقم  اإمارة ال�شارقة - املنطقة احلرة - مبنى رقم  العنوان: 
رقم الهاتف : 065261989 - 056251352 �شندوق بريد: 20600   bm@yahoo.com

املو�شوع : تكليف بالوفاء مببلغ 801،832.50 درهم والفاندة القانونية
 تداينكم املنذرة مببلغ 801،832.50 درهم قيمة مواد بناء مت توريدها لكم وذلك وفقا ملا هو ثابت بالفواتري املمهورة 
بختم من�شوب لكم وك�شف ح�شابكم لدى املنذرة  بتاريخ 3.11.2019 اأر�شلتم للمنذرة عرب الربيد الإلكرتوين خطاب 
مطبوع على اأوراقكم املرو�شة ب�شعاركم وممهور بختم وتوقيع من�شوبني لكم تعهدمت فيه ب�شداد املبلغ قبل حلول �شهر مار�ض 
اأنكم حتى الآن مل تقوموا بال�شداد.  بناءا عليه ننذركم ب�شرورة �شداد مبلغ 801،832.50 درهم  من عام 2020 اإل 
والفائدة القانونية خال خم�شة اأيام من تاريخ تبليغكم بهذا الإنذار وال �شت�شطر املنذرة لرفع دعوى اأمر اداء مبواجهتكم 
للمطالبة بالزامكم ب�شداد املديونية املرت�شدة بذمتكم مبلغ 801،832.50 درهم والفاندة القانوينة بواقع 12% من 
اأتعاب املحاماة مع حفظ كافة  بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  اإلزامكم  ال�شداد ف�شا عن  العري�شة وحتى متام  تاريخ قيد 

احلقوق القانونية للمنذرة  - بالوكالة عن املنذرة
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ضوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2020/8551 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/2951 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 274065.5 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعان : �شركة ج فور�شن ات�ض تي - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانه : 1- جيه كيه بايون ملقاولت البناء - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك  �شده. مو�شوع الإعان : قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )274065.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 
�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000481 يف  الدعوى رقم
املدعي / باديون نيتورك�ض برايفت ليمتد 

اإىل املحكوم عليه / ا�شيم جميل حممد باناري�ض  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/3/17 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   / احل�شوري  مبثابة   : التايل  ل�شالح  اأعاه  بالرقم 
وت�شعمائة  الفا  ع�شر  و�شتة  )مائة  درهم(   116950( مقداره  مبلغا  املدعية  لل�شركة 

وخم�شون درهما( والزمته بامل�شاريف ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابا لا�شتئناف خال املدة القانونية. 

القا�ضي/ ح�ضام جعفر حممد ال�ضيد 
حمكمة ال�ضارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اإعالن مدعى عليه بالن�ضر 

)جزئي( مدين   KLBEXCIREA2021 /0000022 يف  الدعوى رقم
اىل املنفذ �شده : بطي �شعيد عبيد الكندى - اجلن�شية / الإمارات 

نعلمكم باأن املدعي يو�شف ح�شن علي بن حنيفة - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة )5. 
8،743( درهم لذا يجب عليكم احل�شور امام حمكمة كلباء ، حمكمة التنفيذ املدنية ، وذلك 
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خال 15 يوما من 
تاريخ اليوم التايل للن�شر ، ويف حال تخلفك عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة 

�شتبا�شر نظر الق�شية يف غيابك. 
حرر بتاريخ 2021/3/24  - حرر بوا�شطة املوظف.     

القا�ضي / �ضعيد عبداهلل عامر النعيمي 

حمكمة كلباء 
حمكمة التنفيذ املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001023/ 

اإىل املحكوم عليه :  �شحب الهند ملقاولت التك�شية والر�شيات 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ عبدال�شام �شكور علي   -  يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 16129 

درهم بالإ�شافة اىل تذكرة العودة لوطنه.  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�ضي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�ضارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0000173 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / 1( اني�ض كونغات عبدالرحمن كونغات  2( تهانكابان �شريكومار تهانكابان 
  9072320 9072319

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/8/19 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاه ل�شالح 
املدعي عليهما -  بالزام  املحكمة مبثابة احل�شوري  : قررت  بالتايل   - ع  م  التجاري - �ض  / بنك دبي 
بالت�شامن - بان يوؤديا للمدعي مبلغا وقدره 66. 110،302 درهما )مائة وع�شرة الفا وثاثمائة واثنان 
�شنويا   %7 بواقع  به  املق�شى  املبلغ  على  التاأخريية  الفائدة  اىل  بالإ�شافة  فل�شا(  و�شتون  و�شتة  درهما 
اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية الواقع يف 2020/1/2 وحتى ال�شداد التام على ان ل يجاوز ا�شل 
املبلغ املق�شى به والزامهما مب�شاريف الدعوى ومبلغ الف درهما مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قابا 

لا�شتئناف خال املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�ضي / اأحمد حممود حمدى عبدالعزيز 
حمكمة عجمان    

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/2718(

املنذر / هنيكل بوىل بت لل�شناعات املحدودة ذ.م.م
املنذر اليها / بوزيتيف بوينت لاأعمال الفنية �ض.ذ.م.م

املنذرة  قامت  اليها  املنذر  عن  �شادرة  �شراء  طلبات  ومبوجب  الإنذار  هذا  مبوجب  نخطركم 
وفواتري  ت�شليم  واأوامر  �شراء  لأوامر  وفقا  املنذرة  ت�شنعها  التي  املنتجات  من  كميات  بتوريد 
 313.295.85 وقدره  مبلغ  املنذرة  ل�شالح  اليها  املنذر  بذمة  تر�شد  فقد  لذلك  ونتيجة 
األفا ومائتان وخم�شة وت�شعون درهما وخم�شة وثمانون فل�شا(،  درهم )ثاثمائة وثاثة ع�شر 
امل�شتحق عليها وقدره  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  فان  وبناءا عليه 
313295.85 درهم وذلك يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من تاريخ اعانكم بالنذار وال �شوف 
اليها  املنذر  الزام  �شبيل  يف  الدعوى  واإقامة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  اىل  م�شطرة  �شتكون 

باملبلغ املذكور عاليه بالإ�شافة اإىل الر�شوم وامل�شاريف والفوائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اإعالن بالن�ضر - )2021/2681(
رقم املحرر 25241/1/25270 

املنذرة:  اميك�ض  )ال�شرق الأو�شط( �ض.م.ب )م( - الإمارات - )امريكان اك�شرب�ض �شابقا(
املنذر اإليه   / ان�شار حممد فرج نا�شر التميمي - اإماراتي اجلن�شية 

)امريكان  ا�شمها  كان  والتي  املنذرة  ل�شالح  اإليه  املنذر  ا�شدر   2009/6/30 بتاريخ  اأول: 
رقم  ال�شيك  حاليا(  الوطني  دبي  الإمارات  )بنك  الإمارات  بنك  لدى  ح�شابه  من  اك�شربي�ض( 

)000013( وقيمته 22.400 درهم )اثنان وع�شرون الف واربعمائة درهم(
ال�شيك دون �شرف ب�شبب عدم كفاية  ارتد  ال�شيك للبنك لل�شرف  املنذرة  ثانيا: وعند تقدمي 

الر�شيد ، ومل يقم املنذر اإليه بالوفاء بقيمته رغم تكرار املطالبة الودية  
لذلك  ،  فان املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليه للوفاء بقيمة ال�شيك �شالفة الذكر 
البالغة وقيمته 22.400 درهم )اثنان وع�شرون الف واربعمائة درهم(  خال خم�شة اأيام من 
تاريخ ت�شلمه هذا الإنذار حتت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده 

والر�شوم الق�شائية وامل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
انذار عديل بالن�ضر

الإنذار العديل رقم )2021/2713(   
 املنذر : فوزي حممود حممد �شط   -  املنذر اليه : نادية احمد ها�شم ال�شيد 

بقيمة ال�شيكني ، الأول برقم 26291781 والبالغ قيمته 50،000 )خم�شون  بالوفاء  اإليها  املنذر  املنذر على  ينبه   )1
األف جنيه م�شري( وامل�شتحق الوفاء بتاريخ 2019/10/23 ، وامل�شحوب على بنك قطر الوطني الأهلي، والثاين برقم 
41423464 والبالغ قيمته 40،000 جنيه )اأربعون األف جنيه( وامل�شتحق الوفاء بتاريخ 2019/10/25 وامل�شحوب 
بالدرهم  يعادله  ما  اأو  م�شري  جنيه   90،000 مقداره  مبلغ  ال�شيكني  جمموع  ليكون  الأهلي  الوطني  قطر  بنك  على 
 5 األف وثاثمائة و�شبعة وع�شرون درهم(  وذلك يف خال )  21،327 درهم )واحد وع�شرون  الإماراتي مبلغ مقداره 
( اأيام وهي املدة املقررة قانونا وفقا لن�ض املادة ) 63 ( من قرار جمل�ض الوزراء رقم )57(  يف �شاأن الائحة التنظيمية 
باملبلغ  بالوفاء  قيامكم  2( ويف حالة عدم  املدنية.   الإجراءات  قانون  ب�شاأن   1992 ل�شنة  رقم )11(  الإحتادي  للقانون 
املطالب به �شيتم اللجوء اإىل الق�شاء عن طريق اأمر الأداء وفقا لن�ض املادة )62( من قرار جمل�ض الوزراء رقم )57( 
املدنية لإجباركم على  الإجراءات  قانون  ب�شاأن   1992 ل�شنة  الإحتادي رقم )11(  للقانون  التنظيمية  الائحة  �شاأن  يف 
وامل�شتحق  م�شري(  جنيه  األف  )خم�شون   50،000 قيمته  والبالغ    26291781 برقم  الأول  ال�شيكني  بقيمة  الوفاء 
الوفاء بتاريخ 2019/10/23 ، وامل�شحوب على بنك قطر الوطني الأهلي، والثاين برقم 41423464 والبالغ قيمته 
40،000 جنيه )اأربعون األف جنيه( وامل�شتحق الوفاء بتاريخ 2019/10/25 وامل�شحوب على بنك قطر الوطني الأهلي 
ليكون جمموع ال�شيكني مبلغ مقداره 90،000 جنيه م�شري اأو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ مقداره 21،327 
درهم )واحد وع�شرون األف وثاثمائة و�شبعة وع�شرون درهم( مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شروفات الق�شائية واتعاب 

املحاماه، ف�شا عن الفائدة التاأخريية.
رئي�س الق�ضم

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

االثنني   29  مارس   2021  م   -   العـدد   13201  
Monday    29  March   2021   -  Issue No   13201



33

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اإعالن بالن�ضر - )2021/2591(

رقم املحرر 25241/1/2021 
تكليف بالوفاء

املنذرة:  اميك�ض  )ال�شرق الأو�شط) �ض.م.ب )م( - الإمارات - )امريكان اك�شرب�ض �شابقا(
املنذر اإليه : �شامل حممد �شامل امل�شوى - اماراتي اجلن�شية

املنذرة  ل�شالح  �شيك  الوطني  اأبوظبي  بنك  لدى  امل�شريف  ح�شابه  من  اإليه  املنذر  �شحب   )1
ال�شيك رقم )000210( البالغة قيمته 22،500 درهم )اثنني و ع�شرون األفا و خم�شمائة 

درهم( امل�شتحق الدفع يف 2012/4/30 
لعدم وجود ر�شيد كاف للوفاء مبقابله. لل�شرف  تقدميه  عند  الذكر  �شالف  ال�شيك  اإرتد   )2

عليه ،  
البالغة  الذكر  �شالف   ال�شيك  بقيمة  للوفاء  اإليه  املنذر  لتكليف  الإنذار  توجه هذا  املنذرة  فاإن 
درهم )اثنني و ع�شرون األفا و خم�شمائة درهم( خال خم�شة اأيام عمل من تاريخ   22.500
وفوائده  الدين  بهذا  للمطالبة  القانونية  الإجراءات  اإتخاذ  طائلة  حتت  الإنذار  لهذا  ت�شلمه 

والر�شوم الق�شائية وامل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اإعالن بالن�ضر - )2021/2685(

رقم املحرر 2021/1/26186 
املنذرة:  اميك�ض  )ال�شرق الأو�شط) �ض.م.ب )م( - الإمارات - )امريكان اك�شرب�ض �شابقا(

املنذر اإليه   / حممد كرم يحى عبداملجيد بدوي - م�شري اجلن�شية 
اأول: بتاريخ 2012/8/30 ا�شدر املنذر اإليه ل�شالح املنذرة  من ح�شابه لدى البنك العربي  

ال�شيك رقم )447487( وقيمته 30.000 درهم - ثاثون الف درهم 
ال�شيك دون �شرف ب�شبب عدم كفاية  ارتد  ال�شيك للبنك لل�شرف  املنذرة  ثانيا: وعند تقدمي 

الر�شيد ، ومل يقم املنذر اإليه بالوفاء بقيمته رغم تكرار املطالبة الودية  
لذلك  ، 

البالغة  الذكر  �شالفة  ال�شيك  بقيمة  للوفاء  اليه  املنذر  لتكليف  الإنذار  هذا  توجه  املنذرة  فان 
الإنذار  هذا  ت�شلمه  تاريخ  من  اأيام  خم�شة  خال  درهم(  الف  )ثاثون   30.000 قيمته  و 
الق�شائية  والر�شوم  وفوائده  الدين  بهذا  للمطالبة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  طائلة  حتت 

وامل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اإعالن بالن�ضر - )2021/2680(
رقم املحرر 25241/1/25254 

تكليف بالوفاء
املنذرة:  اميك�ض  )ال�شرق الأو�شط) �ض.م.ب )م( - الإمارات - )امريكان اك�شرب�ض �شابقا(
املنذر اإليه   / هيثم ا�شماعيل �شامل ا�شماعيل �شالح احلنكي ال�شناين - اماراتي اجلن�شية

)امريكان  ا�شمها  كان  والتي  املنذرة  ل�شالح  اإليه  املنذر  ا�شدر   2013/4/10 بتاريخ  اأول: 
وقيمته   )000151( رقم  ال�شيك  الوطني  ابوظبي  بنك  لدى  ح�شابه  من  اك�شربي�ض( 

ثمانية ع�شر الف درهم   - درهم   18.000
ثانيا: وعند تقدمي املنذرة ال�شيك للبنك لل�شرف ارتد ال�شيك دون �شرف ب�شبب اختاف يف 

التوقيع ، ومل يقم املنذر اإليه بالوفاء بقيمته رغم تكرار املطالبة الودية  
الذكر  �شالفة  ال�شيك  بقيمة  للوفاء  اليه  املنذر  لتكليف  الإنذار  هذا  توجه  املنذرة  ، فان  لذلك  
ت�شلمه  تاريخ  من  اأيام  خم�شة  خال  درهم(  الف  ع�شر  )ثمانية   18.000 قيمته  و  البالغة 
والر�شوم  وفوائده  الدين  بهذا  للمطالبة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  الإنذار حتت طائلة  هذا 

الق�شائية وامل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اإعالن بالن�ضر - )2021/2686(

رقم املحرر 2021/1/26186 
املنذرة:  اميك�ض  )ال�شرق الأو�شط) �ض.م.ب )م( - الإمارات - )امريكان اك�شرب�ض �شابقا(

املنذر اإليه   / احمد ح�شن عامر - عراقي اجلن�شية 
اأول: بتاريخ 2008/11/22 ا�شدر املنذر اإليه ل�شالح املنذرة  من ح�شابه لدى بنك �شتاندرد 

ت�شارترد ال�شيك رقم )823086( وقيمته 15000 درهم )خم�شة ع�شر الف درهم( 
ثانيا: وعند تقدمي املنذرة ال�شيك للبنك لل�شرف ارتد ال�شيك دون �شرف ب�شبب اغاق املنذر اليه 
 ح�شابه لدى بنك �شتاندرد ت�شارترد ، ومل يقم املنذر اإليه بالوفاء بقيمته رغم تكرار املطالبة الودية.  

لذلك  ، 
البالغة  الذكر  �شالفة  ال�شيك  بقيمة  للوفاء  اليه  املنذر  لتكليف  الإنذار  هذا  توجه  املنذرة  فان 
هذا  ت�شلمه  تاريخ  من  اأيام  خم�شة  خال  درهم(   الف  ع�شر  )خم�شة  درهم   15000 وقيمته 
والر�شوم  وفوائده  الدين  بهذا  للمطالبة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  طائلة  حتت  الإنذار 

الق�شائية وامل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن بالن�ضر 

 يف الدعوى رقم 630/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3872/2020 امر اداء، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 214809.28 درهم ( ، �شامًا للر�شوم وامل�شاريف

 طالب العان:  مزارع العني لانتاج احليواين �ض.م.ع - �شفته بالق�شية:  طالب التنفيذ
املطلوب اعانهم:  1- �شركة اجلعوف للتجارة ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  منفذ �شده 

�شفته بالق�شية:  منفذ �شده   - وو  جيوينغ   -2
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك�م بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 214809.28 درهم ( اىل طالب التنفيذاأو خلزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 810/2021/207 تنفيذ جتاري
مو�شوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم “154/2020 امر على 

عري�شة - حتكيم “، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 14،300،436.06درهم ( ، �شامًا 
للر�شوم وامل�شاريف

-�شفته  ذ.م.م   . ح��رة  منطقة  امل��دي��ن��ة  م�شت�شفى  ميديكلينيك  �شركة  الع����ان:   ط��ال��ب 
�شفته  ذ.م.م  ���ض  للمقاولت  كيلي   -1 اع��ان��ه��م:  امل��ط��ل��وب   ، التنفيذ  ط��ال��ب  بالق�شية:  

بالق�شية:  منفذ �شده 
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك�م بدفع املبلغ 
املحكمة.  خلزينة  التنفيذاأو  طالب  اىل   ) 14،300،436.06درهم   ( وق��دره  به  املنفذ 
بالقرار  اللتزام  بحقك�م يف حالة عدم  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 864/2020/18 عقاري جزئي
مو�شوع الدعوي و   E18 -01 -106 مو�شوع الدعوى:  املطالبة بف�شخ عقد البيع املوؤرخ يف 2015/5/21 ب�شراء الوحده رقم
الزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 790068 درهم مع الزامهما بالت�شامن بان يوؤديا فوائد تاخرييه 
و الزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 150.000  ال�شداد  متام  وحتي  الدعوي  رفع  تاريخ  % من   12

درهم ) مائه وخم�شون الف درهم ( كتعوي�ض عن ال�شرار املاديه والدبيه التي اأ�شابت املدعي و الزام املدعي عليهما بالر�شوم 
ومقابل اتعاب املحاماه.

طالب العان:  علي يو�شف حممد ح�شني الفردان �شفته بالق�شية:  مدعى 
 املطلوب اعانهم:  1- زنادو للتطوير العقاري �شفته بالق�شية:  مدعى عليه 

 E18 مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد البيع املوؤرخ يف 2015/5/21 ب�شراء الوحده رقم
الزامهما  مع  دره��م   790068 وق��دره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  بالت�شامن  عليهما  املدعي  ال��زام  و  الدعوي  مو�شوع   -01 -106
بالت�شامن بان يوؤديا فوائد تاخرييه 12 % من تاريخ رفع الدعوي وحتي متام ال�شداد و الزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا 
للمدعي مبلغ وقدره 150.000 درهم ) مائه وخم�شون الف درهم ( كتعوي�ض عن ال�شرار املاديه والدبيه التي اأ�شابت املدعي و الزام 
املدعي عليهما بالر�شوم ومقابل اتعاب املحاماه. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 30-03-2021 ال�شاعة 08:30 �شباحا يف 
اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك�  قاعة التقا�شي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثاثة اأيام على القل.

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اعالن حكم بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 865/2020/18 عقاري جزئي
مو�شوع   A19a -05 -509رقم الوحده  ب�شراء  اخلا�ض   2015/5/21 يف  امل��وؤرخ  بيع  عقد  بف�شخ  املطالبة  ال��دع��وى:   مو�شوع 
الزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره537600 درهم ) خم�شمائه و�شبعه وثاثون الف درهم (  الدعوي 
مع الزامهما بالت�شامن بان يوؤديا فوائد تاخرييه 12 % من تاريخ رفع الدعوي وحتي متام ال�شداد الزام املدعي عليهما بالت�شامن 
باأن يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 100.000 درهم ) مائه الف درهم ( كتعوي�ض عن ال�شرار املاديه والدبيه التي اأ�شابت املدعي الزام 

املدعي عليهما بالر�شوم ومقابل اتعاب املحاماه 
1 - زان��ادو للتطوير العقاري  طالب الع��ان: علي يو�شف حممد ح�شني الفردان - �شفته بالق�شية:  مدعى  - املطلوب اعانهم:  

�ض.ذ.م.م - �شفته بالق�شية: مدعى عليه  ، 2 - �شون للو�شاطة العقارية �ض.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه 
اأعاه ل�شالح/ علي  17-01-2021 يف الدعوى املذكورة  مو�شوع الإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
 A19a -05رقم الوحدة  ب�شراء  اخلا�شة   2015/5/21 يف  املوؤرخة  وال�شراء  البيع  اتفاقية  بف�شخ  الفردان  ح�شني  حممد  يو�شف 
�شبعه  خم�شمائه  دره��م(   537600( مقداره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  باأن  بالت�شامن  عليهما  املدعى  وباإلزام  الدعوي  مو�شوع    -509
وثاثون الف و�شتمائة درهم مع الفائدة بواقع %9 من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 2020/10/1 وحتى متام ال�شداد ومبلغ مقداره 
اأتعاب املحام�اة. حكما مبثابة  األف درهم  اإلزامهما الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ  األف درهم تعوي�شاً مع  )50،000،00 درهم( خم�شون 
احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان. �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
الدعوى رقم 950 ل�ضنة 2020 عقاري جزئي 

املرفوعة من/:نور بنك - م�شاهمة عامة 
 بنك نور ال�شامي �ض.م.ع - �شابقا

�شد:عادل يو�شف عطائي
وك��ي��ل معتمد  ب��وا���ش��ط��ة  او  �شخ�شيا  ل��ل��ح�����ش��ور  م��دع��و  ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي 
الحد  ي��وم  ال�����ش��اع��ة:11:45  عقده  امل��ق��رر  الهند�شية  اخل��ربة  لجتماع 
املوافق:2021/4/4 وذلك مبقر اخلبري الكائن دبي - بناية ال�شيخ �شعود 
القا�شمي - �شارع عمان - مكتب 505 م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات 

التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري /د.م�ضطفى بن علي ال�ضرياين 

اعالن  بالن�ضر
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

رقم الرخ�ضة : 69012 
ال�ضم التجاري : �ضلمى لتاأجري ال�ضيارات ذ.م.م

ال�شيارات  لتاأجري  �شلمى   : ه��ي  اع���اه  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��ان  للجميع  نعلن   
ذ.م.م -�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تا�ش�شت يف امارة عجمان مبوجب قانون 
ال�شركات الحت��ادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعدياته مرخ�شة يف دائرة 
بالتنمية القت�شادية  حتت رقم )69012( و  التنمية القت�شادية و�شجلته 

قرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
  جمال لتدقيق �حل�صابات     

 م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�شفي 
القانوين املذكورة اعاه خال مدة )45( يوما من تاريخ ن�شر العان وعلى 

العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:067447771  ، �ض.ب:1131   

غرفة جتارة و�ضناعة عجمان
       اعالن وحل وت�ضفية

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

مدين   SHCEXCICIVS2021 /0000860 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :عمرو ال�شيد النبوي املر�شى ، م�شري/اجلن�شية 
نعلمكم بان املدعي/�شامي حممد ال�شيد الفويل ، م�شري/اجلن�شية - قد اقام 
امام  احل�شور  عليكم  يجب  لذا   )16908( للمطالبة  اعاه  املذكورة  الدعوى 
حمكمة ال�شارقة ، حمكمة التنفيذ املدنية ، املوافق ال�شاعة لتقدمي ما لديكم 
ينوب  معتمد  وكيل  ار�شال  او  ح�شوركم  عدم  حالة  ويف  وم�شتندات  دفاع  من 

عنكم فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات القانونية يف غيابكم. 
القا�ضي وائل احمد عبداهلل

حمكمة ال�ضارقة

حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  655/2020/211 تنفيذ عقاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/696 عقاري كلي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 296.235 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف + تنفيذ احلكم وفق 

منطوقه
طالب الإعان : �شعيد �شامل عبيد حممد الطنيجي -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانه : 1- امنه احمد حممد �شالح - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
 جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )296235( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خال )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

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

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/336 عقاري كلي واملعدل 
بال�شتئناف رقمي 2019/269/245 ا�شتئناف عقاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 10421096 

درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعان : �شريجي فندين -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانهم : 1- بوابة اخلليج �ض.ذ.م.م 2- عقار للعقارات �ض.ذ.م.م 3- �شلطان لا�شتثمار 
�ض.ذ.م.م - �شفتهم بالق�شية : منفذ �شدهم -  جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعان : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عباره عن ار�ض - املنطقة 
اخلليج التجاري - رقم الر�ض 238/�شقة �شكنية - املنطقة اخلليج التجاري رقم الر�ض 32 - 
ا�شم املبنى:كري�شتال تاور - رقم املبنى 1 - رقم الوحده 606/ار�ض رقم 396 املنطقة برج خليفة/
ار�ض - املنطقة ام �شقيم الثالثة - رقم الر�ض 27 وفاءا ملبلغ املطالبة وذلك للعلم ملا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا- بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ 2021/3/10.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اعالن بالن�ضر 
 2021/639 تنفيذ جتاري 

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اىل املنفذ �شدهم/1-  فيفا للرتفية م.م.ح 2- فيفا هولدينج ليمتد 3- فيفا انرتتيمينت 
للفيديو والوديو ذ.م.م 4- فانيا للمو�شيقى �ض.م.ح 5- برمي ناريندا�ض امرناين ، 6- 

امرناين جايك�شن ناريندا�ض -   جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة 

وميثله / حمده ح�شني احمد جا�شم مكي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)23762209.81( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن بالن�ضر 

 1602/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  خليفه حممد عبداهلل ح�شني احل�شاي

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/رويال رود لتاأجري ال�شيارات �ض.ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)19361.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن بالن�ضر        

 466/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل �لإعلن بالن�صر 

اإىل املدعي عليهم : 1- حممد عمري حممد يون�ض 2- غام حيدر غام جياين 3- �شي لينك 
�شركة  الرا�شدي  را�شد  ملالكها  العامة  للتجارة  �شريكل  ب��اور  �شركة   -4  ، م  م  ذ  العامة  للتجارة 

ال�شخ�ض الواحد �ض.ذ.م.م وا�شمها ال�شابق �شركة كي �شيفن للتجارة العامة ذ.م.م
 جمهويل حمل الإقامة 

ملالكها/ع�شام  ذات م�شوؤولية حم��دودة  م.م.ج موؤ�ش�شة منطقة حرة  اي  :كيه دي  املدعي  ان  مبا 
عبداهلل حممد العاطي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها بعد املحاكمة والثبوت احلكم بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا 
للمدعية على �شبيل الت�شامم والنفراد مبلغ )230.600( دولر امريكي ما يعادل )845.140( 
وحتى   2017/7/10 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م 
ال�شداد التام  - وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2021/4/4 ال�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 
اعالن حكم بالن�ضر        

يف  الدعوى 3553/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- �شركة �شيدكو للمقاولت العامة ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :ليندين للتجارة العامة �ض.م.ح 

املذكورة  الدعوى  يف    2021/3/20 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
توؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ال�شركة  ب��ال��زام  ����ض.م.ح  العامة  للتجارة  ليندين  ل�شالح/  اع��اه 
للمدعية مبلغا وقدره )183.531.96( درهم م�شافا اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها %5 
ال�شداد  2020/9/20 وحتى متام  احلا�شل يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  اعتبارا من  �شنويا 

والزمت املدعي عليها امل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما 
لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:

 ال�شيد/ حممد را�شد علي حممد احلفيتي ، اجلن�شية المارات
ال�شم  يف   %100 البالغه  ح�شته  يف  )ت���ن���ازل(   يت�شمن  حم��رر  على  الت�شديق  وط��ل��ب 
ال�شيارات  وتلميع  تنظيف   ، الرخ�شة  ن�شاط   ، ال�����ش��ي��ارات  لتلميع  ال��ت��ج��اري:ال��ره��ي��ب 
رق���م:561999  جتارية  رخ�شة  خورفكان  يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض 
ال�شيد/ اىل   ، بخورفكان  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف  ب��ت��اري��خ:2008/4/24  ال�شادرة 
احمد علي عبداهلل علي احلفيتي ، اجلن�شية المارات . ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
  عبيد الرويل 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13201 بتاريخ 2021/3/29 

اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 
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•• ال�سارقة- الفجر: 

احلياة،  ع��م��ق  ع��ن  تك�شف  لكنها  ب�شيطة  اأدوات 
وعن حتدي الإن�شان الإماراتي للظروف القا�شية. 
هذا ما ي�شوره منوذج احلياة الزراعية يف فعاليات 
الدورة ال� 18 من »اأيام ال�شارقة الرتاثية«، ويخرب 
الزائر اأن معي�شة املا�شي مل تكن �شهلة، واأن قطف 
واحلكمة،  ال�شرب  من  الكثري  يتطلب  ك��ان  الثمار 
اأم  اإن��ه��ا  يقال  التي  للحاجة  عنواناً  البتكار  فكان 

الخرتاع. 
ال�شحراء  ام���ت���داد  ع��ل��ي��ه��ا  ي��غ��ل��ب  ج���اف���ة  ب��ي��ئ��ة  يف 
ملعت  للرزق،  وجهة  البحر  تقرتح  التي  وال�شواحل 
الواحات واملزارع بالقرب من م�شادر املياه، كما يف 
اأع���ايل اجلبال  اأو يف  وكلباء،  وال��ذي��د  ول��ي��وا  العني 
حيث النتظار، والأمل بهطول املطر، كما يف راأ�ض 

اخليمة والفجرية. 
يروى،  ت��راث  لها  �شار  زراع��ي��ة  بيئة  ت�شكلت  هكذا 
وح���رف ي��دوي��ة وط���رق حلفظ ال��غ��ذاء، ون��ظ��ام ري 
فخراً  الأج��ان��ب  الباحثون  اع��ت��ربه  امل��ي��اه،  لتوزيع 
العمق،  ي��ول��د  الب�شاطة  فمن  ال��ب��اد.  ه��ذه  لأه���ل 
التعب  ويثمر  الفرج  يظهر  وال�شيق  ال�شدة  وم��ن 

متراً وع�شًا و�شعادة.
ل�شتخراج  و�شيلة  الثور  م�شخة  اأو  ال��ي��ازرة  كانت 
ما  تليها، جند  وبدرجة  العميقة،  الآب��ار  املياه من 
ي�شمى باملنزفة، وكاهما و�شيلتان لرفع املاء و�شبه 
باملعجز،  ب�شكل هند�شي يو�شف  املبنية  الأف��اج  يف 
وي�شهل  والتبخر  الت�شرب  م��ن  امل���اء  يحفظ  لأن���ه 
ينجح  وح��ني  امل���زروع���ات.  ل��ري  وت��وزي��ع��ه  ان�شيابه 
الإن�����ش��ان يف ت��وزي��ع امل��اء ل��ريوي ب��ه عط�ض النبات، 
فاحة  ي�شّهل  ما  وكل  الأدوات  �شناعة  اإىل  ينتقل 

الأر�ض وقطف الثمار. 

دولة  يف  ال��رتاث��ي��ة  ال���زراع���ّي���ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ح�شيلة  يف 
اأن  ت�شتحق  ال��ت��ي  الأدوات  م��ن  ال��ع��دي��د  الإم�����ارات 
تو�شع يف اجلناح املائم لها يف متحف تاريخ كفاح 
املتاح  توظيف  البيئة  تقرتح  م��ا  ودائ��م��ا  الإن�����ش��ان. 
�شهرًة  الأك���ر  ال��رم��ز  النخلة  لكن  خ��ريات��ه��ا،  م��ن 
لاإلهام، فمن �شعفها ت�شنع املزماة التي ت�شتخدم 
جلمع الرطب وحمل الفواكه واخل�شروات، وكل ما 
يرغب املزارع يف حمله من خريات الطبيعة. ومن 
ليف النخيل ت�شنع احلبال، ومن اأجل ال�شعود اإىل 
حيث تتدىل عناقيد البلح، �شفروا »احلابول« الذي 
ي�شند ظهر من ي�شعد النخلة، بينما تكتمل دائرة 
على اجلذع،  املقابل  ال��ط��رف  م��ن  لتلتف  احل��اب��ول 

فت�شبح عملية ال�شعود اأ�شرع واأ�شهل واأكر اأماناً.
ومن اأدوات البيئة الزراعية، يعر�ض الق�شم اخلا�ض 
بها ا�شم كل اآلة مع تو�شيح وظيفتها، مثل »الوي« 
الذي يو�شع على رقبة الثور عند حرث الأر�ض اأو 
عند رفع املاء من البئر، و«الهيا�شة« التي ت�شتخدم 
وغ��ريه��ا من  ال��رط��ب،  واملنف�ض جلني  ل��ل��ح��راث��ة، 

الآلت.
األ���وان���اً م��ن م�����ش��غ��ولت �شعف  بينما ت��ب��دع ال��ن�����ش��اء 
ال��ن��خ��ي��ل، ل��ه��ا وظ��ائ��ف وا���ش��ت��خ��دام��ات م��ت��ع��ددة يف 
تنظر  اأن  ميكن  ل  املعا�شرة  ال��ع��ني  لكن  ال��ب��ي��وت. 
اإىل تلك امل�شغولت واحلرف اليدوية اإل من زاوية 

جمالية تتجاوز وظيفتها العملية املجردة،
اإتقان �شنعها والتاآلف بني خيوطها وال�شرب   لأن 
اأ���ش��م��ل من  اأب���ع���اداً  اإن��ت��اج��ه��ا مينحها  ال����ذي راف����ق 
وتبلغ  ال���رتاث  �شحر  يتجلى  وه��ن��ا  امل����ادي.  �شكلها 
»اأيام  لتحقق  ال��ف��رج��ة،  م��ن  اأ���ش��م��ل  م��دى  ر�شالته 
ال�شارقة الرتاثية« يف قلب ال�شارقة غايتها، وجتمع 
اجلمهور لا�شتمتاع بلوحة فنية مطرزة بتفا�شيل 

ناب�شة باحلياة.

•• ال�سارقة- الفجر:

رئي�ض  باحث  زغ��ل،  فاحت  الدكتور حممد  ا�شتعر�ض 
اأبوظبي،  وال��ب��ح��وث يف  ل��ل��درا���ش��ات  زاي���د  م��رك��ز  يف 
تاريخ اأبرز ح�شون وقاع مدينة العني، التي تتميز 
ببنائها وت�شاميمها، ميكن من خالها قراءة تاريخ 
املدينة، و�شلط ال�شوء على ح�شن اجلاهلي، وق�شر 

املويجعي، ومتحف ق�شر العني.
ال�شارقة  »م��ع��ه��د  نظمها  جل�شة  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
ال��ط��ني يف مدينة  ل��ل��رتاث«، حملت ع��ن��وان »ذاك����رة 
»اأيام  م��ن   18 ال���  ال����دورة  فعاليات  �شمن  ال��ع��ني«، 
اأبريل   10 حتى  تتوا�شل  التي  الرتاثية«،  ال�شارقة 

املقبل، يف �شاحة الرتاث يف منطقة قلب ال�شارقة.
وبنّي الدكتور زغل اأن امل�شادر التاريخية ت�شري اإىل 
ا�شتخدامها  مت  ال��ت��ي  الأوىل  امل���ادة  ك��ان  ال��ط��ني  اأن 
اأخرى  م�شاعدة  م��واد  جانب  اإىل  ال��ب��ن��اء،  جم��ال  يف 
ك��احل��ج��ر واخل�����ش��ب وال��ق�����ش��ب وال������ربدي وجريد 

النخل، م�شرياً اإىل اأنه �شّكل املكون الرئي�شي يف بناء 
يزيد عددها عن  التي  العني  قاع وح�شون مدينة 
10 معامل.وتوقف عند طبيعة العاقة بني الإن�شان 
ومادة الطني، قائًا: »العمارة الطينية كانت الأكر 
ان��ت�����ش��اراً ع��رب ال��ت��اري��خ، وق���د مت��ث��ل��ت م��احم��ه��ا يف 
ح�����ش��ارات ال�����ش��رق، وق���د ي��ك��ون ذل���ك م���رده اإىل اأن 
والن�شجام  التكّيف  من  كبرياً  ق��دراً  يحقق  الطني 

بني الإن�شان وحميطه احليوي«.
حل�شن  وا�شعة  م�شاحة  الدكتور  اأف��رد  حديثه،  ويف 
اجلاهلي، قائًا: »هو اإحدى اأكرب القاع التاريخّية 
مدينة  يف  ع�شر  التا�شع  القرن  نهاية  يف  ُبنيت  التي 
ب��اإذن اهلل، ال�شيخ زاي��د بن  العني يف عهد املغفور له 
خليفة اآل نهيان طيب اهللَّ ثراه، كرمز للقوة، وكان 
ويتكون  احلاكمة،  لاأ�شرة  ال�شيفي  الإق��ام��ة  مقر 
اأربعة  م��ن  دائ���ري  وب���رج  ال�شكل  مربعة  �شاحة  م��ن 

طوابق«.
وعن ق�شر املويجعي، قال الدكتور: »اإنه يعد معلماً 

اأُن�شئ يف  وقد  والق�شر،  احل�شن  بني  يجمع  فريداً، 
باإذن  ل��ه  املغفور  ق��اد  ومنه  الع�شرين،  ال��ق��رن  اأوائ���ل 
اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل، 
�شهد ولدة  ال��ذي  امل��ك��ان  البناء، وه��و  ث���راه، م�شرية 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
�شبابه  اأي��ام  اأم�شى فيه معظم  الدولة، حيث  رئي�ض 
وه��و ي�شتقي ال��درو���ض واحِل��ك��م م��ن وال���ده«، منوهاً 
رائعة،  بطريقة  مت��ت  امل��ك��ان  ترميم  عملية  اأن  اإىل 
وا���ش��ت��خ��دم��ت ف��ي��ه��ا م����واد ج��ي��دة ل�����ش��م��ان دميومة 

املكان. 
ويف ال�شياق ذاته، �شلط زغل ال�شوء على متحف ق�شر 
العني، حيث قال: »�شّيد هذا الق�شر على يد املغفور 
له باإذن اهلل، ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب 
اهلل ث��راه، يف ع��ام 1937، ومت��ت اإع��ادة ترميمه يف 
1998، ليتم حتويله اإىل متحف يف 2001، ومّثل 
ومتّيز  والجتماعّية،  ال�شيا�شّية  للن�شاطات  مركزاً 
ب��ع��م��ارت��ه الإ���ش��ام��ي��ة وال���زخ���ارف والنقو�ض  امل��ك��ان 

اخلا�شة، التي جعلت منه بناًء يف غاية الروعة«. 

املعاجم واملكانز الرتاثية.. روؤية لثاث باحثني 
واملكانز  »املعاجم  بعنوان  الثانية  اجلل�شة  وتناولت 
الرتاثية«، دور الأ�شناف املعرفية يف توثيق الرتاث 
الإم���ارات���ي وال��ع��رب��ي، ���ش��ارك فيها ك��ل م��ن الدكتور 
م�شطفى جاد، والدكتور حمد بن �شراي، والأ�شتاذ 

علي املغني.
مهمتني  جتربتني  على  ال�شوء  امل�����ش��ارك��ون  و�شلط 
ال�شارقة  »معهد  رعاها  التي  ال��رائ��دة  التجارب  من 
ال��ث��ق��ايف يف العامل  ال���رتاث  ل��ل��رتاث«، وه��م��ا: مكنز 
العربي، ومعجمي امل�شطلحات يف الرتاث العمراين، 
والأدوات يف ال��رتاث الإم��ارات��ي. وج��اءت اجلل�شة يف 
اإطار روؤية املعهد ال�شاملة لتوثيق الرتاث الإماراتي 
العربية  امل��ك��ت��ب��ة  ورف�����د  ون�������ش���ره،  ب���ه  وال���ت���ع���ري���ف 
والإماراتية مبو�شوعات غنية ومهمة تنفع جمهور 

الباحثني واملهتمني.

خلل جل�صة ��صتعر�صت تاريخ ح�صون وقلع مدينة �لعني

�أيام �ل�سارقة �لرت�ثّية 18.. كيف حّول �الإمار�تيون
 �لطني �إىل معامل �إمار�تّية خالدة؟

•• ال�سارقة - اأبوظبي:

ال���زّوار  الأط��ف��ال  احتفل  التقليدية،  ب��الأث��واب 
ال�شارقة  »اأي����ام  م��ن   18 ال����  ال����دورة  لفعاليات 
الرتاثية« مبنا�شبة )حق الليلة(، حيث �شاركوا 

تقاليد  اجل��ن�����ش��ي��ات،  م���ن خم��ت��ل��ف  اأق���ران���ه���م 
فيها  ي��ت��ب��ادل��ون  ال��ت��ي  املنا�شبة  ب��ه��ذه  الح��ت��ف��اء 

احللوى واملاأكولت ال�شعبية، 
اأروقة و�شاحات  امللونة بني  وجتولوا بحقائبهم 
والغناء  بالفرح  معلنني  ال�شارقة  قلب  منطقة 

�شهر  ح��ل��ول  واق����رتاب  �شعبان،  �شهر  انت�شاف 
رم�شان الكرمي، 

اإىل عوامل حكايات  »الأي��ام«  فعاليات  وحملتهم 
جل�شات  على  جمعتهم  اإذ  ممتعة،  ومناف�شات 
قرائية ومناف�شات لنيل جائزة اأف�شل زي �شعبي 

بالأثواب  ل��ق��اءات��ه��م  ف��ت��زي��ن��ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ب��ه��ذه 
وال�شودانية،  وال�شورية،  الإماراتية،  التقليدية 
الثياب  من  وغريها  والفل�شطينية،  واملغربية، 
ال��ت��ي ت��ع��رّب ع��ن ت���راث ب��ل��دان الأط��ف��ال وتاريخ 

ثقافتهم. 

حق �لليلة.. حلوى و�أزياء ملونة تّزين

 

 �ساحات �أيام �ل�سارقة �لرت�ثية 18

تروي تاريخًا طويًل من �ل�صرب و�لبتكار

�لبيئة �لزر�عية يف �أيام �ل�سارقة �لرت�ثية.. حكاية �لّري باليازرة و�جلني باحلابول

•• اأبوظبي-وام

اأعلنت جائزة ال�شيخ زايد للكتاب عن الأعمال التي 
�شمتها القوائم الق�شرية يف فرعي »التنمية وبناء 
الدولة« و«الفنون والدرا�شات النقدية« يف دورتها 
�شتة  على  القوائم  ا�شتملت  ع�شرة حيث  اخلام�شة 

اأعمال من م�شر واملغرب والإمارات وتون�ض.
وبناء  »التنمية  لفرع  الق�شرية  القائمة  وت�شّمنت 
للكاتب  اأرزاق«  �شبعة  ب��و  »ال��غ��و���ض   .. ال���دول���ة« 
اأحمد حممد بن ثاين، ال�شادر عن دار  الإماراتي 
و«النتقال   ،2019 يف  بابلي�شرز  ماكويل  اأو�شنت 
من  ال��ع��رب  ي�شتفيد  م���اذا  ال��دمي��وق��راط��ي��ة:  اإىل 
الدين  الدكتور علي  الآخ��ري��ن؟« لاأ�شتاذ  جت��ارب 
الوطني  املجل�ض  ع��ن  ال�����ش��ادر  م�����ش��ر،  م��ن  ه���ال 
و«ت���راث   ،2019 يف  والآداب  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
الديني«  وامل����ج����ال  ال��ف��ول��ك��ل��ور  ب���ني  ال����ش���ت���ع���اء 
لاأ�شتاذ الدكتور �شعيد امل�شري من م�شر، ال�شادر 

عن بتانة للن�شر والتوزيع عام 2019.

والدرا�شات  »الفنون  لفرع  الق�شرية  القائمة  اأّم��ا 
النقدية » ف�شمت » كتاب »خطاب الأمثولة، حوار 
الفكر وال�شلطة مقاربة تداولية معرفية« للباحث 
املغربي �شعيد جبار، والذي ن�شرته دار كنوز املعرفة 
للن�شر والتوزيع يف 2019، و«م�شار التحديث يف 
اللوحة«  اإىل  الأر���ش��وم��ة  م��ن  الت�شكيلية  ال��ف��ن��ون 
دار  ع��ن  ال�شادر  قويعة،  خليل  التون�شي  للباحث 
»اأخاقيات  و   ،2020 ع���ام  للن�شر  ع��ل��ي  حم��ّم��د 
اأنطولوجيا  اإىل  الن�ِضّ  اأنطولوجيا  من  التاأويل: 
والذي  احلري�ض،  حممد  املغربي  للباحث  الفهم« 

اأ�شدرته دار الفا�شلة للن�شر عام 2019.
يف  ارت��ف��اع��اً  ال��دول��ة«  وب��ن��اء  »التنمية  ف��رع  و�شهد 
%17 باملقارنة مع الدورة  عدد الرت�شيحات بلغ 
احلالية  ال����دورة  خ���ال  ا�شتقبل  ح��ي��ث  ال�����ش��اب��ق��ة، 
»الفنون  ف���رع  ا���ش��ت��ق��ب��ل  ف��ي��م��ا  م�����ش��ارك��ة،   262
الدورة  يف  تر�شيحاً   199 النقدية«  وال��درا���ش��ات 
احل��ال��ي��ة، وه��ي زي���ادة بن�شبة 6 % ب��امل��ق��ارن��ة مع 

الدورة املا�شية.

ز�يد للكتاب تعلن �لقو�ئم �لق�سرية يف فرعي �لتنمية 
وبناء �لدولة و�لفنون و�لدر��سات �لنقدية
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�سمية �خل�ساب: مل 
�أ�سارك يف برنامج ر�مز

برنامج  يف  م�شاركتها  ح��ول  اجل��دل  اخل�شاب  �شمية  امل�شرية  الفنانة  ح�شمت 
بني  البع�ض  رب��ط  بعدما  ج��ال،  رام��ز  امل�شري  املمثل  يقدمه  ال��ذي  املقالب، 

زيارتها موؤخرا لل�شعودية وتاأكيد ت�شوير الربنامج هناك.
موؤخرا  ال�شعودية  يف  كانت  اإن��ه��ا  تلفزيونية،  ت�شريحات  يف  اخل�شاب،  وق��ال��ت 
لت�شوير برنامج اآخر، ولي�ض للم�شاركة يف برنامج مقالب رامز جال، م�شيفة: 
"اأنا معملت�ض مع رامز مقلب".وعن م�شاركتها للفنان حممد رم�شان، خال 
م�شل�شل "مو�شى" لعر�شه يف رم�شان املقبل، قالت اإنها جت�شد �شخ�شية حتمل 
ا�شم "حاوتهم"، لفتة اإىل اأن العمل عبارة عن ملحمة، متابعة: "حر�شت على 
عدم احلديث عن تفا�شيل �شخ�شية حاوتهم لتبقى مفاجاأة، ل اأريد اأن اأحرق 

ال�شخ�شية، ولكن باخت�شار حاوتهم تعني ال�شت اجلدعة الأ�شيلة".

اأكدت الفنانة اللبنانية هبة طوجي اأنها لتزال تعمل على األبومها 
اجلديد، م�شيفة: "اأتابع حاليا التح�شري لاألبوم، وقد ياأخذ وقتا 
الذي  والإغ���اق  ك��ورون��ا،  ب�شبب تف�شي فريو�ض  املعتاد  اك��ر من 
ن�شف  ح��وايل  و�شجلت  التنقات،  يف  نخاطر  ل  ونحن  ح�شل، 
والأورك�شرتا  املو�شيقى،  على  ونعمل  الآن،  حتى  الألبوم  اأغ��اين 

لبنان  الأو�شاع يف  وننتظر  لإ�شداره،  يوجد موعد  ول  ت�شجلها، 
وكورونا والوقت املنا�شب، لكننا نعمل بجهد كي يتوفر يف الأ�شواق 

خال العام اجلاري".
املو�شيقي  التنوع  م��ن  الكثري  يت�شمن  "الألبوم  هبة:  واأ���ش��اف��ت 
واملوا�شيع املطروحة، وفيه اأغان رومان�شية عاطفية هادئة ومنها 
�شريعة راق�شة، وفيه ق�شيدتان للكبري من�شور الرحباين، الأوىل 

�شدرت وهي حلبيبي بغني واأخرى �شجلتها منذ فرتة، وفيه اأي�شا 
نتعاون  مل  اأ�شخا�ض  مع  تعاونات  وهناك  الرحباين،  لغدي  �شعر 

معهم من قبل �شي�شيفون نكهة جديدة على الألبوم".
واأردفت: "هنالك مفاجاأة بالألبوم، اإذ �شتكون لدي فيه جتربة تلحني، 

ان يحبها  واأمت��ن��ى  الأل��ب��وم،  م��ن  اأغنيتني  اأ���ش��ام��ة يف تلحني  و���ش��ارك��ت 
النا�ض"،

 متابعة: "الت�شجيل يتم بني لبنان وفرن�شا من اإنتاج اأ�شامة الرحباين، 
املو�شيقى  لكننا نحافظ طبعا على جوهر  ويحمل جتديدا كبريا، 

الذي تعودت النا�ض عليه".

اأحداث  �شمن  ال�شافعى  ن�شال  الفنان  يظهر 
�شرف فى حلقة  "الختيار2" �شيف  م�شل�شل 
�شيناوية،  ب��دوي��ة  �شخ�شية  ويج�شد  واح����دة، 
�شرحان،  ه��ان��ى  وح���وار  �شيناريو  م��ن  والعمل 
واإخ������راج ب��ي��رت م��ي��م��ى، ح��ي��ث ي��ت��ن��اول العمل 
ب��ط��ول��ة ج���دي���دة م���ن ب���ط���ولت رج����ال الأم���ن 
الذين ي�شحون من اأجل احلفاظ على الوطن، 
وي���ت���ن���اول ق�����ش�����ض ح���ي���اة ����ش���ه���داء م���ن وزارة 
الداخلية منذ الفرتة 2013 وحتى 2020 
2" �شيناريو وحوار هانى  "الختيار  .م�شل�شل 
واإن���ت���اج �شركة  ب��ي��رت ميمى  واإخ�����راج  ���ش��رح��ان 
العزيز  عبد  ك��رمي  الفنان  وبطولة  �شيرنجى 
واأحمد مكى واإياد ن�شار واإجنى املقدم واأ�شماء 
اأب�����و ال��ي��زي��د وحم���م���د ع����اء واإ�����ش����ام جمال 
عدد  اإىل  اإ�شافة  اللطيف،  عبد  �شاكر  واأحمد 
م��ن �شيوف ال�����ش��رف ال��ذي��ن ي��ظ��ه��رون خال 

احللقات على غرار اجلزء الأول.
وكان اجلزء الأول من م�شل�شل "الختيار" قد 
حقق جناحاً كبرياً خال عر�شه فى رم�شان 
ت�شدر  ح���ي���ث   ،2020 امل���ا����ش���ى  ال����ع����ام  م����ن 
اجلمهور  اهتمام  على  وا�شتحوذ  ال��رتي��ن��دات 
امل�شرى  اجل���ي�������ض  ب���ب���ط���ولت  ت��ع��ل��ق��وا  مم����ن 
امل�شل�شل  �شاهم  كما   ،103 الكتيبة  وحتديداً 
اأبطالها من اجلنود  فى تعرف اجلمهور على 

وال�شباط.
وطرحت ال�شركة املتحدة للخدمات الإعامية 
على  ح�شرياً  للعر�ض   "2 "الختيار  ب��روم��و 
قناة ON، والذى يعد اأكر الأعمال املرتقبة 
الأول  اجل��زء  حقق  بعدما  اجلمهور،  قبل  من 
جن��اح��اً ك��ب��رياً ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����ش��ت��وي��ات يف �شهر 
رم�����ش��ان امل��ا���ش��ى، واجل���زء ال��ث��ان��ى م��ن تاأليف 

ب���ي���رت ميمى،  واإخ���������راج  ����ش���رح���ان  ه���ان���ى 
وبطولة كرمي عبد العزيز، اأحمد مكى، 
اإياد ن�شار، ب�شرى، اجنى املقدم، اأ�شماء 
ال���ي���زي���د، ط�����ارق ����ش���ربي - هادي  اأب�����و 
اجل���ي���ار، اإ����ش���ام ج���م���ال، اأح���م���د دا����ض، 
حممد عاء، م�شطفى اأبو �شريع، عمر 
ال�شناوي، حممد جمعة، �شلوى عثمان، 

�شاكر  اأح���م���د  ح������اوة،  اأح���م���د 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف وع�����دد من 

�شيوف ال�شرف.
الفنان  ي�شارك  كما 

ال�شافعى  ن�شال 
م�شل�شل  يف 

هجمة  "
 " ة تد مر
ت�����األ�����ي�����ف 
ب���������اه���������ر 
دوي�����دار، 
واإخ������راج 

اأح�����������م�����������د 
ع�������اء، ان���ت���اج 

وي�شارك  �شيرنجى، 
من  ك������ل  ب����ط����ول����ت����ه  يف 

اأح���م���د ع����ز، م���اج���دة زكى، 
والفنان  ����ش���ربى،  وه���ن���د 
وحممود  عبداهلل،  �شاح 
ال����ب����زاوي، وخ���ال���د اأن����ور، 
ومايان  ج��م��ع��ة،  وحم��م��د 
ال�شيد، واأحمد فوؤاد �شليم 
وجم���م���وع���ة ك���ب���رية من 

ال�شباب.

�لتليفزيون يحتاج �إىل در�ما ب�صيطة مت�ص �لأ�صرة

�أحمد خليل: �لدر�ما �مل�سرية و�سلت 
ملنطقة لي�ست جيدة

اأكر من  تت�شمن  التى  الأعمال  وحول جناح 
اإن  خليل  ق��ال  ال��ن��وع،  ه��ذا  وانت�شار  ق�شة 
ل��ه��ا ع��اق��ة ب�شكل  امل�����ش��األ��ة لي�ض  ه���ذه 
فالدراما  ح��ل��ق��ات��ه،  وع���دد  امل�شل�شل 
اجليدة هى املكتوبة ب�شكل جيد �شواء 
�شباعية  اأو  متثيلية،  ���ش��ه��رة  ك��ان��ت 
13 حلقة مثل م�شل�شات زمان  اأو 
تكون جيدة  فالدراما  30 حلقة،  اأو 
طاملا بها فنانون فاهمني وعلى دراية 
بهذه  ال���درام���ا  فتنجح  ي��ق��دم��ون��ه  مب��ا 
العنا�شر، ولي�ض معنى اأن العمل مق�شم 
النجاح فى كل مرة  �شيحقق  اأنه  لق�ش�ض 
امل�شل�شات،  م��ن  ال�شكل  ه��ذا  فيها  يقدم 
ف��ي��م��ك��ن اأن ت��ق��دم ���ش��ه��رة ب��ه��ا )رغ����ي(، 
"ليايل  ت��ق��دم درام����ا م��ث��ل  اأن  ومي��ك��ن 
" ول يوجد  200 حلقة  احللمية 

بها تطويل.
اأن  واأو������ش�����ح 
ال�����ن�����ج�����اح 
ي������ب������داأ 
م������ن 

موؤلف العمل وماذا يكتب؟، وهل يفهم ما يقدمه وملم به، م�شتنكرا فكرة 
ال��درام��ا له وجهة نظر، لكن عندما  اأن كاتب  ي��رى  الكتابة، حيث  ور���ض 
تكون ور�شة بها 4 اأو 5 موؤلفني كم وجهة نظر �شتكون موجودة، ولو لكل 

منهم وجهة نظر هل �شتجتمع فى عمل واحد.
وت�شاءل اأحمد خليل هل ميكن اأن نت�شور كاتبا مثل اأ�شامة اأنور عكا�شة، 
اأو جال عبد القوي، اأو حمفوظ عبد الرحمن �شمن ور�شة؟، اأو نت�شور 
اأن هناك 5 خمرجني يخرجون عما واحدا، موؤكدا اأن الدراما امل�شرية 
و�شلت ملنطقة لي�شت جيدة، واأ�شبحت ور�ض الكتابة هى امل�شيطرة عليها.

واأ�شاف خليل، اأن هناك اأنواع من الدراما كلها �شرب ومطاردات و�شيارات 
تت�شادم وتنقلب، ل ت�شلح اأن تقدم فى التليفزيون فهذا �شكل من الأعمال 
ل يتنا�شب مع ال�شا�شة ال�شغرية، لأن لها تكنيكا خا�شا غري ال�شينما التى 
اأما  اال��ن��وع،  م��ن  وغ��ريه��ا  امل��ط��اردات  بها  تعر�ض  �شا�شة كبرية  بها  جن��د 
اإىل دراما ب�شيطة، مت�ض الأ�شرة التي ت�شاهدها فى  التليفزيون فيحتاج 
بالعك�ض  بها حركة كثرية  الفنانني ول يوجد  بعدد قليل من  اأى مكان، 

يجب اأن تكون مريحة.
اأن تكون  اأى  اأن التكنولوجيا فى خدمة املجتمع،  اأن التطور معناه  واأكد 
مثل  لأنها  املجتمع،  تخدم  التى  الدراما  فى خدمة  احلديثة  الكامريات 
ال�شكني فيمكن اأن تقطع تفاحة وميكن اأن تقتل، والدراما اإما اأن تكون 
اأو  العنف،  م�شل�شات  ب�شبب  انفعالية  �شحنات  لتخرج  ال�شعوب  اأف��ي��ون 
حُتدث تغيري فى املجتمع وتغري فيه وتعدل فى القوانني، وهذا هو الفن 
الذى يجب اأن نحرتمه، كما يجب اأن يكون اجلمهور مثقف فى م�شاهدته 
ويغلق بابه اأمام الأعمال التافهة، لأنه بعد اأن كانت امل�شل�شات امل�شرية 

مطلوبة عربيا اأ�شبح امل�شيطر هو العمل ال�شورى والرتكي.
اأحمد خليل فى م�شل�شل )حلم غزال(  الفنان  اأخ��رى ي�شارك  من ناحية 
الذى يعر�ض فى رم�شان املقبل، حيث اأو�شح اأنه يظهر فى العمل ك�شيف 

�شرف فى حلقة واحدة.
امل�شل�شل بطولة غادة عبد الرازق، وفاء عامر، �شريف �شامة، عمرو عبد 

اجلليل، مى �شليم، تاأليف اإياد اإبراهيم، واإخراج حممد �شامة.
اإن  وع��ن جن��اح م�شل�شل )خيط ح��ري��ر( ال��ذى عر�ض م��وؤخ��را، ق��ال 
الأعمال  اأكرب قد ل يحدث فى رم�شان، لأن  ب�شكل  العمل �شوهد 
كرة  ب�شبب  ج��ي��دا،  ت�شاهد  ل  ال��ك��رمي  ال�شهر  ف��ى  تعر�ض  التى 
ال��ف��وا���ش��ل الإع��ان��ي��ة، ف��م��ا ن���راه ت��ك��ون اإع���ان���ات ك��ث��رية بينها 
األ  ويجب  واآداب��ه��ا،  اأ�شولها  لها  فامل�شاهدة  متثيلية،  م�شاهد 
نقطع الأحداث كل خم�ض دقائق، وامل�شل�شل لعب بطولته مي 
و�شو�شن  ونيقول معو�ض،  املغني،  الدين، وحممود عبد  عز 

بدر، واإخراج اإبراهيم فخر. 

�أحمد خليل من ت�صوير دوره فى حكاية )يوم  �لفنان  �نتهى 
ي�صرى  تاأليف  ب��اب(،  كل  )ور�ء  م�صل�صل  �صمن  �لأي���ام(  من 
و�إخر�ج  �ل�صو�ف،  حممد  وحو�ر  و�صيناريو  ق�صة  �لفخر�ين، 

�أحمد خالد �أمني. 
�مل�صل�صل  حكايات  �إح��دى  تعد  �لق�صة  �إن  خليل  �أحمد  وقال 
على  �مل�صل�صل  يعتمد  حيث  حلقات،  خم�ص  فى  ت��دور  و�لتى 
خمتلفني،  وخمرج  وموؤلف  باأبطال  مت�صلة  منف�صلة  حلقات 

مو�صحا �أنه يج�صد دور فلح يدعى رم�صان.

هبة طوجي 
التز�ل تعمل 
على �ألبومها 

�جلديد

ن�سال �ل�سافعى .. �سيف 
�سرف يف م�سل�سل "�الختيار 2"
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حتديد عنا�سر غذ�ئية معينة 
ميكن �أن تزيد من طول �لعمر!

ي�شتمر البحث يف التعمق يف العنا�شر الأكر فائدة لطول العمر املتوقع، 
الربيطانية  الطبية  املجلة  يف  ُن�شرت  منهجية  مراجعة  ت��رب��ط  حيث 

)BMJ( حبوبا كاملة معينة بعمر اأطول.
و�شعى الباحثون اإىل اإثبات ال�شلة بني اأنواع معينة من احلبوب وخطر 
وكلها  الكلي،  وال�شرطان  الدموية،  والأوعية  القلب  باأمرا�ض  الإ�شابة 

ت�شبب وتت�شبب يف وفيات حمددة.
هذا  ح��ول  املتاحة  ل��اأدب��ي��ات  منهجية  مراجعة  اأج���روا  ب��ذل��ك،  وللقيام 

املو�شوع.
الكاملة  احلبوب  تناول  اأن  على  اإ�شافيا  دليا  التحليل  "يوفر  وكتبوا: 
واأمرا�ض  التاجية  القلب  باأمرا�ض  الإ�شابة  خطر  بانخفا�ض  يرتبط 
وال��وف��ي��ات م��ن جميع  الكلي؛  وال�����ش��رط��ان  ال��دم��وي��ة؛  القلب والأوع��ي��ة 
امل��ع��دي��ة؛ ومر�ض  التنف�شي؛ والأم���را����ض  واأم��را���ض اجل��ه��از  الأ���ش��ب��اب؛ 

ال�شكري".
وارت��ب��ط خ��ب��ز احل��ب��وب ال��ك��ام��ل��ة، وح��ب��وب الإف���ط���ار ال��ك��ام��ل��ة والنخالة 
بتقليل  الكلية،  الإف��ط��ار  وحبوب  الكلي  اخلبز  اإىل  بالإ�شافة  امل�شافة، 

خماطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، وفقا للباحثني.

ما �لذي يجعل �حلبوب �لكاملة �صحية للغاية؟
وفقا ملايو كلينك، فاإن احلبوب غنية بالألياف ب�شكل طبيعي، ما ي�شاعدك 
وزن  على  احلفاظ  ال�شهل  من  ويجعل   - والر�شا  بال�شبع  ال�شعور  على 

�شحي للج�شم.
الإ�شابة  خماطر  بانخفا�ض  اأي�شا  مرتبطة  الكاملة  احل��ب��وب  اأن  كما 
باأمرا�ض القلب وال�شكري واأنواع معينة من ال�شرطان وم�شاكل �شحية 

اأخرى، كما يقول املوقع ال�شحي.
ما  ثلث  عن  قليا  يزيد  ما  الكاملة  احلبوب  عنا�شر  ت�شكل  اأن  ويجب 

.NHS �تاأكله، وفقا ل
وت�شيف اإدارة ال�شحة الوطنية الربيطانية: "اخرت اأنواعا من احلبوب 
الكاملة من الأطعمة الن�شوية، مثل الأرز البني واملعكرونة امل�شنوعة من 
القمح الكامل واخلبز الأبي�ض البني اأو القمح الكامل اأو اخلبز الأبي�ض 

الذي يحتوي على ن�شبة عالية من الألياف".
الريا�شية  التمارين  ف��اإن  جيد،  ب�شكل  الطعام  ت��ن��اول  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 

�شرورية لإطالة العمر.
وميكن اأن تقلل من خطر الإ�شابة باأمرا�ض خطرية، مثل اأمرا�ض القلب 

وال�شكتة الدماغية وال�شكري من النوع 2 وال�شرطان.
وتظهر الأبحاث اأي�شا اأن الن�شاط البدين ميكن اأن يعزز اأي�شا احرتام 

الذات واملزاج ونوعية النوم والطاقة.

؟  �لكاثوليكية  �لن�صر�نية  ديي  �لأوبو�ص  موؤ�ص�ص  هو  • من 
-الق�ض خو�شية ماريا

؟  �ل�صمكة  قلب  يف  بطني  • كم 
- بطني واحد

؟ �لآن  �ملتد�ولة  �لنقود  �أقدم  • ما 
- اجلنيه الإ�شرتليني

�لطيور؟ لدى  �ل�صم  حا�صة  توجد  • �أين 
-  ل وجود لها

؟  �لأبقار  حمل  مدة  • ما 
- 9اأ�شهر 

؟ �لبوذية  من�صئ  هو  • من 
- �شدهارتا 

-هل تعلم اأن كمية احلديد يف دم الإن�شان ت�شاوي حجم م�شمار.
-هل تعلم اأن البحوث الطبية اأثبتت اأن الن�شاء يتفوقن على الرجال يف حا�شة ال�شم.
-هل تعلم اأن اأ�شخم كتل من الذهب اخلام مت العثور عليها يف اأ�شرتاليا والربازيل.

-هل تعلم اأن الرازي من اأوائل الذين اأ�شاروا اإىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
-هل تعلم اأن اأول من اأ�شاروا اإىل تفتيت احل�شى يف املثانة هم الأطباء العرب.
-هل تعلم اأن حمب الظلمة من احليوانات ثاثة : البوم و اخلفا�ض و اخللد.

-هل تعلم اأن هناك فاأر ي�شمى با�شم )فاأر بك�شا�ض( يقتل الزواحف ال�شامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه.
-هل تعلم اأنه ثم حتديد خط الطول جرينت�ض عام 1884م.

-هل تعلم اأن املدة التي احتل فيها ال�شليبيون القد�ض هي 88 �شنة.
-هل تعلم اأن كمية اخلبز الذي يلقى يف �شلة املهمات �شنوياً من الفرن�شيني هو 400 األف طن.

-هل تعلم الكلب ي�شتطيع اأن ي�شمع دقات ال�شاعة وهو على بعد 40 قدم.
-هل تعلم اأن اأق�شى العنا�شر على وجه الأر�ض هو الأملا�ض.

-هل تعلم اأن النملة ت�شتطيع اأن حتمل 50 �شعف وزنها.

الكذاب
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فو�ئد �خليار 
عديدة  اخل��ي��ار  ف��وائ��د 
ح���ي���ث ي���ع���ت���رب اخل���ي���ار 
اخل�شروات  م��ن  ن��وع��ا 
امل��ح��ب��ب��ة ل��ل��ج��م��ي��ع ول 
مي��ك��ن ال���ش��ت��غ��ن��اء عنه 
ح���ي���ث اأن��������ه لب������د من 
اأنواع  اأغ��ل��ب  وج���وده يف 

ال�شلطات واملخلات. يتميز اخليار باأنه �شهل اله�شم حلو املذاق رطب يربد 
اجل�شم وينع�شه يقلل ال�شعور بالعط�ض، غالبا ما يتواجد دائما على مائدة 

الإفطار والع�شاء.
يحتوي على األياف ومعادن وحديد وكال�شيوم وفيتامينات وبوتا�شيوم وكل 

هذا مهم و�شروي ل�شحة الإن�شان.
والإم�شاك  اجلفاف  من  اجل�شم  يقي   . املعدة  حمو�شة  تعديل  على  يعمل 
ويزيل  الأع�شاب  يهدئ  الأل��ي��اف.  على  لحتوائه  اله�شم  عملية  .يح�شن 
التوتر . يحتوي على ن�شبة عالية من املاء فيعترب مدر قوي للبول . يقي 
ال�شعور  يعطي   .c بفيتامني  لأن���ه غني  والأن��ف��ل��ون��زا  وال��ر���ش��ح  ال���ربد  م��ن 
لحتوائه  للب�شرة  مفيد  والدايت.  الريجيم  لإ�شحاب  مفيد  فهو  بال�شبع 
التجاعيد.  ظ��ه��ور  وت��اأخ��ري  تقليل  على  يعمل   . الأك�����ش��دة  م�����ش��ادات  على 
ي�شتخدم  ال�شيف.  اأي��ام  بالعط�ض خا�شة يف  ال�شعور  ويقلل  يرطب اجل�شم 
ق�شر  ال�شباب.  حب  عاج  يف  ي�شتخدم   . الدهنية  للب�شرة  امل�شكات  عمل  يف 
اخليار له دور فعال يف مقاومة مر�ض ال�شرطان .يقلل من اإلتهاب املفا�شل 

والنقر�ض.

كان علي يدعي املعرفة بكل �شيء، فلو راأى فتاة جميلة مت�شي يف الطريق يدعي انه يعرفها ولو ملح �شيارة انيقة 
قريبا  او  له  زال �شديقا  ما  انه  فيقول  فنان حديث  ا�شتهر  اذا  اما  ا�شدقائه..  انها لحد  يدعي  بجوار عمله 
لعائلته .. هو دائما هكذا يحب ان يلفت النظر اليه ويدعي امتاك ما لي�ض له والكذب يف كل �شغرية وكبرية.

دخل ذات يوم اإىل النادي بعد غياب طويل فوجد نفرا من ا�شحابه وقد جتمعوا يتحدثون عن حادثة �شيارة 
ت�شببت يف هدم جزء من �شور النادي وقتيل وعربة قد انقلبت فالقى عليهم التحية وهو مقطب اجلبني ف�شاأله 

احدهم اين كنت يا علي؟ مل نرك منذ فرتة طويلة؟.
 فقال ب�شرعة وبدون تفكري .. كنت يف حالة حزن �شديد وانا يف حالة غ�شب منكم مل يكلف احدكم نف�شه بان 
ي�شاأل عني او يعزيني .. فا�شتعجب اجلميع و�شكتوا .. لكنه اكمل حديثه وكاأنه يخاف ان ين�شى منه �شيئا وقال: 
داخلها مطحونا  امل�شكني  ب�شيارته وقلبتها وه�شمتها ومات  �شنيعة ا�شطدمت  �شيارة  ابن عمي يف حادثة  مات 

وكاأنه قطعة حلم يف �شندوي�ض.. امل�شكني كان يف عز �شبابه وعلى و�شك امتام زواجه .. كنا ن�شتعد لعر�شه..
 فتاأ�شف جميع من �شمع بذلك وقال احد ال�شدقاء: كيف لنا ان نعرف كل ذلك ونحن مل نرك ال الن؟ فقال 
علي: لقد كانت احلادثة هنا منذ ايام وقد ت�شبب احلادث يف هدم جزء من �شور النادي راأيته الن وتذكرت ابن 

عمي فحزنت جدا.
اإىل بع�شهم ثم انطلقوا يف �شحكات ه�شتريية �شديدة دمعت لها عيونهم وهو يقف   فاخذ اجلميع ينظرون 
و�شطهم ل يعلم ملاذا ي�شحكون.. لكن احدهم قال �شاخرا: ل داعي لل�شحك يا جماعة فكل واحد ادرى بعائلته! 
و�شج اجلميع من ال�شحك مرة اخ��رى. فنهرهم وق��ال: انتم ت�شحكون وانا يف ح��زن.. فاخرتق احل�شد احد 
الواقفني ليقول احلادثة كانت بني �شيارة نقل كبرية ا�شطدمت بعربة كان يجرها حمار �شرد بها من �شاحبه 
ابن عمك  النادي... وبذلك يكون احلمار هو  النقل حائط  ال�شيارة  فانقلبت )الكارو( ومات احلمار وه�شمت 

الذي مات يف عز �شبابه قبل ان يتزوج!!.

اأعلن اأطباء بريطانيون، اأن ال�شعور مبذاق حام�شي يف 
الفم قد يكون عامة على نوبة قلبية.

الأطباء  ب��ي��ان��ات  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا   ،Express وت�����ش��ري 
الربيطانيني، باأن ع�شر اله�شم دون جت�شوؤ واحلمو�شة 
والغثيان اأو التقيوؤ، هي عامات ت�شري اإىل خطر يهدد 
من  التعرق  اإىل  النتباه  يجب  كما  وت�شيف،  احل��ي��اة. 

دون مربر والأرق والإرهاق.
ويوؤكد اخلرباء، على اأن هذه الأعرا�ض ميكن اأن ت�شتمر 
ب�شرورة  وين�شحون  ف��ج��اأة.  تظهر  ق��د  اأو  اأي����ام،  ع��دة 

النتباه لها وا�شت�شارة الطبيب فورا .

يكونا  اأن  ميكن  وال��ه��ل��ع،  القلق  اأن  �شابقا،  اأع��ل��ن  وق��د 
عامة حتذر من نوبة قلبية. ووفقا للخرباء� غالًبا ما 
يخلط النا�ض بني هذه العامات ونوبات الهلع. وذلك 
اأعرا�ض  ت�شبه  احل��ال��ة  ه��ذه  ع��ام��ات  م��ن  العديد  لأن 

النوبة القلبية.
والنوبة القلبية، هي حالة مر�شية خطرية ناجتة عن 
نق�ض حاد يف كمية الدم التي ت�شل اإىل ع�شلة القلب 
ال�شرايني  ت�شلب  منطقة  يف  اأوت�����ش��ن��ج  خ���رة  ب�شبب 
املغذية للقلب، ما يوؤدي اإىل نق�ض الرتوية وموت جزء 

منها.

حمو�سة �لفم خطر قد يهدد �حلياة

�مر�أة مت�صي حتت �ملطر فوق منطقة حمددة بعلمات للتباعد �لجتماعي يف بانكوك . � ف ب


