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الختبار ال�ستثنائي.. فحو�ص كورونا الآن من منزلك
اأعلنت من�سة التو�سيل دور دا�ش، عن توفريها لختبار م�سحة الأنف 

اخلا�سة بالك�سف عن فريو�ش كورونا امل�ستجد يف املنزل.
وقالت "دور دا�ش"، اإنها وقعت اتفاقية تعاون مع �سركتي "اإيفريليويل" 
اختبار  اأدوات  م��ن  جموعتني  لت�سليم  الطبيتني،  هيلث"  و"فالت 
الك�سف عن كوفيد19-، مل�ستخدمي تطبيقها يف منازلهم بالوليات 
املتحدة الأمريكية، علما اأن اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت 

على ال�ستخدام الطارئ لالختبارين.
ويعتمد اختبار "�ساليفا" اخلا�ش ب�"فالت هيلث" على حتليل عينات 
اللعاب مع دعم بالفيديو وال�سوت لأخ�سائيني يوجهون امل�ستخدمني 
نتائج  املنا�سبة، وذلك للح�سول على  والكمية  اللعاب  لختيار عينات 
دقيقة. ويتوفر الختبار الذي ياأتي على �سكل اأنبوب يتم الب�سق فيه، 
جلميع الأعمار ب�سعر 119 دولرا، وهو منا�سب لفح�ش الأ�سخا�ش 
ي�سّلم  بظرف  وياأتي  بكوفيد19-،  الإ�سابة  اأع��را���ش  يعانون  الذين 
ح�سبما  �ساعة،   24 غ�سون  يف  النتيجة  على  ليح�سل  للم�ستخدم، 

ذكرت �سبكة "اأي بي �سي" الأمريكية.
فهو  كوليك�سن"،  هوم  "تي�ست  "اإيفريليويل" وهو  �سركة  اختبار  اأما 
النتيجة  وتقدم  دولرات،   109 ثمنها  يبلغ  اأن��ف،  م�سحة  عن  عبارة 

�ساعة.  48 اإىل  خالل فرتة زمنية ترتاوح بني 24 

ر�سد مواد بال�ستيكية يف م�ستح�سرات جتميل �سهرية
اأن الإج��راءات الطوعية التي  ترى منظمة غرينبي�ش املعنية بالبيئة 
يف  البال�ستيك  ا�ستخدام  ع��ن  للتخلي  اأمل��ان��ي��ا  يف  امل�سنعون  اتخذها 

م�ستح�سرات التجميل لي�ست كافية.
ال��ب��ال���س��ت��ي��ك يف   - امل��ك��ي��اج  "لإزالة  ت��ق��ري��ره��ا  يف  امل��ن��ظ��م��ة  وذك�����رت 
م�ستح�سرات التجميل" ال�سادر اأم�ش الأول الثنني اأنها ر�سدت مواد 
بال�ستيكية يف 502 منتج من اإجمايل 664 منتجاً فح�ستها يف 11 

عالمة جتارية معروفة من م�ستح�سرات التجميل.
املن�سورة  املنتجات  البيانات، فح�ست املنظمة قوائم مكونات  وبح�سب 
من  نوعاً   530 عن  بحثاً  ال�سركات  لهذه  الإلكرتونية  املواقع  على 
البوليمرات، وتبنّي لها اأن هذه املواد موجودة يف %76 من املنتجات. 
دقيقة،  ل��دائ��ن  بها  ي��وج��د  املنتجات  رب��ع  ح���وايل  اأن  املنظمة  وذك���رت 
قابلة  اأو  �سلبة  �سبه  اأو  �سائلة  ���س��ورة  يف  بال�ستيكية  م��واد  وال��ب��اق��ي 
اأحد ع�سر منتجاً  البحث، مت حتليل  للذوبان. ويف مرحلة ثانية من 

يف املخترب على نحو اأكرث تف�سياًل.
ما  غالباً  البال�ستيكية  امل��واد  اأن  النتائج  "تظهر  التقرير:  يف  وج��اء 
اأج�����زاء ح�سا�سة يف  م��ع  ت��ت��الم�����ش  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات  ت�سنيع  ت��دخ��ل يف 
اجل�سم مثل العيون وال�سفاه، وبالتايل ميكن اأن ي�ستن�سقها اأو يبتلعها 
امل�ستهلكون". ومت العثور على اأعلى تركيزات من البال�ستيك يف مكياج 

العيون وملمع ال�سفاه واأحمر ال�سفاه.

متحف هولندي يقدم نفحة من اأم�سرتدام يف القرن الـ17
روائح القرن ال�سابع ع�سر هي مو�سوع معر�ش جديد بعنوان "رائحة 
ماوريت�سهو�ش يف لهاي  األوان" يف متحف  روائ��ح يف   - عابرة  الفن: 

يركز على اآثارها على الفن واحلياة اليومية.
و�سعها  ومت  طويلة  ف��رتة  قبل  اختفت  روائ���ح  ثماين  ت�سكيل  واأع��ي��د 
اأن��ه ل ميكن روؤي��ة فن  اأم��ام الأعمال الفنية، وه��ذا يعني  يف بخاخات 

الع�سر الذهبي فح�سب ولكن اأي�ساً �سمه.
كان "ازدهار" اجلمهورية الهولندية فرتة �سيئة الرائحة: حيث كانت 
القنوات مليئة بالغائط واملخلفات الكيميائية وبقايا املخلفات ناهيك 

عن احليوانات يف املدينة واملهن النتنة مثل دباغة اجللود.
كل  جتلب  ال��ت��ج��ار  �سفن  فكانت  مت��ام��اً.  �سيئاً  الأم���ر  يكن  مل  ول��ك��ن 
اأنواع البهارات "املثرية" مثل القرفة وجوزة الطيب والفلفل الأ�سود 
الروائح  ه��ذه  وام��ت��زج��ت  وال��ت��ب��غ.  وال�����س��اي  ال��ق��ه��وة  مثل  وامل�سهيات 
على متحف:  القائمة  �سوت�ستلن  فان  اأري��ان  وتو�سح  املكان.  اأي�سا يف 
اجلديدة  وال�سفات  الب�سائع  لتلك  مكاناً  عمداً  الر�سامون  "اأعطى 
لإلقاء ال�سوء على التجربة احل�سية". واأرادوا جعل الرائحة مرئية 

واأ�سبحت اللوحات م�سرحاً لالإدراك احل�سي.
متحف ماوريت�سهو�ش مغلق اأمام الزوار حالياً، ولكن من املمكن طلب 
القرن  اإىل  الإن��رتن��ت والقيام برحلة  اأرب��ع روائ��ح عرب  جمموعة من 

ال�سابع ع�سر مبا يف ذلك رائحة القنوات.
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ميامي بيت�ص حتظر التجول 
ب�سبب ح�سود عطلة الربيع

متديد  على  الأمريكية  فلوريدا  بولية  بيت�ش  ميامي  مدينة  ق��ادة  ت  �سوَّ
ال�سيطرة، والتي  قيود الطوارئ ب�سبب ح�سود عطلة الربيع اخلارجة عن 
يعتقد امل�سوؤولون املحليون اأنها تتكون من اأكرث من جمرد طالب جامعيني 

عاديني.
وقرر مفو�سو املدينة احلفاظ على حظر التجول من ال�ساعة 8 م�ساء حتى 
تو�سيل  خ��دم��ات  با�ستثناء  الرتفيهية،  منطقتهم  يف  �سباحا   6 ال�ساعة 

املطاعم.
72 �ساعة،  ب��داأت يوم ال�سبت يف حالة ط��وارئ ملدة  و�ستظل القواعد، التي 

�سارية حتى نهاية ال�سهر، مع احتمال متديدها حتى منت�سف اأبريل.
اأن املدينة نفذت  اأم�ش الأح��د،  اأول  اأول  واأعلن م�سوؤولون يف ميامي بيت�ش 
املوقوفني من  واأن نحو ن�سف  اعتقال منذ فرباير،  األف عملية  اأكرث من 
خارج الولية، وقد اأدى تدفق الزائرين الكثيف اإىل زيادة حالت التعامل 

مع احل�سود.
اأن��واع احل�سود،  اإن  قال  اأغيال،  راوؤول  دان غيلرب، ومديرها  املدينة،  عمدة 
من  مكونة  لي�ست  فلوريدا،  بجنوب  ال�سهرية  الوجهة  اإىل  ت��واف��دت  التي 

الطالب العاديني يف �سن الدرا�سة الذين اعتاد امل�سوؤولون على روؤيتهم.
واأو�سح غيلرب اأنه ل يرى هذا نوعا من اإج��ازات الربيع، "لأنني ل اأعتقد 
اأماكن قليلة جدا مفتوحة  اأن هناك  اأن هوؤلء طالب جامعيون"، م�سيفا 

للتنزه خالل عطلة الربيع يف املدار�ش واجلامعات.

حماكمة مدراء �سابقني يف 
اإيكيا بتهمة التج�س�ص

انطلقت اأمام الق�ساء الفرن�سي حماكمة 
ثالثة مدراء �سابقني يف متاجر "اإيكيا" 
اإىل �سرطيني ورئي�ش  اإ�سافة  يف فرن�سا، 
�سركة خا�سة للحرا�سة، بتهمة التج�س�ش 
الفرن�سي  ال����ف����رع  يف  م���وظ���ف���ني  ع���ل���ى 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال�����س��وي��دي��ة ال��ع��م��الق��ة يف 
الق�سية،  ه����ذه  ويف  ال���ت���اأث���ي���ث.  جم����ال 
"اإيكيا" ك�سخ�ش معنوي ممثلة  ُتالَحق 
كارين  واملالية  العامة  مبديرتها  قانوناً 
ه��اف��ا���ش، وه���ي ت���واج���ه اح��ت��م��ال فر�ش 

غرامة ت�سل اإىل 3،75 ماليني يورو.
كذلك ُيحاَكم خم�سة ع�سر �سخ�سا بينهم 
ال�سرطة  يف  وع��ن��ا���س��ر  م��ت��اج��ر  م���دي���رو 
املدير  بينهم  م��ن  ���س��اب��ق��ون  وم���دي���رون 
�ستيفان  فرن�سا  يف  للمجموعة  ال�سابق 
 )2015-2010( ف���ان���وف���ريب���ي���ك���ي 
وخ��ل��ف��ه ج���ان ل���وي ب��اي��و ال��ل��ذان ح�سرا 
بدء املحاكمة اأمام حمكمة فر�ساي قرب 
كانار  "لو  جم��ل��ة  ك�سفت  وق���د  ب��اري�����ش. 
اأن�سينيه" ال�ساخرة وموقع "ميديابارت" 
الإخباري �سنة 2012 عن الق�سية التي 
ن��ق��اب��ة وهزت  م��ن  ���س��ك��وى  ب��ع��د  انطلقت 
"اإيكيا" يف فرن�سا ودفعتها لطرد  اأرك��ان 

اأربعة م�سوؤولني رفيعي امل�ستوى.

جمموعة من الأن�سطة الرتفيهية 
تعزز حمايتك من اخلرف �ص 23

م�سروبات يحذر من 
تناولها اأثناء فرتة احلمل

على  يجب  والأع�����س��اب  امل�سروبات  م��ن  جمموعة  هناك 
امل������راأة  احل���وام���ل الب��ت��ع��اد ع��ن��ه��ا اأث���ن���اء ف���رتة احلمل 
اإىل  ت�سل  قد  م�ساعفات  اإىل  منها  بع�ش  ي��وؤدي  ،حيث 
امل�سروبات خطورة  تلك  اأك��رث  ومن   ، والإجهاد  النزيف 
على احلامل هي القرقة ، وتعد القرقة من امل�سروبات 
املمنوعة طيلة فرتة احلمل ولكن ين�سح بتناولها اآخر 

ال�سهر التا�سع لت�ساعد على الولدة الطبيعبة .
وم���ن امل�����س��روب��ات امل��م��ن��وع��ة اأي�����س��ا خ���الل ف���رتة احلمل 
للرحم  من�سطا  ي��ع��د  منها  ك��ال  لأن  واحل��ل��ب��ة  ال��ن��ع��ن��اع 
ال�سهور  يف  خا�سة  للحامل  تناولها  من  يحذر  لذلك   ،
املياه  �سرب  عن  احلامل  متتنع  اأن  يف�سل  ،كما  الأوىل 
الغازية نظرا لالأ�سرار التي تنتج عنها لزيادتها للوزن 
وت�سبب  الكال�سيوم  امت�سا�ش  نق�ش  اإىل  ت��وؤدي  ولأنها 

ه�سا�سة العظام .

الأمرا�ش  ق�سم  م��دي��ر  ك��ن��وب،  ك��ارل-ك��ري�����س��ت��ي��ان  وي��ق��ول 
مبدينة  ���س��ان-ج��ورج  م�ست�سفى  يف  والع�سلية  الع�سبية 
باحلركة  املرتبطة  الت�سنجات  هذه  اإن  الأملانية،  هامبورغ 
اأو تلف بها.  الأع�ساب  اإ�سارة على وجود ا�سطراب يف  هي 
اأع�ساب يتوجب عليه فح�سها واإجراء  اأنه كطبيب  ويرى 
وجود  احتمال  م��ن  للتحقق  اإ�سافية  كهربائية  قيا�سات 
الأمرا�ش  ق�سم  م��دي��ر  وي�����س��ي��ف  خ��ل��ف��ه��ا.  م��ر���ش حم���دد 
املنت�سرة  الأم��را���ش  بع�ش  اأن  كنوب  والع�سلية  الع�سبية 
ال�سكري  اأو مر�ش  ال��دم  كارتفاع �سغط  وا�سع  نطاق  على 
ميكن  ب��اأدوي��ة  ُتعالج  للدهون  الغذائي  التمثيل  ارتفاع  اأو 
اأ�سباب  الع�سلي  وللت�سنج  الع�سالت.  ت�سنج  يف  تت�سبب  اأن 
نف�ش  يف  ال��ب��ق��اء  اأو  الع�سلي  ك��الإج��ه��اد  اأخ����رى،  م��ت��ع��ددة 
اأن نق�ش تدفق الدم نتيجة  الو�سعية لفرتة طويلة. كما 
�سيق الأوعية الدموية وعدم ح�سول الع�سالت على كمية 
كافية من الدم يوؤدي اإىل ا�سطراب يف الع�سالت وت�سنجها. 
واأي�سا اأمرا�ش املناعة الذاتية كالتهاب املفا�سل اأو مر�ش 
وتوؤدي  الأع�ساب  تهيِّج  اأن  ميكن  اأمرا�ش  كلها  ال�سكري، 
و�سامل  فعال  ع��الج  لغياب  ونظرا  الع�سالت.  ت�سنج  اإىل 
يعتمد  اأن  �سخ�ش  ك��ل  على  ينبغي  الع�سالت  لت�سنجات 
طريقة خا�سة للتغلب على الت�سنج. فيمكن مثال ال�سغط 
اأح�سن  ويف  الت�سنج،  يختفي  حتى  الع�سالت  على  ب��ق��وة 
موا�سلة  يجب  اأ�سوئها  ويف  ف���ورا،  ذل��ك  ي��ح��دث  الأح����وال 
الذي  ال�سريع  احل��ل  اأم��ا  الت�سنج.  يختفي  حتى  ال�سغط 
املغنيزيوم،  امل�سابني جرعات  اإعطاء  الأطباء فهو  يعتمده 

ما يخف�ش من ح�سا�سية الأع�ساب.

التف�سري العلمي
القفز  اإىل  دفعك  الع�سالت  م��وؤمل يف  ل�سّد  تعر�ست  رمب��ا 
قليل،  بعد  ال�سّد  ه��ذا  ي��زول  ق��د  �سدته.  م��ن  ال�سرير  م��ن 
من  الع�سالت  ف�سّد  امل�سكلة.  انتهاء  يعني  ل  زوال��ه  ولكن 

املمكن اأن يكون موؤ�سرا على الإ�سابة باأمرا�ش اأخرى.
البع�ش  وت��دف��ع  اإن����ذار  ���س��اب��ق  ب���دون  الت�سنج  اآلم  تظهر 
الريا�سية.  متريناتهم  لقطع  اأو  النوم  من  لال�ستيقاظ 
اأن  املمكن  م��ن  اجل�سم  ع�سالت  جميع  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م 
هي  وال�ساق  ال��ق��دم  ع�سالت  اأن  اإل  ت�سنج،  بحالة  ت�ساب 
الأكرث عر�سة لذلك. وظهور حالة الت�سنج ب�سكل متكرر 

يجعل الأمر ملفتا وهنا ينبغي التوجه اإىل الطبيب.
نهايات  ب���اأن  الع�سالت  ت�سنجات  ح��ال��ة  الأط��ب��اء  ويف�سر 
الألياف الع�سبية يف الع�سالت تكون ن�سيطة ب�سكل زائد. 
وعندما ي�سل التحفيز عرب الأع�ساب اإىل الع�سالت تكون 
ا�ستجابة الأع�ساب لدى هوؤلء الأ�سخا�ش اأكرث �سدة من 

املعتاد. ما يوؤدي اإىل ت�سنج الع�سالت.
الأطباء  على  يتوجب  وال�سديدة  املتكررة  الت�سنجات  ويف 
ي��ك��ون وراء ذلك  اأن  امل��م��ك��ن  اإذ م��ن  ال�����س��ب��ب.  ال��ب��ح��ث ع��ن 
الع�سلي  الت�سنج  يظهر  عندما  وخا�سة  اأخ���رى،  اأم��را���ش 

للطبيب  ووفقا  احلركة.  اأثناء 
دي������������رك ت�������س���ي�������س���ن���ك، 

م�سكلة  م�سببات  ف��اإن  الع�سبية،  الفيزيولوجيا  اأخ�سائي 
ت�سنج الع�سالت متنوعة جدا، اإذ يعود بع�سها اإىل النزلق 
اأو ب�سبب اعتالل  ال�سوكية  القناة  اأولت�سيق يف  الغ�سرويف 
الذاتية  امل��ن��اع��ة  اأم���را����ش  ت�سبب  ك��م��ا  امل��ت��ع��دد،  الأع�����س��اب 
اأو ال�سكري ت�سنجا يف  مثل التهاب املفا�سل الروماتويدي 
و�سريعة  احل�سا�سية  عالية  الأع�ساب  جتعل  اإذ  الع�سالت، 
التي  الأدوي����ة  بع�ش  دور  ن�سيان  ع��دم  وي��ج��ب  ال���س��ت��ث��ارة. 
اأدوي����ة  م��ث��ل  ال��ع�����س��الت،  يف  ت�سنجا  الأخ�����رى  ه��ي  ت�سبب 

ال�سرطان وارتفاع �سغط الدم وال�سكري.
ورغم تنوع الأ�سباب، اإل اأن عالج ت�سنج الع�سالت متماثل 

دوم����ا، واخل��ط��وة الأوىل ت��ك��ون ت��ن��اول ج��رع��ة ع��ال��ي��ة من 
املغنيزيوم، فاملعادن ت�سمن حتفيز الأع�ساب ب�سرعة اأقل.

ويف اأملانيا يحاول الأطباء معاجلة ت�سنج الع�سالت باأدوية 
نتائج  "حققنا  ت�سي�سنك:  الطبيب  يوؤكد  ح�سبما  اأخ��رى، 
اأولية جيدة باأدوية خم�س�سة اأ�سا�سا لعالج ال�سرع، واأدوية 

م�ستخدمة يف عالج م�سكلة عدم انتظام �سربات القلب".
وحتى الآن ل يوجد عالج فعال لت�سنج الع�سالت، وي�سعى 
كل �سخ�ش للتخل�ش من هذه امل�سكلة بطريقته اخلا�سة، 
فبينما يلجاأ البع�ش لركوب الدراجة لتقوية ع�سالتهم، 
تزول  اأن  اإىل  ال��ع�����س��الت  ع��ل��ى  ب��ال�����س��غ��ط  اآخ�����رون  ي��ق��وم 

الت�سنجات.

املهمة امل�ستحيلة.. اإنقاذ 20 
كلبا من في�سانات �سيدين

اأنقذت اأجهزة الطوارئ الأ�سرتالية 
20 كلبا من مياه في�سانات اآخذة 
ملاأوى  ت��ه��دي��دا  مثلت  الرت���ف���اع  يف 
�سمال  �سواحي  اإح��دى  يف  للكالب 
غرب �سيدين اأم�ش الأول الثنني.

ك�����ان اأ�����س����ح����اب ال����ك����الب غ������ادروا 
ب�����س��ح��ب��ة ع�����دد م����ن احل���ي���وان���ات 
بالإجالء  تعليمات  تلقوا  عندما 
لكنهم ا�سطروا لالت�سال باأجهزة 
ال����ط����وارئ مل�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى نقل 

احليوانات املتبقية.
داخل  م��ن  النباح  اأ���س��وات  وتعالت 
املياه جزئيا  ال��ذي غمرته  امل���اأوى، 
م��ع اق���رتاب اأف���راد الإن��ق��اذ منه يف 

قوارب طافية.
ت�سمل  ال���ت���ي  ال����ك����الب،  وُو����س���ع���ت 
نوعي املالينو البلجيكي وال�سيربد 
لنقل  �����س����ن����ادي����ق  يف  الأمل��������������اين، 
احل���ي���وان���ات ث���م يف ق������وارب جرى 
ربطها ببع�سها البع�ش خا�ست يف 
اإىل  و�سلت  الفي�سانات حتى  مياه 

بر الأمان.
وق���ال���ت ����س���ارون ال��ت��ي ت��ق��وم على 
ال��ك��الب وتتوىل  ت��رب��ي��ة وت���دري���ب 
ت�سغيل املاأوى الذي يقع يف �ساحية 
ل��ن��دن��دي��ري ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و 50 
غ���رب���ي و�سط  ���س��م��ال  ك��ي��ل��وم��رتا 
حيواناتنا  اأن  "طاملا  ����س���ي���دين: 
ما  كل  هو  فهذا  بخري  وموظفينا 
اآخ��ر ميكن  �سيء  واأي  ب�ساأنه  نهتم 
بذكر  ���س��ارون  واكتفت  تعوي�سه"، 

ا�سمها الأول.

تكرمي املمثلة 
جان�سو ديري

ال��رتك��ي��ة  جان�سو  النجمة  ُك��ّرم��ت 
التمثيلية  م�سريتها  ع��ل��ى  دي���ري  
وج����ه����وده����ا ب��ت��ح�����س��ني ال�����درام�����ا 
التمثيلية  وق����درات����ه����ا  ال���رتك���ي���ة 
امل���م���ي���زة، وذل�����ك م���ن ق��ب��ل اإح����دى 

اجلامعات ال�سهرية يف تركيا.
اإعالم تركية  اأف��ادت و�سائل  وكانت 
من  "اأمي"  ال��رتك��ي  امل�سل�سل  اأن 
بطولة جان�سو ديري، وهو مقتب�ش 
 "Mother" م�����س��ل�����س��ل  م�����ن 
الياباين، عر�ش على قناة يابانية، 
وبذلك �سيكون اأول م�سل�سل تركي 

يعر�ش يف اليابان.
ديري  ج��ان�����س��و  اأن  ذك����ره  اجل��دي��ر 
انتقاد  ر����س���ال���ة  م����وؤخ����را  وّج����ه����ت 
دفعهم  ب�����س��ب��ب  ت���رك���ي���ا  مل��ن��ت��ج��ي 
اأكرث  ال�سباب  للممثلني  الأم����وال 
اأن  اإىل  م�������س���رية  امل���م���ث���الت،  م����ن 
امل�سل�سالت من املمكن اأن حتملهّن 
ال�ستعانة  دون  لوحدهّن  ممثالت 

مبمثل.

الت�سنج الع�سلي ـ اأ�سبابه وطرق التغلب عليه!
من منا مل ي�ستيقظ ليال من �سدة االآالم يف الع�سالت. فالت�سنج الع�سلي اأمر �سائع ميكن 

للت�سنج وكيف  االأ�سباب احلقيقية  ما  لكن  اأو يدوم الأيام،  لدقائق  ي�ستمر  اأن 
يح�سل  ال  وم�ؤملا  مفاجئا  حدثا  الع�سالت  ت�سنج  ُيعدُّ  عالجه؟  ميكن 
اأثناء اال�سرتاحة فقط بل وخالل احلركة اأي�سا، وميكن اأن يظهر على 

اأ�سكال متعددة كت�سنجات يف الظهر اأو ت�سنج يف بطن ال�ساق واأحيانا يف 
االأ�سابع ويف الرقبة وه� ما ي�ؤثر على الن�ساط اجل�سدي.

واإذا كانت اإ�سابة البع�ض بالت�سنج الع�سلي امل�ساحب بتقل�سات اأمرا ماأل�فا، فاإن 
تكرر الت�سنج وبدرجة ق�ية ميكن اأن يك�ن عالمة على وج�د �سغط على الع�سب. 
ويحدث ال�سغط عند خروج الع�سب من النخاع احل��سي مما ي�سبب اآالما تنتهي 

بت�سنج الع�سالت. وتتفاقم هذه االآالم اأثناء امل�سي اأو اأي ن�ساط ع�سلي اآخر.
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�ش�ؤون حملية
حتت رعاية �سيف بن زايد اآل نهيان

موزة بنت طحنون ت�ستعر�ص بحثًا علميًا يف معر�ص واجهة التعليم وموؤمتر �سباب ال�سرق الأو�سط

يف حما�سرة بعن�ان  الطفل .... الهدف وال��سيلة وبينهما احلياة

�سما بنت حممد بن خالد  تطلق حملـــة الوقاية من العنف الرمزي وقاية مل�ستقبل الوطن

مب�ساركة اأكرث من 70 باحثا من طالب اجلامعة

اجلامعة الربيطانية يف دبي تنظم املوؤمتر اخلام�ص لأبحاث الدكتوراة

زايد للثقافة الإ�سالمية ت�سعد موظفيها بباقة من املبادرات

•• اأبوظبي- الفجر

الدكتورة  الأ���س��ت��اذة  ال�سيخة  �سمو  اأك���دت 
نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  بنت  م��وزة 
ورئي�سة  اأبوظبي  بجامعة  الإدارة  اأ�ستاذ 
الأعمال  اإدارة  لكلية  ال�ست�ساري  املجل�ش 
التعليم  واجهة  معر�ش  خالل  باجلامعة 
وموؤمتر �سباب ال�سرق الأو�سط يف ن�سخته 
الفريق  رع��اي��ة  حت��ت  يقام  ال��ذي  ال�سابعة 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان، نائب 
الداخلية،  وزي��ر  ال����وزراء،  جمل�ش  رئي�ش 
والدرا�سات  البحوث  تكثيف  �سرورة  على 
ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ال���رتب���ة ودرا�����س����ة الأث�����ار 
املرتتبة على الكميات الهائلة التي جرى 
ا�ستخدامها من معقمات ومطهرات خالل 
اجلائحة  قد توؤثر على الرتبة من خالل 
بالإ�سافة  مكوناتها،  حمو�سة  درجة  رفع 
اإىل اإمكانية و�سولها اإىل حمطات معاجلة 
مياه ال�سرف ال�سحي وقنوات الري، مما 
قد يوؤدي اإىل التاأثري على الكائنات احلية 

الدقيقة.
ج�����اء ذل�����ك م����ن خ�����الل م�������س���روع بحثي 
"ال�سرتاتيجيات  ع��ن��وان  حت��ت  م�سرتك 
عن  الناجمة  النفايات  لإدارة  امل�ستدامة 
عر�ش  كوفيد19-"والذي  ج���ائ���ح���ة 
كل  �سموها  عن  نيابة  وتو�سياته  نتائجه 
الأ�ستاذة  ف��اروق،  �سريين  الربفي�سور  من 
اأبوظبي  جامعة  يف  الأع��م��ال  اإدارة  بكلية 

والربفي�سور اإيفان باليولوجو�ش، الأ�ستاذ 
اأبوظبي الذين  بكلية الهند�سة يف جامعة 
تطوير  يف  ���س��م��وه��ا  ج���ان���ب  اإىل  ����س���ارك���ا 

امل�سروع البحثي.  
واأو�ست �سموها بتقييم الإمكانات املتاحة 
الناجمة  ال�سلبة  النفايات  اإدارة  لتقنيات 
عن جائحة كوفيد19-، وحتديد العوامل 
ال��ت��ي ت�����س��اع��د يف ان��ت��ق��ال ال��ف��ريو���ش عن 
م�سرية  والرتبة،  النفايات  مكبات  طريق 
لإدارة  امل��ق��رتح��ة  احل���ل���ول  م���ن  ع���دد  اإىل 
كوفيد- جائحة  خ��الل  ال�سلبة  النفايات 
19 وغريها من الأوبئة التي قد ي�سهدها 

العامل يف امل�ستقبل -ل قدر اهلل. 
واأ�سادت �سموها يف  املوؤمتر باعتباره من�سة 
رائدة جتمع بني خمتلف اأ�سحاب امل�سلحة 

التي  اجل��ه��ود  مثمنة  التعليم،  ق��ط��اع  يف 
ال�سوء  لت�سليط  الداخلية  وزارة  تبذلها 
الأ�سا�سية  ال��رك��ائ��ز  ك��اأح��د  التعليم  ع��ل��ى 
املجتمعات  ت���ق���دم  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ق��وم��ه��ا  ال���ت���ي 

وازدهارها. 
باليولوجو�ش  اإيفان  الربفي�سور  واأو�سح 
الرتفاع الكبري يف حجم النفايات ال�سلبة 
ال�سني  اأن  اإىل  م�����س��رياً  اجل��ائ��ح��ة  خ���الل 
على  للكمامات  منتج  اأك��رب  تعترب  وال��ت��ي 
م�ستوى العامل قد رفعت طاقتها الإنتاجية 
ع�سرة اأ�سعاف خالل اجلائحة وبلغ الإنتاج 
كمامة،  مليون   100 م��ن  اأك���رث  اليومي 
فيما قدرت الأبحاث ال�ستخدام ال�سهري 
مليار كمامة  عاملياً للكمامات بنحو 129 
وهو ما ي�ساعف حجم النفايات ال�سلبة. 
والتي  البال�ستيكية  بالعبوات  وباملقارنة 
43 مليار عبوة �سهرياً ويعاد  تقدر بنحو 
اإعادة  يتم  مل  منها،   25% نحو  ت��دوي��ر 
ت���دوي���ر ال��ك��م��ام��ات خ���الل اجل��ائ��ح��ة ومت 

التخل�ش منها كنفايات ال�سلبة.  
ال���ب���ح���ث يف جملة  ه������ذا  ن�������س���ر  و����س���ي���ت���م 
"اجليوتقنيات  ع������امل������ي������ة  دوري����������������ة 
 Environmental ال���ب���ي���ئ���ي���ة 
اأرق����ى  اإح������دى   ،"  Geotechnics
للمعهد  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  امل���ج���الت 
عامل  ذات  املدنيني  للمهند�سني  ال���دويل 
تاأثري 1.621، والذي اأتي �سمن الورقة 
"املمار�سات  ع��ن��وان  حتمل  التي  البحثية 

اأجل  من  امل�ستدامة  البيئية  اجليوتقنية 
تاأليفها  يف  �سارك  التي  اأخ�سر"  اقت�ساد 
كل من �سمو ال�سيخة الدكتورة موزة بنت 
طحنون بن حممد اآل نهيان، والربفي�سور 
����س���ريي���ن ف��������اروق، وال���ربف���ي�������س���ور اإي���ف���ان 
اإىل  اأب��وظ��ب��ي،  جامعة  م��ن  باليولوجو�ش 
من  مرموقة  جامعات  من  اأ�ساتذة  جانب 
�سنغافورة  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات 
الربتغال،  ا�سكتلندا،  فرن�سا،  �سوي�سرا،   ،
الت�سيك  ب���ول���ن���دا،  اإي���ط���ال���ي���ا،  اأي����رل����ن����دا، 

والهند.
وميثل دعم البحث العلمي اأولوية بالن�سبة 
ل�سرتاتيجيتها  ترجمة  اأبوظبي  جلامعة 
امل�ستوى  التناف�سية على  الأبحاث  يف دعم 
املحلي والعاملي حيث تلتزم بت�سجيع ودعم 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وت��ط��ب��ي��ق اأرق����ى معايري 
ال��ع��ل��م��ي والب��ت��ك��ار مب��ا يتما�سى  ال��ب��ح��ث 
اأطلقت  وق��د   ،2030 اأبوظبي  روؤي���ة  م��ع 
الهادفة  امل����ب����ادرات  م���ن  ع�����دداً  اجل��ام��ع��ة 
املنطقة  يف  ال��ب��ح��ث��ي��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا  لتح�سني 
الرامية  الإم���ارات  روؤي��ة  مع  يتما�سى  مبا 

لتحقيق اقت�ساد قائم على املعرفة.
وكجزء من ا�سرتاتيجيتها البحثية، ركزت 
جامعة اأبوظبي على �سبل التعاون الدويل 
امل��ع��روف��ة ببحوثها  اأب����رز اجل��ام��ع��ات  م��ع 
ال��ب��ح��ث العلمي  ال��ه��ام��ة ودم����ج  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ع���ل���ى خمتلف  ال��ت��دري�����س��ي��ة  ب��امل��ن��ظ��وم��ة 
امل�ستويات وقد �سهدت املخرجات البحثية 
ملحوظاً  ارت����ف����اع����اً  اأب���وظ���ب���ي  جل���ام���ع���ة 
الأعوام  على مدى  �سنوياً   33% مبعدل 
اخلم�سة املا�سية، وذلك وفق تقرير موؤ�سر 
البيانات  ق��واع��د  اأه���م  اأح���د  "�سكوب�ش"، 
بالبحوث  واملتخ�س�سة  ع��امل��ي��اً  امل��ع��روف��ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة.  وي�����س��ه��د امل���ع���ر����ش وامل���وؤمت���ر 
اأكرث  م�����س��ارك��ة  م��ار���ش  و23   22 ي��وم��ي 
من  ونخبة  تعليمية،  موؤ�س�سة   150 من 
اأف�سل اجلامعات الدولية واملحلية، موفراً 
موؤ�س�ساتها  ل��ت��ق��دمي  ف��ري��دة  ف��ر���س��ة  ل��ه��ا 
وبراجمها الدرا�سية وغريها من اخلدمات 
األف   15 من  لأك��رث  التعليمية  وامل�سارات 
واملتعلمني  اأم��ور،  واأولياء  وطالبة،  طالب 
العايل  التعليم  والدار�سني يف  الكبار،  من 

من ماج�ستري، ودكتوراة.

•• العني - الفجر 

اأط��ل��ق��ت ال�����س��ي��خ��ة ال���دك���ت���ورة ���س��م��ا بنت 
حممد بن خالد اآل نهيان رئي�ش جمل�ش 
خالد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات  اإدارة 
حمل���ة  والتعليمية  الثقافية  ن��ه��ي��ان  اآل 
وقاية  ال���رم���زي؛  ال��ع��ن��ف  م��ن  "الوقاية 
حما�سرة  يف  وذل����ك  الوطن"،  مل�ستقبل 
والو�سيلة  ال��ه��دف   .... "الطفل  ب��ع��ن��وان 
دائ���رة  نظمتها  ال��ت��ي  احلياة"  وب��ي��ن��ه��م��ا 
اأب���وظ���ب���ي وذلك   - وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 

احتفاًء بيوم الطفل الإماراتي
ترحيبية  ب��ك��ل��م��ة  امل���ح���ا����س���رة  ا���س��ت��ه��ل��ت 
را����س���د احل�ساين  ن�����وال  ����س���ع���ادة  األ��ق��ت��ه��ا 
ال�سرتاتيجية  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
والتخطيط يف دائرة الثقافة وال�سياحة - 
اأبوظبي، جاء فيها: "نحن فخورون جداً 
بنت  �سما  الدكتورة  ال�سيخة  با�ست�سافة 
حممد بن خالد اآل نهيان رئي�ش جمل�ش 
اإدارة موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل 
من  متثله  ملا  والتعليمية  الثقافية  نهيان 
قامة ثقافية وطنية مواظبة على حتفيز 
واأهمية  الثقافة  ب��دور  املجتمعي  ال��وع��ي 
ال���ق���راءة وع��ام��ل��ًة ع��رب م���ب���ادراٍت ريادية 
عديدة، على تر�سيخ قيم احلوار والتالقي 
والفكر اجلامع بني احلداثة والأ�سالة يف 
ونتعلم منه.  ب��ه  ن��ق��ت��دي  اإب���داع���ي  م��زي��ج 
ك��اف��ة املجالت  ل��ه��ا ج��ه��وده��ا يف  ون�����س��ك��ر 
لإطالقها  و����س���ع���داء  ل��ل��ط��ف��ل،  ال���داع���م���ة 
الرمزي،  ال��ع��ن��ف  م���ن  "الوقاية  ح��م��ل��ة 
وقاية مل�ستقبل الوطن"، لإميانها بالدور 

الذي يلعبه الطفل كمرتكز اأ�سا�سي يجب 
اأف�سل من  لبناء جمتمع  اأن نعتمد عليه 

اأجل امل�ستقبل". 
حما�سرتها  �سما  د.  ال�سيخة  قدمت  ث��م 
والتي جاء فيها   ياأتي يوم اخلام�ش ع�سر 
بالأطفال  من مار�ش يف كل عام لنحتفي 
ون���رف���ع ���س��ور ال��ط��ف��ل الإم����ارات����ي يف كل 
التوا�سل  و�سبكات  الإلكرتونية  املن�سات 
الجتماعي ونظل نحن الكبار نعي�ش هذه 
يراقبنا  والطفل  �سديد  ب�سخب  الأج��واء 
ويحاول اأن يفهم ملاذا يف هذا اليوم بالذات 
نحتفي به؟ وملاذا ل جند كل هذه الأجواء 

الحتفالية كل يوم على مدار العام؟
واأ�سافت باأن اأبناءنا هم ر�سالة للم�ستقبل 
 ، الر�سالة  ه��ذه  كتابة  يف  نبدع  اأن  وعلينا 
واأن اإجناب طفل هو الهدف الذي ت�سعى 
اإل���ي���ه ال��ب�����س��ري��ة م���ن اأج����ل احل���ف���اظ على 

الوجود الإن�ساين
وحني  والتعليم  للرتبية  هدفا  فالطفل 

مل�ستقبل  و�سيلة  اإىل  الطفل  يتحول  يكرب 
املجتمع عرب جناحه  وبني نقطتي الهدف 

والو�سيلة يعي�ش الطفل حياته الأوىل.
واأ�سارت اإىل اإ�سكالية تعر�ش الطفل للعنف 
تعر�ش  واإن  الأوىل  ح��ي��ات��ه  م���راح���ل  يف 
الأطفال للعنف خالل املراحل الأوىل من 
الإن�سانية  القيم  لكل  حتطيم  لهو  العمر 
التي نزرعها فيهم .. عندما ُيعّر�ش الأهل 
بيدهم  يهدمون  فاإنهم  للعنف  اأب��ن��اءه��م  
واأ�سارت  اليمنى.  يدهم  بنتُه  ما  الي�سرى 
الأطفال  ي��واج��ه  ق��ائ��ل��ة  ال��رم��زي  للعنف 
 .. امل��در���س��ة  يف  اأو  البيت  يف  العنف  اأزم���ة 
وال��ع��ن��ف اجل�����س��دي مي��ك��ن ال��ت��ع��رف على 
اأثاره ب�سرعة وعالجه اأما العنف الرمزي 
تظل  اآث�����اره  لأن  احلقيقية  الأزم�����ة  ف��ه��و 
الروح  تخد�ش  فهي  اجللد  خمتبئة حتت 
اإىل حدوث  وت���وؤدي  الطفل  ل��دى  والعقل 
النهاية  ويف  و�سلوكية  نف�سية  ا�سطرابات 
و  ال�سخ�سية  م�سطرب  ال��ط��ف��ل  ي�سبح 

يتحول اإىل �ساب فاقد لالتزان. اإن الآثار 
ال��ت��ي ت��رتت��ب ع��ل��ى ال��ع��ن��ف اجل�����س��دي قد 
ب��ع��الج اجل����روح والآث����ار  تنتهي ظ��اه��ري��اً 
ترتتب  التي  النف�سية  الآث��ار  لكن  املادية 
على العنف الرمزي هي اآثار جند �سعوبة 
لذلك  و  اآثارها  كبرية يف عالجها وحمو 
اإن الطريقة الوحيدة لتفادي تلك الآثار 
التي يخلفها العنف الرمزي هو: الوعي.

حتت  توعوية  حملة  اإط��الق  عن  واأعلنت 
الرمزي  ال��ع��ن��ف  م���ن  "الوقاية  ع���ن���وان 
وقاية مل�ستقبل الوطن" وذلك من خالل 
م��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن خ��ال��د اآل 

للتعريف  وال��ث��ق��اف��ي��ة  التعليمية  ن��ه��ي��ان 
بالعنف الرمزي واآثاره وماهيته.

ودعت كافة املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 
احلملة  ه��دف  حتقيق  اأج��ل  م��ن  للتعاون 
وه��و ال��ت��وازن ال��ك��ام��ل لأب��ن��ائ��ن��ا و حماية 
ح��ي��ات��ه��م م��ا ب��ني ن��ق��ط��ة ال��ه��دف ونقطة 
جناحاً  اأك��رث  م�ستقبل  اأج��ل  من  الو�سيلة 
لنا كمجتمع  و  ك��اأف��راد  لهم  ا���س��ت��ق��راراً  و 
اإماراتي يقدم للح�سارة الإن�سانية مناذجا 
ح�سارة  �سناعة  لكيفية  وحقيقية  فعالة 
ب�سرية متوازنة من خالل �سناعة اأجيال 

خالية من اآثار العنف بكل اأ�سكاله.

•• دبي – الفجر

نظمت اجلامعة الربيطانية يف دبي موؤمترها 
اخل��ام�����ش لأب���ح���اث ال���دك���ت���وراة وذل����ك عرب 
الإنرتنت. وقد قدم اأكرث من 70 باحثا من 
طالب اجلامعة الربيطانية يف دبي اأعمالهم 
كالرتبية،  املختلفة  امل��وا���س��ي��ع  يف  البحثية 
ت�سني  البلوك  تقنية  املالية،  العلوم  الإدارة، 
، ال����س���ت���دام���ة، ع���ل���وم احل���ا����س���وب والأم������ن 
الإلكرتوين، وقد قدم الطالب اأبحاثهم من 
خالل عدة جل�سات تراأ�سها اأ�ساتذة اجلامعة.
ال�سام�سي  عبداهلل  الربوفي�سور  رح��ب  وق��د 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ب��امل�����س��ارك��ني و����س���دد على 
ت���ب���ادل ونقل  ال��ف��ع��ال��ي��ات يف  ه����ذه  اأه���م���ي���ة 

ب���ني الطالب  ال��ت��ف��اع��ل  امل��ع��رف��ة وحت�����س��ني 
والأك���ادمي���ي���ني. وي���ه���دف ه���ذا امل���وؤمت���ر اإىل 
العليا  ال���درا����س���ات  ل���ط���الب  م��ن�����س��ة  اإي���ج���اد 
الآراء  وتبادل  بينهم،  اأبحاثهم فيما  مل�ساركة 
واملقرتحات الأكادميية ويوفر كذلك فر�سة 
وللتعارف املهني. كما ان هذا املوؤمتر ح�سل 
على ال��دع��م م��ن قبل ���س��رك��اء اجل��ام��ع��ة من  
كان  حيث  املرموقة  الربيطانية  اجلامعات 
احلدث  يف  الرئي�سيني  املتحدثني  ب��ني  م��ن 
جامعة  و  اإدن���ربة  جامعة  ك��ل  م��ن  م�ساركني 

جال�سكو و جامعة مان�س�سرت.
وقد حتدث الربوفي�سور نيل روبرت�سون من 
اإدن��ربة عن مركز تخفي�ش الكربون  جامعة 
بال�سراكة مع اجلامعة  تاأ�سي�سه  �سيتم  الذي 

الربوفي�سور  قام  بينما  دبي.  الربيطانية يف 
بول جار�سايد من جامعة جال�سكو بت�سليط 
ال�����س��وء ع��ل��ى ج��ان��ب ال��ت��ع��اون ال��ب��ح��ث��ي بني 
بينما   ، امل�ستقبلية  وال��ف��ر���ش  اجل��ام��ع��ت��ني 
حت����دث ال���دك���ت���ور ري���ت�������س���ارد ك���ريك���ه���ام من 
املحققة  الإجن����ازات  ع��ن  مان�س�سرت  جامعة 
ومن  بريطانيا.  يف  اإك�ش  امل�سروع  مبادرة  يف 
ج��ه��ت��ه ق����ال ال���دك���ت���ور خ���ال���د امل������ري، عميد 
 " دب��ي  يف  الربيطانية  اجل��ام��ع��ة  يف  البحث 
املوؤمتر  ه��ذا  لتنظيم  ج��دا  متحم�سون  نحن 
زمام  واأخ��ذ  امل�ساركة  على  الطالب  ون�سجع 
امل����ب����ادرة ح��ي��ث ي���وف���ر ه����ذا امل���وؤمت���ر من�سة 
مهمة لهم مل�ساركة نتائج اأبحاثهم ولتح�سني 
مبنية  كجامعة  ونحن  البحثية.  مهاراتهم 

ع��ل��ى ال��ب��ح��ث م��ل��ت��زم��ون اأي�����س��ا ب��روؤي��ة دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��ال��و���س��ول اإىل 
�سمن  املوؤمتر  ه��ذا  وياأتي   ، معريف   اقت�ساد 
املعرفة  ن�سر  ي�ساعدنا يف  الإط��ار حيث   هذا 
من خالل الأبحاث املنجزة من قبل طالبنا 
وتوفر  ه��ذا   ." التدري�سية  هيئتنا  واأع�����س��اء 
اجلامعة الربيطانية يف دبي برامج دكتوراة 
يف  ب��راجم��ه��ا  وتغطي  خمتلفة،  وماج�ستري 
الدكتوراة �ستة جمالت هي : الرتبية، اإدارة 
امل�ساريع، اإدارة الأعمال، العمارة وال�ستدامة 
وقانون  احلا�سوب،  علوم   ، املبنية  البيئة  يف 
ت���وف���ر اجل���ام���ع���ة برامج  ب��ي��ن��م��ا  الأع�����م�����ال، 
املعلومات  وتقنية  الهند�سة  يف  املاج�ستري 

والعلوم املالية والقانون والتعليم.

•• اأبوظبي - الفجر

للثقافة  زاي��د  ب��دار  ال�سعادة  جلنة  اأطلقت 
 2021 لعام  ال�سنوية  خطتها  الإ�سالمية 
اإىل تبني ج��ودة احل��ي��اة من  وال��ت��ي تهدف 
املوظفني وخلق  ل��دى  ال�سعادة  اإث��راء  اأج��ل 
الإي��ج��اب��ي��ة، وذلك  اإىل  ت��دف��ع  ب��ي��ئ��ة ع��م��ل 
���س��م��ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال����دار ال��رام��ي��ة اإىل 
حت�سني الكفاءة املوؤ�س�سية وحتقيق ال�سعادة 
بيئة  وجعلها  العمل،  بيئة  يف  والإيجابية 

جاذبة جلميع العاملني فيها.
وت��ن��وع��ت م���ب���ادرات ال��ل��ج��ن��ة، ح��ي��ث تهدف 
ت�سجيع  اإىل  كور�سريا"  "جنوم  م���ب���ادرة 
من  وا�سعة  بقاعدة  وت��زوي��ده��م  املوظفني 
وال�سلوكية  الإداري�������ة  وامل����ه����ارات  امل���ع���ارف 

والفنية احلديثة،من خالل حث املوظفني 
والور�ش  املحا�سرات  م��ن  ال�ستفادة  على 
التدريبية والدورات التعليمية عرب من�سة 
بتكرمي  اللجنة  �ستقوم  ح��ي��ث  ك��ور���س��ريا، 
اأف�سل 3 موظفني كل ربع �سنوي باإجمايل 

�سنوياً. موظف   12
اأما مبادرة "هوايتي �سر �سعادتي" فتهدف 
اإىل احت�سان مواهب املوظفني من خالل 
لتنمية  ودع���م���ه���م  ل��ه��م  امل�������س���ورة  ت���ق���دمي 
ممار�ستها  ع��ل��ى  وت�سجيعهم  ه��واي��ات��ه��م، 

ب�سكل متوا�سل.
خالل  ال�سعادة"من  "قهوة  مبادرة  وتاأتي 
ال��ور���ش يف ج��وان��ب حياة  �سل�سلة م��ن  عقد 
املوظف يف لقاء ي�سعى اىل التكامل املعريف 
بني موظفي الدار، ويعترب فر�سة لعر�ش 

والإيجابية  ال�����س��ع��ادة  يف  م��ل��ه��م��ة  جت����ارب 
 " " م�سورة  وج��ودة احلياة، وتن�ّش مبادرة 
بتقدمي ال�ست�سارات القانونية للموظفني 
بهدف  بالدار  القانوين  امل�ست�سار  قبل  من 
دع���م امل��وظ��ف��ني يف امل�����س��ائ��ل ال��ق��ان��ون��ي��ة يف 

حياتهم ال�سخ�سية.
رئي�ش  ال�����س��اع��دي  ع��ب��داهلل  خليفة  واأ����س���ار 
بالدار  الع���الم  و  العامة  ال��ع��الق��ات  ق�سم 
زاي���د  دار  اأن  ال�������س���ع���ادة:  جل��ن��ة  رئ��ي�����ش  و 
جلنة  بتاأ�سي�ش  قامت  الإ�سالمية  للثقافة 
تعزيز  بهدف  �سنوات  خم�ش  منذ  ال�سعادة 
والإيجابية  ال�سعادة  حول  املعريف  املحتوى 
وت��ر���س��ي��خ مفاهيم  ال������دار،  م��وظ��ف��ي  ب���ني 
العمل  بيئة  احل��ي��اة يف  ج���ودة  ومم��ار���س��ات 
واجل�سدية  ال��ن��ف�����س��ي��ة  ل��ل�����س��ح��ة  امل����ع����ززة 

وال��ذه��ن��ي��ة وال��روح��ي��ة مم��ا ي�سهم يف خلق 
ال�سعادة  و  ب��الإي��ج��اب��ي��ة  تت�سم  ع��م��ل  بيئة 

وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم.
واأكّد ال�ساعدي اأنه ورغم التحديات ب�سبب 
ال���دول���ة ب�سبب  الأو����س���اع الح���رتازي���ة يف 
ال�سعادة  جلنة  فريق  اأن  اإل   ،19 كوفيد- 
مل يتواَن عن تقدمي الدعم لدفع م�سرية 

العمل بالدار بروح اإيجابية متفائلة.
للعام  ال�سعادة  م��ب��ادرات  اإط��الق  اإن  وق��ال: 
لغاية  جت�����س��ي��دا  ي���اأت���ي   2021 اجل������اري 
العمل  م��ك��ان  اإىل حت��وي��ل  ت��ه��دف  ���س��ام��ي��ة 
باإطالق  للجميع  ت�سمح  ج��اذب��ة  بيئة  اإىل 
ط��اق��ات��ه��م وج��ه��وده��م اخل��الق��ة م��ن اأجل 
املجتمع ب�سورة عامة،  اإجن��از ينعك�ش على 

لزيادة معدل الإنتاجية.

اأقيم مبنا�سبة الي�م العاملي ملتالزمة داون
ملتقى  21 دولة يف  391 متحدثا وم�ساركا من 

»اإنارات« بجمعية الإمارات ملتالزمة داون
•• دبي - الفجر

 اختتم يف جمعية الإم��ارات ملتالزمة داون ملتقى " اإنارات" الفرتا�سي الذي 
عنه  قالته  داون،  ملتالزمة  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  يومني  م��دار  على  نظمته 
للدكتورة منال جعرور رئي�ش جمل�ش الإدارة رئي�ش امللتقى : اخرتنا اأن نبقى 
مت�سلني دوماً واأن نهدي الأهايل واملهتمني موا�سيع قيمة من خالل نخبة من 
املخت�سني يف جمالت ال�سحة والتعليم والتاأهيل والتوظيف والدمج واملنا�سرة 
داون  متالزمة  ذوي  احتياجات  يالم�ش  ما  وتقدمي  الأ�سر  دع��م  بذلك  نبتغي 
يف  �سارك  وق��د  ودجم��ا.   ومتكيناً  دعماً  حياتهم  على  اإيجاباَ  ويعك�ش  واأ�سرهم 
�ساركوا  العربي  والوطن  الدولة  داخل  من  متخ�س�ساً  )16( متحدثاً  امللتقى 
يف موا�سيع متعددة و�سائقة عاجلت املحاور الهامة املذكورة بح�سور اأكرث من 
الأمور واملخت�سني واملهتمني واملنا�سرين من )20( جن�سية  اأولياء  375 من 

موزعة على )21( دولة �سملت الدول العربية بالإ�سافة اإىل اأوروبا واأمريكا. 
هذا وقد اأ�سادت الدكتورة منال جعرور رئي�ش جمل�ش الإدارة باجلهود التي تقوم 
بها القيادة الر�سيدة وكافة قطاعات الدولة يف دعم اأ�سحاب الهمم والإجراءات 
املواطنني  و�سحة  �سالمة  على  للحفاظ  اجلائحة  مواجهة  يف  اتخذتها  التي 
عن  الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نا�سر  اآل  نوال  الأ�ستاذة  وحتدثت  واملقيمني. 
املوا�سيع  اختيار  يتم  اأن  راعينا  قائلة:  امللتقى  يف  طرحها  مت  التي  املوا�سيع 
بعناية فائقة لتلبي احتياجات الأهايل وت�سلط ال�سوء على اأهم املوا�سيع التي 
ت�سغل تفكريهم، واأكدت اأن اجلمعية م�ستمرة بالتوا�سل مع اأبرز املخت�سني يف 
املجالت ذات ال�سلة لتعم الفائدة على اأكرب عدد ممكن من الأهايل واملهتمني، 
نبقى  اأن  علينا  التحديات،  لكافة  وم��واك��ب  م�ستمر  التخطيط  اإن  واأ���س��اف��ت: 
متاأهبني لتقدمي الأف�سل. ويف ال�سياق ذاته عربت الأ�ستاذة �سلمى كنعان املدير 
اأهدافه  بتحقيق  �سعادتها  عن  امللتقى  ب��اإدارة  قامت  والتي  للجمعية  التنفيذي 
واأردفت: رغم اجلائحة وما األقته بظاللها على العامل اأجمع اإل اأننا مت�سلون 
لأبنائنا  الأف�سل  لتقدمي  طاحمون  مواكبون  وممتدة،  قوية  ج�سورنا  دوم��اً، 
وذويهم، حري�سون على التوعية بهم واحل�سول على املزيد من املكت�سبات التي 
كنعان حر�ش اجلمعية على تقدمي  واأك��دت  لهم.  الأف�سل  تقدمي  متكننا من 
خدمات نوعية يتم تطويرها با�ستمرار، واأن مركز التطوير يف اجلمعية ي�سكل 
نواة للتدخل املبكر بكل ما حتمله هذه الكلمة من معنى، واأن التوا�سل اليومي 

مع اأولياء الأمور يجعلنا مت�سلني دوماً و�سركاء فاعلني معهم.
واأ�سافت: ول�سمان جعل جميع حما�سرات امللتقى يف متناول اجلميع حر�سنا 
على مدار  باجلمعية  اخلا�سة  اليوتيوب  قناة  على  مبا�سرة  اجلل�سات  بث  على 
يومي امللتقى. هذا وي�سهد �سهر مار�ش فعاليات توعوية كبرية تنفذها اجلمعية 
�سملت العديد من املوؤ�س�سات يف القطاعني العام واخلا�ش واجلامعات والأندية 
اأبطالنا م��ن ذوي  وغ��ريه��ا.  كما ق��ام الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ش الإم��ارات��ي مب�ساركة 
متالزمة داون فرحتهم بيومهم العاملي بتنظيم جل�سة طبخ وتطبيق الو�سفة 
اخلا�سة بكرات الطاقة والتي ا�ستمتعوا بها يف جل�سة تفاعلية رائعة. هذا ومن 
اجلدير بالذكر اأن اأبراج الدولة وعلى راأ�سها الأيقونة العاملية برج خليفة وبرج 
العرب يف دبي واأبراج ني�سن تور يف العا�سمة اأبوظبي قد اأ�سيئت باللونني الأزرق 
والأ�سفر لرت�سل مع اإ�سعاعات ال�سوء املتالألئة ر�سالة توعوية بذوي متالزمة 
امللتقى )17( مو�سوعاً تطرق فيه الدكتور حممد احلوقاين  داون. وت�سمن 
وا�ست�ساري  الإم��ارات  بجامعة  ال�سحية  والعلوم  الطب  بكلية  امل�سارك  الأ�ستاذ 
داون" ،  متالزمة  ل��ذوي  النوم  اأثناء  التنف�ش  "انقطاع  اإىل  التنف�سي   اجلهاز 
كما حتدث الدكتور حممود رواجبة اخلبري الدويل يف ا�سرتاتيجيات البتكار 
الذكاء ال�سطناعي"،  الذكاء قبل  "�سناعة  امل�ستقبل عن مو�سوع  وا�ست�سراف 
النطق واللغة وا�سطراباتها فقد  الناطور بروفي�سور علوم  الدكتور يا�سر  اأما 
حتدث عن "�سعوبات البلع لذوي متالزمة داون"، وغطت الدكتورة دعاء �سيف 
"كب�سولت  الن�سر اخت�سا�سية الرتبية اخلا�سة وال�سحة النف�سية مو�سوعي 
طب  ا�ست�سارية  اهلل  عطا  اإلهام  الدكتورة  اأم��ا  حياتية"،  "مهارات  و  �سلوكية" 
الأ�سرة اخت�سا�سية الطب اجلن�سي والعالقات الزوجية ع�سو وخبري ملنظمة 
لذوي  اجلن�سية  وال��رتب��ي��ة  "املراهقة  مو�سوع  تناولت  فقد  العاملية  ال�سحة 
متالزمة داون"، ثم حتدثت الربوفي�سور اإميان جاد  عميدة كلية الرتبية يف 
اجلامعة الربيطانية يف دبي ا�ست�ساري دويل ل�سوؤون اأ�سحاب الهمم وامل�ست�سارة 
الرتبوية يف جمعية الإمارات ملتالزمة داون عن "م�ستقبل ذوي متالزمة داون 

يف اجلامعات".
اأ�سامة مدبويل اخلبري وال�ست�ساري يف جمال الإعاقة مدير  الأ�ستاذ  وتطرق 
مركز معاً للرتبية اخلا�سة عن متكينهم من خالل مو�سوع "متكينهم فن"، 
وحتدث ال�سيد �سيدان بن حممد اآل �سفران عن جتربته مع ابنه "ما اأهداين 
ابني خالد"، هذا وقد حتدثت الأ�ستاذة �سلمى كنعان املدير التنفيذي جلمعية 
الذاتية عن" برنامج  املنا�سرة  برنامج وفريق  رئي�ش  داون  الإم��ارات ملتالزمة 
وكان  ال��دول��ة،  م�ستوى  على  الأول  داون"  متالزمة  ل��ذوي  الذاتية  املنا�سرة 
للتوظيف ن�سيب حيث تكلم الدكتور حممد املناعي طبيب الأطفال وخبري ذوي 
متالزمة داون عن " التوظيف وحتقيق الذات"، كما حتدثت الدكتورة جواهر 
الأ�سرية عن مو�سوع  وامل�ست�سارة  نفو�ش مطمئنة  عام مركز  الدو�سري مدير 
للتغذية  وكان  كورونا"،  جائحة  جتاه  النف�سية  وال�سغوط  القلق  اإدارة  "فن 
ن�سيب حيث حتدثت الأ�ستاذة هنادي الغبي�ش اخت�سا�سية التغذية العالجية 
عن "متالزمة داون واملكمالت الغذائية"، كما حتدثت الدكتورة رحاب زيتون 
والتعلم"  ويف  ال��ذاك��رة  لتح�سني  "اأن�سطة  عن  التخاطب  اأم��را���ش  ا�ست�ساري 
معر�ش احلديث عن اجلائحة حتدث الربوفي�سور ح�سام الترتي طبيب اأطفال 
واأخت�سا�سي اأمرا�ش معدية عن مو�سوع "عام على جائحة كورونا.... درو�ش 
م�ساعد  واأ���س��ت��اذ  اأط��ف��ال  ا�ست�سارية  فتحي  مديحة  ال��دك��ت��ورة  وعرب" وتكلمت 
"الفحو�سات الدورية لذوي متالزمة داون" اأما الأ�ستاذ  جامعة ال�سارقة عن 
على اجلنيبي موؤ�س�ش الفريق التطوعي "مكاين بينهم " فقد ا�ستعر�ش كتابه 

. اأخيه  مع  جتربته  اأزري" لعر�ش  بك  " �سددت 
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ت��سلت درا�سة اإىل اأن بع�ض االأن�سطة الرتفيهية املحفزة فكريا 
تقلل من خطر االإ�سابة باخلرف.

وتبني اأن الن�ساء، ولي�ض الرجال، الل�اتي يقراأن ال�سحف بانتظام، 
اأقل عر�سة بن�سبة 35 % لالإ�سابة باخلرف من بقية ال�سكان.

ومع ذلك، يقل خطر االإ�سابة باخلرف لدى الرجال بن�سبة 36 
% اإذا ا�ستخدم�ا الهاتف املحم�ل بانتظام. ومل ُتالحظ احلماية 

نف�سها للن�ساء.
وك�سف التحليل اأي�سا اأن االأ�سخا�ض املتزوجني الذين ي�سارك�ن يف 
ه�اية حمددة، هم اأقل عر�سة بن�سبة 30 % لالإ�سابة باخلرف.

باميال  ل��ل��درا���س��ة،  الأوىل  امل��ع��دة  وق��ال��ت 
دك��ت��وراه يف جامعة  اأمل��ي��دا ميزا، طالبة 

كاليفورنيا: 
اأن  جيدا  ثبت  اخل���رف،  مكافحة  "يف 
للتعديل  القابلة  اخل��ط��ر  ع��وام��ل  بع�ش 
ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة الدموية  م��ث��ل ���س��ح��ة 

واإدارة الكتئاب �سرورية للوقاية.
النتائج اجلديدة  ف��اإن   ومع ذل��ك، 
تو�سلنا  ال��ت��ي 
ت�سهم  اإل��ي��ه��ا 
الأدل����������ة  يف 
ال������������ت������������ي 
ت���ظ���ه���ر اأن�����ه 
بالإ�سافة اإىل ذلك، 
اأدمغتنا  ت���زوي���د  مي��ك��ن��ن��ا 
مع  ال�سرر  حتمل  على  بالقدرة 
الح���ت���ف���اظ ب��ال��وظ��ي��ف��ة ع���ن طريق 
اخ��ت��ي��ار الن���خ���راط يف من��ط حياة 
ممتع. والأهم من ذلك، اأن بحثنا 
اأعمارهم  تبلغ  اأف���راد  على  اأج��ري 
50 عاما فما فوق، ما يدل على 
لإنهاء  بعد  الأوان  يفت  مل  اأن���ه 
هواياتنا  م��زاول��ة  اإع���ادة  اأو  كتاب 
اأو حتى البدء يف ممار�سة مهارة 

جديدة".
الذي  ال��دور  الباحثون يف  وحقق 
الأن�سطة  م��ن  جم��م��وع��ة  تلعبه 
من  باخلرف،  الإ�سابة  خطر  يف 
 8000 اأك��رث من  خالل متابعة 
من  اخلم�سينيات  ف���وق  �سخ�ش 

العمر ملدة ت�سل اإىل 15 عاما.
ترفيهيا  ن�����س��اط��ا   13 ودر����س���وا 
منها  ����س���ت���ة   - وت�����اأث�����ريه�����ا 
اعُتربت "فكرية" وت�سمنت 

ال��ه��واي��ات وق���راءة اجل��ري��دة وا���س��ت��خ��دام الهاتف 
املحمول والت�سال بالإنرتنت.

واعُترب �سبعة منها "اجتماعية" وت�سمنت اأ�سياء 
مثل الع�سوية يف ناد ريا�سي،

مع  الجتماعي  والتوا�سل  عطلة،  يف  وال��ذه��اب   
الأ�سدقاء، والتطوع.

وقال غالبية امل�ساركني )70 %( اإنهم يقومون 
بانتظام بن�ساطني واأربعة اأن�سطة فكرية.

واأبلغ ثالثة يف املائة فقط من امل�ساركني عن عدم 
وقال  ترفيهية فكرية،  اأن�سطة  اأي  م�ساركتهم يف 

ال�ستة. الأن�سطة  بجميع  قاموا  % اإنهم   4
وقالت ال�سيدة اأمليدا ميزا،

 اإن القيام مبزيد من الأن�سطة يزيد من حماية 
ال�سخ�ش. 

الإ�سابة  خ��ط��ر  انخف�ش  اإ����س���ايف،  ن�����س��اط  ول��ك��ل 
باخلرف بن�سبة 9٪.

اأن  الأن�سطة الجتماعية  اأي من  ُيعرث على  ومل 
�سد  اإح�سائيا  به  معتد  وقائي  تاأثري  لها  يكون 
اخلرف، عندما اأخذت جميع املتغريات املربكة يف 

العتبار.
اأن ق��راءة ال�سحيفة وا�ستخدام  ومع ذل��ك، ُوج��د 
الهاتف املحمول يقلالن من املخاطر بن�سبة 21 

و%20 على التوايل.
وُعرث على اأن�سطة اأخرى ذات خماطر منخف�سة 
لكن  ال�سنة،  يف  واح���دة  م��رة  التطوع  مثل  اأك���رب، 
الباحثني وجدوا اأن هذا لي�ش مهما من الناحية 

الإح�سائية،
 وبالتايل من املرجح اأن يرجع اإىل ال�سدفة اأكرث 

من الإ�سارة اإىل وجود �سلة.
ولكن، 

بقراءة  اخل��ا���س��ة  ال��ب��ي�����������ان��ات  ّنف�����ت  �سُ ع��ن��دم��ا 
اجلن�ش  ح�سب  اله����اتف  وا���س��ت��خ��دام  اجل��ري��دة 
وا�سح�����ة  فج�����وة  الباحثون  وجد  البي�����ولوجي، 

بني اجلن�سني.
ل  ال�سحيفة  ي��ق��راأون  الذين  ال��رج��ال  اأن  وتبني 
يح�سلون على حماية من اخلرف، بينما الن�ساء 

يفعلن ذلك.
 ومع ذلك، يح�سل الرجال على م�ستوى مماثل 

من احلماية من ا�ستخدام الهاتف 
املحمول، وهو اأمر ل ُيحدث فرقا 
ب��ال��ن�����س��ب��ة خل��ط��ر اإ����س���اب���ة امل�����راأة 

باخلرف.
جميع  الباحثون  وق�ّسم 

الأن�سطة الثالثة ع�سر 
مع  ف����ئ����ات،  اأرب��������ع  اإىل 

ح�����س��اب ك��ل من���وذج ملزيد 
من املتغريات.

اأي  الأول  وي��������زي��������ل 
اخ�����������ت�����������الف�����������ات ب����ني 

واحلالة  اجل��ن�����س��ني 
الجتماعية، والثاين 

التعليم  اأي�����س��ا  ي�سمل 
وي�سيف  وال���������������رثوة، 

ت���اري���خ  اأي  ال����ث����ال����ث 
ال�سحة  حل����������الت 
والبدنية،  ال��ع��ق��ل��ي��ة 
وال����ن����م����وذج ال����راب����ع 

ك��������ان كل  والأخ�������������ري 
اإ�سافة  م����ع  ���س��ب��ق  م����ا 

�سلوكيات منط احلياة.
للباحثني  ه��������ذا  و�����س����م����ح 
ال�سخ�ش  اأن  ب���اك���ت�������س���اف 
امل��ت��زوج ال���ذي ل��دي��ه هواية 
من  احلماية  على  يح�سل 
ميار�ش  ك���ان  اإذا  اخل����رف 

هواية.
 ومل يكن هذا هو احلال 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ل���ه���واة غري 
املتزوجني اأو املطلقني اأو 

الأرامل.
وُن�سرت النتائج الكاملة يف جملة 

مر�ش األزهامير.

بع�ض ع�امل اخلطر قابلة للتعديل

جمموعة من الأن�سطة الرتفيهية تعزز حمايتك من اخلرف

ُن�����س��رت يف جم��ل��ة ال��ط��ب الباطني  ون��ظ��رت ال���درا����س���ة، ال��ت��ي 
كان  اإذا  ما  يف   ،)Internal Medicine Journal(
اعتباره  ميكن  ما  منطقة  يف  ال�سريعة  الوجبات  منافذ  ع��دد 

عامل خطر لالإ�سابة بالنوبات القلبية.
وحتدث النوبة القلبية عندما متنع اجللطة الدموية - عادة 

ب�سبب الدهون اأو الكولي�سرتول - تدفق الدم اإىل القلب.
ووف���ق���ا مل���راك���ز ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى الأم����را�����ش وال���وق���اي���ة منها 
للوفاة  الرئي�سي  ال�سبب  هي  القلب  اأمرا�ش  فاإن   ،)CDC(
بني الرجال والن�ساء وكل جمموعة عرقية تقريبا يف الوليات 

املتحدة.

وقال املعد امل�سارك للدرا�سة الدكتور تارونربيت �سالوجا، من 
جامعة نيوكا�سل: "النوبة القلبية هي اأحد الأ�سباب الرئي�سية 
البيانات  ت�سري  ذل���ك،  وم��ع  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  ل��ل��وف��اة يف جميع 
القلبية ل ميكن  النوبات  ع��ددا متزايدا من  اأن  اإىل  احلديثة 

تف�سريه بعوامل اخلطر املعروفة.
وق�����ارن ال��ف��ري��ق ج��م��ي��ع ح����الت ال��ن��وب��ة ال��ق��ل��ب��ي��ة يف منطقة 
نيو  يف  تقع  التي  اأ�سرتاليا،  يف  ال�سحية  اإجنالند  هانرت-نيو 
�ساوث ويلز، مع كثافة منفذ الوجبات ال�سريعة )FFD( يف 
منافذ   10 اأك���رث  على  ال��ب��اح��ث��ون  ك��ل منطقة حم��ل��ي��ة.ورك��ز 
للوجبات ال�سريعة �سيوعا يف اأ�سرتاليا، ثم ا�ستخدموا بيانات 

التعداد لتحديد الكثافة لكل 100000 �سخ�ش.
مت  ال�سريعة  للوجبات  جديد  مطعم  لكل  اأن��ه  الفريق  ووج��د 
�سخ�ش  األ��ف   100 لكل  القلبية  النوبات  ع��دد  زاد  افتتاحه، 

مبقدار اأربعة كل عام.
�سحيحا  ه����ذا  وك�����ان 

ع���ن���د ال���ت���ك���ي���ف مع 
ع�������وام�������ل اخل����ط����ر 

العمر  مثل  الأخ���رى 
وال�������س���م���ن���ة وارت�����ف�����اع 

����س���غ���ط ال�������دم وارت����ف����اع 
واحلالة  ال��ك��ول��ي�����س��رتول 
الجتماعية والقت�سادية.

اأن�����درو بويل،  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
ل��ل��درا���س��ة وطبيب  امل�����س��ارك  امل��ع��د 

اإن  ه��ان��رت،  ج���ون  م�ست�سفى  يف  ال��ق��ل��ب 
هذه الدرا�سة هي الأوىل التي ُتظهر اأن عدد 

تنبوؤ  ع��ام��ل  نف�سها  ال�سريعة  ال��وج��ب��ات  خم���ازن 
بحدوث النوبات القلبية.

البيانات حول  القليل جدا من  هناك  الآن،  "حتى  وق��ال: 
ال�����س��ل��ة ب��ني ك��ث��اف��ة م��ن��اف��ذ ال��وج��ب��ات ال�����س��ري��ع��ة والنوبات 

اعتبارا  النتائج  هذه  توفر  اأن  يجب  لذا  القلبية، 
يف  العامة  ال�سحة  ل�سيا�سة  مهما 

امل�ستقبل وتنمية املجتمع".
اإن  ال���ب���اح���ث���ون  وي����ق����ول 

لدرا�سات  حاجة  هناك 
لتاأكيد هذه  م�ستقبلية 
النتائج والنظر يف �سبب 
ال�سال�سل  كثافة  زي���ادة 

خلطر الإ�سابة بالنوبات 
القلبية.

ارتباط  "هناك  ���س��ال��وج��ا:  واأو����س���ح 
الوجبات  ا���س��ت��ه��الك  ب���ني  را����س���خ 

القلب  واأم�������را��������ش  ال�������س���ري���ع���ة 
والأوعية الدموية مثل النوبات 

القلبية''.
على  ال�����س��وء  ي�سلط  وه���ذا 

ا�ستك�ساف  اإىل  احل��اج��ة 
ال���غ���ذاء يف  ت���واف���ر  دور 
اح����ت����م����ال الإ�����س����اب����ة 

بنوبة قلبية.

درا�سة تربط ا�ستهالك الوجبات ال�سريعة بزيادة خطر النوبة القلبية!
ربطت اأبحاث �سابقة بني زيادة ا�ستهالك ال�جبات ال�سريعة وزيادة خماطر االإ�سابة باأمرا�ض التمثيل الغذائي، مبا يف ذلك اأمرا�ض القلب 

ني�كا�سل  الطبية )HMRI(، وجامعة  اأ�سرتاليا، من معهد هانرت لالأبحاث  الدم�ية.ولكن فريقا  واالأوعية 
وهنرت ني� اإجنالند هيلث )HNE Health(، يق�ل اإن درا�ستهم هي من بني اأوىل الدرا�سات التي تربط 

الن�بات القلبية بزيادة ت�افر ال�جبات ال�سريعة.
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العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : بي جي جي تكن�ل�جيز - ذ م م     
العنوان : مكتب رقم 1104 ملك عبدال�سالم م�سعود عبدالكرمي - بردبي بزن�ش باي 
- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 856629 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1455804 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
اأعاله،  ال�سركة املذكورة  باإنحالل  ال�سجل التجاري لديها  التاأ�سري يف  باأنه قد مت 
العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق  بتاريخ 2021/3/21  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ش  بتاريخ 2021/3/21 وعلى من لديه  حماكم دبي 
اإىل امل�سفي املعني الكتبي وم�سارك�ه حما�سب�ن قان�ني�ن العنوان : مكتب رقم 
 04-3215355 هاتف   - الوىل  القوز   - بردبي  م  م  ذ  �ش  العقارية  �سمال  ملك   11 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3215356  : فاك�ش 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ الكتبي وم�سارك�ه حما�سب�ن قان�ني�ن
القوز الوىل -  م بردبي -  م  ذ  العقارية �ش  العنوان : مكتب رقم 11 ملك �سمال 
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-3215356  : فاك�ش   04-3215355 هاتف 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية بي جي 
جي تكن�ل�جيز - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/3/21 
بتاريخ 2021/3/21 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ش  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0000762 يف  الدعوى رقم

باك�ستاين  اقبال -  ملالكها �سعد بن جاويد جاويد  امل�ستعملة  النارية  الدراجات  ال�سحراء لتجارة  املدعي عليه : قلب  اإىل 
اجلن�سية - جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - �سناعية رقم 10/ال�سارقة - خلف �سارع الرابع ال�سناعي - �سربة رقم 17 

ملك خالد احمد حممود فوده هاتف : 0568616826 
نعلمكم ان املدعي فريي�ساك الك�سندر قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها بالآتي : 

نزاع   2020/1710 رقم  النزاع  ملف  و�سم  ل�سماعها  جل�سة  اأقرب  وحتديد  باإعالنها  والت�سريح  الدعوى  قبول   -1
املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  117.558.38 درهم والفائدة  املدعي عليها بدفع مبلغ  الزام   -2 جتارية. 

وحتى متام ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  بالر�سوم  عليها  املدعي  الزام   -3

 - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/3/30 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ 2021/3/22 م. 
مدير اخلدمات الق�شائية      
حميد عبداهلل ال�شعيدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/2595(

املنذر : دار التمويل - �ش م ع 
املنذر اليه : رحمه كيديه ابراهيم رحمه - اجلن�سية : الإمارات 

املو�سوع / مبوجب هذا الإنذار والتكليف بالوفاء ينذر وينبه املنذر على املنذر 
و�سبعمائة  ال��ف  وثالثة  )مائة   )103.720.68( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  اليه 
املبلغ  هذا  على  التفاقية  الفائدة  مع  فل�سا(  و�ستون  وثمانية  دره��م  وع�سرون 
ال�����س��داد، وذل���ك خالل  ت��اري��خ املطالبة وح��ت��ى مت��ام  18% �سنويا م��ن  ب��واق��ع 
خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم الإنذار ، وذلك للعلم والإحاطة ولتنفيذ ما جاء 
فيه ولنفاذ مفعوله القانوين يف حق املنذر اليه مع عدم الخالل وحفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى جتاه املنذر اليه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/3/2611(
املنذر : ا�سوات جنيد موتيوال 

بوكالة املحامي / احمد امليدور
�سد املنذر اليه : يو�سف ثامان�سريى كوجنري موتى 

املو�سوع 
ومب��وب��ج ه���ذا الإن������ذار ف����اإن امل��ن��ذر ي��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه��م ب�����س��رورة ���س��داد م��ب��ل��غ وق���دره 
تاريخ العالن  اأيام من   5 اق�ساه  5000300 مليون درهم فقط ل غري يف موعد 
بالن�سر واإل �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واقامة 
دعاوى ق�سائية مع الزامه ب�سداد الفائدة القانونية 12% من تاريخ الإ�ستحقاق يف 

املحاماة.  واتعاب  الر�سوم  كافة  اليهم  املنذر  وحتميل   2018/6/5
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2021/2482(
املنذر :روح اهلل عبداهلل خرم 

�سد املنذر اليه الأول : اهلل داد عبداهلل ابراهيمي 
املنذر اليها الثانية : �سركة زركو التجارية - ذ م م 

نحن مكتب الكمايل للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ب�سفتنا وكالء املنذر نخطركم بالتي : 
تاريخ  من  9% �سنويا  بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م   350.000 مبلغ  �سداد  ب�سرورة 
تاريخ  من  اأي��ام  خم�سة  خ��الل  وذل��ك  التام  ال�سداد  وحتى   2012/8/5 يف  ال�سيك  اإ�ستحقاق 
اإ�ستالم الإنذار واإل �سن�سطر ا�سفني لتخاذ الإج��راءات القانونية الالزمة �سدهما عن طريق 
2018 ب�ساأن  57 ل�سنة  ال���وزراء رق��م  ق��رار جمل�ش  63 من   ،  62 ام��ر الداء �سندا للمادتني 
الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية 

واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اإعالن بالن�شر

رقم )2020/7322(
املنذر : بنك دبي التجاري - �ش م ع 

وميثله بالتوقيع املحامي / ي�سلم �سالح ال�سعدي - مبوجب وكالة قانونية م�سدقة ح�سب الأ�سول من ال�سيد/ الكاتب العدل بدبي 
حتت املحرر رقم )2019/1/79849( بتاريخ )2019/4/14( 

وينوب عنه بالتوقيع ال�سيد/ عماد حمدي عبدالوهاب ال�سيد ، مبوجب وكالة قانونية م�سدقة لدى ال�سيد/ الكاتب العدل بدبي ، 
حتت املحرر رقم )2020/1/13261( بتاريخ )2020/1/20( 

املنذر اليه الأول : م�سعود هو�سنك مانو�سى فر 
2008 ب�ساأن الرهن التاأميني  26( من القانون رقم )14( ل�سنة  اأنه وعمال باأحكام املواد )25،  ينذر املنذر - املنذر اليهما - 
)مليون   )1.554.152.37( وق��دره  مبلغا  البالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  �سداد  اىل  امل��ب��ادرة  ب�سرورة  ينذركم  دب��ي  اإم��ارة  يف 
وخم�سمائة واربعة وخم�سون الف ومائة واثنان وخم�سون درهم و�سبعة وثالثون فل�ش( وذلك خالل 30 يوم من تاريخ الإعالن 
بالن�سر بهذا الإن��ذار واإل �سي�سطر البنك املنذر ا�سفا لتخاذ الإج��راءات القانونية لبيع العقار اململوك للمنذر اليهما واملرهون 
ل�سالح البنك املنذر واملبينه اأو�سافه على النحو التايل : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة مر�سى دبي - رقم الر�ش 173 - رقم 
/B788 امل��واق��ف    -  5 الطابق  رق��م   -  508 العقار  رق��م   -  1 ال��رم��ال  املبنى  ا�سم   -  1 املبنى  رق��م   -   392  -  545 البلدية 

 1.919.21 املربع  بالقدم  امل�ساحة   -  178.30 املربع  باملرت  امل�ساحة   -  B789
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/2586(
املنذر : جمموعة �سركات كوجك - �ش م ح 

املنذر اليه : مرزوق بخيت للمقاولت البناء - �ش ذ م م 
املو�سوع : طلب اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/7530( 

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سداد مبلغ )23230( درهم وما ي�ستجد من قيمة ايجارية 
وم�ساريف ا�ستهالك الكهرباء واملياه حتى الخالء التام ، وكذلك اإخالء املاأجور وت�سليمه 
ا�ستلمها عليها وذلك كله خالل  ال�سواغل وال�ساغلني وباحلالة التي  للمنذر خاليا من 
مدة اق�ساها ثالثون من تاريخ ا�ستالم املنذر اليه هذا الإنذار واإل �سي�سطر املنذر اىل 
اتخاذ الجراءات الق�سائية للمطالبة مبا ذكر بالتعوي�ش املنا�سب مع حتميل املنذر اليه 

بكافة الر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0004905 يف  الدعوى رقم

املدعي /احمد ا�سماعيل عبود الفريجى 
اإىل املحكوم عليه �سركة د�سلر تريد م م ح  حممد قمر ر�سا ذو الفقار على 

هذه  عليك  حكمت  قد   2021/2/18 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم   -   9106209  9106208
املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح بالتايل : ن�ش احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :- بالزام املدعي عليها الوىل ممثلة ب�ساحبها املدعي عليه الثاين بان 
درهم  واثنان  وخم�سمائة  الف  واربعة  )خم�سمائة  درهم(   504.502.00( وقدره  مبلغ  للمدعي  توؤدي 
والزمتها بفائدة تاأخريية مبقدار 5% �سنويا على املبلغ املق�سى به اعتبارا من �سريورة احلكم نهائيا على 
األ تزيد الفائدة على ا�سل الدين املق�سى به. ثانيا : بالزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�شي/ يحيى عبداجلبار العاين 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0001197 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه ار ا�ش دبليو ميدل اي�ست �ش م ح  وميثلها مالكيها واملوقعني على ال�سيك :
  9233220  - �سيكارينى  روبرتو   -2 دو�سينا   فران�سي�سكا  لورا   -1

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/2/15 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله ل�سالح �سركة التيك انرتنا�سونال )م م ح( - التايل :  قرار املحكمة : ناأمر بالزام املدعي 
عليهما الوىل والثالث ان يوؤديا للمدعية بالت�سامن فيما بينهما مبلغا وقدره )86377.20 
ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  5% �سنويا  مبقدار  بالفائدة  والزمتهما  درهم( 
والزمتهما بامل�سروفات ورف�ش الطلب بالن�سبة للمدعي عليه الثاين. حكما قابال لال�ستئناف 

خالل املدة القانونية ... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�شي/ ه�شام اأحمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1422/2021/60 امر اداء
ي��وؤدوا للمدعي مبلغ  بان  بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم  املدعي عليهم  بالزام  املاثل  الأداء  اأمر  اإ�سدار   : اأول  الدعوى:  مو�سوع 
عليهم  املدعي  ال��زام   : ثانيا  املدعي.  ل�سالح  بذمتهم  املرت�سدة  املبلغ  قيمة  دره��م(  ال��ف  وخم�سون  )مائتان  دره��م   250000 وق��دره 
بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي 12٪ فائدة قانونية على املبلغ حمل الأمر املاثل من تاريخ اإقامة الأمر وحتى 
ال�سداد النهائي والتام. ثالثا : الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم بامل�سروفات والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة. 
طالب الإعالن : ماجد احمد ورده - �سفته بالق�سية : مدعي - وميثله :  اإبراهيم مو�سى علي مراد البلو�سي -  �سفته بالق�سية : 

وكيل ، املطلوب اإعالنهما : 2- راتب حممد ابوعون   4-كافترييا ملوك ال�ساورما - �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما  
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/3/13 بالزام املدعى عليهما )كافترييا 
، راتب حممد ابوعون( بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي ماجد احمد ورده مبلغ وقدره 250.000 درهم  ملوك ال�ساورما 
ال�سداد  الق�سائية احلا�سل يف 2021/2/23 وحتى  املطالبة  تاريخ  بواقع 9٪ من  القانونية  والفائدة  دره��م(  الف  )مائتي وخم�سون 
التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. وتنوه املحكمة ان ال�سيك �سند 
املديونية �سادر من ح�ساب املدعي عليها الرابعة ، والثابت باإفادة البنك ان املدعي عليه الثاين هو  املوقع على ال�سيكات وتوقيع اآخر 
ذلك كونهم خمولني  ينال من  املدعي عليهم ول  باقي  الأم��ر يف مواجهة  اإ�سدار  املحكمة  لذا رف�ست   ، البنك  ب�سجالت  وارد  غري 
بالتوقيع من عدمه فالعربة بالورقة التجارية حمل الإلتزام - ال�سيك - واملوقع عليها اإذ ان املدعي اقام المر املاثل بدعوى الإلتزام 

ال�سريف.  ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 60/2021/1785 امر اداء    

مو�سوع الدعوى : ا�ست�سدار اأمر اأداء مببلغ وقدره ب�سداد مبلغ وقدره 52230 درهم )اثنان وخم�سني 
الفا ومائتان وثالثني درهم( الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى ال�سداد 

التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاما مع �سمول المر بالنفاذ املعجل بال كفالة.   
طالب الإعالن : ابهي�سيك �سريفا�ستافا فيجاي �سانكر لل �سريفا�ستافا - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- �سهيل احمد �سكيل احمد خان  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهول حمل الإقامة 

  2021/3/22 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  طلب   : الإع��الن  مو�سوع 
بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 52.230 درهم اثنان وخم�سون الفا ومائتان وثالثون درهما 
قيمة ال�سيك رقم 226347 والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى متام ال�سداد 
من  ذلك  على  زاد  ما  ورف�ش  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامها 

طلبات. ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 173/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1-  عبيد هالل مراد عبداهلل رحمه  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : دار التمويل - �ش م ع 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/3/21  بالزام املدعي عليها بان 
و�ستني  درهم وثمانية  و�ستني  واربعة  و�ستمائة  الف  للمدعية مبلغ مائة وخم�سة ع�سر  ي��وؤدي 
9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل  فل�سا والفائدة القانونية الب�سيطة بواقع 
2020/10/7 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب  يف 
املحاماة. ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/2593(

رقم املحرر / 2021/1/58104 
املخطرة / برين�ش براكا�ش ناير / هندي اجلن�سية - بوكالة املحامي / الدكتور ريا�ش الكبان 

املخطر اليه : يو�سف خمي�ش عبدالرحمن الثمريى / اإماراتي اجلن�سية 
)جمهولة حمل الإقامة( 

مبلغ  البالغ  املديونية  بالوفاء مببلغ  اليه  املخطر  الإخطار  املخطر مبوجب هذا  / يخطر  املو�سوع 
اأيام( من تاريخ ا�ستالمك  اآلف درهم( خالل )خم�سة  110.000 درهم )مائة وع�سرة  وقدره =/ 
لهذا الإخطار القانوين وبعك�سه �سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وا�ست�سدار امر الداء من املحكمة 
تاريخ  9% من  بن�سبة  القانونية  للفائدة  حتملكما  مع  املديونية  مببلغ  ملطالبتك  بحقك  املخت�سة 
ال�ستحقاق يف 2020/7/12 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة عمال باأحكام 

املادتني )62 ، 63( من الالئحة التنظيمية املعدلة لقانون الإجراءات املدنية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 346
 - باك�ستان   : - اجلن�سية  لقمان عبدالرحمن عبدالرحمن  ال�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
 - كل  عمر  كل  زاهد  ال�سيد/  اىل   )٪100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ال�سيارات(  غيار  قطع  لتجارة  عبدالرحمن  )لقمان  امل�سماة  الرخ�سة  يف  باك�ستان.   : اجلن�سية 

ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )627890( 
تعديالت اخرى : تغيري ال�سم التجاري من )لقمان عبدالرحمن لتجارة قطع غيار ال�سيارات( 
اىل )زاهد عمر لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة( - تغيري الن�ساط للرخ�سة من )مكتب 
، جتارة الغيار اجلديدة لل�سيارات( اىل )جتارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات(.  تغيري وكيل 
خدمات.  وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق  على  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 349

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ طيبة يو�سف حممد املرزوقي - اجلن�سية : الإمارات 
- ترغب   يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )100٪( اىل ال�سيد/ فخر عبا�ش 
منها�ش غالم �سفدر - اجلن�سية : باك�ستان. يف الرخ�سة امل�سماة )ال�سفينة للغاز( ال�سادرة 
 : اخرى  تعديالت   -  )741041( رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من 

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

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

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 350
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ خورام �سجاد عبدال�ستار - اجلن�سية : باك�ستان - يرغب 
اىل   ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  من   )٪50( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�سيد/ و�سيم �سعيد حممد �سعيد - اجلن�سية : باك�ستان  يف الرخ�سة امل�سماة )�سالون فن 
املثايل للرجال( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )759584(. 
املثايل للرجال( اىل )�سالون  التجاري من )�سالون فن  : تغيري ال�سم  تعديالت اخرى 
و�سيم �سعيد للحالقة( - وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه 
�سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 
لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 348

البيع  باك�ستان اجلن�سية يرغب يف   - ارام خان  ديل  بيهرام  ال�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
باك�ستان   - في�سل  �ساه  فهد  �ساه  ال�سيد/  اىل  وذلك   ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
باإمارة  تاأ�س�ست  التزليق(  وزيوت  ال�سحوم  لتجارة  مليحة  )وادي  امل�سماة  بالرخ�سة  اجلن�سية 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )770912( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. 
تعديالت اخرى : ليوجد.

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 347

الإمارات اجلن�سية يرغب   - اليا�سي  نعوره  ابراهيم  ال�سيد/ حممد  بان  ليكن معلوما للجميع 
 ، ا�سحاق  حممد  ال�سيدة/عابده  اىل  وذلك   ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
الإمارات اجلن�سية - بالرخ�سة امل�سماة )مغ�سلة القمة( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 

رقم )750629( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. 
تعديالت اخرى : ليوجد.

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 351

البيع  يف  يرغب   ، بنغالدي�ش   : اجلن�سية   - الرحمن  م�ستفي�ش  ا�سماعيل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 - د�ستيارى  دروي�ش  ابراهيم  بريو�ش  ال�سيد/  اىل  وذلك  البالغة ٪50  كامل ح�سته  والتنازل عن )26٪( من  
يف  يرغب   ، بنغالدي�ش   : اجلن�سية   - اهلل  �سيد  ال�سيد/�ساهد  بان  للجميع  معلوما  ليكن  الإمارات.  اجلن�سية 
البيع والتنازل عن )25٪( من  كامل ح�سته البالغة 50٪ وذلك اىل ال�سيد/ بريو�ش ابراهيم دروي�ش د�ستيارى 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  الهنوف(  )كافترييا  امل�سماة  الرخ�سة  يف  الإمارات.  اجلن�سية   -
من  القانوي  ال�سكل  تغيري   : اخرى  تعديالت  بال�سارقة.  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )549230(
اىل  الهنوف(  )كافترييا  من  التجاري  ال�سم  تغيري   - حمدودة(  م�سوؤولية  ذات  )�سركة  اىل  خدمات(  )وكيل 
)ال�سعاع البي�ش لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة ذ م م( - تغيري الن�ساط من )بيع الوجبات اخلفيفة - 
كافترييا( اىل )جتارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات(.  وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اإعالن بالن�شر 

يف االإ�شتئناف رقم 2020/134 جتاري 
اإىل امل�ستاأنف �سده التا�سع ع�سر / دمييرتو�ش اندرياون�ش - يوناين اجلن�سية 

نعلمكم بان الإ�ستئناف املقدم من امل�ستاأنفة : كا�سباينفتجاز ليمتد 
caspineftgaz Ltd vs 

ب�ساأن احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/111 جتاري كلي خورفكان
التا�سعة  ال�ساعة   2021/4/12 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لنظره  حت��دد  ق��د 
والن�سف �سباحا مبقر حمكمة خورفكان الإحتادية الإ�ستئنافية. لذا فاأنتم مكلفون 
نظر  �ستبا�سر  املحكمة  ف��اإن  غيابكم  حالة  ويف   ، قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 

الإ�ستئناف وفقا لحكام القانون.  
امل�شت�شار / عبداهلل �شليمان ال�شالمي 
رئي�س حمكمة خورفكان االحتادية االإ�شتئنافية

      دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االإ�شتئنافية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اإعالن بالن�شر 

يف االإ�شتئناف رقم 2020/134 جتاري 
اإىل امل�ستاأنف �سده ال�سابع ع�سر / برافني كومار برابهاكاران فيدو - هندي اجلن�سية  

نعلمكم بان الإ�ستئناف املقدم من امل�ستاأنفة : كا�سباينفتجاز ليمتد 
caspineftgaz Ltd vs 

ب�ساأن احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/111 جتاري كلي خورفكان
التا�سعة  ال�ساعة   2021/4/12 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لنظره  حت��دد  ق��د 
والن�سف �سباحا مبقر حمكمة خورفكان الإحتادية الإ�ستئنافية. لذا فاأنتم مكلفون 
نظر  �ستبا�سر  املحكمة  ف��اإن  غيابكم  حالة  ويف   ، قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 

الإ�ستئناف وفقا لحكام القانون.
امل�شت�شار / عبداهلل �شليمان ال�شالمي 
رئي�س حمكمة خورفكان االحتادية االإ�شتئنافية

      دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االإ�شتئنافية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اإعالن بالن�شر 

يف االإ�شتئناف رقم 2020/134 جتاري 
اإىل امل�ستاأنف �سده الثامن ع�سر / روبرتو رلوزا �سريمات - فلبيني اجلن�سية 

نعلمكم بان الإ�ستئناف املقدم من امل�ستاأنفة : كا�سباينفتجاز ليمتد 
caspineftgaz Ltd vs 

ب�ساأن احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/111 جتاري كلي خورفكان
التا�سعة  ال�ساعة   2021/4/12 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لنظره  حت��دد  ق��د 
والن�سف �سباحا مبقر حمكمة خورفكان الإحتادية الإ�ستئنافية. لذا فاأنتم مكلفون 
نظر  �ستبا�سر  املحكمة  ف��اإن  غيابكم  حالة  ويف   ، قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 

الإ�ستئناف وفقا لحكام القانون.  
امل�شت�شار / عبداهلل �شليمان ال�شالمي 
رئي�س حمكمة خورفكان االحتادية االإ�شتئنافية

      دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االإ�شتئنافية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اإعالن بالن�شر 

يف االإ�شتئناف رقم 2020/134 جتاري 
 اإىل امل�ستاأنف �سده ال�ساد�ش ع�سر/جيورجيو�ش �ساتزيكون�ستانتي�ش- يوناين اجلن�سية 

نعلمكم بان الإ�ستئناف املقدم من امل�ستاأنفة : كا�سباينفتجاز ليمتد 
caspineftgaz Ltd vs 

ب�ساأن احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/111 جتاري كلي خورفكان
التا�سعة  ال�ساعة   2021/4/12 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لنظره  حت��دد  ق��د 
والن�سف �سباحا مبقر حمكمة خورفكان الإحتادية الإ�ستئنافية. لذا فاأنتم مكلفون 
نظر  �ستبا�سر  املحكمة  ف��اإن  غيابكم  حالة  ويف   ، قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 

الإ�ستئناف وفقا لحكام القانون.  
امل�شت�شار / عبداهلل �شليمان ال�شالمي 
رئي�س حمكمة خورفكان االحتادية االإ�شتئنافية

      دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االإ�شتئنافية
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املال والأعمال
 تنفيذا لت�جيهات حممد بن زايد

الإمارات تعلن ا�ستثمارها 10 مليارات دولر يف اإندوني�سيا 

•• دبي -وام

اأعلنت اإي.زي.دبي - املنطقة املخ�س�سة 
والتي  الإلكرتونية  للتجارة  بالكامل 
قلب  يف  ال�سرتاتيجي  مبوقعها  متتاز 
اجلنوب..  بدبي  اللوج�ستية  املنطقة 
اإك�سربي�ش«  “اأودا  �سركة  ان�سمام  عن 
اإحدى اأكرب   -  UDA Express
ال�سني.. يف  ال�سريع  ال�سحن  �سركات 

املنطقة  يف  عملياتها  ت��و���س��ع��ة  ب��ه��دف 
الت�سهيالت  من  ال�ستفادة  خ��الل  من 
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة وح���ل���ول الأع����م����ال التي 
اإىل  “اإي.زي.دبي” بالإ�سافة  توفرها 
عالية  الأ���س��واق  اإىل  ال��و���س��ول  �سهولة 
واأفريقيا  الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف  ال��ن��م��و 

وجنوب اآ�سيا.
التنفيذي  املدير  اأحمد  حم�سن  وق��ال 
للمنطقة اللوج�ستية يف دبي اجلنوب.. 

ان�سمام “اأودا اإك�سربي�ش”  “ ي�سعدنا 
كمقر  “اإي.زي.دبي”  اخ���ت���ارت  ال��ت��ي 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  لعملياتها 
م�ساعينا  اإط����ار  ويف  اإف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال 
ال������دوؤوب������ة ل��ل��ك�����س��ف ع����ن الجت����اه����ات 
جاهداً  نعمل  فاإننا  ال�سوق  يف  ال�سائدة 
ل��ت��وف��ري احل��ل��ول وامل���راف���ق ال��ت��ي تلبي 
ت��ط��ل��ع��ات ع��م��الئ��ن��ا وت�����س��اع��ده��م على 
الأ�سواق  والزده���ار يف  التطور  حتقيق 

�سركة  ان�����س��م��ام  وي���وؤك���د  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
“اإي. اإىل  العاملية  اإك�سربي�ش”  “اأودا 

زي.دبي” على مكانتنا الرائدة وقدرتنا 
يف  العاملية  ال�����س��رك��ات  ا�ستقطاب  على 
والتجارة  اللوج�ستية  جمال اخلدمات 
الإل��ك��رتون��ي��ة وت���وف���ري خم��ت��ل��ف �سبل 
الدعم لهم لإدارة اأعمالهم وتعزيز منو 
حملياً  اللوج�ستية  اخل���دم���ات  ق��ط��اع 

وعامليا«.
من جانبه قال روبرت زانغ رئي�ش “اأودا 
اإك�سربي�ش” يف ال�سرق الأو�سط و�سمال 
ال�سرتاتيجي  امل��وق��ع  اإن  اإف��ري��ق��ي��ا.. 
وما  “اإي.زي.دبي”  ب��ه  مت��ت��از  ال����ذي 
متقدمة  لوج�ستية  مرافق  من  توفره 
تلبي  وق����درات  اأع��م��ال مثالية  وح��ل��ول 
ال�سركات  اأن�������واع  ج��م��ي��ع  اح���ت���ي���اج���ات 
هدفنا  تعزيز  على  جمتمعة  و�ستعمل 
الدولية  ال�سركة  ن�سبح  اأن  يف  املتمثل 
الرائدة يف جمال اخلدمات اللوج�ستية 
الأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سريع  وال�سحن 
تو�سعنا  اأن  م��ن  ت��ام��ة  ثقة  على  واإن��ن��ا 
اجلديد �سي�ساعدنا على اإكمال �سبكاتنا 
ب�سبكتنا  وربطها  الأو���س��ط  ال�سرق  يف 
ي��وف��ر حلوًل  ال�����س��ني م���ا  احل��ال��ي��ة يف 
للعمالء يف  وفعالة  مبا�سرة  لوج�ستية 

ال�سني وال�سرق الأو�سط.

اأول  ت��ع��د  دبي”  “اإي.زي.  اأن  ي��ذك��ر 
منطقة من نوعها للتجارة الإلكرتونية 
يف ال�سرق الأو�سط على م�ساحة قدرها 
جرى  وق���د  م��رب��ع  م��رت   920،000
التجارة  ت�سميمها لإ�ستقطاب �سركات 
اأنحاء  �ستى  من  ال��رائ��دة  الإلكرتونية 
ال���ع���امل وت���ه���دف ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة التي 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها 
رئي�ش  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم  اآل  را�����س����د  ب����ن 
حاكم  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة 
دبي “رعاه اهلل” يف يناير 2019 اإىل 
تر�سيخ مكانة الإم��ارة كمركز للتجارة 

الإلكرتونية العاملية.

 ••اأبوظبي-وام

ال�سمو  ���س��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
دول�����ة  اأع����ل����ن����ت   .. امل�������س���ل���ح���ة  ل����ل����ق����وات 
10 مليارات  ا�ستثمارها مبلغ  الإم��ارات 
واأدواتها  اأج��ه��زت��ه��ا  خ���الل  م��ن   - دولر 
- مع  ال�ستثمارية احلكومية واخلا�سة 
تعد  التي  الإندوني�سية  ال�ستثمار  هيئة 

ال�سندوق ال�سيادي الإندوني�سي.
ع��ل��ى قطاعات  ال���س��ت��ث��م��ارات  و���س��رتك��ز 
اإندوني�سيا،  جمهورية  يف  اإ�سرتاتيجية 
واملوانئ  والطرق  التحتية  البنية  ت�سمل 

وال�������س���ي���اح���ة وال������زراع������ة وغ����ريه����ا من 
القطاعات احليوية الواعدة التي حتظى 
باآفاق واإمكانيات كبرية للنمو وامل�ساهمة 
القت�سادي  وال��ت��ق��دم  ال��ن��م��و  ت��ع��زي��ز  يف 

والجتماعي يف اإندوني�سيا.
رئي�ش  وي���دودو،  اأن فخامة جوكو  يذكر 
جمهورية اإندوني�سيا .. اأعلن خالل �سهر 
املجل�ش  اأع�ساء  تعيني   2021 فرباير 
ال�ستثمار  لهيئة  والتنفيذي  ال��رق��اب��ي 
مبوجب  ت�سكيلها  مت  التي  الإندوني�سية 
ال��ق��ان��ون ال�����س��ام��ل خل��ل��ق ف��ر���ش العمل 
والذي متت اإجازته يف اأكتوبر .2020

حوكمة  يف  حت��ول  نقطة  املجل�ش  وي��ع��د 
وت���ط���وي���ر امل��ن��ظ��وم��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف 

ال�سيادي  ال�سندوق  ويهدف  اإندوني�سيا. 
م�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  الإن���دون���ي�������س���ي 
الوطنية  التنمية  ت��دع��م  ا�سرتاتيجية 
البنية  تطوير  بينها  من  اإندوني�سيا  يف 
يف  اجلديدة  العا�سمة  وت�سييد  التحتية 
كاملنتان .ترتبط دولة الإمارات العربية 
بعالقات  اإندوني�سيا  وجمهورية  املتحدة 
���س��ي��ا���س��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة وث��ق��اف��ي��ة قوية 
ومتنامية، وبداأت العالقات الدبلوما�سية 
 ،1976 عام  يف  البلدين  بني  الر�سمية 
يف  الإندوني�سية  ال�سفارة  افتتحت  حيث 
فيما   ..1978 اأكتوبر   28 يف  اأبوظبي 
الإم����ارات يف  دول���ة  �سفارة  افتتاح  ج��رى 
جاكرتا �سنة 1991، والتي تلت الزيارة 

التاريخية التي قام بها املغفور له ال�سيخ 
“ طيب اهلل  نهيان  اآل  �سلطان  زاي��د بن 
 1990. ع���ام  اإن��دون��ي�����س��ي��ا  اإىل  ثراه” 
و���س��ه��دت ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن منواً 
ك���ب���رياً خ����الل ال�������س���ن���وات الأخ�������رية مع 
م�ستوى  على  املتبادلة  ال��زي��ارات  زي���ادة 
و  البلدين  يف  امل�سوؤولني  وكبار  القيادة 
الإندوني�سي،  الرئي�ش  زيارة  اأبرزها  كان 
 ،2015 �سبتمرب  يف  وي������دودو،  ج��وك��و 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  وزي����ارة 
اأبوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة 
البلدان  وق���ع  ك��م��ا   ..2019 ي��ول��ي��و  يف 
يف  وال�سفقات  الت��ف��اق��ي��ات  م��ن  العديد 

.. ويف هذا  ال��ت��ع��اون  خم��ت��ل��ف جم����الت 
الإطار اختتم اجلانبان موؤخراً “ فعالية 
الأ���س��ب��وع الإم���ارات���ي الإن��دون��ي�����س��ي لعام 
“ وال���ذي ج��رى خالله توقيع   2021
عدة اتفاقيات للتعاون يف جمالت املوانئ، 
وال�سناعات  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة،  واخل���دم���ات 
والدفاعية،والطاقة،  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وال�سياحة، والقت�ساد الإبداعي ومزارع 
العالقات  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى  امل���ن���غ���روف.. 
ف��ق��د �سهدت  ال��ت��ج��اري��ة والق��ت�����س��ادي��ة 
العالقات بني البلدين تناميا ملحوظا؛ 
ال��ت��ج��اري بني  ال��ت��ب��ادل  بلغ حجم  حيث 
مليار   3.7 نحو  واإندوني�سيا  الإم���ارات 

دولر.

•• اأبوظبي-وام

الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  ج��ددت 
عجلة  بدفع  التزامها  اأم�����ش  “اأدنوك” 
النمو ال�سناعي والتنويع القت�سادي من 
خالل برناجمها الطموح للنمو والتو�سع 
والبرتوكيماويات  ال��ت��ك��ري��ر  جم���ال  يف 
وزارة  ل�سرتاتيجية  دع��م��ا  والت�سنيع 
ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة “ا�سنع 

يف الإمارات«.
وتعمل اأدنوك حاليا على تنفيذ م�ساريع 
للنمو يف قطاع البرتوكيماويات والتكرير 
والغاز، كما اأعلنت عن ا�ستكمالها موؤخرا 
الهامة يف جمال  امل�ساريع  ملجموعة من 
ال�سركة  ت�ستعد  كما  والت�سنيع  التكرير 
النمو  م���ن  لإط������الق م��رح��ل��ة ج���دي���دة 
التكنولوجيا  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  ال�����س��ن��اع��ي 
امل�سرتك  املتقدمة من خالل م�سروعها 
اأطلقته  ال��ذي   »ADQ “القاب�سة  مع 
من�سة  لإن�������س���اء  “تعزيز”  ا���س��م  حت���ت 
اأ���س��ا���س��ي للنمو  ف���ري���دة ت��ع��م��ل ك��م��ح��ف��ز 
ال�سناعي والبرتوكيماويات يف الروي�ش 
ب���ا����س���ت���ث���م���ارات ت���ق���در ب����اأك����رث م����ن 18 
اأدن����وك على  م��ل��ي��ار دره���م ك��ذل��ك تعمل 
الهيدروجني  جم���ال  يف  م�����س��اري��ع  ب��ح��ث 
والأمونيا الزرقاء لتلبية الطلب العاملي 
النا�سئ على الوقود منخف�ش الكربون.

وي��اأت��ي ت��اأك��ي��د اأدن����وك لل��ت��زام��ه��ا بدفع 
بعد  الإم���ارات  دول��ة  ال�سناعي يف  النمو 
برناجمها  حققه  ال��ذي  الكبري  النجاح 
الذي  امل�سافة،  املحلية  القيمة  لتعزيز 
درهم  مليار   76 توجيه  اإع���ادة  ا�ستطاع 
وبعد  اإط��الق��ه،  منذ  املحلي  لالقت�ساد 
الت�ساميم  ع���ق���ود  ل���ع���ط���اءات  ط��رح��ه��ا 
الهند�سية الأولية »FEED« مل�سروعها 
�سي�سبح  وال����ذي  “تعزيز”،  امل�����س��رتك 
الكيميائية  امل���واد  لإن��ت��اج  ع��امل��ي��اً  م��رك��زاً 

جممع  يف  متكاملة  �سناعية  ومنظومة 
الروي�ش.

�ساملني،  خ���ال���د  ق����ال  امل��ن��ا���س��ب��ة  وب���ه���ذه 
التكرير  ل���دائ���رة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش 
وال��ت�����س��ن��ي��ع وال��ت�����س��وي��ق يف اأدن�������وك.. “ 
تعترب م�ساريع اأدنوك يف جمال التكرير 
ال�سناعية  وعملياتها  والبرتوكيماويات 
حمفزاً مهماً لنمو ال�سناعة يف الدولة ، 
حيث نقوم من خاللها بتوفري اإمدادات 
م�ستدامة من الوقود ال�سائل والغاز الذي 
الإمارات  يف  املحلية  ال�سناعات  حتتاجه 
املحلية  والإم������داد  الت�سنيع  و���س��ال���س��ل 
ا�سرتاتيجية  ب��دع��م  ف���خ���ورون  ون��ح��ن 
وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة - 
ا�سنع يف الإمارات -، وذلك عرب خططنا 
الطموحة للنمو والتو�سع وايجاد املزيد 
للنمو  لل�سركات  اجل��دي��دة  الفر�ش  من 

والتطور والزدهار يف دولة الإمارات«.
وت���وف���ر اأدن�����وك ح��ال��ي��اً اأك����رث م���ن ثلثي 
لدولة  ال�سناعية  ال��ط��اق��ة  اح��ت��ي��اج��ات 
ومتكني  دع���م  يف  ي�سهم  مب��ا  الإم������ارات، 
و�سي�سهد  امل���ح���ل���ي���ة  ال�������س���ن���اع���ات  من����و 
النمو  عجلة  دف��ع  على  ال�سركة  تركيز 
جمال  يف  اأعمالها  خ��الل  من  ال�سناعي 
تنفيذ  وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات  ال���ت���ك���ري���ر 
ا����س���ت���ث���م���ارات ك���ب���رية ع���رب اأع���م���ال���ه���ا يف 
اأوليفني،  والبويل  الكيماويات،  جمالت 

والتكرير، والهيدروجني.
 18 ال���س��ت��ث��م��ارات  اإج��م��ايل  و�سيتجاوز 
مليار درهم يف منطقة البرتوكيماويات 
حيث  “تعزيز”،  ل���  التابعة  ال�سناعية 
يف  ت�ساهم  كيميائية  م���واد  اإن��ت��اج  �سيتم 
جديدة  �سناعات  وت��ط��وي��ر  اإق��ام��ة  دع��م 
وا�سعة  ت�����س��م��ل جم��م��وع��ة  الإم�������ارات  يف 
واخلدمات  اخل��ف��ي��ف��ة  ال�����س��ن��اع��ات  م���ن 
ال�سناعية وتاأتي املطهرات والبال�ستيك 
ومواد البناء وامل�ستح�سرات ال�سيدلنية 

على قائمة املواد الكيمائية اجلديدة التي 
�ستتيح  ، حيث  الدولة  اإنتاجها يف  �سيتم 
للم�ستثمرين  ع���دي���دة  ف��ر���س��اً  اأدن������وك 
م�ساريع  لإق��ام��ة  وال��دول��ي��ني  املحليني 
�سل�سلة  ع���رب  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  خم��ت��ل��ف��ة 

القيمة باأكملها.
بال�سراكة  “تعزيز”  اإط�������الق  وم���ن���ذ 
ا�ستقطبت   ،ADQ ال��ق��اب�����س��ة  م����ع 
امل�ستثمرين  من  وا�سعاً  اهتماماً  اأدن��وك 
امل�ساريع  يف  ال�����س��رك��اء  م���ن  وجم��م��وع��ة 
يف  عنها  الإع��الن  �سيتم  التي  الرئي�سية 
�ست�سهم  كما  ال��ق��ادم��ة  القليلة  الأ���س��ه��ر 
ا�ستثمارات  متكني  يف  اأي�����س��اً  “تعزيز” 
القطاع اخلا�ش املحلي يف قطاع التكرير 

والبرتوكيماويات يف الدولة.
الأعلى  املجل�ش  توجيهات  مع  ومتا�سياً 
 2020 نوفمرب  يف  لأدنوك”  للبرتول 
املحتملة  الفر�ش  ومتابعة  با�ستك�ساف 
لتعزيز  الهيدروجني  م�ساريع  جمال  يف 
ري�����ادة الإم�������ارات يف ه���ذا امل���ج���ال، تقوم 
تلبية  اإم��ك��ان��ي��ة  ب��ا���س��ت��ك�����س��اف  ال�����س��رك��ة 
ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي ال��ن��ا���س��ئ ع��ل��ى م�ستقات 
الزرقاء  والأمونيا  الأزرق  الهيدروجني 
�ست�ستفيد  ح��ي��ث  ال��ط��ب��ي��ع��ي،  ال��غ��از  م��ن 
اأدنوك يف هذا املجال من موقعها املتميز 
كمالٍك ومنتج رئي�سي لحتياطيات الغاز 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي م��ن خ���الل 

القائمة وال�سراكات القوية.
ت��ط��وي��ر م�سفاة  اأدن������وك  ت��وا���س��ل  ك��م��ا 
اأك��رب م�سفاة  راب��ع  تعد  التي  ال��روي�����ش، 
لتعزيز  م�ساريع  عرب  ال��ع��امل،  يف  تكرير 
“م�سروع  ذل��ك  يف  مبا  العمليات  مرونة 
ت��ع��زي��ز م��رون��ة ع��م��ل��ي��ات ت��ك��ري��ر النفط 
اخلام” البالغ تكلفته 13 مليار درهم، 
املفقودة”  احل��رارة  ا���س��رتداد  و”م�سروع 
دره��م، وكالهما  2 مليار  تكلفته  البالغ 
الإن�����س��اء وم��ن خ��الل ال�ستثمار يف  قيد 

�ستتمكن  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة،  امل�����س��اري��ع  ه���ذه 
اأعمالها  ت��و���س��ي��ع حم��ف��ظ��ة  م��ن  اأدن�����وك 
والبرتوكيماويات  ال��ت��ك��ري��ر  جم���ال  يف 
وتاأمني الوقود واملواد الأولية لل�سناعات 
املحلية مبا يعزز فر�ش الت�سنيع املحلي 
املجال  يف  ال����ذات����ي  الك���ت���ف���اء  وحت��ق��ي��ق 

ال�سناعي.
اإنتاج مادة  اأعمال تو�سعة من�ساأة  وت�سهد 
العاملي  امل�����س��ت��وى  ذات  اأول��ي��ف��ني  ال��ب��ويل 
مت  حيث  ملحوظاً،  تقدماً  “بروج”  يف 
 90% م���ن  اأك�����رث  م���ن  الآن  الن���ت���ه���اء 
م��ن ال���وح���دة اخل��ام�����س��ة لإن���ت���اج البويل 
اإنتاج  املن�ساأة  ه��ذه  وت�ستطيع  بروبلني. 
ل�سناعة  تكفي  ب��روب��ل��ني  ب���ويل  ك��م��ي��ات 
حوايل 600 األف كم من اأنابيب البويل 
لتطويق  يكفي  م��ا  اأي  �سنوياً،  بروبلني 

الكرة الأر�سية 15 مرة.
 2018 ع���ام  م��ن��ذ  اأدن�����وك  وا�ستقطبت 
ا����س���ت���ث���م���ارات اأج���ن���ب���ي���ة م���ب���ا����س���رة من 
التكرير  جم�����ال  يف  دول����ي����ني  ����س���رك���اء 
ذل����ك  وال�����ب�����رتوك�����ي�����م�����اوي�����ات، مب������ا يف 
اأنابيب  وخ��ط��وط  والأ���س��م��دة  ال��ت��ك��ري��ر 
اأدن���وك لال�ستثمار  وت��اأت��ي خطط  ال��غ��از 

وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات �سمن  ال��ت��ك��ري��ر  يف 
للنمو   2030 املتكاملة  ا�سرتاتيجيتها 
يف  الربحية  تعزيز  اإىل  الرامية  الذكي 
والإنتاج،  والتطوير  ال�ستك�ساف  جمال 
التكرير  جم�����ال  يف  ال���ق���ي���م���ة  وزي���������ادة 
وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات، وامل��ح��اف��ظ��ة على 
اإم�������دادات اق��ت�����س��ادي��ة وم�����س��ت��دام��ة من 
الت�سويق  با�سرتاتيجية  مدعومة  الغاز، 

ال�ستباقي املرن.
�سخمة  حمفظة  حالياً  اأدن��وك  ومتتلك 
 8 ت�سم  والبرتوكيماويات  التكرير  يف 
مليار   10.5 مب��ع��اجل��ة  ت��ق��وم  ���س��رك��ات 
ي��وم��ي��اً، وبطاقة  ال��غ��از  ق��دم مكعبة م��ن 
يومياً  برميل  األف   922 تبلغ  تكريرية 
من املكثفات والنفط اخلام. وتنتج هذه 
ال�سركات حوايل 40 مليون طن �سنوياً 
م��ن امل��ن��ت��ج��ات امل���ك���ررة، وجم��م��وع��ة من 
حبيبات  ت�سمل  التي  الأخ���رى  املنتجات 
امل�سال،  البرتويل  والغاز  اليوريا،  �سماد 
والنافتا، واجلازولني، ووقود الطائرات، 
وزيت الغاز والزيوت الأ�سا�سية، وغريها 
من امل��واد اخل��ام الأخ��رى امل�ستخدمة يف 

�سناعة البرتوكيماويات.

»اأدنوك« توؤكد التزامها بدفع عجلة النمو ال�سناعي دعما ل�سرتاتيجية »ا�سنع يف الإمارات«

رئي�ص غرفة اأبوظبي و�سفري فيتنام يبحثان تعزيز جمالت التبادل التجاري امل�سرتك
م�سرتكة يف القطاعات ذات الأولوية.

لدى  فيتنام  جمهورية  �سفري  اأ���س��اد  جانبه  م��ن 
الدولة برتحيب الغرفة لتقدمي كافة الإمكانيات 
مع  القت�سادي  التعاون  جم��الت  لدفع  املتاحة 
داعيا  الأعمال يف فيتنام،  القطاع اخلا�ش وبيئة 
لزيارة  جت��اري��ا  وف����دا  لت�سكيل  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة 
بالده يف امل�ستقبل القريب للتعرف على الفر�ش 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ت��اح��ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 

احليوية والواعدة.
اأب���وظ���ب���ي الدعوة  وق����دم ���س��ع��ادة رئ��ي�����ش غ��رف��ة 
التجارية  املعار�ش  لزيارة  الفيتنامية  لل�سركات 
التي  الق���ت�������س���ادي���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وامل�������س���ارك���ة يف 
بنظرائهم  واللتقاء  اأبوظبي  اإم��ارة  ت�ست�سيفها 
م��ن ���س��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش يف اأب��وظ��ب��ي من 
قطاع  ول�سيما  والقطاعات،  الأن�سطة  خمتلف 

الأمن الغذائي.

•• اأبوظبي- وام

 بحث �سعادة حممد ثاين مر�سد الرميثي رئي�ش 
نغوين  �سعادة  مع  اأبوظبي،  غرفة  اإدارة  جمل�ش 
مانه توان �سفري جمهورية فيتنام لدى الدولة ، 
جمالت تعزيز العالقات التجارية وال�ستثمارية 

يف خمتلف القطاعات.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جرى يف مقر الغرفة 
بح�سور �سعادة حممد هالل املهريي مدير عام 
الأمني  �سامل  بن  حميد  و�سعادة  اأبوظبي،  غرفة 
وعبداهلل غرير  الدولة،  الغرف يف  العام لحت��اد 

القبي�سي، نائب مدير عام غرفة اأبوظبي.
فتح  على  اأبوظبي  غرفة  حر�ش  الرميثي  واأك��د 
قنوات جديدة للتعاون التجاري مع فيتنام، مبا 
والعمل  للجانبني،  التنموية  الأه�����داف  ي��خ��دم 
امل�سرتك على ت�سجيع اإقامة م�ساريع وا�ستثمارات 

»ِاإي.زي.دبي« ت�ستقطب �سركة اأودا اإك�سربي�ص ال�سينية لل�سحن ال�سريع

ال�سادرات  قيمة  درهــم  مليار   84.2   

ال�سناعية الإماراتية خالل 10 اأ�سهر
•• اأبوظبي-وام

بلغت قيمة ال�سادرات ال�سناعية لدولة الإمارات بح�سب الت�سنيف ال�سناعي 
10 الأوىل من العام 2020، وذلك  ال�  84.2 مليار درهم خالل الأ�سهر 

وفقا لالأرقام ال�سادرة عن املركز الحتادي للتناف�سية والح�ساء .
اإدامة  ال�سناعي يف  القطاع  يلعبه  ال��ذي  املهم  ال��دور  الأرق���ام  ه��ذه  وتعك�ش 
وترية  على  املحافظة  على  وقدرته  الدولة  يف  القت�سادية  التنمية  عجلة 
ن�ساط جيدة وذلك رغم الظروف امل�ستجدة التي فر�ستها جائحة كورونا 

على اقت�ساديات جميع دول العامل.
املحلي  ال��ن��اجت  يف   %  10 نحو  ال�سناعي  القطاع  م�ساهمة  ن�سبة  وبلغت 
اأ�سدرته يف وق��ت �سابق  2019 وذل��ك وف��ق تقرير  الإج��م��ايل خ��الل ع��ام 
موؤ�س�سة كولريز اإنرتنا�سونال ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا الأمر الذي 

عزز من من دوره يف �سيا�سة التنويع القت�سادي .
وك���ان���ت الح�����س��ائ��ي��ات ال�������س���ادرة عن 
الناجت  اأن  اأظ��ه��رت  الق��ت�����س��اد  وزارة 
الإج������م������ايل اجل���������اري بلغ  امل���ح���ل���ي 
1.546 تريليون درهم خالل العام 
املحلي  الناجت  و�سل  فيما   ،2019
بالأ�سعار  النفطية  غ��ري  للقطاعات 
درهم.  ت��ري��ل��ي��ون   1،159 اجل��اري��ة 
وب��ل��غ��ت م�����س��اه��م��ة ال��ق��ط��اع��ات غري 
الإجمايل  املحلي  الناجت  النفطية يف 
بالأ�سعار احلقيقية %70.2 خالل 

الفرتة ذاتها .
جمل�ش  ع�سو  العو�سي  حمد  واأك���د 
اأبوظبي  و�سناعة  جتارة  غرفة  اإدارة 
ال�����س��ن��اع��ي يف الإم�����ارات  ال��ق��ط��اع  اأن 
�سهد تطورا كبريا خالل ال�سنوات املا�سية ما مكنه من زيادة م�ساهمته يف 
اأن برامج التطوير  اإىل  الن�ساط القت�سادي الذي ت�سهده الدولة، م�سريا 
واملحفزات التي مت اإطالقها خالل الفرتة املا�سية �سواء من قبل احلكومة 
الحتادية اأو احلكومات املحلية اأ�سهمت يف دعم القطاعات القت�سادية ومن 

�سمنها القطاع ال�سناعي مما عزز من قدرته التناف�سية والت�سديرية .
اإن   -  / وام   / الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريح خا�ش  - يف  العو�سي  وق��ال 
البيئة  جاذبية  زي���ادة  �ساأنه  م��ن  ال�سناعي  القطاع  تطوير  يف  ال�ستمرار 
الت�سريعية وال�ستثمارية و�سيكون له انعكا�سات اإيجابية على عمل القطاع 
خالل الفرتة القادمة وعلى نحو ي�ساهم يف زيادة �سادراته وم�ساهمته يف 

الناجت املحلي الإجمايل لدولة الإمارات .
يف  �سي�ساهم  واخلا�ش  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  تعزيز  اأن  اإىل  واأ�سار 
الأثر  ت�سمن  الدولة مبعادلة  ال�سناعي يف  للقطاع  امل�سافة  القيمة  زي��ادة 

الإيجابي امل�ساعف الذي ت�ستهدفه ال�سرتاتيجية ال�سناعية للدولة .

دبي للم�ساريع النا�سئة تختتم 
تدريبيًا متخ�س�سًا لـ 16 �سركة نا�سئة

•• دبي-وام

اأعلنت “دبي للم�ساريع النا�سئة”، اإحدى مبادرات غرفة جتارة و�سناعة دبي 
املبتكرة لدعم ريادة الأعمال، عن اختتام برنامج دعم ال�سركات النا�سئة ذات 
ال�سركات، وذلك بعد  الثانية من  Scale Ups للمجموعة  ال�سريع  النمو 
ان مت توفري تدريب وتوجيه واإر�ساد متخ�س�ش مل�ساعدة ال�سركات امل�ساركة 

على الرتقاء بن�ساطها وتعزيز تناف�سيتها.
عن  املنبثق  ال�سريع،  النمو  ذات  النا�سئة  ال�سركات  دع��م  برنامج  وي�سم 
برنامج �سراكات الأعمال التابع ل�� “دبي للم�ساريع النا�سئة”، يف ع�سويته 
�سركات نا�سئة حققت منواً م�ستداماً يف ن�ساطاتها، وا�ستفادت من برنامج 
“�سبكة �سراكات الأعمال” من اأجل تعزيز �سراكاتها مع عدد من ال�سركات 

الكربى يف اإمارة دبي.
و�سمت املجموعة الثانية من ال�سركات التي �ساركت يف الربنامج �سركات منها 
B24 Chat« و كويك ورك  24 ت�سات  WideBot« و”بي  “وايد بوت 
 In-D /Intain و اإن دي »QuickworkTechnologies للتكنولوجيا
AI/« و “األكوديك�ش Alcodex« و”نريمو�سن NEARMOTION« و 
“جوكادال Gokaddal« و”اإن اإل اإ�ش كيو اإل NLSQL« وتنوعت جمالت 
ن�ساط هذه ال�سركات من الذكاء ال�سطناعي اإىل انرتنت الأ�سياء وتقنية 

البلوك ت�سني ور�سم اخلرائط الرقمية والتحول الذكي.
وت��ع��رف امل�����س��ارك��ون خ��الل ف��رتة ال��ربن��ام��ج ال��ت��ي ا�ستمرت 3 اأ���س��ه��ر حول 
�سوق دبي، واآليات وطرق تاأ�سي�ش الأعمال يف الإم��ارة، والتو�سع اخلارجي، 
بالإ�سافة اإىل احل�سول على فر�ش لعر�ش وتقدمي وت�سويق م�سروعاتهم 

اأمام جمموعة من املوؤ�س�سات البارزة يف القطاعني احلكومي واخلا�ش.
على  اأ�سئلتهم  فيها  طرحوا  تفاعلية  جل�سة  يف  النا�سئة  ال�سركات  و�ساركت 
امل�ساركون على  اخلرباء واملخت�سني يف قطاعات الأعمال املختلفة. واطلع 
على  وح�سلوا  والو�سطى،  اجلنوبية  واأمريكا  اإ�سرائيل  يف  الأعمال  فر�ش 

دعم من مكاتب غرفة دبي التمثيلية اخلارجية طوال فرتة الربنامج.
وخالل لقاء اأعمال افرتا�سي لبحث ال�سراكات الثنائية، اجتمع امل�ساركون 
دبي  موانئ  ومنها  خا�سة  و�سركات  حكومية  ودوائ���ر  لهيئات  ممثلني  مع 
العاملية والروابي وبلدية دبي ومكتبة حممد بن را�سد ومركز دبي لل�سلع 

املتعددة لبحث �سراكات م�ستقبلية.
وح�سل امل�ساركون الذين ا�ستكملوا ح�سور جل�سات برنامج “دعم ال�سركات 
النا�سئة ذات النمو ال�سريع” على ختم “جاهزية الأعمال”، وهو طابع من 
ال�سركات و�سمعتها يف جمتمع الأعمال يف  اأن يعزز من جاذبية هذه  �ساأنه 

دبي.
اخلدمات  لقطاع  اأول  تنفيذي  رئي�ش  ن��ائ��ب  ن�سيب،  جمعة  عتيق  وق���ال 
التجارية يف غرفة دبي: “اأطلقنا برنامج دعم ال�سركات النا�سئة ذات النمو 
ال�سريع كرد فعل لتاأثريات اأزمة كوفيد19-، عندما قررنا اأن نوفر مزايا 
وخدمات اإ�سافية لأع�سائنا وخ�سو�ساً يف جمال لقاءات الأعمال الثنائية 
على  وق��درت��ه��م  تناف�سيتهم  لتعزيز  وذل���ك  متطلباتهم،  م��ع  ت��ت��الءم  ال��ت��ي 
التجريبية  املرحلة  جن��اح  وبعد  لفر�ش.”  وحتويلها  التحديات  مواجهة 
للربنامج الذي اأطلق يف العام 2020، و�سعت دبي للم�ساريع النا�سئة نطاق 

امل�ساركة مع ازدياد ن�ساط ال�سركات النا�سئة املتخ�س�سة بالتكنولوجيا.
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املال والأعمال

درهم  مليار   35 توزع  �سركة   51
اأرباحا نقدية على امل�ساهمني 

•• اأبوظبي-وام

ارتفع عدد ال�سركات التي اأو�ست جمال�ش اإداراتها بتوزيع اأرباح على م�ساهميها اإىل 
51 �سركة حتى تاريخ 22 مار�ش احلايل، علما باأن بع�ش هذه ال�سركات �سادقت 
جمعياتها العمومية فعال على هذه التوزيعات فيما لزالت بع�سها الخر بانتظار 
انعقاد جمعياتها العمومية خالل الأيام القادمة للم�سادقة على التوزيعات. وبلغت 
قيمة التوزيعات النقدية لهذه ال�سركات نحو 35 مليار درهم “�ساملة التوزيعات 
التي  البيانات  تظهره  ملا  وفقا  ات�سالت” وذلك  �سركة  اقرتها  التي  ال�ستثنائية 
ت�سدرها عن ال�سركات وتوثقه �سجالت الأ�سواق املالية يف كل من اأبوظبي ودبي. 
امل�ساهمون  التي يح�سل عليها  النقدية  التوزيعات  الكبري من  ويعد هذا احلجم 
الأكرب يف منطقة اخلليج وال�سرق الأو�سط ،مما يعك�ش ن�سبة العوائد العالية على 
ال�ستثمار يف الأ�سهم الإماراتية. ول زال القطاع البنكي يت�سدر املركز الأول من 
حيث قيمة التوزيعات النقدية على امل�ساهمني عن اأرباح العام 2020، حيث بلغت 
درهم  مليار   15.878 نحو  املالية  الأ�سواق  بنوك مدرجة يف   9 توزيعات  قيمة 
22 مار�ش اجل��اري ،ومن املتوقع زي��ادة هذه القيمة خا�سة مع  مع نهاية تاريخ 
وجود نحو 8 بنوك مل تف�سح عن تو�سيات جمال�ش اداراتها ب�ساأن التوزيعات حتى 
الآن. وكانت التوزيعات النقدية الجمالية التي تتم ر�سدها حتى الن تلقت دفعة 
قوية من قطاع الت�سالت الذي ارتفعت قيمة توزيعات اىل 11.11 مليار درهم 
بعدما قررت �سركة ات�سالت املدرجة يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية توزيع اأرباح 
ا�ستثنائية على امل�ساهمني بعد الغاء برنامج �سراء ال�سركة مما رفع قيمة توزيعتها 
اىل نحو 10.435 مليار درهم فيما و�سلت قيمة توزيعات الت�سالت املتكاملة 
�سركات النفط والغاز 2.07  قطاع  توزيعات  قيمة  وبلغت  درهم.  مليون   680
التوزيعات  مبلغ  بقية  وت���وزع  دره��م  مليار   1.856 العقار  وق��ط��اع  دره��م  مليار 

النقدية على القطاعات الأخرى املدرجة يف الأ�سواق املالية.

�سعيد ال�سرقي ي�سيد 
بالإ�سرتاتيجية ال�سناعية لالإمارات

•• الفجرية-وام

ال�سرقي  �سرور  بن  �سعيد  ال�سيخ  اأ�ساد 
جت���ارة  غ���رف���ة  ادارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش 
بالإ�سرتاتيجية  ال��ف��ج��رية  و���س��ن��اع��ة 
اأم�ش  اأطلقها  التي  للدولة  ال�سناعية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل 
“رعاه  ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����ش 
اهلل” وت�ستهدف رفع م�ساهمة القطاع 
من  ال��وط��ن��ي  الإق��ت�����س��اد  يف  ال�سناعي 
مليار   300 اإىل  دره��م  مليار   133
درهم خالل الأعوام الع�سرة املقبلة. و 
ت�سريح  ال�سرقي يف  �سعيد  ال�سيخ  اأك��د 
له بهذه املنا�سبة اأهمية قطاع ال�سناعة 

وم�ساهمته يف تنويع م�سادر الإنتاج و الدخل و ال�سادرات و اأ�سار اإىل اأن قطاع 
ال�سناعة يعترب من اأكرث القطاعات قدرة على ا�ستخدام التقنية والتكنولوجيا 

احلديثة ما ي�سهم يف رفع الإنتاجية على ال�سعيد الوطني.

اقت�سادية راأ�ص اخليمة ت�سبط
 1014 قطعة مقلدة لعالمات جتارية

•• راأ�س اخليمة- وام

�سبطت دائرة التنمية القت�سادية يف راأ�ش اخليمة جمموعة من الب�سائع املقلدة 
لعالمات جتارية عاملية بلغ عددها 1014 قطعة منذ بداية العام اجلاري خالل 
واأثمرت  التجارية.  العالمات  اأ�سحاب  ل�سكاوى  ا�ستجابًة  ُنِظَمتها  حمالت  ع��دة 
ع��ن �سبط جم��وه��رات وحلّي  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رق��اب��ة واحل��م��اي��ة  اإدارة  اأوىل ح��م��الت 
“اإك�س�سوارات” بلغ عددها 306 قطع، تلتها حملة ل�سبط منتجات مقلدة لأطعمة 
 99 اأ�سفرت عن �سبط  609 قطع، اإ�سافة حلملة تفتي�سية اأخرى  غذائية بلغت 
البلو�سي  يو�سف  ودع��ا  الغيار.  وبع�ش قطع  لل�سيارات  اإط��اراٍت  تنوعت بني  قطعة 
مدير ق�سم احلماية التجارية بالدائرة امل�ستهلكني اإىل �سرورة التاأين اأثناء ال�سراء 
وقراءة البيانات املدونة على املنتج مثل تاريخ الإ�سدار وبلد املن�ساأ وغري ذلك، ويف 
حال ال�سك والريبة يف مدى م�سداقيتها، عليهم الرجوع لق�سم احلماية التجارية 
التجارية كل  ق�سم احلماية  ويعقد  بياناتها وحقيقتها.  ودقة  للتاأكد من جودتها 
املدار�ش  طلبة  موظفني،  م��ن  فئاته  مبختلف  للمجتمع  �سنوية  عمل  ور���ش  ع��ام 
واجلامعات واملتعاملني واملجتمع للتمييز بني املنتجات الأ�سلية والتقليدية بهدف 

رفع الثقافة ال�ستهالكية وجتنب الوقوع �سحايا فخ التقليد.

معر�ص  �سفقات  قيمة  درهم  مليار   18
ال�سرق الأو�سط للطاقة يف 2020

•• دبي-وام

يف  املتخ�س�ش  العاملي  “ احل��دث  للطاقة  الأو�سط  ال�سرق  “معر�ش  ك�سف 
“ معر�ش ال�سرق الأو�سط  �سناعة الطاقة والذي كان يعرف �سابقا با�سم 
للكهرباء “ بالتزامن مع فتح باب الت�سجيل اليوم لن�سخة عام 2021 عن 
حتقيق ن�سخته للعام املا�سي 2020 اأكرث من 18 مليار درهم متثل قيمة 

ال�سفقات التجارية التي مت ابرامها على مدار اأيام املعر�ش الثالثة .
الطاقة  وزارة  الأرب��ع��ني  و  ال�ساد�سة  املقبلة  بن�سخته  املعر�ش  ي�ست�سيف 
والبنية التحتية وذلك خالل الفرتة ما بني 14 و 16 يونيو املقبل مبركز 
من  ج��دي��دة  افرتا�سية  ن�سخة  اإق��ام��ة  يتم  اأن  على  العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي 
من  �سواء  الإنرتنت  عرب  بها  امل�ساركة  ميكن  العام  هذا  ن�سخة  يف  املعر�ش 
املنزل اأو املكتب ومتتد اأربعة اأ�سابيع خالل الفرتة ما بني 17 مايو اإىل 4 

يونيو املقبلني.
انعقاد  م��ع  املعر�ش  م��ن  الن�سخة احلية  ان��ط��الق  يتزامن  اأن  امل��ق��رر  م��ن  و 
املرافق الذي �سيوفر فر�سة للتوا�سل والعر�ش  العاملي للطاقة و  املنتدى 
م��ع تطبيق  للطاقة  الأو����س���ط  ال�����س��رق  مل��ع��ر���ش  ال��ت��ق��ل��ي��دي  الإط����ار  �سمن 

بروتوكولت وتدابري ال�سحة وال�سالمة ال�سارمة املعمول بها.
و قالت كلوديا كونيت�سنا مديرة معر�ش ال�سرق الأو�سط للطاقة اإن املعر�ش 
اأمام موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ش لعر�ش منتجاتها  يتيح الفر�سة 
وتقنياتها املبتكرة التي تدفع نحو التقدم والتطور يف جمال حتول الطاقة 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي  ال��رتك��ي��ز  وت��وف��ر ح��ل��ول ملمو�سة يف ظ��ل 

واملتجددة.

اإجناز 34 % من الأعمال الإن�سائية باملرحلة الثانية ل�سبكة ال�سكك احلديدية الوطنية
•• اأبوظبي- وام

و”�سركة   “ التحتية  والبنية  الطاقة  “وزارة  وقعت 
ال�سكك  ل�سبكة  وامل�سغل  املطور  للقطارات”  الحت��اد 
فيما  اجلهود  لتن�سيق  اتفاقية  الوطنية،  احلديدية 
بينهما على �سعيد اإجراءات اإ�سدار ت�ساريح ال�سالمة 
للمرحلة الثانية من م�سروع �سبكة ال�سكك احلديدية 

الوطنية الإماراتية.
ال��وزارة باإمارة دبي بح�سور  وقع الإتفاقية يف ديوان 
وزير  امل��زروع��ي  فار�ش  ف��رج  �سهيل بن حممد  معايل 
املهند�ش  ���س��ع��ادة  م��ن  ك��ل  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
ح�سن حممد جمعة املن�سوري، وكيل الوزارة ل�سوؤون 
البنية التحتية والنقل، واملهند�ش �سادي ملك الرئي�ش 
عدد  بح�سور  للقطارات،  الحت��اد  ل�سركة  التنفيذي 

من امل�سوؤولني يف اجلانبني.
ياأتي توقيع الإتفاقية يف وقت حترز فيه �سركة الحتاد 
املرحلة  تطوير  �سعيد  على  لفتا  تقدما  للقطارات 
الثانية من م�سروع �سبكة ال�سكك احلديدية الوطنية 
 34% اأجن����زت  ب��ع��دم��ا  الأرب����ع  الإم��ارات��ي��ة بحزمها 
الثانية  املرحلة  يف  الإن�سائية  الأع��م��ال  اإج��م��ايل  م��ن 
وذلك منذ انطالق الأعمال يف يناير 2020 وحتى 
مار�ش 2021، ما ميهد ال�سبيل اأمام ا�ستكمال هذه 
املرحلة و ما ي�ساحبها من معايري واإجراءات �سالمة 

وت�سغيلها.
و ق����ال م���ع���ايل ���س��ه��ي��ل امل����زروع����ي ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة : 
“وا�سلت دولة الإمارات حتقيق الإجنازات النوعية يف 
جمال البنية التحتية لقطاع النقل، الذي يعترب اأحد 
املمكنات الأ�سا�سية للقطاعات القت�سادية واخلدمية 
يف الدولة ناهيك عن وظائفه الجتماعية والتجارية 
التنمية  مل�سرية  الداعمة  الأخ���رى،  وال�سرتاتيجية 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  ال���دول���ة  تنتهجها  ال��ت��ي  امل�����س��ت��دام��ة 
املكت�سبات التي حققتها خالل اخلم�سني عاما املا�سية 

من عمر الحتاد، وامل�ستهدفات للخم�سني عاما املقبلة 
التي تقربنا اأكرث من مئوية الإمارات2071، وح���لم 

ريادة دولة الإم���ارات ع��امليا يف خمتلف املجالت«.
تطوير  يف  للقطارات  الحت���اد  �سركة  بجهود  اأ���س��اد  و 
ال��دول��ة، الأم��ر الذي  النقل وامل��وا���س��الت يف  قطاعي 
يحقق ال�سعادة والرفاهية وجودة احلياة للمواطنني 
واملقيمني وال��زوار على حد �سواء، ويعزز من م�سرية 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة وي��دع��م م��ك��ان��ة الإم������ارات على 

امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
ب�����دوره اأك����د ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ش ح�����س��ن حم��م��د جمعة 
املن�سوري اأن توفري بنية حتتية متطورة لقطاع النقل، 
وم�ستدامة  ومتكاملة  اآم��ن��ة  نقل  �سبكات  وت�سميم 
ت�ستخدم التكنولوجيا امل�ستقبلية والتقنيات احلديثة 
املبتكرة، ي�سكل اأولوية يف جدول اأعمال وزارة الطاقة 
ن�ستهدف  الغر�ش  :” ولهذا  وق��ال  التحتية  والبنية 
ال��ع��م��ل وف����ق م��ن��ظ��ور ت�����س��ارك��ي ي�����س��ت��ن��د اإىل روؤي����ة 
وحتويلها  بالتحديات  التنبوؤ  على  ق��ادرة  ا�ست�سرافية 

اإىل  الإم����ارات،  حكومة  لتوجهات  داع��م��ة  فر�ش  اإىل 
وال�ستثمار  والإمكانات  امل��وارد  جميع  ت�سخري  جانب 
مبا  ال�ستثنائية،  وال��ك��ف��اءات  وال��ع��ق��ول  اخل���ربات  يف 
ي��ح��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات احل��ك��وم��ة وي���خ���دم م�����س��ال��ح دول���ة 
ملئوية  ال��داع��م��ة  امل�ستقبلية  وت��وج��ه��ات��ه��ا  الإم������ارات 

الإمارات 2071.
تلعب  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اأن  اإىل  اأ�سار  و 
للنقل  التحتية  البنية  دعم منظومة  رئي�سيا يف  دورا 
امل�����س��وؤول��ة عن  باعتبارها اجل��ه��ة  الإم�����ارات،  يف دول���ة 
اإ�سافة  تنظيم وتخطيط القطاع و�سمان ا�ستدامته، 
التحتية  البنية  اأ���س��ول  وف��ع��ال��ي��ة  ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ال�����س��ك��ك احلديدية  ���س��ب��ك��ة  ذل���ك  الحت���ادي���ة مب���ا يف 

الوطنية الإماراتية.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال امل��ه��ن��د���ش ����س���ادي م��ل��ك: “بف�سل 
اآل  زاي��د  بن  حممد  بن  ذي��اب  ال�سيخ  �سمو  توجيهات 
نهيان رئي�ش ديوان ويل عهد اأبوظبي رئي�ش جمل�ش 
احلثيثة  ومتابعته  للقطارات  الحت���اد  �سركة  اإدارة 

•• دبي-وام 

اك���دت دائ����رة الأرا����س���ي والأم�����الك ب��دب��ي ان اإعتماد 
التابعة  “ريرا”  العقاري  التنظيم  موؤ�س�سة  وتفعيل 
ال�سمان  ح�����س��اب��ات  لآل���ي���ة   2019 ال���ع���ام  يف  ل��ه��ا 
البنكية التابعة لإدارة العقارات ذات امللكية امل�سرتكة 
نقلة  �سكل  “ماّلك”  الإلكرتوين  النظام  باإ�ستخدام 
امل�ساريع  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  م���اّلك  م�ساعدة  يف  نوعية 
اإدارتها وت�سيريها بكل �سهولة وي�سر اإىل جانب  على 
م�ساهمته يف حفظ حقوقهم عرب توفري خدمة اإيداع 
مبا�سرة يف ح�ساباتهم امل�سرفية دون وجود اأي عالقة 
ال��ذي يعزز  الأم��ر  امل�سروع مع هذه احل�سابات  ملطور 

من الثقة وال�سفافية لديهم.
وتوا�سل “اأرا�سي دبي” توظيف الو�سائل الإلكرتونية 
احلوكمي  ال������دور  ت��ع��زي��ز  يف  وامل���ت���ط���ورة  احل���دي���ث���ة 
ن�����س��ب��ة ر���س��ا و�سعادة  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي وال���رق���اب���ي ورف����ع 
النظام  لق��ى  حيث  املقدمة  اخل��دم��ات  يف  املتعاملني 
وامل�سارف  ال��ب��ن��وك  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ن  اإق��ب��ال  املبتكر 
موؤ�س�سة  عقدت  اإذ  اليوم  حتى  اعتماده  منذ  املحلية 
ال�سمان  ح�سابات  لإدارة  اتفاقيات  العقاري  التنظيم 
 9 مع  امل�سرتكة  امللكية  ذات  العقارات  لإدارة  التابعة 
الإ�سالمي  ظبي  اأب���و  م�سرف  ه��ي  حملية  م�����س��ارف 

و”يونايتد بنك ليمتد” ودبي 
التجاري  اأب��و ظبي  و  التجاري 
لالإ�ستثمار  العربي  وامل�سرف 
دبي  و  اخل���ارج���ي���ة  وال���ت���ج���ارة 
دبي  الإم��������ارات  و  الإ����س���الم���ي 
الأول  ظ���ب���ي  واأب�������و  ال���وط���ن���ي 
�ستقوم  فيما   .. امل�سرق  وب��ن��ك 
اإ�سراف  الت�سعة حتت  امل�سارف 
العقاري  ال��ت��ن��ظ��ي��م  م��وؤ���س�����س��ة 
اإدارة  ���س��م��ان  ح�����س��اب��ات  ب��ف��ت��ح 
امل�سرتكة  امللكية  ذات  العقارات 
وحماية  تنظيم  يف  للم�ساعدة 

اأ�سحاب العقارات امل�سرتكة.
ومب��������وج��������ب ال����ت���������س����ري����ع����ات 
ذل����ك  يف  مب�����ا   - احل����ك����وم����ي����ة 

 - 2019 العام  التنفيذ يف  القانون الذي دخل حيز 
العقارات  اإدارة  �سركات  اأو  العقارات  مالك  �سيتحمل 
بدل  امل�سوؤولية  عنهم  بالنيابة  تعمل  التي  املعتمدة 
ال�سفافية  من  املزيد  حتقيق  ل�سمان  املطورين  من 
يف  املعتمدة..  الت�سعة  البنوك  خ��الل  من  واحلوكمة 
املوقعة  لالإتفاقية  وفقا  احل�ساب  اأم��ني  يلتزم  ح��ني 
ال�سروط  تعديل  اأو  اإلغاء  اأو  تغيري  بعدم  البنوك  مع 

باإن�ساء  اخل��ا���س��ة  والأح����ك����ام 
احل�ساب دون موافقة املوؤ�س�سة 
باإ�ستثناء  امل�����س��ب��ق��ة  اخل��ط��ي��ة 
ت��ع��دي��ل ر���س��وم خ��دم��ات اأمني 
دفع  اإىل جانب عدم  احل�ساب 
اإيداع  اأي  تنفيذ  اأو  حتويل  اأو 
اإل وفقا  للنقود يف احل�سابات 
املحرر  امل��ع��ت��م��د  ل��ل��ت��ف��وي�����ش 
وامل���وق���ع ح�����س��ب الأ�����س����ول اأو 
موؤ�س�سة  من  خطية  مبوافقة 

التنظيم العقاري.
كما تن�ش الإتفاقية اأنه يجب 
على اأمني احل�ساب اأن يحتفظ 
ب�سجل حديث باأ�سماء ومنوذج 
ت���واق���ي���ع امل���خ���ول���ني ل����دى كل 
التفوي�سات  اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د  ج��ان��ب  اإىل  اإدارة  ج��ه��ة 
جهة  ع��ن  بالنيابة  بالتوقيع  للمفو�سني  ال�����س��ادرة 
الإدارة قد �سدرت مبوجب م�ستندات ر�سمية م�سدقة 
ح�سب الأ�سول وم�سجلة لدى املوؤ�س�سة وعدم ال�سماح 
اأ�سول وغ��ري م�سجل لدى  لأي �سخ�ش غري خم��ول 

املوؤ�س�سة بالت�سرف مبفرده يف ح�سابات ال�سمان .
اأمني  التزام  الإتفاقية �سرورة  توؤكد  اإىل جانب ذلك 

تطوير  نحو  م�سريتها  ال�سركة  توا�سل  للم�سروع، 
�سبكة �سكك حديدية وطنية اإماراتية مبعايري عاملية، 
مب��ا يف ذل���ك م��ع��اي��ري ال�����س��الم��ة. وم���ن اأج���ل حتقيق 
و�سراكاتها  عالقاتها  تعزيز  ال�سركة  توا�سل  ذل��ك، 
ال�سرتاتيجية على امتداد مراحل امل�سروع، �سواء من 
اإىل  بالإ�سافة  والتقييم،  الإداري���ة،  الإج���راءات  حيث 

اإ�سدار الت�ساريح والرتاخي�ش«.
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  تقدمه  ال���ذي  ال��دع��م  وث��م��ن 
يف  وم�ساندتها  للقطارات  الحت���اد  ل�سركة  التحتية 
التخطيط لعمليات تقييم ال�سالمة للمرحلة الثانية 
اإجناز  يف  ي�سهم  م��ا  الحتاد”،  “قطار  م�����س��روع  م��ن 
الزمني  واجل���دول  اخلطة  بح�سب  ال�سبكة  وت�سغيل 
اإجناز  ي�سمن  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا  املعتمدين.. 
الإجراءات املرتبطة بالت�ساريح ذات ال�سلة والتحقق 

من اجلوانب كافة املرتبطة بال�سالمة«.
و اأو�سح اأن الطرفني اتفقا على اآلية التقدم لت�ساريح 
بعد  �ست�سدر  وال��ت��ي  وتدقيقها،  باأنواعها  ال�سالمة 
الطرفني  قبل  من  والتدقيق  املراجعة  اأعمال  اإمت��ام 
مقيم  تقرير  وع��ل��ى  امل��ق��دم��ة  ال�سالمة  ملفات  على 
على  التفاق  جانب  اإىل  امل�ساحب  امل�ستقل  ال�سالمة 
قبل  من  ال�سالمة  ل�سمان  الداعمة  الوثائق  اإع���داد 
املقاولني املعنيني، والتحقق من �سحتها قبل التقدم 

بالوثائق النهائية اإىل الوزارة للموافقة والعتماد.
�سبكة  م�سروع  من  الثانية  املرحلة  اأن  بالذكر  جدير 
ال��وط��ن��ي��ة الإم��ارات��ي��ة مت��ت��د من  ال�سكك احل��دي��دي��ة 
اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  حدود  على  الغويفات 
اإم����ارة ال��ف��ج��رية ع��ل��ى ال�����س��اح��ل ال�����س��رق��ي، و�سي�سهم 
بني  تربط  حديدية  �سكك  �سبكة  توفري  يف  اكتمالها 
ال�سكانية  واملراكز  والإن��ت��اج  الت�سنيع  ونقاط  املوانئ 
ال�سكك  �سبكة  م��ع  ال��ت��ك��ام��ل  ع��ن  ف�سال  ال���دول���ة،  يف 
التعاون  جم��ل�����ش  دول  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  احل���دي���دي���ة 

اخلليجي.

العقارات  ملكية  ب�ساأن  والنظم  بالت�سريعات  احل�ساب 
امل�سرتكة يف اإمارة دبي واللوائح التنفيذية والتعاميم 
واملوؤ�س�سة.  والأم���الك  الأرا���س��ي  دائ��رة  من  ال�سادرة 
وتزويد املوؤ�س�سة بك�سف مايل دوري حلركة احل�سابات 
اأو ت��ق��ري��ر ت��دق��ي��ق م���ايل ���س��ه��ري ع��ن��د ال��ط��ل��ب �سادر 
وطلب  بالبنك  للم�سروع  ال�سمان  ح�ساب  مدير  من 
ال�سيانة  وعقود  التوريدات  عقود  جميع  من  ن�سخة 
واخلدمات وغريها من جهة الإدارة والتدقيق عليها 
من قبل اأمني احل�ساب قبل �سرف الدفعات امل�ستحقة 
من  امل��ح��دد  اأو  ب��ه  املعمول  النظام  ح�سب  للموردين 

املوؤ�س�سة .
ويف هذا ال�سدد قال �سعادة مروان بن غليطة املدير 
نظام  ط��رح  اإن  العقاري  التنظيم  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
ال�سفافية  م��ن  امل��زي��د  ط���رح  الإل���ك���رتوين  “ماّلك” 
ال�سركاء  يلعب  حيث  ال��ع��ق��اري  دب��ي  �سوق  يف  والثقة 
ال�سل�سة  الإدارة  يف  حا�سما  دورا  الت�سعة  البنوك  يف 
بالنفع  تعود  التي  اجل��دي��دة  الرقمية  العملية  لهذه 
اأن يتجاوز اإجمايل بدل  الكبري على امل��الك.. وتوقع 
نظام  على  بالعتماد  تدقيقها  �سيتم  التي  اخلدمات 
مالك ما قيمته 4 مليارات درهم لتوؤدي هذه العملية 
توفري  م��ع  املتعاملني  و���س��ع��ادة  ب��ر���س��ا  الرت���ق���اء  اإىل 

الوقت والتكاليف .

عمومية اأ�سواق عجمان التعاونية تقر توزيع اأرباح بن�سبة 22 يف املائة

ابوظبي لالأوراق املالية يوا�سل التما�سك بتداولت تتجاوز مليار درهم

•• عجمان-وام

جلمعية  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اأق�������رت 
اأرباح  ت��وزي��ع  التعاونية  عجمان  اأ���س��واق 
نقدا   10% ب����واق����ع   22% ب��ن�����س��ب��ة 
م�سرتيات  ع��ل��ى  و12%  الأ���س��ه��م  ع��ل��ى 
امل�����س��اه��م��ني وذل���ك ع��ن اأع��م��ال��ه��ا لل�سنة 
املالية 2020. جاء ذلك خالل اجتماع 
الثاين ع�سر  العادي  العمومية  اجلمعية 
الذي ُعقد اأم�ش مبقر اجلمعية مبنطقة 
عبد  بن  حممد  ال�سيخ  برئا�سة  الرميلة 
جمل�ش  رئي�ش  النعيمي  �سلطان  بن  اهلل 
التعاونية  عجمان  اأ���س��واق  جمعية  اإدارة 
الإدارة  جم���ل�������ش  اأع���������س����اء  وب���ح�������س���ور 
احل�سور  تقنية  ا���س��ت��خ��دام  ط��ري��ق  ع��ن 
وقال  بعد.  عن  الإل��ك��رتوين  والت�سويت 

النعيمي  اهلل  ع��ب��د  ب���ن  حم��م��د  ال�����س��ي��خ 
 2020 ل��ع��ام  اجلمعية  اأرب����اح  ���س��ايف  اإن 
و196  األ���ف���ا  و473  م��ل��ي��ون��ا   17 ب��ل��غ 
درهماً لفتاً اإىل اأنها تعد الأرباح الأعلى 
لل�سنة الثانية على التوايل منذ تاأ�سي�ش 
حققت  اجلمعية  اإن  واأ���س��اف  اجلمعية. 
مبيعات بلغت حوايل 218 مليون درهم 
بينما   2019 العام  عن   10% ب��زي��ادة 
 198 اإىل  الثابتة  قفز جمموع الأ�سول 
الفعال  ب��ال��دور  م�سيداً  دره����م..  مليون 
اأ�سواق عجمان يف  الذي تقوم به جمعية 
خدمة املجتمع وتخفيف الأعباء املعي�سية 
عن املواطنني واملقيمني وتوفري منتجات 
وباأ�سعار  ع��ال��ي��ة  ج�����ودة  ذات  م��ت��ن��وع��ة 
�سرائح  كافة  متطلبات  تالئم  تناف�سية 

املجتمع وتفي بطلبات املت�سوقني.

•• اأبوظبي-وام

ح��اف��ظ ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة على 
قوته و�سط ا�ستمرار تدفق ال�سيولة اىل قاعة 
درهم  مليار  قيمتها  جت��اوزت  والتي  ال��ت��داول 
خالل جل�سة اأم�ش بدعم من توا�سل عمليات 
التداول املكثفة للموؤ�س�سات املحلية والأجنبية 
وه��و م��ا �سجع على ت���داول الف���راد خا�سة يف 

الن�سف الثاين من عمر التعامالت.
وتوا�سل تركز اجلزء الأكرب من ال�سيولة على 
البنوك  قطاعي  �سمن  مدرجة  منتقاة  ا�سهم 

والعقار وذلك رغم الهدوء الذي �سيطر على 
وكان  اجل��ل�����س��ة.  طيلة  بع�سها  اأ���س��ع��ار  ح��رك��ة 
املالية  ل���الأوراق  ابوظبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر 
 5735 نهاية اجلل�سة عند م�ستوى  اغلق يف 
ن��ق��ط��ة ب��ح�����س��ب م���ا ي��ظ��ه��ره ال��ر���س��د اليومي 

حلركة التعامالت.
فقد  الأ�سهم  حركة  م�ستوى  على  وتف�سيال 
اىل  ال��وط��ن��ي  راأ����ش اخليمة  بنك  �سهم  ارت��ف��ع 
م�ستوى 4 دراهم فيما و�سل �سعر �سهم ادنوك 
الدار  �سهم  واغلق  دره��م   4.39 اىل  للتوزيع 
تداولت  و���س��ط  دره���م   3.69 عند  العقارية 

،كذلك  دره��م  مليون   235 قيمتها  جت���اوزت 
 14.60 اقفل �سهم بنك ابوظبي الأول عند 
عليه  امل��ربم��ة  ال�سفقات  قيمة  وبلغت  دره���م 
معطيات  وبح�سب  دره��م.  مليون   230 نحو 
التحليل الفني من املتوقع حت�سن اأ�سعار هذه 
القادمة  الأي���ام  خ��الل  الأ�سهم  من  ال�سريحة 
خا�سة مع توا�سل عمليات التجميع عليها من 

قبل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية.
�سوق  يف  امل��ت��داول��ة  الأ�سهم  ع��دد  اأن  اىل  ي�سار 
من  نفذت  �سهم  مليون   217 بلغ  العا�سمة 

خالل 2405 �سفقات.

اأرا�سي دبي: نظام ح�سابات �سمان العقارات ذات امللكية امل�سرتكة يعزز الدور احلوكمي والرقابي

»مبادلة« واأبوظبي كاتالي�ست بارترنز 
ي�ستثمران 150 مليون دولر يف تيليجرام

•• اأبوظبي- وام

يف  دولر  مليون   75 ا�ستثمار  عن  “مبادلة”  لال�ستثمار  مبادلة  �سركة  اأعلنت 
والقائمة على  ال�سهرية  الجتماعي  التوا�سل  “تيليجرام” م�سّغل من�سة  �سركة 
�سورة  يف  ال�ستثمار  و�سيكون  الرقمي.  واأمنهم  امل�ستخدمني  خ�سو�سية  حماية 
�سندات قابلة للتحويل اإىل اأ�سهم لأجل 5 �سنوات قبل الكتتاب العام املُزَمع، وذلك 
بالتعاون مع �سندوق “اأبوظبي كاتالي�ست بارترنز” الذي �سي�ستثمر اأي�ساً مبلغ 
75 مليون دولر يف املن�سة. ومن املتوقع اأن ت�سهم هذه ال�سراكة ال�سرتاتيجية يف 
خلق فر�ش جديدة للتعاون وبالتايل دعم وتعزيز املنظومة املتكاملة من �سركات 
البتكار والتكنولوجيا يف اأبوظبي. مت اإطالق “تيليجرام” عام 2013 من قبل 
الأخوين بافيل ونيكولي دوروف، كتطبيق مرا�سلة اآمن ي�ستخدم الت�سفري التام 
عاملية  من�سة  اليوم  لي�سبح  اإطالقه  منذ  التطبيق  وتطّور  املحادثة.  طريف  بني 
متكاملة للتوا�سل الجتماعي يقع مقرها الرئي�سي يف دولة الإمارات، وبات اأحد 
اأكرث ع�سر تطبيقات مت حتميلها يف العامل مع اأكرث من 500 مليون م�ستخدم 
رو�سيا  ال�ستثمار يف  برنامج  رئي�ش  املزروعي،  �سهيل  فار�ش  قال  و  �سهرياً.  ن�سط 
لل�سركة  بافيل  روؤي��ة  ن  “ ُنثمِّ “مبادلة”:  التابع ل�سركة  امل�ستقلة  ال��دول  ورابطة 
وعمل فريقه ال��دوؤوب لبناء منتج مبتكر و�سركة ا�ستثنائية. فمن خالل تركيزه 
اأهمية هذه العنا�سر يف كل  امل�ستخدم واخل�سو�سية والت�سديد على  على جتربة 
لتنمو  تيليجرام  تطبيق  وجن��اح  �سهرة  تعزيز  يف  بافيل  جنح  يتخذه،  عمل  ق��رار 
التكنولوجيا  لعمالقة  قوياً  قاعدة م�ستخدميه منوا كبريا ما جعل منه مناف�ساً 
العامليني«. واأ�ساف: “نثق باأّن لدى تيليجرام اليوم كافة الإمكانات التي �ستجعلها 
ا�ستثمارية  فر�سة  ال�سركة  ومتثل  الرائدة.  العاملية  التكنولوجيا  �سركات  اإح��دى 
واعدة بالن�سبة ل� ’مبادلة‘ و�ستكون اإ�سافة مثالية ملحفظة �سركاتنا الرائدة التي 
تهدف اإىل حتقيق نقلة نوعية يف قطاعاتها. كما اأّن ا�ستثمارنا يف تيليجرام ير�سي 
اأ�سا�ساً متيناً ل�سراكة ا�سرتاتيجية �ستدعم جهودنا لتعزيز منظومة التكنولوجيا 
يف اأبوظبي ف�ساًل عن جذب م�ستويات متقدمة من املواهب واملهارات التكنولوجية 

اإىل العا�سمة«.
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العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2383/2014/20 جتاري كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعيني مبلغا وقدره )531.560( 

درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة 

طالب الإعالن :  اأ�سماء اأنور حممد  - �سفته بالق�سية : مدعي 
: مدعي  بالق�سية  - �سفته  ���ش.ذ.م.م  �سيدرز كون�سرتك�سن كومباين  �سركة   -1 : اإعالنه  املطلوب 

عليه  - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  بتاريخ 2015/7/14 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
املذكورة اأعاله ل�سالح/اأ�سماء اأنور حممد بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعيني مبلغ )431560( 
درهم وفائدة 9٪ من تاريخ 2014/12/31 وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال 
با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
 اعالن بالن�شر

           يف  الدعوى رقم 323/2021/8 ا�شتئناف تنفيذ مدين 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر بتاريخ 2021/2/16 يف الدعوى رقم 2020/1 منازعة 

مو�سوعية يف التنفيذ املدين 1135 ل�سنة 2016  ، القا�سي ن�سه:حكمت املحكمة ح�سوريا بالن�سبة 
للمدعي عليهما ومبثابة احل�سوري بالن�سبة للخ�سم املدخل يف منازعة تنفيذ مو�سوعية برف�ش 

الدعوى وبالزام املدعي امل�سروفات والتعاب  
طالب الإعالن : اأكمل حممد �سيد احمد عامر  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنه : 1- خمي�ش حممد ال�سيد ابراهيم  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده
 جمهول حمل الإقامة 

بالتنفيذ  مو�سوعية  منازعة  رق���م:1/2020  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
املدين   - وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2021/3/31  ال�ساعة 17.30 م�ساءا بقاعة التقا�سي عن 

بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

 اعالن بالن�شر
                       يف  اال�شتئناف رقم 1/2021/345 ا�شتئناف التما�س اإعادة نظر مدين 

مو�سوع ال�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف اللتما�ش ال�سادر بالدعوى 2020/14 
التما�ش اعادة نظر مدين ، والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعالن : مارين لو�ساطة التاأمني �ش.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله:خليفة يو�سف حممد علي بن عمري - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 2- فا�ست لت�سجيل املركبات - موؤ�س�سة فردية ملالكها/مطر يو�سف 
مطر اأبوجراد  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده -  جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإع��الن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م:2020/14 التما�ش اعادة 
نظر بتاريخ 2021/1/25 - وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ش املوافق 2021/4/8  ال�ساعة 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  445/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2194 اأمر اداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 412016 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : بنك راأ�ش اخليمة الوطني �ش.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- ايه او ال لوجي�ستك�ش �ش.ذ.م.م 2- �سيتوتي وينوجوبال فيالميات 

بدمنابان - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن :

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )412016(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1162/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليهم بالت�سامن ب�سداد مبلغ 

)100.620.00( درهم والفائدة بواقع 9٪ من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات وحتى متام ال�سداد 
والر�سوم وامل�ساريف مع �سمول المر بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة  
طالب الإعالن : كري�ستال لين وتربروفيج تريدجن ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- الكيتوب ملقاولت البناء �ش.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة

مو�سوع الإع��الن :  قد اقام عليك الدعوى املذكورة اعاله وقد قررت حمكمة دبي البتدائية 
اأيام من ن�سر هذا العالن  بتاريخ:2021/3/23 تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاله وذلك خالل 5 
التنفيذية بحقك يف  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  اعاله  املذكورة  باملطالبة  بالوفاء 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن بالن�شر 

 7058/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ايلي�سا ايجانا بيجتوان -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي التجاري 
وميثله / ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي 

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )154.410.95( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن بالن�شر 

 182/2020/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سركة املا�سة وورلد وايد للعقارات ليمتد )ب ف ي 1(

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/منذر ليف حممد اأبو �سالح 

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )455745( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن بالن�شر        

 921/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ا�ش �سي بي لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م  
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سنت جوبان جيربوك ال�سرق الو�سط م.م.ح 
درهم   )1.163.052.67( ق��دره  مببلغ  مطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
بال�سافة للفائدة التاأخريية على املبلغ املذكور بواقع 12٪ �سنويا من تاريخ املطالبة 
الق�سائية وحتى ال�سداد التام مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل والتعوي�ش مببلغ وقدره 

)20.000( درهم والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
قاعة  �سباحا يف   08:30 ال�ساعة   2021/3/30 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 305/2021/18 عقاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )78.861( درهم والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن / 1-ح�سة بنت قا�سم بن عثمان الق�سبي - �سفته بالق�سية : مدعي 

بيتري   -3 العقارية  للو�ساطة  هيكتور   -2 ا�سراين  لخمي�ساند  ناري�ش    -1   : اإعالنهم  املطلوب 
ماتهيو ايلي�ش -  �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم   -  جمهويل حمل القامة 

عليهم مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )78.861( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/3/30  ال�ساعة 8.30 �سباحا 
يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 775/2020/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )200000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب الإعالن / 1-ديفيد ظريف ميخائيل حنا اهلل - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:بدر عبداهلل خمي�ش عبداهلل - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما :  3- مادهو�سودانان هانوما ريدي برا�سانا كومار هانوما ريدي 4- نافا�ش كورياتا ثوديل 

-  �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما   -  جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )200000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2021/3/29  ال�ساعة 8.30 �ش يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن بالن�شر        

      يف  الدعوى 445/2021/100 احوال نف�س م�شلمني 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالطالق لل�سرر ونفقة عدة ونفقة اولد �سامله وموؤخر ال�سداق 
وم�سكن �سرعي وتقرير احل�سانة واأجرة حا�سنة واأجرة خادمة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة 
طالب الإعالن / 1-نهله كي عبد النا�سر - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  منيب حممد حممد كالتهيل -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل القامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالطالق لل�سرر ونفقة عدة  مو�سوع الإع��الن :  قد 
واأجرة  واأج��رة حا�سنة  وتقرير احل�سانة  �سرعي  وم�سكن  ال�سداق  وموؤخر  �سامله  اولد  ونفقة 
خادمة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/4/11  
ال�ساعة 8.30 �ش يف قاعة التقا�سي عن بعد يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
 اعالن بالن�شر

324/2020/120 ا�شتئناف تنفيذ جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�سدها  منفذ  ب�سفتها   - ����ش.ذ.م.م  للمقاولت  �سي  ان  اي��ه   -1/ �سده  امل�ستاأنف  اىل 
ثانية - جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / نور بنك - م�ساهمة عامة - ب�سفته 
دائن مرتهن - قد ا�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 5/2020 منازعة مو�سوعية 
املوافق  ي��وم الرب��ع��اء  ب��ت��اري��خ:2020/12/15،  وح��ددت لها جل�سه  التنفيذ التجاري 
2021/4/7 ال�ساعة 17.30 م�ساءا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اعالن بالن�شر        
 827/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ربيع ح�سن حنقري  
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
وميثله:ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي 

فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/3/22 تكليفكم بالوفاء مبا جاء 
بالوفاء  اي��ام من تبليغكم بالعالن وذل��ك  الن�سر خالل خم�سة  اع��اله عن طريق 
باملطالبة املذكورة اعاله ، ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 967/2020/18 عقاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ عقد التاأجري التمويلي املربم بني طريف التداعي واملوؤرخ يف 6 يناير 2008 م ومالحقه 

والزام املدعي عليه برد حيازة العقار مو�سوع العقد وت�سليمه للمدعية و�سطب عبارة الجارة الواردة يف �سهادة امللكية 
والزامه ب�سداد مبلغ وقدره )103.398( درهم قيمة امل�ستحقات اليجارية املتاأخرة املرت�سدة بذمته ابتداء من �سهر 

اأغ�سط�ش لعام 2019م وحتى �سهر اأبريل لعام 2020 م وما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ الخالء التام والفعلي والزامه 
مببلغ )484.722( درهم تعوي�ش عما حلق املدعية من �سرر وما فاتها من ك�سب مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن :  متويل - م�ساهمة خا�سة  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- نامي�ش اندرافادان دي�ساي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه   جمهول حمل الإقامة 
اأعاله ل�سالح/ املذكورة  املنعقدة بتاريخ 2021/1/18 يف الدعوى  مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 

متويل - م�ساهمة خا�سة الق�ساء بف�سخ عقد التاأجري التمويلي �سند الدعوى املربم بني طريف التداعي واملوؤرخ يف 6 يناير 
2008 ومالحقه والزام املدعي عليه برد حيازة العقار مو�سوع العقد وت�سليمه للمدعية و�سطب عبارة الجارة ال��واردة يف 
املنتهية بالتملك طبقا لعقد  العقار لرتتبيات الجارة  امللكية ل�سالح املدعي عليه والتي جاء فيها )تخ�سع ملكية  �سهادة 
الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( وتكليف دائرة الرا�سي والمالك لتنفيذ ذلك والزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )103.398( درهم اجمايل الجرة املتاأخرة واملرت�سدة بذمته من 2019/8 حتى 2020/4/20 
وما ي�ستجد من مقابل بدل انتفاع بواقع مبلغ )50.000( درهم �سنويا من 2020/4/21 حتى تاريخ الخالء التام والر�سوم 
وامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ش ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 5790/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار اأمر اأداء  بالزام املطلوب المر �سدهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا لطالبة 
المر جمموع قيمة ال�سيكات ذوات الرقام )408045 و 408046 و 408047 و 408048 و 408049 و 408050( مبلغ وقدره 
)183812.50( درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق الواقع يف 2019/12/31 تاريخ ا�ستحقاق 

اآخر �سيك وحتى تاريخ ال�سداد التام والزام املطلوب �سدها الوىل �سركة اكتكو للمقاولت العامة ذ.م.م بان يوؤدي لطالبة 
المر مبلغ )102625( درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق الواقع يف 2019/12/31 وحتى تاريخ 

ال�سداد التام وهو املبلغ املتبقي من قيمة الفواتري التي ا�ستلمها املطلوب �سدها المر الوىل ومل حترر �سيكات وفاء لها
طالب الإعالن : ار�ش املدينة للنقليات �ش.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 2- حممد ب�سار حممد �سدقي كمال - �سفته بالق�سية : مدعي عليه   - جمهول حمل الإقامة 

العقد  اول:بانفاذ  بتاريخ 2020/12/29  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اأداء فقد  امر  ا�ست�سدار  :  طلب  الإع��الن  مو�سوع 
التجاري املربم بني املدعية واملدعي عليها - ثانيا:بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )286437.50( 
درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 5٪ �سنويا من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام مع الزامها بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة - ثالثا:الزام املدعي عليه الثاين باملديونية �سالفة البيان بالت�سامن مع املدعي عليها 

الوىل يف حدود مبلغ )183812.50( درهم والفائدة القانونية بواقع 5٪ �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

 اعالن بالن�شر
463/2021/300 ا�شتئناف مدين  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإليكرتوكيميكال  كمربلند   -2 بورجون  ماهي�ش   -1/ �سده  امل�ستاأنف  اىل 
للتجارة �ش.م.ح - جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / لوتز جا�سكو 
ال���زي���ودي - قد  اي�����س��ت م.م.ح ومي��ث��ل��ه:اح��م��د ع��ل��ي حم��م��د من�سور  م��ي��دل 
185/2021 مدين جزئي،  وحددت  رقم  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف/احلكم 
بقاعة  10.00 �سباحا  ال�ساعة  املوافق 2021/4/20  الثالثاء  يوم  لها جل�سه 
التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 234/2021/322 اإ�شتئناف عقاري  
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 320 / 2020 

عقارى كلي و الر�سوم و امل�ساريف و التعاب.
طالب العالن:  حممد ح�سني بردي�سي ابوبكر قا�سم - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف

املطلوب اعالنهم:1- انيل ادينات با�ستاوادى - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2020/320 
ال�ساعة   2021-04-07 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كلي.  عقاري 
�سباحا بقاعة التقا�سي عن ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم اأو من ميثلكم   10:00

قانونيا ويف حالة تخلفك�م �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
انذار تكليف بالوفاء   

رقم )2021/2604(
املنذرة : ال�سركة الوطنية ملنتجات الأملنيوم �ش.م.ع.ع - عمانية اجلن�سية

حمزة خالد خالد حممود را�ستي
لذلك، فاإن املنذرة تخطر املنذر اإليه بهذا الإنذار العديل )املت�سمن تكليفا بالوفاء( ب�سرورة 
و�سرعة �سداد قيمة املديونية املرت�سدة يف ذمتهما والبالغ قيمتها 263،916.04 درهم 
الفائدة  مع  فلو�ش(  واأرب��ع��ة  درهما  ع�سر  و�ستة  وت�سعمائة  األ��ف  و�ستون  وثالثة  )مائتان 
القانونية 9% من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ، وحتى ال�سداد التام، وذلك يف موعد غايته خم�سة 
اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار يف ال�سحيفة واإل �ست�سطر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
مع  الق�سائية  الدعاوى  اإقامة  فيها  املنذرة مبا  والتي حتفظ حق  اإليهما  املنذر  مبواجهة 

حتميل املنذر اإليهما كافة الر�سوم وامل�سروفات املرتتبة واأتعاب املحاماة على ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اإعالن بالن�شر 

يف االإ�شتئناف رقم 2020/134 جتاري 
اإىل امل�ستاأنف �سده اخلام�ش ع�سر/جورجيو�ش بوردوفالي�ش - يوناين اجلن�سية 

نعلمكم بان الإ�ستئناف املقدم من امل�ستاأنفة : كا�سباينفتجاز ليمتد 
caspineftgaz Ltd vs 

ب�ساأن احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/111 جتاري كلي خورفكان
التا�سعة  ال�ساعة   2021/4/12 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لنظره  حت��دد  ق��د 
والن�سف �سباحا مبقر حمكمة خورفكان الإحتادية الإ�ستئنافية. لذا فاأنتم مكلفون 
نظر  �ستبا�سر  املحكمة  ف��اإن  غيابكم  حالة  ويف   ، قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 

الإ�ستئناف وفقا لحكام القانون.  
امل�شت�شار / عبداهلل �شليمان ال�شالمي 
رئي�س حمكمة خورفكان االحتادية االإ�شتئنافية

      دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االإ�شتئنافية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اإعالن بالن�شر 

يف االإ�شتئناف رقم 2020/134 جتاري 
فانتوم  �سي  ومالكتها/�سركة  فانتوم  �سي  ال�سفينة   / التا�سعة  �سده  امل�ستاأنف  اإىل 
�سيبهولدينغ اإ�ش.اأي - نعلمكم بان الإ�ستئناف املقدم من امل�ستاأنفة : كا�سباينفتجاز 

caspineftgaz Ltd vs  - ليمتد
ب�ساأن احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/111 جتاري كلي خورفكان

التا�سعة  ال�ساعة   2021/4/12 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لنظره  حت��دد  ق��د 
والن�سف �سباحا مبقر حمكمة خورفكان الإحتادية الإ�ستئنافية. لذا فاأنتم مكلفون 
نظر  �ستبا�سر  املحكمة  ف��اإن  غيابكم  حالة  ويف   ، قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 

الإ�ستئناف وفقا لحكام القانون.  
امل�شت�شار / عبداهلل �شليمان ال�شالمي 
رئي�س حمكمة خورفكان االحتادية االإ�شتئنافية

      دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االإ�شتئنافية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
  اعالن بالن�شر للح�شور اأمام اإدارة الدعوى 

ب�شحيفتني احداهما ناطقة باللغة االجنبية 
 SHCAPCICIVS2021/0000475 يف االإ�شتئناف رقم

بناء علي طلب امل�ستاأنف / اأجرة ال�سارقة )ذ م م( 
اىل امل�ستاأنف �سده / �سليمان مانزي كيبوكا - اوغندي اجلن�سية 

انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة ال�سارقة 
يوم  يف  وذل��ك  معتمد  وكيل  بوا�سطة   - ال�ستئنافية  الحت��ادي��ة 
الثالثاء املوافق 2021/3/30 يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله 

- بو�سفك م�ستاأنف �سده. 
مدير ادارة الدعوى/خليل الطاهري 

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 24/2021/22 مدين كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما الول والثاين مببلغ وقدره )16675228 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب الإعالن : ر.خ.م العقارية - �ش ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- زاهد علي خان مظفر علي خان - �سفته بالق�سية : مدعي عليه   
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما الول والثاين 
تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   16675228( وق��دره  مببلغ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
املوافق 2021/3/30 ال�ساعة 9 �ش  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 384/2021/60 امر اداء 

مو�سوع الدعوى: املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 1.953.400 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك يف 2019/2/1 وحتى 

ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   
طالب الإعالن : �سوكاجن داى - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل حممد �سميح الرافعي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  طلب   : الإع���الن  مو�سوع 
2021/1/20 بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 1،953،400 درهم )مليون وت�سعمائة 
القانونية بواقع 9٪ من تاريخ  اإماراتي( والفائدة  وثالثة وخم�سون الف واربعمائة درهم 
ا�ستحقاق ال�سيك احلا�سل يف 2019/2/1 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
اليوم  اإ�ستئناف الأم��ر خالل 15 يوم من  اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف  الف دره��م مقابل 

التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اعالن بالن�شر 
         يف التنفيذ رقم 9030/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2883/2019 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )188445.5 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : الفار�ش لتاأجري املعدات - �ش ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنهم : 1- كونفور�ش اآريبيا للمقاولت - �ش ذ م م  2-�سيد اغا جاويد �سيد ذو الفقار 
علي نقوي 3-�سركة كونفور�ش للمقاولت - ذ م م - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم - جمهويل 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم  حمل الإقامة. مو�سوع الإع��الن : قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )188445.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

العالن. هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  24  مار�س 2021 العدد 13197

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  24  مار�س 2021 العدد 13197

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 11/2021/466 مدين جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم بان يوؤدو للمدعيني 
مبلغ وقدره )490000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى ال�سداد التام.  
طالب الإعالن :  حممد تركي اجلا�سم - �سوري اجلن�سية ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته الويل الطبيعي عن 
القا�سر )عقاب وليد اجلا�سم( وب�سفته من ورثة املتوفى/ وليد حممد تركي اجلا�سم )والد املتويف( - �سفته 

بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنهم : 1- �سانثانام اليك�ش �سانثانام - �سفته - بالق�سية : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم 
فيما بينهم بان يوؤدو للمدعيني مبلغ وقدره )490000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
امل��واف��ق  2021/3/30   ي��وم الثالثاء   ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�سة  9٪ من تاريخ رف��ع الدعوى وحتى ال�سداد 
ال�ساعة 555 �ش  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 962/2021/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى:   اإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ )58،190( درهم )ثمانية وخم�سون األف 
ومائة وت�سعون درهم( مع الفائدة التجارية 12% من تاريخ الإ�ستحقاق مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

وبال كفالة.  ثالثاً: يف امل�ساريف اإلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�ساريف والأتعاب.
طالب العالن:  تروجان للمقاولت العامة ذ م م - �سفته بالق�سية:  مدعى

املطلوب اعالنهم: 1- فاينال كوت للخدمات الفنية ذ م م - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه
للمدعية مبلغ  ت���وؤدي  ب���اأن  امل��دع��ى عليها  اإل����زام  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك�  اأق���ام  ق��د   : الإع����الن  م��و���س��وع 
12% من تاريخ  )58،190( درهم )ثمانية وخم�سون األف ومائة وت�سعون درهم( مع الفائدة التجارية 
اإلزام املدعى عليها بالر�سوم  الإ�ستحقاق مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة.  ثالثاً: يف امل�ساريف 
وامل�ساريف والأتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 30-03-2021 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف 
قاعة التقا�سي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 799/2021/16  جتاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  مدر�سة اللغة الجنليزية اخلا�سة
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ بنك ابوظبي التجاري - �ش م ع  - وميثله / عبداهلل 
حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي. مبوجب القرار ال�سادر من القا�سي 
اأو  اأع��اله للمدعي  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اأع��اله يف  امل��ذك��ور  املبلغ  بالوفاء  امل�سرف 
فاإن  واإل  الإع���الن  ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ  املحكمة وذل��ك خ��الل 5 يوما م��ن  خزينة 

املحكمة �ستتخذ الإجراءات القانونية بحقكم. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 85

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالعليم عبدالغفور - اجلن�سية افغان�ستان ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪ وذلك اىل ال�سيدة/ عبداهلل عبدالقيوم، 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  املزدلفة(  )خمبز  امل�سماة  الرخ�سة  يف   ، افغان�ستان   : اجلن�سية 
يف  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )509059( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

ال�سارقة، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

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

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 82

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ و�سى اهلل خان �سري اف�سل خان ، اجلن�سية : باك�ستان يرغب يف 
خان  زمان  مري  خان  اهلل  حيات  ال�سيد/  اىل  وذلك   ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
اجلن�سية باك�ستان يف الرخ�سة )�سارع الرو�سة ملقاولت التك�سية والر�سيات والنجارة امل�سلحة( والتي 
الإقت�سادية،  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )758153( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست 
تعديالت اخرى : تغيري ال�سم التجاري من )�سارع الرو�سة ملقاولت التك�سية والر�سيات والنجارة 
امل�سلحة( اىل )ريف الفالح ملقاولت النجارة امل�سلحة( - تغيري ن�ساط من )جنارة م�سلحة ، التك�سية 
والأر�سيات - مقاولت فئة �ساد�سة( اىل )جنارة م�سلحة ، مقاولت فئة �ساد�سة(.  وعمالبن�ش املادة 
فقد   . العدل  الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14(
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اعالن بالن�شر 

 رقم التنفيذ 5002-2020 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل املنفذ �سده/1_ دوراتي فران�سي�سكو تبك�سرياا مارقوي�ش
جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/حممد ح�سن حممد الروبي
و ميثله /علي عبداهلل علي القوا�سي احلمادي

قد اأقام عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك� بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  
1231082.00 اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك�  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اعالن بالن�شر
الدعوى  2021/630 جتاري جزئي

تفا�سيل الإعالن بالن�سر
اإىل املدعى عليه/1_ اإن�سراح عاطف �سبح - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعى/ ه�سام لل�ساحنات ذ.م.م وميثلها ه�سام خالد دعا�ش ال�سرع ب�سفته مدير
و ميثله /علي �سلطان علي احلداد

 ( وق��دره  علي�هم .مببلغ  املدعي  ب��اإل��زام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك�   اأق��ام  قد 
٪   من   12 الفائدة  و  املحاماة  اأت��ع��اب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم  و  دره��م(    520،440،00.
تاريخ ال�ستحقاق يف 2016/11/20  وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة.
قاعة  يف  �سباحا   08:30 ال�ساعة   2021-03-28 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما 

لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل.
 رئي�س ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1162/2021/60 امر اأداء

مو�سوع الدعوى:  املطالبة باإ�سدار الأمر باإلزام املدعى عليهم بالت�سامن ب�سداد مبلغ100،620.00 
درهم والفائدة بواقع 9٪ من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات وحتى متام ال�سداد، والر�سوم وامل�ساريف 

مع �سمول الأمر بالنفاذ املعجل طليقاً من قيد الكفالة.
طالب العالن:  كري�ستال لين وتربروفيج تريدجن ذ م م - �سفته بالق�سية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم:  1- الكيتوب ملقاولت البناء )�ش.ذ.م.م( - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 
اأق��ام عليك� الدعوى املذكورة اع��اله وقد ق��ررت حمكمة دبي البتدائية  مو�سوع الإع��الن :  قد 
ن�سر هذا العالن  اأي��ام من   5 بالوفاء مباجاء اعاله وذلك خالل  تكليفكم  بتاريخ 2021-3-23 
بالوفاء باملطالبة املذكورة اعاله . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك� يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن..
 رئي�س ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

Date 24/ 3/ 2021  Issue No : 13197
Defendant's notification for publication

Before The case management office has Ajman Court - Federal Civil
Court of First Instance

In the Case no. 000 36 61 / AJ CF ICI REA 20 20 Civil (partial)
To the defendant: Radwan Noor Muhammad Maymun - Unknown Place 
of residence: Ajman / Rashidiya Towers B1/1 Floor no. 8, my location 
number 45 66 10 73 79.
(Notification in Arabic and English)
You are assigned to attend the 23/3/2021 session in front of the Case 
Management Office, Ajman Court, Civil Court of First Instance - Office 
No. (Case Manager Office 2 - One Day Department) personally or 
through an authorized agent, and submit a response note to the case 
attached to it All documents, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, to consider the case mentioned above - as 
a defendant.
Judicial Services Office / Abdul Malik Khalfan Al Naqbi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 24/ 3/ 2021  Issue No : 13197
Notification by publication

Appeal No 2020 / 134 Commercial
To: Eighteenth Appellee / Roberto Rollosa Sirmat - Philippine 
Nationality.
We notify you that the appeal filed by Appellant / Caspineftgaz Ltd 
vs regarding issued judgem on case No. 2014/11 Commercial Plenary, 
KHORFAKKAN, was scheduled at Monday, 12/04/2021, sessions, at 
09:30 am at the headquarter of KHORFAKKAN Federal Court of Appe 
Therefore you are obligated to attend or your legal representative, In the 
event of your abser the court will start hearing the appeal in accordance 
with the provisions of the law.

Counselor / Abdullah Suleiman Al - SalamiMona 
Head of Khorfakkan Federal Court of Appeal

UNITED ARAB EMIRATES 
MINISTRY OF JUSTICE

Khorfakkan Federal Court of Appeal

Date 24/ 3/ 2021  Issue No : 13197
Notification by publication

Appeal No 2020 / 134 Commercial
To: Sixteenth Appellee /  Giorgios ChatziConstantis - Greek 
Nationality.
We notify you that the appeal filed by Appellant / Caspineftgaz Ltd 
vs regarding issued judgem on case No. 2014/11 Commercial Plenary, 
KHORFAKKAN, was scheduled at Monday, 12/04/2021, sessions, at 
09:30 am at the headquarter of KHORFAKKAN Federal Court of Appe 
Therefore you are obligated to attend or your legal representative, In the 
event of your abser the court will start hearing the appeal in accordance 
with the provisions of the law.

Counselor / Abdullah Suleiman Al - SalamiMona 
Head of Khorfakkan Federal Court of Appeal

UNITED ARAB EMIRATES 
MINISTRY OF JUSTICE

Khorfakkan Federal Court of Appeal

Date 24/ 3/ 2021  Issue No : 13197
Notification by publication

Appeal No 2020 / 134 Commercial
To: Fifteenth Appellee /  Georgius Bordovalis - Greek 
Nationality.
We notify you that the appeal filed by Appellant / Caspineftgaz 
Ltd vs regarding issued judgem on case No. 2014/11 
Commercial Plenary, KHORFAKKAN, was scheduled at 
Monday, 12/04/2021, sessions, at 09:30 am at the headquarter 
of KHORFAKKAN Federal Court of Appe Therefore you are 
obligated to attend or your legal representative, In the event of 
your abser the court will start hearing the appeal in accordance 
with the provisions of the law.
Counselor / Abdullah Suleiman Al - SalamiMona 
Head of Khorfakkan Federal Court of Appeal

UNITED ARAB EMIRATES 
MINISTRY OF JUSTICE

Khorfakkan Federal Court of Appeal

Date 24/ 3/ 2021  Issue No : 13197
Notification by publication

Appeal No 2020 / 134 Commercial
To: Nineteenth Appellee / Demetrius Andrianus - Greek 
Nationality.
We notify you that the appeal filed by Appellant / Caspineftgaz 
Ltd vs regarding issued judgem on case No. 2014/11 
Commercial Plenary, KHORFAKKAN, was scheduled at 
Monday, 12/04/2021, sessions, at 09:30 am at the headquarter 
of KHORFAKKAN Federal Court of Appe Therefore you are 
obligated to attend or your legal representative, In the event of 
your abser the court will start hearing the appeal in accordance 
with the provisions of the law.
Counselor / Abdullah Suleiman Al - SalamiMona 
Head of Khorfakkan Federal Court of Appeal

UNITED ARAB EMIRATES 
MINISTRY OF JUSTICE

Khorfakkan Federal Court of Appeal

Date 24/ 3/ 2021  Issue No : 13197
Notification by publication

Appeal No 2020 / 134 Commercial
To: Ninth Appellee / C - Phantom ship and its owner / Phantom 
Shipbuilding ES.
We notify you that the appeal filed by Appellant / Caspineftgaz Ltd 
vs regarding issued judgem on case No. 2014/11 Commercial Plenary, 
KHORFAKKAN, was scheduled at Monday, 12/04/2021, sessions, at 
09:30 am at the headquarter of KHORFAKKAN Federal Court of Appe 
Therefore you are obligated to attend or your legal representative, In the 
event of your abser the court will start hearing the appeal in accordance 
with the provisions of the law.

Counselor / Abdullah Suleiman Al - SalamiMona 
Head of Khorfakkan Federal Court of Appeal

UNITED ARAB EMIRATES 
MINISTRY OF JUSTICE

Khorfakkan Federal Court of Appeal

Date 24/ 3/ 2021  Issue No : 13197
Notification by publication

Appeal No 2020 / 134 Commercial
To: Seventeenth Appellee /  Praveen Kumar Braraha Karan Fido - 
Indian Nationality.
We notify you that the appeal filed by Appellant / Caspineftgaz Ltd 
vs regarding issued judgem on case No. 2014/11 Commercial Plenary, 
KHORFAKKAN, was scheduled at Monday, 12/04/2021, sessions, at 
09:30 am at the headquarter of KHORFAKKAN Federal Court of Appe 
Therefore you are obligated to attend or your legal representative, In the 
event of your abser the court will start hearing the appeal in accordance 
with the provisions of the law.

Counselor / Abdullah Suleiman Al - SalamiMona 
Head of Khorfakkan Federal Court of Appeal

UNITED ARAB EMIRATES 
MINISTRY OF JUSTICE

Khorfakkan Federal Court of Appeal

Date 24/ 3/ 2021  Issue No : 13197
Announcement  for Publication 

No.2586/2021
The notary: Kojic Group of Companies FZC
The one being warned: Marzoug Bakhit Building Contracting LLC

Subject / request for an announcement to be published in Notice No. 
(7430/1/2021)

The notary alerts the person to whom the warning is addressed to pay an 
amount of (23230) dirhams, And the new rent and electricity and water 
consumption expenses until the date of complete evacuation, as well as 
evacuating the property and handing it over to the notary, empty of people 
or things that belong to them and in the same condition that he took it. All 
this within a maximum period of thirty days from the date of receiving this 
warning Otherwise, the notary will be forced to take judicial measures to 
demand the aforementioned and appropriate compensation, while charging 
the person who is warned of all fees, litigation expenses and attorney fees.

Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 24/ 3/ 2021  Issue No : 13197
Legal Notice by Newspaper Publication

Through Dubai Notary Public 
No: (2402/2021)

The Warning Company:  - NADA HOTELS ACCESSORIES TR
To the Warnees: 1. Advanced Catering Company LLC, 2.United Contracting, 
Engineering and Management (S.A.L) – Offshore Company – Abu Dhabi, 
3.Consolidated Contractors International Company (S.A.L)
 (Place of residence unknown). 
This Notary Legal Notice is given to you on behalf of the Warning Company 
demanding you to pay within (5) five days of the publication date of this notice 
the debt amount of AED (1,048,780/25) (one million, forty eight thousand, seven 
hundred eighty thousand UAE dirham and twenty five fills) in addition to all the 
legal costs with the other charges, including legal interests. Failing which, we will 
regretfully take against you the appropriate legal actions and all the preventive 
procedures, including without limit the filing of a payment order claim and the 
initiation of civil proceedings, while reserving all other rights of the Warning 
Company. 
Dubai Notary Public / Dubai Courts

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 24/ 3/ 2021  Issue No : 13197
Courts of First Instance

No. 13193 dated 19.03.2021  
announcement by publication 

11/2021/323 Civil Partial 
Details of the announcement by publication
to the defendants : 1- Denis iouriev
2- Umer Nawaz faheem nawaz
3- Saleem Nawaz khan faheem nawaz
4- Moussa bassirou- Residence is unknown
since the plaintiff: SEA LINE PHONE (L.L.C), represented by:Abdelaziz Mohammad Abdulla 
bin Khalfan Al Zaabi, has filed the case against you and the subject matter of which is the claim 
to bind the defendants in an amount of (AED2,500,000) (two million five hundred thousand 
dirhams  charges, expenses, attorneys’ fees and interest 12% commencing from the date of 
10/10/2016  until full payment and the judgment shall be self-executing immediately without 
bail.  A hearing has been scheduled on Monday,  dated 22.03.2021  at 8:30 at the Dubai Courts, 
Case Management Hearing No. 9 , so you are assigned to attend or whoever represents you 
legally, and you have to present your memos or documents to the court at least three days 
before the hearing.

Head of Department

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
انذار عديل بالن�شر

   رقم 2021/2608   
   املنذرة / تيك اإنرتنا�سيونال - ال�سكل القانوين )ذات م�سوؤولية حمدودة(

املنذر اإليهم : كراج الزرعوين لل�سيارات ال�سكل القانوين )موؤ�س�سة فردية( - وحتمل 
رخ�سة مهنية رقم 514.15 �سادرة عن اقت�سادية دبي. 2- اأحمد عبداهلل الزرعوين 
املازمي اجلن�سية - اإماراتي ب�سفته مالك املوؤ�س�سة الفردية بالرخ�سة رقم 514015، 
3-عبداللطيف ناجي فيتل اجلن�سية - هندي ب�سفته موقع ال�سيكات ومدير باملوؤ�س�سة 
اأع��اله.  مبوجب الإن��ذار رقم 53959 / 2021 اإن��ذار عدىل وامل�سجل لدى كاتب 
العدل بدبي فاإنه ومبوجب هذا الإنذار تنبه املنذرة على املنذر اإليهم بالت�سامن ب�سداد 
قيمة ال�سيكات امل�ستحقة لها واملرت�سدة بذمتهم وال��واردة ب�سدر هذا الإن��ذار بقيمة 
درهم  و�سبعمائة وخم�سون  الف  �سبعة وخم�سون  درهم(   57،750 اإجمالية وقدرها 
اأيام من تاريخ الإعالن عن طريق الن�سر بهذا الإنذار  اإماراتي( وذلك خالل خم�سة 
املبلغ  ب�سداد  لإلزامكم  الالزمة  القانونية  الإج��راءات  كافة  اتخاذ  اإىل  �سن�سطر  وال 
ال�ستحقاق،  تاريخ  من   %12 وقدرها  عليه  امل�ستحقة  القانونية  والفائدة  املذكور 
العلني  باملزاد  وبيعها  املنقولة  والغري  املنقولة  اأموالكم  كافة  ف�سال عن احلجز على 
التي  املادية والأدبية  التعوي�ش عن كافة الأ�سرار  بالإ�سافة اإىل حتميلكم م�سوؤولية 

حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/07031
عن  وكيال  ب�سفتى   784199272653793 رقم  اإماراتية  هوية  احمل  العراق،  اجلن�سية:   - يون�ش  م�سطفى  ابراهيم  املخطر: 
املحامي/ �سبحى ح�سني احمد - اجلن�سية: العراق، مبوجب الوكالة رقم )234075/1/2017( امل�سدقة لدى كاتب العدل بتاريخ 
ب�سفته وكيال عن نبيل جربان عازار اجلن�سية: لبنان ، مبوجب الوكالة رقم)213363/1/2020( امل�سدقة   ،  2017/10/26
لدى كاتب العدل بتاريخ 2020/12/17 ب�سفته وكيال عن ال�سيد/ فين�سيت ليديار دكوك وكيل بنك الفجرية الوطني. العنوان : 

دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية امل�سعود مكتب رقم 802 - 804  - ت : 971559779334/ 2946945/04 
املخطر اإليه الأول : حممد ر�سا على حممد ارجمندى وميثله وكيله ال�سيد / على ر�سا على حممد ارجمندى.

العنوان : ال�سارقة - منطقة الفلج - العقار رقم 84 /ب - الرقم احلكومي : 522- 523
للتجارة  انرتنا�سيونال  بان فري�ش  �سركة  نف�سه وب�سفته مدير و�سريك  ارجمندى عن  : على حممد عبد اخلالق  الثاين  اإليه  املخطر 
العامة ذ م م وميثله وكيله ال�سيد / على ر�سا على حممد ارجمندى - العنوان : ال�سارقة - منطقة الفلج - العقار رقم 84 /ب - الرقم 

احلكومي : 522- 523
م�ساحته  البالغ  84 /ب  رقم  )اأر�ش مبنية(  العقار  رهن  ب�سمان  املخطر  عليها من  التي ح�سلتم  البنكية  الت�سهيالت  اىل  بال�سارة   -

مبدينة ال�سارقة باإمارة ال�سارقة للبنك املخطر. الفلج  مبنطقة   523  -522  : احلكومي  الرقم   - مربع  مرت   1858،1
حيث انكم تخلفتم عن �سداد الق�ساط امل�ستحقة عليكم دون م�سوغ قانوين اأو مربر م�سروع  

- بالرغم من حماولت املخطر الودية العديدة واملتكررة معكم ب�سرورة ت�سوية مديونيتكم ، ال ان كل هذه املحاولت الودية قد باءت 
بالف�سل مما حدا باملخطر لتوجيه هذا الإخطار القانوين اليكم وذلك تطبيقا لن�سو�ش قانون الجراءات املدنية الحتادي رقم 11 ل�سنة 
1992 وتعديالته وقانون املعامالت املدنية الحتادى رقم 5 ل�سنة 1985 وتعديالته وقرار املجل�ش التنفيذي لإمارة ال�سارقة وا�ستنادا 

اىل �سروط عقد رهن العقار املوؤرخ 2018/01/18 املربم بني املخطر و املخطر اليه الثانى. 
فاإنه يحق للمخطر التنبيه عليكم ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 3،577،940.36 درهم )ثالثة ماليني وخم�سمائة و�سبعة و�سبعني األف 
وت�سعمائة واربعني درهم و�ستة وثالثني فل�سا( خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان 
املخطر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار )اأر�ش 
523 مبنطقة الفلج مبدينة ال�سارقة باإمارة   -522 1858،1 مرت مربع - الرقم احلكومي :  84 /ب البالغ م�ساحته  مبنية( رقم 
ال�سارقة باملزاد العلني اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لأحكام قانون الجراءات املدنية الحتادي رقم 11 ل�سنة 1992 وتعديالته 
وقانون املعامالت املدنية الحتادي رقم 5 ل�سنة 1985 وتعديالته وقرار املجل�ش التنفيذي لإمارة ال�سارقة رقم 11 ل�سنة 2001 مع 

حفظ كافة حقوق املخطر القانونية الخرى.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13197 بتاريخ 2021/3/24 
اإعالن بالن�شر باللغتني العربية   

املو�شوع  الدعوى 2020/4314 جتاري جزئي 
اىل املدعى عليهم : 1- اأمل عبداهلل حممد، 2- جمموعة الديوان امللكي لدارة ال�سركات واملوؤ�س�سات 
�سامنة  كفيلة  ب�سفتها  للعود  امللكي  الديوان   -3 امل�سرفية،  للت�سهيالت  �سامنة  كفيلة  ب�سفتها 
 -5 امل�سرفية،  للت�سهيالت  كفيلة �سامنة  ب�سفتها  للعطور  القمر  علياء   -4 امل�سرفية،  للت�سهيالت 
ل�سناعة  البطا�ش   -6 امل�سرفية،  للت�سهيالت  �سامنة  كفيلة  ب�سفتها  )فرع(  للعطور  القمر  علياء 
العطور ب�سفتها كفيلة �سامنة للت�سهيالت امل�سرفية، 7- الديوان امللكي للعود ? فرع راأ�ش اخليمة 
راأ�ش  فرع   - والبخور  للعطور  القمر  علياء   -8 امل�سرفية،  للت�سهيالت  �سامنة  كفيلة  ب�سفتها 
ب�سفتها  اأبوظبي  للعطور-  القمر  9- علياء  امل�سرفية.  للت�سهيالت  ب�سفتها كفيلة �سامنة  اخليمة 
�سامنة  كفيلة  ب�سفتها  اأبوظبى   - للعود  امللكي  الديوان   -10 امل�سرفية  للت�سهيالت  �سامنة  كفيلة 
للت�سهيالت امل�سرفية، 11- �سربى �سعيد حممد �سامل البطا�سي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته كفيل 

�سامن مت�سامن للت�سهيالت امل�سرفية 
املو�سوع : الدعوي : 4314/2020 جتاري جزئي

 / عنه  وكيال  �ش.م.ع  املتحد  العربي  البنك  املدعى  قبل  �سدكم من  دعوى مرفوعة  هنالك  اأن  مبا 
مبوجب  م�سرفيا  خبريا  تكليفنا  مت  قد  اأنه  و  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  احلو�سني  نوال 
زووم  برنامج  بوا�سطة  اجتماع خربة مرئي  فاننا ندعوكم حل�سور  اأعاله  بالدعوى  ال�سادر  احلكم 
التواجد  يرجى  وعليه  �سباحا   11:00 ال�ساعة  متام  يف   29/3/2021 املوافق  الثنني  يوم 
واحل�سور عن طريق الفيديو )برنامج زووم( باملوعد املحدد كما يرجي تزويدنا قبل موعد الجتماع 
اأدناه -- للتوا�سل معنا  بكافة امل�ستندات املوؤيدة الدفاعكم على الربيد اللكرتوين للخربة واملبني 
الكرتوين  بريد   -  042206244 هاتف   -  05893  23011 الهاتف  على  الت�سال  يرجى 

intrafinance@intra.ae
مكتب اخلبري املحا�شبي وامل�شريف 
د. علي را�شد الكيتوب 

اإجتماع خربة 
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•• ال�شارقة-الفجر

ل تزال ال�سور الكال�سيكية املعرو�سة باللونني 
ه��ال��ة م��ن احلنني  الأب��ي�����ش والأ����س���ود، ت�سفي 
كل  يجعل  ما  القدامى،  امل�سورين  اأعمال  على 
�سورة من هذا الأر�سيف الب�سري تنطق بل�سان 
التاريخ، وحتتل مكانة خا�سة يف وجدان املتلقي، 
اإذ ل ميكن تاأملها مبعزل عن خلفيتها الوثائقية 

ومهابة الزمن الذي التقطت فيه.
من هذا املدخل ن�ستطيع تاأمل معر�ش “عكو�ش 
ال�سور  م��ن  جم��م��وع��ة  ي��ق��دم  ال����ذي  �ساملني”، 
ب��الأب��ي�����ش والأ������س�����ود، �سمن  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
ال�سارقة  “اأيام  م��ن   18 ال����  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
ال���رتاث  ���س��اح��ة  يف  ت��ت��وا���س��ل  ال��ت��ي  الرتاثية” 
حيث  املقبل،  اأب��ري��ل   10 حتى  ال�سارقة  بقلب 
ال�سخ�سي  الأر�سيف  ال�سور مالمح من  جت�سد 

للم�سور الإماراتي �ساملني ال�سويدي، املولود يف 
نهاية الثالثينيات من القرن املا�سي. 

حاول الفنان تخليد حمطات من حياته، ناقاًل 
وب��ي��ئ��ات عمله،  اأ���س��دق��ائ��ه  وج���وه  ع��رب عد�سته 
الإماراتيني، ويظهر  امل�سورين  اأوائل  كونه من 
اأعماله  بكثافة يف  والعام  التداخل بني اخلا�ش 
الفوتوغرافية التي اأعدها للعر�ش امل�سور علي 
ر�سد  على  ال�����س��وي��دي  عد�سة  ال�����س��ري��ف.رك��زت 
اللحظة  الواقعية، وباملراهنة على قوة  امل�ساهد 
يف  اأ�سدقائه  بع�ش  وج��وه  مالمح  اإب���راز  وعلى 
ر�سالته.  اإي�سال  من  متكن  خمتلفة،  منا�سبات 
واملعر�ش ل يخلو من ح�ش التوثيق للتحولت 
التقاطع  يف  ال�����س��ور  بع�ش  جنحت  اإذ  املحلية، 
مع مراحل �سعود نه�سة الإم��ارات، من خالل 
يف  الإم�����ارات  �سيوخ  فيها  ظهر  ال��ت��ي  اللقطات 
اأح������داث اأو زي������ارات ل��ه��ا دللت���ه���ا امل���ع���ربة عن 

ل�ساحب  ���س��ورة  بينها  م��ن  ال��ت��ح��ول،  حل��ظ��ات 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
القا�سمي، ع�سو املجل�ش الأعلى حاكم ال�سارقة، 

التقطت يف اأوائل ال�سبعينيات. 
ال�ستينيات وما  اإىل  �ساملني زمنياً  اأعمال  تنتمي 
اأتاح له معاي�سة مرحلة ما  بعدها، الأمر الذي 
قبل قيام الحت��اد وما بعدها. وبحكم عمله يف 
الت�سوير التلفزيوين، متكن من مواكبة بع�ش 

الأحداث العامة، وراكمت عد�سته اأر�سيفاً يجعل 
���س��وره ت��ن��درج ���س��م��ن ال��ط��اب��ع ال��وث��ائ��ق��ي، مع 
يف  امل�����س��ورة،  الذاتية  ال�سرية  م��ن  مل�سات  ظهور 
مزاوجة تلقائية بني الذاتي واملو�سوعي، بحيث 
واملكان،  الإن�سان  بقراءة مالمح  اأعماله  متيزت 
فيها  تغب  مل  وتاأمالت  فوتوغرافية  �سهادة  يف 
الوجوه  تقوله مالمح  وما  ال�سخ�سية  العوامل 

يف مراحل خمتلفة.

•• ال�شارقة-الفجر

 81 ال���  ال��دورة  لفعاليات  املنظمة  الّلجنة  اأعلنت 
اإط����الق  ع���ن  الرتاثية”  ال�����س��ارق��ة  “اأيام  م���ن 

م�سابقة لأف�سل �سور فوتوغرافية يتم التقاطها 
حيث  احل���دث،  و���س��ي��وف  وزّوار  وفعاليات  مل��ب��اين 
الأوىل  الثالثة  للمراكز  مالية  جوائز  خ�س�ست 
الفائزة عن كل فئة بلغ جمموعها 20 األف درهم 

اإماراتي موزعة على فئتني. وتفتح امل�سابقة اأبواب 
واملحرتفني،  الهواة  امل�سورين من  اأم��ام  امل�ساركة 
حيث حددت مراكز ثالثة اأوىل للفائزين عن كل 
درهم  اآلف   5 الأول  باملركز  الفائز  ينال  اإذ  فئة، 
اإماراتي، فيما ينال الفائز باملركز الثاين 3 اآلف 
اأن ت�سلم  األفي دره��م، على  الثالث  دره��م، واملركز 
ال�سّور امل�ساركة يف موعد اأق�ساه عند ال� 12 ظهراً 
من يوم الثنني 5 اأبريل، عرب الربيد الإلكرتوين 
photography@sih.gov.ae مع ذكر 
امليالد، واجلن�سية، ورقم  الثالثي، وتاريخ  الإ�سم 

الهاتف.
وت����ت����وزع ف���ئ���ات اجل����ائ����زة ع��ل��ى اث���ن���ت���ني: الأوىل 
“جماليات املباين والأجنحة امل�ساركة يف الأيام”، 
وت�سرتط  الأيام”،  يف  ال��ن��ا���ش  “حياة  وال��ث��ان��ي��ة 
ي�سبق  ومل  ج��دي��دة  الأع���م���ال  ت��ك��ون  اأن  امل�سابقة 
امل�ساركة بها يف جوائز اأخرى، واأن تكون ملتقطة 
خالل الدورة ال� 18 من “اأيام ال�سارقة الرتاثية”، 
اأي  امل�ساركة ب�سورة واح��دة يف  ويحق لكل م�سور 
من حموري اجلائزة، كما يحق للم�سور امل�ساركة 

باأعمال ملونة اأو بالأبي�ش والأ�سود. 

وت�سرتط امل�سابقة اأن تقدم جميع ال�سور بجودة ل 
تقل عن 2 ميجابايت، كما يجوز تعديل ال�سورة 
رقمياً، �سمن احلدود امل�سموح بها، والتي ل مت�ش 
ال�سور  ُتقبل  ول��ن  ال�سورة،  واأ�سالة  مب�سداقية 

التي تت�سمن ن�سو�ساً اأو توقيعات اأو رموز. 
الت�سرف  لها  يحق  اأن���ه  امل�سابقة  اإدارة  وك�سفت 
وا�ستخدام ال�سور امل�ساركة يف جميع معار�سها، اأو 
من�سوراتها واإعالناتها، كما تعد الأعمال املقدمة 
اأر�سيف امل�سابقة، وللجنة التحكيم حق  جزءاً من 
وال�سروط  بالقواعد  تلتزم  ل  م�ساركة  اأي  رف�ش 
اأكرث  امل�ساركني يف  اأح��د  فوز  املو�سوعة، ويف حال 
من جائزة يف امل�سابقة، �سيتم منحه اجلائزة الأكرب 
فقط.  وحول اإطالق امل�سابقة، قال اأحمد البريق، 
مدير اإدرة الت�سال املوؤ�س�سي يف “معهد ال�سارقة 
للرتاث”، رئي�ش جلنة الت�سال املوؤ�س�سي يف “اأيام 
“اأيام  فعاليات  طابع  “اإن   : الرتاثية”  ال�سارقة 
ال�سارقة الرتاثية” تفاعلي ويعتمد على م�ساركة 
تراث  جتمع  اأنها  جانب  اإىل  وتوا�سله،  اجلمهور 
اجلمالية  الب�سرية  بامل�ساهد  مليء  وفريد  غني 
م��ن خم��ت��ل��ف ب��ل��دان ال���ع���امل، ل��ه��ذا اأط��ل��ق��ن��ا هذه 

امل�سابقة لي�ساركنا جمهور احلدث يف توثيق اأجمل 
حلظاته، وندعم هواة وحمرتيف الت�سوير الذين 

يزورون فعاليات الأيام �سنوياً«.
توثيق  هو  بال�سور  احل��دث  توثيق  “اإن  واأ�ساف: 

“اأيام  ل���  تنظيمها  يف  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة  ل��ر���س��ال��ة 
امل�سابقة،  ه��ذه  خ��الل  فمن  الرتاثية”،  ال�سارقة 
نرى الأيام بعيون الزوار، ونلم�ش متابعتهم لقاء 

الثقافات الذي ي�سهده احلدث«. 

ت�ستقبل امل�ساركات من اله�اة واملحرتفني حتى 5 اأبريل 

»اأيام ال�سارقة الرتاثية 18« تطلق جائزة لأف�سل �سور ملبانيها وحياة زّوارها و�سيوفها قيمتها 20 األف درهم

•• ال�شارقة- الفجر

ي�����س��ت�����س��ي��ف ال���ربن���ام���ج احل�����واري 
الأ���س��ب��وع��ي »ح��ك��اي��ت��ي« ال���ذي يبثه 
ال��ت��اب��ع لهيئة  ال�����س��ارق��ة  ت��ل��ف��زي��ون 
والتلفزيون  ل����الإذاع����ة  ال�����س��ارق��ة 
م�ساء كل يوم ثالثاء ويعاد كل يوم 

الإماراتي  وامل��خ��رج  املمثل  اأرب��ع��اء، 
�سيكون  ح���ي���ث  �����س����امل،  اإب����راه����ي����م 
ج��م��ه��ور ت��ل��ف��زي��ون ال�����س��ارق��ة على 
الغنية للفنان  موعد مع  التجربة 
�سامل وال��ت��ي متتد لأك��رث م��ن 30 
ع���ام���اً يف ع���امل امل�����س��رح وال���درام���ا، 
اأه���م  ا���س��ت��ع��را���ش  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

ال��ف��ن��ي��ة، وذل����ك يف حلقة  اأع���م���ال���ه 
جديدة من الربنامج .

وي��ت��ن��اول ال��ربن��ام��ج، ال���ذي يقدمه 
الإعالمي ح�سن يعقوب املن�سوري، 
باملعهد  ����س���امل  ال���ف���ن���ان  ال���ت���ح���اق 
 1984 ع��ام  ال��ك��وي��ت  يف  امل�سرحي 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن امل��ع��ار���س��ة التي 

املجال  ه���ذا  ل��ل��دخ��ول يف  واج��ه��ه��ا 
له،  املقربني  بع�ش  من  وخ�سو�ساً 
والدته  دور   اإىل  ���س��ي��ت��ط��رق  ك��م��ا 
يف ت��رب��ي��ت��ه م��ع اأ���س��ق��ائ��ه ب��ع��د وفاة 
تن�سئتهم  وكيف متكنت من  وال��ده 

واإعدادهم للم�ستقبل.
موؤ�س�ش  ع�سو  هو  �سامل  واإبراهيم 
يف امل�سرح احلديث بال�سارقة وع�سو 
امل�سرحيني، حيث  موؤ�س�ش جلمعية 
للفنون  ال���ع���ايل  امل��ع��ه��د  يف  در������ش 
امل�سرحية يف الكويت يف الفرتة بني 
م�سواره  وب���داأ  و1988،   1984
خالل  م��ن   1979 ع��ام  امل�سرحي 
انت�سار  مب�سرحية  املدر�سي  امل�سرح 
الإ����س���الم، و���س��ارك يف ال��ع��دي��د من 
والتلفزيونية  الإذاعية  امل�سل�سالت 
كما  واخل���ل���ي���ج���ي���ة،  الإم������ارات������ي������ة 
املهرجانات  م��ن  العديد  يف  ���س��ارك 

اخلليجية والعربية والدولية.
اأف�سل  ج��ائ��زة  على  ���س��امل  وح�سل 
اأي�������ام  مت���ث���ي���ل ل����ث����الث م��������رات يف 
ومهرجان  امل�����س��رح��ي��ة  ال�������س���ارق���ة 
امل�������س���رح اخل��ل��ي��ج��ي ال�����س��اب��ع، على 
وعلى جائزة اأف�سل اإخراج م�سرحي 
يف مهرجان امل�سرح الأردين العا�سر 

عن م�سرحية “الرحى«.

•• دبي-الفجر

لالآداب  الإم���ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
عن متديد املوعد النهائي للدورة 
الثانية من م�سابقة اأ�سوات اأجيال 
النهائي  امل��وع��د  لي�سبح  امل�ستقبل 
مايو   31 ه��و  الق�س�ش  ل��ت��ق��دمي 

 .2021
اأ�سوات اأجيال امل�ستقبل هي مبادرة 
لتعزيز  اإن�ساوؤها  مت  فريدة،  كتابة 
ال�ستدامة واتفاقية الأمم املتحدة 
موؤ�س�سة  وت��ق��وم  ال��ط��ف��ل.  حل��ق��وق 
امل�سابقة  الإم��ارات لالآداب بتنظيم 
ال�سيخة  �سمو  ع��ن  ن��ي��اب��ًة  املحلية 
ح�سة ب��ن��ت ح��م��دان ب��ن را���س��د اآل 
ال��ن��واي��ا احل�سنة  ���س��ف��رية  م��ك��ت��وم، 
اخلليج  م���ن���ط���ق���ة  يف  ل����ل����م����ب����ادرة 

العربي. 
مبادرة  فريق  اأن  بالذكر  واجلدير 
قد  امل�ستقبل”  اأج��ي��ال  “اأ�سوات 
 30 م��ن  اأك���رث  ت�سم  �سل�سلة  ق��دم 
ندوة افرتا�سية، باللغتني العربية 

والإجنليزية.
 وق���د ح�����س��ر ال���ن���دوات ع���دد كبري 
من املتابعني مند انطالقة الدورة 

الثانية من امل�سابقة. 
النهائي  امل���وع���د  مت��دي��د  مت  وق����د 
ب�����ن�����اًء على  امل�������س���اب���ق���ة  لإغ���������الق 

الطلبة  م���ن  ال������واردة  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 
ال�ستعداد  ف��رتة  ب�ساأن  واملعلمني 
املزيد  اإتاحة  بهدف  لالمتحانات، 
لإنهاء  ل��ل��م�����س��ارك��ني  ال���وق���ت  م���ن 

ق�س�سهم.
جمموعة  اإط�������الق  م�����وؤخ�����ًرا  ومت 
ق�����س�����س��ي��ة ت��ت�����س��م��ن امل���خ���ت���ارات 
من  الأوىل  ال�������دورة  يف  ال���ف���ائ���زة 
امل�ستقبل  اأج��ي��ال  اأ���س��وات  م�سابقة 
مل���ن���ط���ق���ة ال���������س����رق الأو��������س�������ط يف 

مهرجان طريان الإمارات لالآداب 
خالل �سهر فرباير. 

الفائزة  الق�س�ش  جمع  �سيتم  كما 
يف دورة هذا العام،

 وت���رج���م���ت���ه���ا، واإ�����س����اف����ة ر����س���وم 
يف  ن�سرها  ثم  اإبداعية  تو�سيحية 
اأوائل  جمموعة ق�س�سية ثانية يف 

العام املقبل. 
مفتوح   2021 م�����س��اب��ق��ة  وب�����اب 
جل���م���ي���ع الأط������ف������ال امل���ق���ي���م���ني يف 

ترتاوح  وال��ذي��ن  اخل��ل��ي��ج  منطقة 
كما  ع��اًم��ا.  و12   8 بني  اأعمارهم 
يتوجب اأن يرتاوح عدد الكلمات يف 
الق�سة بني 600 و1500 كلمة،

باللغتني  امل���������س����ارك����ات  وت���ق���ب���ل   
ال��ع��رب��ي��ة والإجن���ل���ي���زي���ة ع��ل��ى اأن 
حول  م��وا���س��ي��ع  ال��ق�����س��ة  تت�سمن 
حقوق الطفل والتنمية امل�ستدامة، 
مل�ستقبل  وتطلعاته  الكاتب  وروؤي��ة 

م�ستدام. 

يف حلقة جديدة يبثها تلفزي�ن ال�سارقة 

الإماراتي اإبراهيم �سامل يروي جتربته 
مع امل�سرح والدراما يف برنامج »حكايتي«

للندوات متابع  ان�سمام اأكرث من 3000 

متديد املوعد النهائي لإغالق م�سابقة 
اأ�سوات اأجيال امل�ستقبل

تعر�ض اأعماله �سمن فعاليات »اأيام ال�سارقة الرتاثية 18« 

»عكو�ص �ساملني«.. م�سرية م�سّور اإماراتي �ساهد على حتولت الوجوه والأمكنة
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دنيا �سمري غامن: )عامل موازي( 
�سيكون مفاجاأة للجمهور

اعتربت الفنانة امل�سرية دنيا �سمري غامن، اأن ظهورها هذا العام يف الدراما 
واأن  وموؤثراً  قوياً  يكون  اأن  متمنية  خمتلفاً،  �سيكون  املرتقبة  الرم�سانية 

ي�سارك م�سل�سلها )عامل موازي(، يف ال�سباق الدرامي بقوة.
واأ�سافت: ويف منا�سبة طرح )بو�سرت( امل�سل�سل: )غرّينا ا�سم امل�سل�سل اأثناء 
دوري��ن خمتلفني،  واأوؤدي فيه  م��وازي(  اإىل )عامل  الت�سوير من )املدينة( 
واأمتنى اأن يكونا مفاجاأة، ونوا�سل الت�سوير حالياً، على مدار ال�ساعة، من 

اأجل النتهاء من العمل(.
 )ع���امل م�����وازي(، ي��ق��دم يف 15 ح��ل��ق��ة، وه���و اإن��ت��اج م�����س��رتك ب��ني املتحدة 
يتوىل  ال��ذي  جمال،  ه�سام  واملخرج  والكاتب  واملنتج  الإعالمية  للخدمات 
مهمة الإخراج، وي�سارك فى بطولته اإىل جانب غامن، كل من عمرو وهبة، 
تاأليف  من  وه��و  اإبراهيم،  واإ���س��الم  اأوت��اك��ا  �سيف،  �سيماء  عبدالعزيز،  دلل 

الثنائي ه�سام جمال وعمرو وهبة.

اإل���ه���ام ���س��اه��ني يف متثيل امل���راأة  ت��األ��ق��ت ال��ن��ج��م��ة 
"حتة  القمر" بحكاية  "زي  م�سل�سل  املخل�سة يف 
"حياة" التى عربت  مني"، وبرعت فى �سخ�سية 
الزوجية،  حياتها  بتفا�سيل  املهتمة  امل����راأة  ع��ن 
الهدايا  بكل  وحتتفظ  املنا�سبات،  جميع  وتتذكر 
زوجها،  مع  عا�ستها  التي  والذكريات  والف�ساتني 
تتوقعه  مل  ع��م��ا  الأوىل  احل��ل��ق��ة  ك�����س��ف��ت  ول��ك��ن 
حياة، حيث اكت�سفت بال�سدفة خيانة زوجها لها 
تكن  مل  قوية  ب�سدمة  لت�ساب  اأخ���رى،  فتاة  م��ع 

م�ستعدة لها.
تقدمي  اأعمالها  يف  �ساهني،  اإلهام  حت��اول  وكعادة 
حتديات  يخ�سن  الالتي  الن�سائية  ال�سخ�سيات 
ما  وه��ذا  معها،  يتعاملن  كيف  ولتو�سح  �سعبة، 
والذي  امل�سل�سل  م��ن  املقبلة  احل��ل��ق��ات  �ستك�سفه 
يعر�ش من ال�سبت لالأربعاء ال�ساعة 8 م�ساًء على 
قناة CBC، وي�سارك يف بطولة امل�سل�سل النجوم 
اأحمد وفيق، اإينا�ش كامل، موؤمن نور، نهال عنرب 
�سالم،  �سهرية  تاأليف  م��ن  وه��و  ال�سامي،  و���س��ارة 
ح�سام  وللمخرج  �سليم،  ومها  مر�سي  تامر  اإنتاج 

علي.
الهام  للنجمة  منى"  "حتة  حكاية  تعر�ش  كما 
ال�سبت  cbc drama، من  قناة  �ساهني، على 
حتى الأربعاء يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر م�ساًء 
ال�ساعة اخلام�سة  الإع��ادة يف متام  تكون  اأن  على 

�سباحا.
ال�ساد�ش  اجلزء  �ساهني  اإلهام  اأعمال  اأخر  وكانت 
من م�سل�سل "لياىل احللمية" عام 2016 الذى 
واإلهام �ساهني  العمرى  �سارك يف بطولته �سفية 

والتون�سية  احلميد  عبد  وفردو�ش  �سليم  وه�سام 
درة وحممد ريا�ش وعالء مر�سى وحنان �سوقى، 

�سادق  وعهدى  �سالو�سة  واأن��ع��ام  متوىل  وحممد 
واأخرجه جمدى اأبو عمرية.

ت�سارك النجمة نريمني الفقى يف مو�سم دراما 
مع  "النمر"  الأول  مب�سل�سلني  املقبل  رم�سان 
وتظهر من خالله  اإم���ام،  ع��ادل  النجم حممد 
ال��ع��دي��د م���ن حمالت  يف دور م��ع��ل��م��ة ول��دي��ه��ا 
الذهب يف ال�سوق وتدخل يف مناف�سه مع جتار 
الذهب والبائعني يف ال�سوق، وهم حممد ريا�ش 

وبيومى فوؤاد.
اإط���ار من  يف  اأح��داث��ه  ت��دور  "النمر"،  م�سل�سل 

الت�سويق والغمو�ش،
حممد  بطولة  وم��ن  �سيرنجى،  �سركة  اإن��ت��اج   
اإمام، هنا الزاهد، حممد ريا�ش، اأحمد عبد اهلل 

حممود،
 بيومى ف��وؤاد، وعدد اآخر من الفنانني ال�سباب 

وهو من تاأليف حممد �سالح العزب، 
التعاون  امل�سل�سل  ويعد  ع��ادل،  �سريين  واإخ��راج 
واملوؤلف  اإم��ام  ال��ت��واىل بني حممد  على  الثانى 
عادل،  �سريين  واملخرجة  العزب  حممد �سالح 
العام  "هوجان"  م�سل�سل  الثالثى  ق��دم  بعدما 

قبل املا�سى.

ظه�ر ال�سعر االأبي�ض لدي اأحيانا ال يخيفني

هند �سربي: ذهابي لدكتور 
نف�ساين اأمر ل يعيبني 

ال���ف���ن���ان���ة هند  واأ�����س����اف����ت 
اللقاء،  خ�����الل  �����س����ربى، 
العمل  بداأنا  عز  واأحمد  اأن��ا 
�سويا يف "مذكرات مراهقة" 
ملدة  �سويا  بعدها  نعمل  ومل 
20 عاما حتى جمعنا م�سل�سل 
يف  وك��ذل��ك  مرتدة"  "هجمة 

فيلم "كرية واجلن".
نف�سي  اأع����ت����رب  اأن������ا  واأ�����س����اف����ت 
الرغم  ع��ل��ى  م�����س��ري��ة،  مم��ث��ل��ة 
من اأننى تون�سية، وعندما اأذهب 
الفن  يجمعنا  عربية  دول���ة  لأى 
الوهاب  وع��ب��د  ك��ل��ث��وم  اأم  وجن���د 
وع����ب����د احل����ل����ي����م وغ�����ريه�����م من 
الفنانني امل�سرين لذلك اأنا اأفتخر 
اأننى جزء من هوؤلء الفنانني الذين 

اأ�ستطاعوا اأن يعربوا احلدود . 

ال  اأم���ر  نف�سانى  ل��دك��ت���ر  ذه��اب��ى 
يعيبنى 

مقلة  كنت  ���س��ربي،  هند  الفنانة  وق��ال��ت 
الع�سر  خ���الل  لأن  ب��ال��ربام��ج؛  ال��ظ��ه��ور  يف 
ال�ست�سافات  اأ���س��ب��ح��ت  الأخ�����رية  ���س��ن��وات 
م�ستفزة بزيادة، والفنان ي�سعر وكاأنه ذهب 
اأحب  ل  واأن����ا  يتهزاأ"  "ع�سان  ل��ل��ربن��ام��ج 
مثل  لنا هفوات  وبالتاأكيد جميعنا  ذلك، 

اأي اإن�سان، 
والأ�سواء،  ال�سهرة  �سريبة  هذه  ولكن 
اأ�سبحوا  الفنانني  اإن  لنا  يقال  فدائما 
ال�����س��ارع مثل زمان،  غ��ري م��وؤث��ري��ن يف 
اأن ذل��ك ب�سبب وج��ود تعمد  اأرى  واأن��ا 
ل��ت�����س��وي��ه ال��ف��ن��ان��ني وال���ربام���ج زادت 

ذلك. 
ه��ن��د �سربى:  ال��ف��ن��ان��ة  واأ����س���اف���ت 
���س��رح��ت م���ن ق��ب��ل ب���اأن���ن���ى ذهبت 

الأم����ر  ه����ذا  اأن  اأر  ومل  ن��ف�����س��ان��ى  ل���دك���ت���ور 
مثله  النف�ساين  الدكتور  اأن  واأرى  يعيبني، 
اإليه،  للذهاب  ونحتاج  اآخ��ر،  دكتور  اأى  مثل 
واأكدت هند �سربي اأنها تخ�سي بالتاأكيد اأن 
تن�سرف عنها الأ�سواء؛ لأن ال�سهرة اإدمان، 
الوقت  تعمل طيلة  اإدم��ان، لذلك  والأ�سواء 
على  وا���س��ت��ق��راره��ا  �سعادتها  تثبت  اأن  ع��ل��ى 

اأ�سياء اأخرى بخالف ال�سهرة. 
واأكدت الفنانة هند �سربى، اأن ظهور ال�سعر 
وهذا  يخيفها،  ل  اأح��ي��ان��ا  ل��دي��ه��ا  الأب��ي�����ش 

تعتربه ت�سالح مع الذات،
 وق��ال��ت ظ��ه��رت ع��ل��ى الإن�����س��ت��ج��رام ب�سورة 
�سخيفة  لتعليقات  وتعر�ست  مكياج،  ب��دون 
التعليقات  م��ن  اأت�سايق  ومل  بعنف  وردي���ت 
نعمل  "يال  فكرة  م��ن  م�سايقتى  ق��در  على 
عمل  يف  اأع��م��ل  اأن��ن��ي  معنى  ول��ي�����ش  حفلة"، 
م�سلط عليه الأ�سواء فيه اأن هذا �سيجعلني 
ولكن  ح��ق��ي،  اأخ���ذ  اأن  اأ�ستطيع  ول  فري�سة 
والتنمر  موجودا  �سيظل  التجريح  لالأ�سف 

الإلكرتوين كذلك. 

تهديدات بالقتل
قالت الفنانة هند �سربى: "املخرجة اإينا�ش 
الدغيدى �سديقتي، حتى لو اختلفنا فكريا 

فاأنا ل�ست جريئة مثلها،
 ويح�سب اأنها ل تكذب على النا�ش ول تتملق 

على اأحد، ومل اأر منها غري كل خري، 
وعاملتني مثل ابنتها، وع�ست معها يف بيتها، 
اأعمالها؛  اأح����د  ع��ن  ب��ال��ف��ع��ل  اع���ت���ذرت  وق���د 
اأنني  ب�سبب �سيق الوقت والعتذار ل يعني 

ل اأريد العمل معها" .
"تعر�ست  ���س��ربى:  هند  الفنانة  واأ���س��اف��ت 
كتبته  ال��ذى  راأي��ى  ب�سبب  بالقتل  لتهديدات 
عن �سعد ملجرد يف ال�سو�سيال ميديا، واأنا ل 
اأعرف �سعد ملجرد �سخ�سيا، واإذا ثبتت براءته 

من جميع التهامات �ساأقدم اعتذارا له".
وع���ن ف��ري��ال ي��و���س��ف ق��ال��ت ت��ف��اج��اأت باأنها 
"زعالنة منى، فنحن زمايل، ول يوجد بيننا 
قالت:  ال�سقا  اأح��م��د  وع���ن  للزعل"،  �سبب 
وبينه  بينى  والذى  تع�سق  �سخ�سية  "اأحمد 

ِع�سرة".
ال��ف��ن��ان��ة ه��ن��د ����س���ربى، عندما  واأ����س���اف���ت 
"املمر" علّي قال  عر�ش �سريف عرفة فيلم 
اإنه م�سهد واحد وافقت بدون تفكري، فكان 
انت�سارات  ع���ن  ف��ي��ل��م  ت��ق��دمي  ىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
عظيم  لتكرمي  و�سلنى  امل�سهد  وه��ذا  م�سر، 
وامل�سهد  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  الرئي�ش  من 

اأُعجب به النا�ش والكثري علق عليه.
وتابعت: اأما فيلم الفيل الأزرق فلم تغ�سبنى 
فخالد  ال�ساوى،  خالد  وب��ني  بينى  املقارنة 
يحدث  مل  فنى  م��وع��د  وبيننا  عظيم  ف��ن��ان 

لالآن، 
اأح�سل  اأن  واأمت��ن��ى  �سويا،  نعمل  اأن  واأمت��ن��ى 
ع��ل��ى ج���ائ���زة ك��م��ن��ت��ج��ة ك��م��ا ح�����س��ل��ت عليها 

كممثلة.
م�سل�سل  يف  ���س��ربى  هند  الفنانة  وت�����س��ارك 
"هجمة مرتدة" الذي من املقرر عر�سه يف 

ال�سباق الرم�ساين،
املناف�سة   وامل�سل�سل من الأعمال املتوقع لها 
بقوة مبو�سم دراما رم�سان 2021، خا�سة 
اأنه ي�سم جمموعة كبرية من جنوم ال�سف 
الأول، ف�سال عن تناوله لق�سة حقيقية من 

واقع ملفات املخابرات امل�سرية،
 وامل�سل�سل من تاأليف باهر دوي��دار، واإخراج 

اأحمد عالء الديب.
وي�����س��ارك يف ب��ط��ول��ت��ه، ك��ل م���ن: اأح��م��د عز 
ه�سام �سليم وماجدة زكى ون�سال ال�سافعى، 
وندا مو�سى، ومايان ال�سيد، ويو�سف عثمان، 
وخ���ال���د اأن�����ور وه���اج���ر ال�����س��رن��وب��ى وحممد 

جمعة واآخرون من النجوم.

برنامج  يف  ا�ست�سافتها  اأثناء  �سربى،  هند  الفنانة  قالت 
"ي�م ليك" والذى تقدمه االإعالمية �سمر ي�سري ويذاع 
الذي  مرتدة"  "هجمة  م�سل�سل  اإن  احلياة،  قناة  على 
من  عمل  اأول  ه�  املقبل  رم�سان  يف  عر�سه  املقرر  من 
ملفات  من  م�ست�حى  وه�  يل  بالن�سبة  الن�عية  هذه 
احلديثة  امللفات  من  اأنه  واجلديد  امل�سرية  املخابرات 
يف املخابرات التي عا�سها النا�ض فه� له عالقة بالربيع 

العربي وكيف و�سلنا لذلك . 

اإلهام �ساهني: امراأة خمل�سة 
يف )زي القمر(

نريمني الفقى 
ت�سارك يف 

م�سل�سلني �سمن 
مو�سم رم�سان 
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درا�سة جديدة تربط بني وترية 
امل�سي ومدى خطورة كوفيد- 19

اأكرث  هم  ببطء  مي�سون  الذين  الأ�سخا�ش  اأن  من  جديدة  درا���س��ة  ح��ذرت 
بنحو  عر�سة  واأك��رث  ك��ورون��ا،  فريو�ش  من  اأ�سعاف  باأربعة  للوفاة  عر�سة 

مرتني لالإ�سابة ب�"كوفيد19-" احلاد.
يف  احل��ي��وي  البنك  يف  م�ساركا   412596 لي�سرت  جامعة  باحثو  ودر����ش 
اجل�سم  كتلة  ب��ني  الن�سبية  وال��ع��الق��ة  العمر  منت�سف  يف  املتحدة  اململكة 

و�سرعة امل�سي و"كوفيد19-".
الذين مي�سون ببطء ولكنهم يتمتعون بوزن طبيعي،  اأن  الفريق  واكت�سف 
هم اأكرث عر�سة 2.5 مرة لالإ�سابة ب�"كوفيد19-" احلاد، مقارنة باأولئك 

الذين ميلكون وزنا طبيعيا اأي�سا ومي�سون ب�سرعة.
بن�سبة  للوفاة  عر�سة  اأك��رث  كانوا  ببطء  مي�سون  الذين  اأن  اأي�سا  ووج��دوا 
3.75 مرة ب�سبب الفريو�ش الذي و�سع معظم العامل يف حالة من الإغالق 

واأدى اإىل وفاة املاليني.
الذي  ال�سخ�ش  اأنه  على  ببطء  تعريف من مي�سي  للدرا�سة، مت  وبالن�سبة 
يتحرك ب�سرعة ثالثة اأميال )4.8 كم( يف ال�ساعة، بينما كان امل�ساة الذين 

يتحركون ب�سرعة تزيد عن اأربعة اأميال )6.5 كم( يف ال�ساعة.
ويف حني اأن �سبب النتائج ما يزال غري وا�سح، ي�سري الباحثون اإىل اأن الذين 
مي�سون ب�سرعة قد يكون لديهم نظام قلبي وعائي �سحي، بغ�ش النظر عن 
اأوزانهم. وجاءت جميع البيانات من البنك احليوي يف اململكة املتحدة، وهي 
درا�سة كبرية وطويلة الأمد عن ال�ستعداد الوراثي والتعر�ش البيئي بداأت 

يف عام 2006.
البدين  الن�ساط  واأ�ستاذ  الدرا�سة  يف  الرئي�سي  الباحث  ييت�ش،  ت��وم  وق��ال 
اأن ال�سمنة  اإنه ثبت بالفعل  وال�سلوك امل�ستقر وال�سحة يف جامعة لي�سرت، 

وال�سعف هما "عوامل اخلطر الرئي�سية''  لنتائج "كوفيد19-".
ببطء  الذين مي�سون  اأن  تظهر  التي  الأوىل  الدرا�سة  "هذه هي  واأ���س��اف: 
النظر  ال�سديد، بغ�ش  بكوفيد19-  اأعلى بكثري لالإ�سابة  لديهم خماطر 

عن الوزن''.
ببطء  ل��دى من مي�سون  ب�سكل موحد  ك��ان مرتفعا  اأن اخلطر  اإىل  وي�سار 
وراء  يقف  ال���ذي  للفريق  وف��ق��ا  ال��ب��دن��اء،  م��ن  اأو  طبيعي  ب���وزن  ويتمتعون 

الدرا�سة.
ومع ا�ستمرار الوباء يف فر�ش �سغوط غري م�سبوقة على خدمات الرعاية 
الأك��رث تعر�سا للخطر واتخاذ  الأف��راد  ال�سحية واملجتمعات، فاإن حتديد 

التدابري الوقائية حلمايتهم اأمر بالغ الأهمية.
واأ�سار ييت�ش: "اأرى اأن درا�سات ال�سحة العامة واملراقبة البحثية امل�ستمرة 
مثل  البدنية  للياقة  ب�سيطة  مقايي�ش  دم��ج  الع��ت��ب��ار  يف  ت��اأخ��ذ  اأن  يجب 
�سرعة امل�سي املبلغ عنها ذاتيا بالإ�سافة اإىل موؤ�سر كتلة اجل�سم ، كموؤ�سرات 
حمتملة للمخاطر لكوفيد19-. وقد يوؤدي القيام بذلك، يف النهاية، اإىل 

متكني طرق وقائية اأف�سل تنقذ الأرواح".
ولح���ظ ال��ب��اح��ث��ون ع���ددا م��ن ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى درا���س��ت��ه��م، قائلني 
مرتبطة  اأنها  ثبت  ذاتيا  عنها  املبلغ  امل�سي  �سرعة  اأن  من  الرغم  على  اإن��ه 
باللياقة القلبية التنف�سية داخل البنك احليوي يف اململكة املتحدة، اإل اأنها 
تخ�سع لتحيز الإبالغ املحتمل. واأ�ساروا اإىل اأنه بالنظر اإىل هذا، ل ميكن 

ا�ستخال�ش ا�ستنتاجات �سببية نهائية من نتائجهم.

1938 حلقة  • اكت�سف الفيزيائي الربخت بيث عام 
التح�الت الن�وية احلرارية والتي عرفت باإ�سم حلقة 
ال�سم�سية  الطاقة  م�سدر  ت�سرح  وهي  اإليه  ن�سبة  بيث 

والك�كبية ، فما هي جن�سية هذا الفيزيائي؟
امريكي

•  �سم هيل�بريين يتم ا�ستخراجه من اأحد النباتات 
فما ه� هذا النبات ؟

 الكري�سما�ش 
احلياة؟ مدى  اإجناز  جائزة  على  يح�سل  عربي  طبيب  اأول  ه�  • من 

عاكف مغربي.
اأمه من غري ق�مه؟ تك�ن  الذي  الرجل  • كلمة تطلق على 

النقيع
؟ العربية  احلروف  خمارج  عدد  • كم 

17

يف  التنف�ش  مرات  عدد  اأما  الدقيقة  يف  نب�سة   72 تقريباً  الطبيعي  القلب  نب�سات  عدد  اأن  تعلم  هل   •
الدقيقة من 15 � 18 مرة وهي تزيد عند الإ�سابة باحلمى اإىل 30 مرة يف الدقيقة. وتعترب درجة حرارة 

الإن�سان الطبيعية 37 درجة مئوية. 
اخلم�سني.  �سن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�ش  • النعامة 

اأيام.   10 من  يتاألف  الأ�سبوع  كان  الفرعونية  م�سر  • يف 
نف�سها.  �سته�سم  فاإنها  واإل  اأ�سبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  الإن�سان  معدة  على  • يتعني 

النمل  م�ستعمرات  على  غ��ارات  ي�سن  لأنه  وذلك  ال�سفاح(  )النمل  با�سم  ي�ستهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  وي��ج��ربه  النمل  ذل��ك  م��ن  ع��ددا  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  امل��ج��اورة 

كعبيد لديه! 
عدة  والنزيف  كجرح.  ما  فتحة  لوجود  وال�سرايني  الأوردة  خارج  الدم  خروج  هو  النزيف  اأن  تعلم  • هل 
اأن����واع منه ن��زي��ف وري���دي ون��زي��ف ���س��ري��اين. ك��ذل��ك ه��ن��اك ن��زي��ف داخ��ل��ي ون��زي��ف خ��ارج��ي. وي��ع��ال��ج النزيف 
اخلارجي بتنظيف اجلرح وبوقف النزيف ونقل املري�ش اأىل امل�ست�سفى اإذا كان اجلرح كبرياً اأو عميقاً ي�ستدعي 
اإجراء عملية تعطيب. اأما النزيف الداخلي وهو ان�سباب الدم داخل اأحد اأجواف اجل�سم، وي�ستدعي ذلك نقل 

املري�ش يف حالة طارئة اإىل امل�ست�سفى. 
املت�سخة،  الأيدي  الغبار  الأمرا�ش هي:  التي جتلب خمتلف  للطعام  العادي  التلوث  اأن م�سادر  تعلم  • هل 
الأواين الو�سخة، والأواين تلعب دوراً مهماً يف هذا املجال فيجب اأن ل تكون م�سرخة اأو مثلمة. كذلك يجب 

اأن تكون غري قابلة لل�سداأ. 

القط ال�شجاع
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البقدون�ض 
ك�����س��ف��ت اأح��������دث الأب����ح����اث 
البقدون�ش  نبات  اأن  الطبية 
غ�������ذاء م���ن�������س���ط ل����ل����ذاك����رة، 
النباتات  اأك���رث  م��ن  ان��ه  كما 
 )C( ل��ف��ي��ت��ام��ني  اح�����ت�����واء 
ذلك  يف  الليمون  يفوق  وهو 
 )A( ف���ي���ت���ام���ني  وك�����ذل�����ك 

املفيد للب�سر.
وقد ثبت بعد اجراء العديد من التجارب باأن البقدون�ش مفيد جدا لكثري 
من علل اجل�سم فهو ي�ستخدم للتخفيف من الآم املعدة وللق�ساء على دودة 
اأكل  اإذا  امل��راأة  ال�سهرية عند  للدورة  للبول ومنظم  اأن��ه مدر  ، كما  الأمعاء 

بانتظام مع وجبات الطعام .
فى حني ان تناول البقدون�ش املجفف يفقد كافة عنا�سره الغذائية املهمة 
اليوم للح�سول على  البقدون�ش طازجا ومن حم�سول  بتناول  ين�سح  لذا 

الفائدة التامة .
تنح�سر فائدة البقدون�ش يف اأوراقه فقط حيث يوؤكل مع ال�سلطات املنوعة 
واللحوم امل�سوية مل�ساعدته يف التقليل من اأ�سرار الكول�سرتول ولكونه فاحت 

�سديد لل�سهية .

خرجت ثالث قطط لتتم�سى معا فاقرتح اكربهم وكان �سخم اجل�سم الذهاب اإىل الغابة فوافقه الو�سط الذي 
يكاد ان يقاربه يف احلجم ولكن القط ال�سغري ال�سئيل مل يرد فقال له القط الكبري: اعرفك جبانا فلتم�ش يف 

اخللف حت�سبا حلدوث اي �سيء فتهرب ب�سرعة.
 ف�سكت القط ال�سغري اي�سا ومل يرد و�سارا معا يف الطريق اإىل الغابة.. وبعد ان و�سلوا على م�سارفها �سمع 
احدى  خلف  واختبئا  م�سرعني  وهربا  الكبريان  القطان  فخاف  عالية  �سريعة  ثقيلة  خطوات  �سوت  اجلميع 
ال�سجار وهم ي�سرخان على القط ال�سغري بان يختبىء حتى ل تهر�سه الفيال، لكنه مل ي�ستمع لهم واكمل 
�سريه ال�سريع بدونهما يف الوقت الذي توقع فيه القطان الكبريان موته هر�سا، وبعد دقائق جاء ليقول لهما 
ان القردة ت�سفق للقرد ال�سغري الذي ا�ستطاع ان يت�سلق ال�سجار للمرة الوىل، فال تخافا.. ف�سحكا وقال 
معا: ل�سنا خائفني كنا نختربك، ثم اكملوا �سريهم وبعد فرتة �سمعوا �سوت ازيز عال �سم الذان، اهتزت له 
الغابة، وحتركت ال�سجار، فجرى القطان الكبريان ب�سرعة وبحثا عن مكان امن لالختباء، وقال له: اختبيء 
�سياأكلك �سرب النحل ال�سود. فرتكهم وذهب يرك�ش لتلة عاليه ثم جاء ليقول: هناك طائرة خا�سة بالب�سر 
كانت تطري بالقرب من الغابة وهي من فعلت ذلك ال�سوت، فقال معا بعد ان خرجا من خمبئهما: نعم نعرف 
ذلك كنا نختربك.. واكملوا �سريهم م�سرعني اإىل عمق الغابة ف�سمعوا �سوت زئري عال جدا، بعدها امتالأ املكان 
بالغبار، وكانت بع�ش احليوانات ال�سغرية جتري هنا وهناك، ف�سرخ القطان الكبريان وفرا هاربني من املكان 
اإىل خارج تلك الغابة امل�ساك�سة، يف الوقت الذي اكمل فيه القط طريقه، وبعد فرتة طويلة عاد اليهم وهم يف 
البيت يت�سوران جوعا، وقال لهم: ملاذا خفتما؟ كان هذا �سوت �سجرة كبرية ا�سقطها احلطاب فاثارت الغبار 

واخافت احليوانات، فهل كنتم تخترباين؟ 
و�سحك وجل�ش لياأكل وجبة �سهية وهي قطعة من اللحم م�سوية اعطاها احلطاب للقط ال�سغري بعد ان تعرفا 
وت�سادقا وبعد ان انتهى قام ليجمع حاجياته ويقول لهما: �ساأذهب للعي�ش مع احلطاب �سديقي، فقد تعبت 

من كرثة اختباراتكم يل ...! 

ك�سف الدكتور مارات زيناتولني، اأخ�سائي اأمرا�ش اجلهاز اله�سمي، عن املواد 
الغذائية التي غالبا ما ت�سبب الت�سمم، وكيف يجب التعامل مع عواقبه.

الت�سمم  مي��ك��ن  اأن���ه  "�سبوتنيك" اإىل  ل��رادي��و  ح��دي��ث  يف  ال��دك��ت��ور  وي�����س��ري 
مدة  انتهاء  بعد  اأو  رديئة  نوعيته  كانت  اإذا  م�سروب،  اأو  غذائية  م��ادة  ب��اأي 
ال�سالحية. ولكن عادة ما يح�سل الت�سمم نتيجة تناول منتجات الألبان لأن 

مدة �سالحيتها حمدودة جدا.
ويقول، "اإذا مل تخّزن هذه املواد ب�سورة �سحيحة ويف درجة حرارة منا�سبة، 
فاإنها ت�سبح بيئة مالئمة لنمو وتكاثر البكترييا، ما يجعلها فا�سدة وم�سببة 

للت�سمم الغذائي".
وي�سيف الأخ�سائي مو�سحا، ي�سري ت�سمم �سخ�ش واحد فقط، اإىل اأنه تناول 

كمية كبرية من املنتج الفا�سد. ولكن يف حالة ت�سمم جميع من تناول هذا 
املنتج كان يحتوي على بكترييا  الفا�سد، فيعترب عدوى غذائية، لأن  املنتج 

مر�سية.
مواد  تناول  يتطلب  غذائي  ت�سمم  حالة  اأي  ع��الج  اأن  اإىل  اخلبري،  وي�سري 
اأدوي��ة وم�ستح�سرات  اأب�سطها، وهناك  املن�سط،  الكربون  يعترب  التي  ما�سة 
التقيوؤ والإ�سهال، لأن اجل�سم عن  اأخ��رى. ومن املهم جدا عدم وقف  طبية 

طريقهما يتخل�ش من املواد ال�سامة.
ويقول "ولكن عدم توقف التقيوؤ والإ�سهال، يوؤدي اإىل جفاف اجل�سم، وهذه 
حالة خطرة تتطلب تناول املزيد من ال�سوائل والأف�سل مياه معدنية. واإذا 

�ساءت احلالة اأكرث يجب ا�ستدعاء الطبيب".

مواد غذائية غالبا ما ت�سبب الت�سمم

اأ�سخا�ض يلف�ن �سرائط زينة يف حديقة يف �سنيانغ مبقاطعة لياونينغ ب�سرق ال�سني. ا ف ب


