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   جون�سون �آند جون�سون.. ما 
�لفعالية �إز�ء �ملتحور دلتا؟

امل�ضاد  لقاحها  اأن  الأمريكية  جون�ضون  اآن��د  جون�ضون  �ضركة  اأعلنت 
لفريو�س كورونا فّعال �ضد متحور "دلتا" �ضديد العدوى.

اإج���راوؤه على عدد  اإعالنها هذا على حتليل مت  ال�ضركة يف  واعتمدت 
�ضغري من امل�ضاركني، ومل تتم مراجعته بعد من جهة خارجية، فيما 

مل تعط ال�ضركة رقما حمددا.
اآند  "جون�ضون  اإع��الن  ف��اإن  "�ضيان�س ليف" العلمي،  وبح�ضب موقع 
جون�ضون" يوفر حاجز للوليات املتحدة �ضد املحتور اجلديد، جنبا 

اإىل جنب مع لقاحات فايزر وموديرنا.
واكت�ضف متحور "دلتا" يف الهند يف اأكتوبر 2020، و�ضّنفته منظمة 

ال�ضحة العاملية على اأنه مثري قلق يف مايو املا�ضي.
التي يجري  احل��الت  باملئة من   90 نحو  املحتور حاليا ميثل  وب��ات 
يف  احل��الت  من  باملئة   20 ونحو  بريطانيا،  مثل  بلد  يف  ت�ضخ�ضيها 

الوليات املتحدة.
اللقاحات  وكانت درا�ضات �ضابقة قد خف�ضت ن�ضبة فعاليات عدد من 
�ضد هذا املحتور، ففي بريطانيا، جرى تخفي�س فعالية لقاح فايزر 

اإىل 88 باملئة، بعد اأن كان عند 95 باملئة.
بعدما  باملئة،  وانحدرت فعالية للقاح اأك�ضفورد اأ�ضرتازينيكا اإىل 60 

كانت ت�ضل 92 باملئة.
يوفر  فقد  فايزز  لقاح  تركيبة  من  قريب  مودرينا  لقاح  لأن  ونظرا 
حماية مماثلة يف مواجهة "دلتا"، لكن الكثري ل يعرف عن اأداء لقاح 

واحدة. جرعة  يف  يعطى  الذي  جون�ضون"،  اآند  "جون�ضون 
حتليلني  اإىل  جون�ضون"  اآن����د  "جون�ضون  ���ض��رك��ة  ب��ي��ان��ات  وت�����ض��ت��ن��د 
يف  م�ضاركني  ثمانية  م��ن  ب��ي��ان��ات  ع��ن  ع��ب��ارة  ك��ان  الأول  منف�ضلني، 
اأج�ضاًما  ينتج  اللقاح  اأن  فوجد  ال�ضركة،  جتربة  من  الثالثة  املرحلة 

م�ضادة ت�ضتبك مع الفريو�س وتعطله مبا يف ذلك املتحور "دلتا".

�ملنزل �لنظيف ل ي�سعف مناعة �لأطفال
يقول علماء من جامعة كوليدج لندن، اإن الإفراط يف تنظيف املنزل 
وتعقيمه ل يجعل جهاز املناعة لدى الأطفال اأ�ضعف ول ي�ضبب لهم 

احل�ضا�ضية.
على خالف الفكرة ال�ضائدة باأن تعر�س الأطفال للميكروبات ي�ضاعد 
واأن  اخل��ط��رية،  اللتهابات  ملحاربة  املناعية  اأجهزتهم  تن�ضيط  على 
يقول  املناعة،  جهاز  ي�ضعف  اأن  ميكن  الأطفال  نظافة  على  احلفاظ 
علماء بريطانيون اإن هذا العتقاد لي�س اإل خرافة، ول ميكن اأن نلقي 

اللوم على تعقيم الأ�ضطح والإكثار من غ�ضل اليدين.
جامعة  يف  الدقيقة  الأح��ي��اء  ع��امل  روك،  جراهام  الربوفي�ضور  يقول 
كاليفورنيا يف لو�س اأجنلو�س: “من املعروف اأن امليكروبات تلعب دوراً 

كبرياً يف
حتفيز اأجهزة الإن�ضان املناعية ملحاربة اللتهابات، اإل اأن تعقيم الأيدي 

والأ�ضطح ل يعني عدم وجود هذه امليكروبات يف اأماكن اأخرى”
واأ�ضاف: : “اإن التعامل مع اأمهاتنا واأفراد عائلتنا والبيئة الطبيعية 
التي  امل��ي��ك��روب��ي��ة  امل��دخ��الت  ي��وف��ر جميع  اأن  ح��ول��ن��ا مي��ك��ن  املحيطة 

نحتاجها. وهذا ل يتعار�س مع النظافة”
ا�ضتخدام  العلماء باحلر�س على عدم  الرغم من ذلك، ين�ضح  وعلى 
املنظفات القوية التي قد تت�ضبب برد فعل حت�ض�ضي لالأطفال والكبار 
يف اآن معاً، اإذ وجدت درا�ضة قام بها خرباء يابانيون العام املا�ضي على 
ا�ضتجابات  اأث��ارت  ال�ضائعة  والتنظيف  التعقيم  منتجات  اأن  الفئران، 

مناعية لدى الفئران، واأدت اإىل ن�ضوء رد فعل حت�ض�ضي”
اإط����الق م����واد كيميائية يف  اأن  ال��ع��دي��د م��ن الأب���ح���اث  اأظ���ه���رت  ك��م��ا 
لذا  الإ�ضابة باحل�ضا�ضية،  اإىل  ي��وؤدي  اأن  الهواء لتعطري اجلو، ميكن 
�ضامة  غري  تنظيف  منتجات  اختيار  على  باحلر�س  اخل��رباء،  ين�ضح 
وبرتكيزات قليلة لتجنب اأي اأ�ضرار �ضحية حمتملة، وفق ما اأوردت 

�ضحيفة ديلي ميل الربيطانية. 
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جهاز لوحي يقاوم �أق�سى 
�لظروف �ملناخية 

 Toughbook G2 ال��ل��وح��ي  اجل��ه��از  بانا�ضونيك  �ضركة  اأط��ل��ق��ت 
اجلديد املخ�ض�س لال�ضتخدامات ال�ضاقة.

واأو�ضحت ال�ضركة اليابانية اأن جهازها اجلديد يتحمل الظروف البيئية 
لفئة احلماية  وامل��اء، وفقاً  الغبار والأتربة  القا�ضية وميتاز بحماية �ضد 
 MIL-STD اأنه ي�ضتويف متطلبات املوا�ضفة  اإىل  بالإ�ضافة   ،IP65

.810H
وت�ضتمل باقة التجهيزات التقنية للجهاز على �ضا�ضة قيا�س 10.1 بو�ضة 
اإىل  ت�ضل  �ضطوع  وب��درج��ة  بيك�ضل،   1200  ×1920 و�ضوح  وبدقة 
ال�ضم�س  اأ�ضعة  حتت  ب�ضهولة  ا�ضتعماله  يتم  لكي  قنديلة/م2   1000
املبا�ضرة، وميكن للم�ضتخدم ا�ضتعمال ال�ضا�ضة مع ارتداء قفازات مبللة، 

ف�ضال عن اإمكانية ا�ضتعمالها بوا�ضطة قلم خا�س لإدخال البيانات.
اإنتل  معالج  بانا�ضونيك  من  اجلديد  اللوحي  احلا�ضوب  بداخل  وينب�س 
وذاكرة  جيجاهرتز   4.4 اإىل  ت�ضل  ب�ضرعة   10310U-Core i5
الع�ضوائي  الو�ضول  ذاكرة  �ضعة  وتبلغ  6 ميغابايت،  �ضعة  تخزين موؤقتة 
DDR4 بالإ�ضدار القيا�ضي 16 غيغابايت، كما يتوافر اجلهاز بذاكرة 

و�ضول ع�ضوائي �ضعة 32 ب�ضكل اختياري.

�لدوبامني يعلم �لطيور 
�أ�سو�تًا جديدة

جامعة  يف  الأع�����������ض�����اب  ع���ل���م���اء  اأك��������د 
بحث  يف  اأم��ه��ر���ض��ت،  يف  ما�ضات�ضو�ضت�س 
رئي�ضياً  دوراً  يلعب  الدوبامني  اأن  جديد 
اأ�ضواتاً  امل��غ��ردة  الطيور  تتعلم  كيف  يف 

جديدة معقدة.
وتو�ضل العلماء اإىل اأن الدوبامني يحفز 
املرونة يف الق�ضرة ال�ضمعية يف ع�ضافري 
ال���زي���ربا، مم��ا ي��ر���ض��ي اأ���ض�����ض��اً ج��دي��دة يف 
الناقل  ه����ذا  ل��وظ��ائ��ف  ال��ف��ه��م  ت��ط��وي��ر 
عن  م�ضوؤولة  باملخ  منطقة  يف  الع�ضبي 
ت�ضفري حمفزات معقدة، بح�ضب الدرا�ضة 

التي ن�ضرتها جملة نيور�ضاين�س.
ماثيو�س  ال����درا�����ض����ة،  م���ع���دي  وي����ق����ول 
دكتوراة  ط���ال���ب  وه����و  م��ا���ض��ي��دو-ل��ي��م��ا، 
الأ�����ض����خ����ا�����س  "يربط  ب����اجل����ام����ع����ة: 

الدوبامني باملكافاأة واملتعة".
"هناك مفهوم معروف متاماً،  واأ�ضاف: 
التعلم.  يف  دور  له  الدوبامني  اأن  مفاده 
ول���ك���ن ال��ع��ل��م امل��ت��ع��ل��ق ب���ال���دوب���ام���ني يف 
احل�ضية  ب��امل��ع��اجل��ة  �ضلة  ع��ل��ى  جم���الت 
يف املخ حمدود. اأردنا اأن نفهم ما اإذا كان 
الدوبامني يلعب دوراً يف كيف تتعلم تلك 
املنطقة باملخ اأ�ضواتاً جديدة اأو تغيريات 

الأ�ضوات".

ن�سائح للم�ساعدة يف تقليل 
�لأعر��ض �ملوؤملة لنتفاخ �ملعدة �ص 23

فو�ئد مذهلة يقدمها 
خل �لتفاح!

اأي  يف  لي�س  ولكن  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  ب�ضعبية   )ACV( التفاح  خل  يحظى 
عام  اإىل  هناك  التفاح  خل  ا�ضتهالك  ممار�ضة  تعود  حيث  اليابان،  من  اأك��ر  مكان 

امليالد. قبل   1200
يف  وي�ضاعدهم  طاقتهم  �ضيعزز  التفاح  خل  �ضرب  اأن  اليابانيون  املحاربون  واعتقد 
هذه  ال��روم��ان  ووا���ض��ل  بانتظام.  ي�ضربونه  ك��ان��وا  ل��ذل��ك  �ضحتهم،  على  احل��ف��اظ 
املمار�ضة بعد اأن اكت�ضفوا اأن اخلل يقتل البكترييا واجلراثيم يف املاء. ولكن ال�ضادة 

احلقيقيني ل� ACV موجودون، ول يزالون، يف اأوكيناوا، جنوب اليابان.
وغالبا ما يقال اإن تقليد عائلة اأوكيناوا لو�ضفات �ضراب اخلل اخلا�ضة املتوارثة عرب 
النا�س.  اأطول من معظم  اأن �ضكان املدينة يعي�ضون لفرتة  ال�ضبب يف  الأجيال، هو 
 90 اأن يكون هناك �ضيء ما، حيث يبلغ متو�ضط   العمر املتوقع لليابانيني  ويجب 
من  اأك��ر  هناك  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�ضافة  فقط.   81 يبلغ  املتحدة،  اململكة  يف  بينما 
�ضنة اأو اأكر يعي�ضون يف اأوكيناوا حتى يومنا   100 اأعمارهم  تبلغ  �ضخ�س   400

هذا.
حتتوي الأطعمة املخمرة، مبا يف ذلك خل التفاح غري املب�ضرت، على بكترييا �ضحية 

و�ضديقة لالأمعاء ت�ضاعد يف احلفاظ على عمل اجلهاز اله�ضمي ب�ضكل �ضحيح.
وميكن اأن ي�ضاعد خل التفاح اأي�ضا يف م�ضاكل مثل ع�ضر اله�ضم اأو حرقة املعدة، لأنه 

يبطل اأحما�س املعدة، بينما يقاوم حم�س الأ�ضيتيك البكترييا ال�ضارة.

�ضاي املات�ضا: ما هو هذا ال�ضاي؟
 املات�ضا عبارة عن بودرة ناعمة من ال�ضاي 
ا  تقليديًّ وُي�����ض��ت��خ��دم  امل���م���ت���از،  الأخ�������ض���ر 
اأنواع  اأف�ضل  من  وي��اأت��ي  ال�ضاي.  حلفالت 
بعناية  ال�ضاي  هذا  زراع��ة  وتتم  الكاميليا. 
اأ�ضابيع  ا، حيث يتم قبل ب�ضعة  خا�ضة جدًّ
من  ال�ضاي  �ضجريات  تغطية  ح�ضاده،  من 

اأجل حمايتها من اأ�ضعة ال�ضم�س املبا�ضرة.
وتغطية ال�ضجريات يعمل على اإبطاء منو 
ويعزز  اأغمق،  اأوارقها  لون  ويجعل  النبتة، 
اإن��ت��اج الأح��م��ا���س الأم��ي��ن��ي��ة، الأم����ر الذي 
م�ضتوى  ويزيد  ال�ضاي  يزيد حالوة مذاق 
ال�ضغرية  ال�ضاي  واأوراق  فيه.  الكات�ضني 
هذه )ت�ضمى تين�ضا( يتم جتفيفها وطحنها 
اأخ�ضر  بلون  للغاية  ناعمة  ب��ودرة  لت�ضبح 

فاحت: ت�ضبح املات�ضا.

مذاق املات�شا
مذاق  مميزة:  الأخ�ضر  املات�ضا  �ضاي  نكهة 
الع�ضب  ل��ون  له  الفم، ولي�س  ا يف  غنّي ج��دًّ
ا! وبناًء عليه لي�س  فقط واإمنا مذاقه اأي�ضً
البع�س  دائ��ًم��ا على م��ذاق��ه:  اإج��م��اع  هناك 
الآخر  البع�س  ي��ج��ده  بينما  ا،  ج����دًّ يحبه 

غري جذاب.

فوائد �شاي املات�شا الأخ�شر على ال�شحة
امل��ات�����ض��ا اأك���ر م��ن جم���رد ���ض��اي، اإن���ه غذاء 
منذ  ال�ضاموراي  اعتربه  وقد  القوة.  فائق 
اإىل  وبالإ�ضافة  ع��الج.  وكاأنه  طويل  وق��ت 
على  ال�ضاي  اأن��واع  جميع  حتتوي  الثايني، 
الأ�ضا�ضية،  الزيوت العطرية  مواد مفيدة: 
الفينول.  ومركبات  والأنزميات  والتانني، 
ولكّن �ضاي املات�ضا ياأتي من نوعية غذائية 
مم���ي���زة ب���غ���ن���اه���ا ب���ال���ك���ات�������ض���ني، وه�����و من 
م�ضادات الأك�ضدة التي تعزز وتقوي نظام 
ال�ضرطان  الإ�ضابة مبر�س  املناعة، ومتنع 

وحتارب الكول�ضرتول.
يحب اليابانيون �ضاي املات�ضا، ب�ضبب تاأثريه 
عمله  ا  وخ�ضو�ضً اجللد  ل�ضيخوخة  امل�ضاّد 
�ضد ظهور التجاعيد. ومن خالل ن�ضاطه 
كم�ضاّد لالأك�ضدة يعمل على الق�ضاء على 
اجلذور احلّرة: وبالتايل تتخل�س اخلاليا 
�ضيخوختها  يف  ت�ضاهم  التي  الأ���ض��ي��اء  م��ن 

وتعطل وظائفها. كما ي�ضاعد املات�ضا 
فرتة  اإىل  ال��ع��ي�����س  ع��ل��ى  ك���ذل���ك 
ال�ضحة،  حت�����ض��ني  وع��ل��ى  اأط�����ول 
لأن�������ه ي����ح����ارب ع��م��ل��ي��ة اأك�������ض���دة 

اخلاليا، ويحدُّ من 
اأغ�ضية  ت���ل���ف 
اخل�������������الي�������������ا 

واحل�������م���������������س 
فاإنه  واأخ��رًيا  النووي. 

الإ�ضابة  م���ن���ع  ع���ل���ى  ي�����ض��اع��د 
اللتهابية  الأم�������را��������س  ب���ج���م���ي���ع 
ف��ي��ه��ا مر�س  وال��ت��ن��ك�����ض��ي��ة )مب�����ا 

الزهامير(.
املات�ضا  ���ض��اي  ف���وائ���د  اأّن  رغ����م 
اإل  ا،  فعليًّ مثبتة  ال�ضحة  على 

ا�ضتهالكه  ع��دم  الأف�ضل  من  اأن��ه 
ب�ضكل يومي لكي نتجنب الإفراط يف اأخذ 
C واإي  A و�ضي  اأيه  جرعات الفيتامينات 
ال�ضائدة،  الفكرة  من  النقي�س  وعلى   .E
التنحيف  ي�ضاعد على  املات�ضا ل  �ضاي  ف��اإّن 
ب�ضكل خا�س. ولكنه يف املقابل ي�ضيف نكهة 
واملعجنات،  الأط��ع��م��ة  بع�س  اإىل  وح���الوة 
اأقل  كمية  با�ضتخدام  ي�ضمح  ال��ذي  الأم���ر 

من ال�ضكر.

 كيف يتم حت�ضري �ضاي املات�ضا الأخ�ضر؟
ب�ضع غرامات من بودرة املات�ضا  تو�ضع   .1

يف وعاء.
الوعاء باملاء املغلي. مُيالأ   .2

ب�ضاي  خا�ضة  بخفاقة  امل��زي��ج  ُيخفق   .3
اأن ي�ضبح  chasen( اإىل  املات�ضا )ت�ضمى 

املزيج فواًرا.

املات�شا  فوائد  عن  �شتذهلك  معلومات 
للب�شرة

املات�ضا هو اأحد اأنواع ال�ضاي الأخ�ضر الذي 
ب��اح��ت��وائ��ه على  ال��ي��اب��ان، ويتميز  ُي���زرع يف 
 C و   A وفيتامينات  الأك�����ض��دة  م�����ض��ادات 
اأكر  يجعله  مما  والبوتا�ضيوم،  واحل��دي��د 

فائدة من ال�ضاي الأخ�ضر العادي.
وي�ضاعد املات�ضا يف عالج الكثري من م�ضاكل 
الب�ضرة، اإذ مينحها ن�ضارة ويجدد خالياها، 
التجاعيد  ع���الج  ع��ل��ى  اأي�����ض��اً  ي��ع��م��ل  ك��م��ا 

واخلطوط الدقيقة بالب�ضرة.
وذلك  العينني،  ح��ول  الرتهل  -1تقليل 
باإ�ضافة ملعقة منه اإىل ماء الورد، وو�ضع 
اخلليط على قطنة ثم و�ضعها على العني، 
ال�ضوداء  وال����ه����الت  ال���رته���الت  ل��ت��ق��ل��ي��ل 

والتجاعيد وانتفاخات العينني.
الكلوروفيل،  مادة  على  املات�ضا  -2يحتوي 
للب�ضرة،  العميق  التنظيف  ت�ضاعد يف  التي 
مما يخل�ضها من الأو���ض��اخ والأت��رب��ة التي 

ُت�ضبب الروؤو�س ال�ضوداء.
-3ي�ضاعد املات�ضا على التخل�س من اجللد 

امليت، مما ُيعطي ن�ضارة للب�ضرة.
ُم�ضادة  م��ك��ون��ات  على  املات�ضا  -4يحتوي 
تخلي�س  على  ي�ضاعد  م��ا  وه��و  لالأك�ضدة، 
اجللد  م��ن  ال��داك��ن��ة  الطبقة  م��ن  الب�ضرة 
التي تزداد و�ضوحاً يف ف�ضل ال�ضيف، وهو 

ما يجعلها تبدو اأكر ن�ضارة واإ�ضراقاً.
للبكترييا،  للغاية  جيد  م�ضاد  -5املات�ضا 
مما ي�ضاعد يف عالج البثور وحب ال�ضباب.

على مادة البوليفينول،  املات�ضا  -6يحتوي 
وه����ي م����ادة ف��ع��ال��ة ل��ل��غ��اي��ة يف اجل��ل��د من 
البنف�ضجية  ف��وق  لالأ�ضعة  ال�ضارة  الآث���ار 

لل�ضم�س.
اإف��راز الب�ضرة  تقليل  يف  املات�ضا  -7ي�ضاعد 
ل��ل��ده��ون، ال��ت��ي ت�����ض��د امل�����ض��ام وت��ت�����ض��ب��ب يف 

ظهور البثور والروؤو�س ال�ضوداء.

التجاعيد  حماربة  يف  املات�ضا  -8ي�ضاعد 
وتقليل اخلطوط الدقيقة، نظراً لحتوائه 

.C على فيتامني

ت��وج��د ال��ع��دي��د م���ن ط���رق حت�����ض��ري قناع 
املات�ضا، اأبرزها ما يلي:

قناع املات�ضا والع�ضل الأبي�س
�ضاي  ب����ودرة  م��ن  ���ض��غ��رية  اخ��ل��ط��ي ملعقة 
امل��ات�����ض��ا م���ع م��ع��ل��ق��ة ���ض��غ��رية م���ن الع�ضل 
وجهك  على  اخلليط  طبقي  ثم  الأبي�س، 
15 دق���ي���ق���ة، واأزي���ل���ي���ه ب��ق��ط��ع��ة من  مل����دة 

القما�س املبللة باملاء الدافئ.

قناع املات�ضا وزيت جوز الهند
اخ��ل��ط��ي م��ل��ع��ق��ت��ني ���ض��غ��ريت��ني م���ن �ضاي 
زيت  من  �ضغرية  ملعقة  ن�ضف  مع  املات�ضا 
وجهك  على  اخلليط  وطبقي  الهند،  جوز 
اأزي��ل��ي��ه بقطعة من  ث��م  دق��ي��ق��ة،   15 مل���دة 

القما�س املبللة باملاء الدافئ.

قناع املات�ضا وجل ال�ضبار
�ضاي  ب����ودرة  م��ن  ���ض��غ��رية  ام��زج��ي ملعقة 
ال�ضبار،  املات�ضا مع كمية منا�ضبة من جل 
وط��ب��ق��ي اخل��ل��ي��ط ع��ل��ى وج��ه��ك مل����دة 15 
القما�س  م��ن  بقطعة  اأزي��ل��ي��ه  ث��م  دق��ي��ق��ة، 

املبللة باملاء الدافئ.

لد�فن�سي..  حفيد�   14
ق�سة در��سة يف 21 جيال

�ضجرة  ع��ن  اأبحاثا  اأج��ري��ا  اأن  بعد 
ال��ف��ن��ان الإي���ط���ايل ال�ضهري  ع��ائ��ل��ة 
داف��ن�����ض��ي، ح���دد عاملان  ل���ي���ون���اردو 
ينحدرون  �ضخ�ضا   14 اإيطاليان 

من عائلة الفنان الأ�ضطوري.
ُن�ضر  م���ق���ال  يف  ال����ع����امل����ان  وك���ت���ب 
اأن  اإيفولو�ضن"  "هيومان  مبجلة 
"جمموعة  عن  عبارة  هو  عملهما 
ا�ضتمرت  ال����ت����ي  الأب������ح������اث  م�����ن 
�ضل�ضلة  بناء  اإع���ادة  بهدف  لعقود، 
الأن�ضاب الكاملة واحلديثة لعائلة 

دافن�ضي".
دافن�ضي،  ع���ائ���ل���ة  خ����ب����ريا  وق�������ال 
واأجني�س  ف��ي��زو���ض��ي  األ��ي�����ض��ان��درو 
21 جياًل من  اإنهما وثقا  �ضاباتو، 

عائلة الفنان الراحل.
ديفيد بيكهام ميازح زوجته يف عيد 
زواجهما: "ما زلنا نرتدي املالب�س 

نف�ضها"
مقابالت  ال��ب��اح��ث��ان  اأج�����رى  ك��م��ا 
الر�ضام  ن�����ض��ل  م���ن  اأ���ض��خ��ا���س  م���ع 
وامل���ه���ن���د����س امل���ع���م���اري الإي���ط���ايل 
درا�ضتهما،  اإع���داد  اأث��ن��اء  امل��ع��روف، 
يف  عمل  بع�ضهم  اأن  اإىل  وتو�ضال 
اأو ح��رف��ي��ة، ثم  وظ���ائ���ف م��ك��ت��ب��ي��ة 

تقاعدوا يف الوقت احلايل.
ك��م��ا ح���دد ال��ب��اح��ث��ان ال��ع��دي��د من 
ال���ع���ائ���الت يف اأف�����رع خم��ت��ل��ف��ة من 
���ض��ج��رة ع��ائ��ل��ة داف��ن�����ض��ي. وميتد 
للعائلة  ال��ك��ام��ل  ال���ت���اري���خ  ح��ال��ي��اً 

لنحو 690 عاماً.

جان يامان برفقة خطيبته 
�لإعالمية �لإيطالية 

الإيطاليا  الإع����الم����ي����ة  ن�������ض���رت 
ديليتا  ليوتا حبيبة املمثل الرتكي 
ال�ضهري  جان يامان ، �ضورة جديدة 
على  اخل��ا���ض��ة  �ضفحتها  يف  لهما 

موقع التوا�ضل الجتماعي.
وظ��ه��ر ال��ث��ن��ائ��ي ع��ل��ى ي��خ��ت و�ضط 
ال�ضم�س  مغيب  وخلفهما  ال��ب��ح��ر 
بلقطة �ضاحرة حظيت على اإعجاب 

عدد كبري من متابعيهما.
وكان يامان قد ن�ضر موؤخراً �ضورة 
عرب خا�ضية ال�ضتوري يف �ضقحته 
التوا�ضل  م���وق���ع  ع��ل��ى  اخل���ا����ض���ة 
برفقة  ف��ي��ه��ا  الج���ت���م���اع���ي، ظ��ه��ر 
الإيطالية  الإع���الم���ي���ة  خ��ط��ي��ب��ة 
من  الثنائي  وظ��ه��ر  ليوتا،  ديليتا 
ب�ضكل  وي�ضحكان  ال�����ض��ي��ارة  داخ���ل 

عفوي.
وك��ان غوفني ي��ام��ان، وال��د النجم 
ن�ضر قبل  يامان، قد  الرتكي جان 
اأي��ام ���ض��وراً من جمعة مكونة من 
تركيا،  يف  والأ�����ض����دق����اء  ال��ع��ائ��ل��ة 
برفقة  يامان  اإليها  �ضافر  اأن  بعد 

خطيبته.

فو�ئد �ساي �ملات�سا: رمز 
حلياة �أطول و�سحة �أف�سل
فوائد �شاي املات�شا هي �شرُّ النقاء والن�شجام. هذه البودرة الناعمة 
للغاية باللون الأخ�شر الالمع، هي ال�شّر الياباين للعي�ش حياة اأطول 
�شويف  التجميل  وطبيبة  التغذية  اخت�شا�شية  اأف�شل.  وب�شحة 

هذا  اأ�شرار  عن  اأكتويال"،  "فام  بح�شب  ل��ِك،  تك�شف  اأورتيغا 
امل�شروب ال�شحري:
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•• العني- الفجر

امل�ضت�ضار  ن�ضيبة،  اأن����ور  زك���ي  م��ع��ايل  اأك���د 
الدولة-  رئي�س  ال�ضمو  ل�ضاحب  الثقايف 
الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات ومعايل 
امل��ه��ريي، وزي���رة دولة  م��رمي بنت حممد 
لالأمن الغذائي واملائي على اأهمية تاأهيل 
من  العملية  م��ه��ارات��ه��م  و���ض��ق��ل  الطلبة 
خالل التدريب العملي لرفد قطاع الغذاء 
مع  املتواكبة  املوؤهلة  والكوادر  بالباحثني 
منظومة  لتعزيز  ال��ع��م��ل  ���ض��وق  تطلعات 

الأمن الغذائي يف دولة الإمارات.
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���ض��ت��ق��ب��ال م��ع��ايل زكي 
امل��ه��ريي خالل  ن�ضيبة ملعايل م��رمي  اأن���ور 
زيارتها لكلية الأغذية و الزراعة بجامعة 
الإمارات يف مدينة العني التي التقت فيها 
مبجموعة من طلبة الكلية واّطلعت على 

املختربات العلمية والبحثية.
كما ح�ضر الزيارة كل من الدكتور غالب 
جامعة  م���دي���ر  ال���ربي���ك���ي،  احل�������ض���رم���ي 
الإمارات بالإنابة، والدكتور حممد ح�ضن، 

الأكادميية  لل�ضوؤون  نائب مدير اجلامعة 
الظاهري،  عائ�ضة  وال��دك��ت��ورة  ب��الإن��اب��ة، 
النائب املُ�ضارك ل�ضوؤون الطلبة، والدكتور 
للبحث  املُ�ضارك  النائب  اأحمد علي مراد، 

العلمي بالإنابة.
التعاون  ���ض��ب��ل  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ومّت 
دول��ة لالأمن  وزي���رة  ب��ني مكتب  املُ�ضرتك 
ال��غ��ذائ��ي وامل���ائ���ي وج��ام��ع��ة الإم�������ارات يف 
جم������الت ال���ت���غ���ّل���ب ع���ل���ى حت����دي����ات اأم����ن 
وا���ض��ت��دام��ة ال��غ��ذاء، ان��ط��الق��اً م��ن منوذج 
"حتويل  ال���ق���ائ���م ع��ل��ى  دول�����ة الإم���������ارات 
التحديات كافة اإىل فر�س منو"، ومناق�ضة 
اأف�ضل ال�ضبل التي ُت�ضهم يف اإحداث تكامل 
�ضوق  وتطلعات  الأكادميية  الأو�ضاط  بني 
العمل، بالإ�ضافة اإىل تو�ضيع اآفاق الطلبة 
ب��ال��ف��ر���س ال��وظ��ي��ف��ي��ة امل���ت���اح���ة ل���ه���م  يف 
�ضناعة الغذاء والزراعة يف دولة الإمارات، 
و�ضمان  م�ضتدامة  تنمية  اأجل  من  وذلك 
الأمن الغذائي احلايل وامل�ضتقبلي لدولة 

الإمارات العربية املتحدة. 
وا���ض��ت��م��ع��ت م���ع���ايل م����رمي امل���ه���ريي اإىل 

الأغذية  كلية  لطالبات  تعريفي  ع��ر���س 
اأب��رز الطالب خالل هذا  والزراعة، حيث 
اأهم التحديات التي تواجه  اللقاء املفتوح 
العمل  ����ض���وق  يف  ل���الن���خ���راط  ت��اأه��ي��ل��ه��م 
�ضمن جمالت الطب البيطري، الأعمال 
الزراعة  واأنظمة  الغذاء،  علوم  الزراعية، 
احلديثة، حيث تلخ�ضت الزيارة يف تعزيز 
وت��وث��ي��ق اأه����م جم����الت ال��ت��ح�����ض��ني التي 
�ضيتم العمل عليها لتطوير املواد العلمية 

والعملية لهذه امل�ضاقات الأكادميية.
الكلية  ت���وف���ره  م���ا  اإىل  ال��ت��ط��رق  مت  ك��م��ا 
ومتطورة،  تعليمية حديثة  بيئة  لهم من 
يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  البحثية  امل��راك��ز  واأح����دث 
ت��ف��ّوق��ه��م ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى الأك����ادمي����ي ويف 
اجلامعة  باهتمام  ُم�ضيدين  العمل،  �ضوق 
العلمي  البحث  ب��رام��ج  بتطوير  املُ�ضتّمر 
والبتكار  لالإبداع  م�ضتدامة  بيئة  واإيجاد 
والنجاح  التمّيز  فر�ضة  لهم  ُتتيح  ال��ت��ي 

امل�ضتقبلي.
واأثنى الطلبة على جهود اجلامعة الكبرية 
يف ا�ضتمرار العملية التعليمية، ل�ضيما يف 

ظل حتديات كوفيد 19، وذلك من خالل 
ومتطلبات  م�����ض��ت��ل��زم��ات  ك��اف��ة  ت��وف��ريه��ا 
"عن بعد"، من املوارد  العملية التعليمية 
والكفاءات الأكادميية والتقنيات احلديثة 

مب�ضتوى عاٍل. 
 وق��ام��ت م��ع��ايل م���رمي امل��ه��ريي والوفد 
املرافق بزيارة مبنى خمتربات ق�ضم الطب 
البيطري- كلية الزراعة والطب البيطري 
التابعة جلامعة الإمارات العربية املتحدة 
يرافقها  ب��ال��ع��ني،  ه����زاع  ف��ل��ج  منطقة  يف 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ���ض��امل ال��ي��اف��ع��ي، وكيل 
كلية الأغذية والزراعة، وعدد من اأع�ضاء 
على  خاللها  تعّرفت  التدري�ضية  الهيئة 
املخربية،  واملُ�����ع�����ّدات  الأج����ه����زة  اأح������دث 
اآخر  ع���ن  ��ل  ُم��ف�����ضّ ���ض��رح  اإىل  وا���ض��ت��م��ع��ت 
واملتطّورة  احل��دي��ث��ة  ال��ت��دري�����س  اأ���ض��ال��ي��ب 
�س الطب  املُّتبعة يف تدري�س طالب تخ�ضّ
ويف  العلمي،  البحث  وجم��الت  البيطري 
نهاية اجلولة مت تقدمي "جمجمة الوعل 
اجلامعة  م��ن  ت��ذك��اري��ة  النوبي" ك��ه��دي��ة 
معايل  اأ�ضادت  اجلولة  ختام  ويف  ملعاليها. 

وزي���رة الأم���ن ال��غ��ذائ��ي وامل��ائ��ي باخلطط 
وال�ضرتاتيجيات العلمية والعملية لكلية 
وجامعة  خا�س  ب�ضكل  والأغ��ذي��ة  الزراعة 
ُمثنية على  عام،  ب�ضكل  العربية  الإم��ارات 
تعمل عليها يف  التي  والدرا�ضات  الأبحاث 
خدمة املجتمع وبيئة دولة الإمارات ب�ضكل 
اإىل الإجن����ازات يف مراكزها  اإ���ض��اف��ة  ع��ام، 
الرائدة  وم�����ض��اري��ع��ه��ا  البحثية  العلمية 
وتعزيز  ال����زراع����ة  جم����ال  يف  وال�����ض��خ��م��ة 
ال�ضنوات  م����دى  ع��ل��ى  ال���غ���ذائ���ي  الأم������ن 

الأخرية.
واأك��دت معايل مرمي املهريي وزيرة دولة 
التي  اجلهود  اأن  وامل��ائ��ي  الغذائي  لالأمن 
تبذلها جامعة المارات يف جمال الزراعة 
وال��غ��ذاء ت��واك��ب توجهات دول��ة الإم���ارات 
وروؤي����ة ق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ض��ي��دة  ال��رام��ي��ة اإىل 
قائم  اقت�ضاد  وبناء  امل�ضتقبل،  ا�ضت�ضراف 
والتكنولوجيا  والب���ت���ك���ار  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى 
الإمارات  دول��ة  يعزز حتول  املتقدمة، مبا 
الغذائي  ل��الأم��ن  رائ����د  ع��امل��ي  م��رك��ز  اإىل 

القائم على البتكار".

•• اأبو ظبي- الفجر

ُت��ق��ي��م ج��ام��ع��ة زاي����د م��ع��ر���ض��اً ف��ن��ي��اً لعر�س 
الفنون  ك��ل��ي��ة  ط���ال���ب���ات  ت���خ���رج  م�������ض���اري���ع 
 ،2021 ل���ع���ام  الإب����داع����ي����ة  وال�������ض���ن���اع���ات 
ويحت�ضن املعر�س عدداً من الأفكار اخلالقة 
املجتمعي  الوعي  حول  الإبداعية  واملفاهيم 
عن  والتعبري  ال��ذات��ي  والتعايف  والإنتاجية 

النف�س وغريها الكثري. 
وقد زارت معايل نورة الكعبي وزيرة الثقافة 
وال�ضباب، ورئي�ضة جامعة زايد املعر�س الذي 
ُيقام يف منارة ال�ضعديات باأبو ظبي وي�ضتمر 
لغاية 26 يوليو، وعّلقت معاليها على هذه 
طالباتنا  ان��ط��ب��اع��ات  »اإن  بقولها:  ال��زي��ارة 
يف  الفني  واأ�ضلوبهن  حولنا  من  العامل  عن 
الفنية،  اأعمالهن  التعبري عنه جلّي جداً يف 
واقعنا،  من  اأعمالهن  اأفكار  ا�ضتلهمن  فقد 
من  جم�ّضدات  عنه،  م�ضّورًة  ن�ضخاً  وقدمن 

خاللها وجهات نظرهن بو�ضوح.
اأعماًل  يت�ضمن  املعر�س  اأن  م��ن  وبالرغم   
ُيثري الهتمام فيه كان  اأك��ر ما  ف��اإن  فنية، 
مبتكرة  حلول  تقدمي  الطالبات  حم��اولت 
ل��ق�����ض��اي��ا ُم��ل��ح��ة، ت��ه��م امل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي 
املتعلقة  ال���ت���ح���دي���ات  م��ث��ل  ك���ك���ل،  وال����ع����امل 

بال�ضتدامة والبطالة«.
الفنون  ك���ل���ي���ة  ط���ال���ب���ات  امل���ع���ر����س  مي���ن���ح 
)بتخ�ض�ضاتها  الإب���داع���ي���ة  وال�����ض��ن��اع��ات 
املتحركة  الر�ضوم  وه��ي  الرئي�ضية،  الأرب��ع��ة 
الداخلي  والت�ضميم  اجلرافيكي  والت�ضميم 
والفنون الب�ضرية(، الفر�ضة لإبراز املهارات 
مدى  على  �ضقلها  يف  جهودهن  بذلن  التي 
�ضنوات الدرا�ضة، لتطوير نهج اإبداعي مبتكر 
الطالبات  متكنت  وقد  الب�ضري،  الإنتاج  يف 
من تطبيق اأفكار م�ضاريعهن والعمل عليها 
اأع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية،  مب�ضاعدة 

وتقّبلن النقد البناء الذي يهدف اإىل معرفة 
ما مُيكن تعديله يف كل م�ضروع، اإ�ضافة اإىل 
من  اأ�ضا�ضي  كجزء  العلمية  البحوث  اإج��راء 

العملية الإبداعية.
الت�شميم  ق�شم   - القحطاين  ره��ف 

اجلرافيكي
اختارت رهف اإطالق حملة توعية اجتماعية 
 Hope – بعنوان )الأم��ل لفاقدي الأمل
اإىل  ا�ضتناداً   ،)for the Hopeless
ن��ظ��ر جمتمعها  ب��ت��غ��ي��ري وج��ه��ة  اه��ت��م��ام��ه��ا 
النف�ضي،  ال��ط��ب��ي��ب  زي�����ارة  ح����ول  ال�����ض��ل��ب��ي��ة 
»ب���رزت فكرة  وت��ق��ول ره��ف ع��ن م�ضروعها: 
تاأمالت طويلة يف جتارب  بعد  امل�ضروع  هذا 
اأنني م�ضممة  ومب��ا  ح��ويل،  الأ�ضخا�س من 
اأثار هذا الأمر اهتمامي و�ضعرت  جرافيك، 
باأنه باإمكاين اإحداث فرق عرب ن�ضر الوعي. 
ك�ضر  م��ن  م�ضروعي  يتمكن  اأن  رج��اء  وك��ّل��ي 
ال�ضحة  ال��ن��م��ط��ي��ة ح����ول  امل��ج��ت��م��ع  ����ض���ورة 
لدى  ال�ضلبي  الن��ط��ب��اع  وي��غ��ري  النف�ضية، 
يتمتع  �ضليماً  جمتمعنا  لي�ضبح  اأف������راده، 

ب�ضحة نف�ضية«.

مها املحريبي - ق�ضم الت�ضميم الداخلي
�ضّممت مها مقهى يقيم ور�س عمل للب�ضتنة 
فتقول:  م�ضروعها  عن  وتتحدث  الداخلية، 
 The ي���ت���م���ّي���ز م�������ض���روع )دك�������ان ال���ن���ب���ات«
متنح  م��ري��ح��ة  ببيئة   )Plant Shop
النباتات  بف�ضل  ه���ادئ���ًة  جت��رب��ًة  م��رت��ادي��ه 
وتبني  اجلو  ُتنقي  والتي  اأرجائه  يف  املوزعة 
اإىل  اأ���ض��ف  الطبيعة.  مل�ضافحة  ج�����ض��راً  لنا 
ذلك اأن الب�ضتنة باتت اليوم اإحدى الهوايات 
املف�ضلة للعديد من الأ�ضخا�س حول العامل، 
التوتر  تقليل  يف  نف�ضية  ف��وائ��د  م��ن  لها  مل��ا 

وزيادة الرتكيز والإنتاجية والن�ضاط«. 
ميثا العمرية - ق�شم الفنون الب�شرية

م�ضاعر  ُيج�ضد  جم�ّضماً  العمرية  ميثا  بنت 
الإن�������ض���ان وي�����ض��رب اأغ������وار ال�����ض��خ�����ض��ي��ة عرب 
وال�ضعر.  والفلك  التنجيم  علم  بني  اجلمع 
وت���و����ض���ح م��ي��ث��ا ق���ائ���ل���ة: »ل���ق���د رك�����زت على 
النف�س.  عن  والتعبري  الذاتي  التعايف  رحلة 
وح���اول���ت ال��ب��ح��ث يف ال��ع��الق��ة ال��ت��ي جتمع 
الإن�����ض��ان عن  تعبري  اأ�ضكال  م��ن  ب��ني ثالثة 
نف�ضه، واأنا مهتمة حتديداً بطريقة ائتالف 

الرحلة  لفهم  معاً،  الثالثة  العنا�ضر  ه��ذه 
اكت�ضاف  حماولة  يف  الإن�ضان  بها  مير  التي 
ذاته، وهي اأ�ضبه برحلة ل�ضرب اأغوار امل�ضاعر 

وعامل الف�ضاء«.
اإميان املهري – ق�شم الر�شوم املتحركة

متحركة  ر�ضوم  فيلم  املهري  اإمي��ان  �ضنعت 
 Kitsun and( بعنوان  الأب��ع��اد  ثنائي 
من  ف���ك���رت���ه  م�����ض��ت��وح��ي��ًة   )Ved’ma
احلكايات ال�ضعبية الرو�ضية واليابانية. ويف 
تعليقها على امل�ضروع تقول اإميان: »مبا اأنني 
اأُعاين من �ضعف الب�ضر، اأردت اأن اأُقّدم ملحًة 
عن العامل كما تراه عيناي، واأ�ضتك�ضف دور 
ذات  كو�ضيلة  والق�ض�س  املتحركة  الر�ضوم 
التي  ال��ر���ض��ائ��ل  ث��ق��ايٍف ملمو�س ع��رب  ت��اأث��رٍي 
م�ضروعي  خ���الل  م���ن  واأ���ض��ع��ى  يت�ضمنها، 
انتباه  ت�ضرتعي  وا�ضحة  ر�ضالة  اإي�ضال  اإىل 
الفيلم  بطل  ل�ضان  على  وذل��ك  امل�ضاهدين، 
القانون  ُيعاقبه  ال��ذي  كيت�ضون(  )الثعلب 
على اأفعاله، لُي�ضبح لحقاً ثعلباً �ضاحلاً بعد 
ُت�ضاعده  اأن يلتقي بال�ضاحرة )فيدما( التي 

يف رحلته للنهو�س بنف�ضه«. 

اأخرى  متنوعة  مو�ضوعات  املعر�س  ُيناق�س 
كثرية، نذكر منها  على �ضبيل املثال م�ضروع 
الع�ضوية  ال����زراع����ة  ع���ن  ع���و����س  خ��دي��ج��ة 
حم�ضنة  وم�����ض��روع   ،)GARSshop(
رقميًة  م��ن�����ض��ة  ط������ورت  ال���ت���ي  ع���م���رو  ب����ن 
عليها  اأط��ل��ق��ت  ال�����ض��ال��ة،  احل��ي��وان��ات  لتبّني 
يتوقف  ومل   ،)-  Ihssanاإح�ضان) ا���ض��م 
هذا  عند  الرقمي  املجال  يف  طالبتنا  اإب���داع 
موقعاً  الرميثي  م��رمي  �ضّممت  فقد  احل��د، 
 )Sustain – �ضّمته )م�ضتدام  اإلكرتونياً 
ويتناول  با�ضتدامة،  العي�س  اأهمية  يو�ضح 
دولة  �ضمن  بعمق  ال���ض��ت��دام��ة  م��و���ض��وع��ات 
الإم��������ارات، واأخ�������رياً ول��ي�����س اآخ�������راً، يهدف 
)التنميط  ب��ع��ن��وان  ال��ن��ا���ض��ر  م��ه��ا  م�����ض��روع 
الإعالمي للعرب وامل�ضلمني( اإىل ا�ضتعرا�س 
واق����ع ���ض��ام��ل و����ض���ور وح��ك��اي��ا ُت��ن��اق�����س هذا 

املو�ضوع من جميع زواياه. 
ال�ضاعة  من  يومياً  ب���زّواره  املعر�س  ُيرحب 
10 �ضباحاً اإىل ال�ضاعة 8 م�ضاًء ولغاية 26 
من يوليو 2021 يف منارة ال�ضعديات- اأبو 

ظبي. 

•• العني- الفجر 

ب��رع��اي��ة ال�����ض��ي��خ ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن م�ضلم ب��ن حم 
العامري اأطلق فريق عونك يا وطن التطوعي مبادرة 
البتكاري  ال��دع��م  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون  "فليفرحوا" 
رو�ضة الأوئل وذلك تعزيزاً ال�ضحة النف�ضية والروحية، 
وبناء التفكري الإيجابي والقيم والأخالقيات احل�ضنة 
وب��ن��اء م��ه��ارات احل��ي��اة وج���ودة ال��ع��الق��ات الجتماعية 
توجهات  مع  ومتا�ضياً  الإيجابي  والتوا�ضل  والأ�ضرية 
دول����ة الإم������ارات يف ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة جلودة 
احل��ي��اة 2031  وامل�����ض��اه��م��ة يف دع���م روؤي����ة الإم����ارات 
حتقيق  اإىل  و�ضوًل  للخم�ضني  وال�ضتعداد   2021

اأهداف مئوية الإمارات 2071. 
ف��ري��دة من  ب��رام��ج  ع��دة  فليفرحوا  م��ب��ادرة  تت�ضمنت 
اأذن  "برنامج  نوعها يف دعم جودة احلياة منها جائزة 
الروحية  برنامج ج��ودة احلياة  خري" وه��و عبارة عن 
م��ن خ���الل اإح���ي���اء ال��ع��الق��ة م��ع ال���ق���راآن ال��ك��رمي من 

وال�ضلوكيات  القيم  وغر�س  احلياة  مهارات  بناء  اأج��ل 
والعادات احل�ضنة .

العامري جهود  الدكتور حممد بن حم  ال�ضيخ  وثمن 
هذه  اأهمية  على  م��وؤك��داً  اجلائزة  ه��ذه  على  القائمني 
اهلل  كتاب  على  ل��الإق��ب��ال  املجتمع  حتفيز  يف  امل��ب��ادرات 
ف��ي��ه عظيم  ال��ت��ن��اف�����س  ت��ع��اىل وجت���وي���ده لأن جم����ال 
وتعزيز  ت��ع��اىل  اهلل  بكتاب  العناية  على  وت�ضجيعهم 

مهاراتهم يف القراءة والتجويد والتالوة واحلفظ .
وتابع بن حم: يحر�س فريق عونك يا وطن التطوعي 
من  التي  والفعاليات  الربامج  دعم  على  دوؤوب  ب�ضكل 
اأن ترتقي بالفرد واملجتمع ب�ضكل عام والطلبة  �ضاأنها 

واأولياء اأمورهم ب�ضكل خا�س .
اجلائزة  من�ضقة  حممد  اهلل  هبة  قالت  جانبها  وم��ن 
من  619 م�ضاركاً  اأكر من  الربامج  �ضارك يف  " اإنه 
املدر�ضي  املجتمع  فئات  وجميع  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  جميع 
اأم���ور ومعلمني  وال��ط��الب يف جميع امل��راح��ل واأول��ي��اء 
وطالبات  اجلامعة  طالبات  اإىل  بالإ�ضافة  وموظفني 

مراكز حتفيظ القراآن الكرمي
خري  اأذن  برنامج  جلائزة  الأوىل  ال���دورة  اإط��الق  ومت 
املقابالت  وع��ق��دت   2021 رم�����ض��ان  �ضهر  اإب��ري��ل  يف 
2021 ومت  يونيو   27 والختبارات للمرت�ضحني يف 
تاأهل  2021 حيث  النتائج بداية �ضهر يوليو  اإع��الن 
 50 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  اأذن  جل��ائ��زة  النهائية  للت�ضفيات 

على  الأوىل  باملراكز  الفائزين  يح�ضل  للفوز  مرت�ضح 
جائزة نقدية واأو�ضمة فوز جلميع الفائزين .

ومع بداية العطلة ال�ضيفية مت اإطالق الدورة الثانية 
من جائزة برنامج اأذن خري يف الأ�ضبوع الأول من �ضهر 
يوليو تاريخ 3 يوليو 2021 وت�ضتمر الفعاليات حتى 

بداية العام الدرا�ضي .

خالل زيارة كلية الأغذية و الزراعة بجامعة الإمارات

زكي ن�سيبة ومرمي �ملهريي يوؤكد�ن �أهمية تاأهيل �لطلبة و�سقل مهار�تهم �لعملية من خالل �لتدريب �لعملي 
رفد قطاع �لغذ�ء بالباحثني و�لكو�در �ملوؤهلة �ملتو�كبة مع تطلعات �سوق �لعمل لتعزيز منظومة �لأمن �لغذ�ئي يف دولة �لإمار�ت 

مرمي �ملهريي ت�سيد مب�سروعات جامعة �لإمار�ت يف جمال �لزر�عة وتعزيز �لأمن �لغذ�ئي

تنظمه جامعة زايد

معر�ض فني لعر�ض م�ساريع تخرج طالبات كلية �لفنون و�ل�سناعات �لإبد�عية

مب�شاركة 619 مت�شابقًا

حممد بن حم يكرم �لفائزين بجائزة برنامج »�أذن �خلري«

�لطالب �لإمار�تي �سعود قو�م يتفوق يف �لبكالوريا 
�لدولية ويلتحق  مبعهد �أمريكي للطري�ن و�لف�ساء 

•• دبي- الفجر

�ضهادة   يف  دب��ي  ريبتون  مدر�ضة  يف  الإم���ارات���ي  الطالب  ق���وام  �ضعود  ت��ف��وق 
البكالوريا الدولية بعد ح�ضوله على نتيجة قيا�ضية 40 نقطة بالرغم من 
اأدائه املتميز عرو�س هائلة  التعطيل الذي اأ�ضاب العام الدرا�ضي. نتج عن 

من جمموعة ر�ضل للجامعات واأ�ضهر 
ال���ع���امل، مب���ا يف ذلك  اجل���ام���ع���ات يف 
جامعة �ضانت اأندروز وجامعة كوليدج 
واإمربيال  اإمي�����وري  وج��ام��ع��ة  ل��ن��دن 
جورجيا  وم���ع���ه���د  ل���ن���دن  ك���ول���ي���دج 
 ، مان�ض�ضرت  وج��ام��ع��ة  للتكنولوجيا 
واأختار  احل�ضر.  املثال ل  �ضبيل  على 
معهد جورجيا للتكنولوجيا لدرا�ضة 
ه��ن��د���ض��ة ال����ط����ريان وال���ف�������ض���اء وهو 
الطريان  ه��ن��د���ض��ة  م���دار����س  اأف�����ض��ل 

بالعامل.
اأع��رب ديفيد كوك،  ال�ضياق،  ويف هذا 
ورئي�س  دب��ي  ريبتون  مدر�ضة  م��دي��ر 

املتحدة،  العربية  الإم���ارات  يف  ريبتون  مدار�س  جمموعة  يف  التعليم  ق�ضم 
�ضعود  الطالب  التالميذ ومنهم  التي حققها  املميزة  بالنتائج  �ضعادته  عن 
والتفاين  ال�ضغف  قيم  تر�ضيخ  اإىل  ن�ضعى  دب��ي،  ريبتون  "يف  فقال:   ، ق��وام 
مدّر�ضينا  جمموعة  وت�ضم  مبكرة.  �ضن  منذ  تالميذنا  ل��دى  وال��ع��زمي��ة 
معّلمني متحّم�ضني يركزون على تنمية الأطفال على كافة امل�ضتويات، من 
خالل املجالت الأكادميية والإبداعية والريا�ضية. نحن ن�ضجع تالميذنا 
على امتالك اأحالم كبرية ونوفر لهم اأدوات التعلم املنا�ضبة لتحقيق هذه 
الأحالم. وهذا العام، وعلى الرغم من التحديات الكبرية التي �ضهدناها، 
تفوق  نتيجة  وه��و   ،36.2 متو�ضط  و�ضجلوا  اأخ���رى  م��رة  تالميذنا  ثابر 
على  الدولية  البكالوريا  خّريجي  اأه��ّن��ئ  اأن  اأوّد  ب��اأ���ض��واط.  العاملي  املعيار 

اإجنازاتهم التدريجية واأمتنى لهم كل التوفيق يف م�ضاعيهم امل�ضتقبلية".
وباحلديث عن الإجنازات البارزة التي حققها تالميذ البكالوريا الدولية، 
تقول تري�ضي كراودر، نائبة املدير ورئي�ضة املرحلة الثانوية يف ريبتون دبي: 
اأن نرى تالميذنا يحققون اإجنازات ا�ضتثنائية.  كمعّلمني  كثرًيا  "ي�ضعدنا 
لقد اأثمرت اجلهود الكبرية التي بذلوها طوال العام الدرا�ضي جناًحا، واأوّد 
اأن اأهنئ جمموعة اخلريجني لدينا. يف ريبتون دبي، نحر�س على اأن يخترب 
ا لدعم احتياجات التعلم  كل تلميذ جتربة تعليمية �ضاملة م�ضممة خ�ضي�ضً
الفردية اخلا�ضة به. واأوّد اأن اأتقدم بخال�س التهاين ملجموعة اخلريجني 

واأمتنى لهم كل التوفيق يف امل�ضتقبل".

�لفائزة بجائزة حممد بن ز�يد لأف�سل معلم 
خليجي يف ��ست�سافة جمل�ض �لفكر و�ملعرفة

•• العني - الفجر

)لتعرفني(  من�ضط  �ضمن  واملعرفة  للفكر  حممد  �ضما  جمل�س  ا�ضت�ضاف 
اآل  �ضما بنت حممد بن خالد  د.  ال�ضيخة  املجل�س  رئي�ضة  برعاية وح�ضور 
زايد لأف�ضل معلم خليجي نورة  الفائزة بجائزة حممد بن  املعلمة  نهيان 
عبداهلل النيادي من مدر�ضة حممد بن خالد احلكومية بالعني واملتخ�ض�ضة 
من  نخبة  وبح�ضور   2021 يوليو   6 الثالثاء  اخلا�ضة  الرتبية  مبجال 

العاملني امليدان الرتبوي
 بداأ اللقاء بكلمة ال�ضيخة د. �ضما والتي بداأتها مبقولة �ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل )املعلم هو ال�ضمان الأكيد لتحقيق تطلعاتنا 
لتن�ضئة اأجيال متعلمة مثقفة متتلك 
م��ه��ارات الإجن���از والب��ت��ك��ار والتميز 

والإبداع(
تخت�ضر  امل���ق���ول���ة  ب�������اأن  واأ�������ض������ارت   
الر�ضيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 
بتنمية  تهتم  وال��ت��ي  امل�ضتقبل  نحو 
وعلميا  م��ع��رف��ي��ا  وت���ط���وي���ره  امل��ع��ل��م 
ببناء  ال��ه��دف  ب��ق��در  ليكون  وثقافيا 
قائمة  ح��دي��ث��ة  اإم���ارات���ي���ة  ح�������ض���ارة 
على التطور والبتكار والإب��داع ولن 
اأجيال ترتبى على  يكون ذلك بدون 
واملعرفة  وال��ع��ل��م  الأخ��الق��ي��ة  قيمنا 
واإعداده  الطفل  بناء  اإن  واأو�ضحت  لالأجيال.   الدافعة  والقوة  واحلداثة 
الأ�ضرة  ب��ني  م��ا  العمل  اآل��ي��ات  تكامل  و  متوا�ضل  علم  يتطلب  للم�ضتقبل 
ل  اأهميته  نظري  وجهة  من  فاملعلم  املعلم  التحديد  وجه  وعلى  واملدر�ضة 
تقل عن اأهمية تربية الآباء لالأبناء فكثري من املعلمني هو قدوات لالأطفال 
و يرتبط بهم الطفل نف�ضيا و ذهنيا ول ينقل عنهم العلم فقط بل ينقل 
باملعمل  الطفل  عالقة  اأن  وخا�ضة  والأخالقيات  ال�ضلوكيات  اأي�ضا  عنهم 
متتد من مرحلة الطفولة اإىل مرحلة املراهقة ثم مرحلة الوعي وتر�ضيخ 
ال�ضمات ال�ضخ�ضية من هنا ندرك مدى اأهمية دور املعلم يف بناء م�ضتقبل 
، ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  يوؤمن �ضاحب  الوطن كما 
-ولذلك  اهلل  امل�ضلحة-حفظه  للقوات  الأعلى  القائد  نائب   ، اأبوظبي  عهد 
اأطلق جائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم خليجي من اأجل دعم دور املعلم 

يف بناء م�ضتقبل الوطن.
كما اأعربت عن �ضعادتها قائلة: كم كانت �ضعادتي اأن حتقق معلمة اإماراتية 
�ضابة الفوز املوؤكد لريادتها مبجالها وقدرتها على الإبداع والبتكار وحتقيق 
القيمة الأهم لكل معلم وهي بناء عقول اأجيال واعية وقادرة للحفاظ على 
و�ضعادتي  والتميز،  والنجاح  التطور  املزيد من  الوطن وحتقيق  مكت�ضبات 
باأنها تنتمي للمدر�ضة التي حتمل ا�ضم اأغلى �ضخ�س يف حياتي وهو والدي 
املغفور له- باإذن اهلل تعاىل- ال�ضيخ حممد بن خالد اآل نهيان – رحمه اهلل 
–  عقب ذلك قدمت املعلمة نورة عر�ضا لأبرز اإجنازاتها وم�ضاريعها التي 
�ضاهمت بتميزها وقدرتها على مناف�ضة كافة املعلمني من دول اخلليج، فيما 
�ضارك يف احلوار اأ�ضرة الفائزة وحتدثوا باعتزاز وفخر و�ضعادة بابنتهم ابنة 

الإمارات وعطائها وخدمتها لوطنها وقيادتها الر�ضيدة.
 كما �ضارك احل�ضور بطرح الأ�ضئلة التي تدور يف فلك متيزها واأحالمها 

امل�ضتقبلية وطموحاتها لها ولوطنها 
واأ�ضافت املعلمة نورا اأن طموحها باأن تكون وزيرة لأ�ضحاب الهمم الذين 

اأطلقت عليهم " اأ�ضحاب ال�ضعادة".



وميكن اأن يحدث النتفاخ غالبا ب�ضبب احتبا�س 
ال�ضوائل، نتيجة تناول الكثري من امللح، 

وهذا هو املكان الذي قد ي�ضاعد فيه زيادة كمية 
املاء امل�ضتهلك يف التخل�س من ال�ضوائل الزائدة، 

وم�ضاعدة ال�ضخ�س على ال�ضعور براحة اأكرب.
وم��ن ال�����ض��روري ال��ت��اأك��د م��ن اأن��ك ت�ضرب كمية 

كافية من املاء، 
الأطعمة  م��ن  امل��زي��د  ت�ضيف  ك��ن��ت  اإذا  خ��ا���ض��ة 
ب���الأل���ي���اف اإىل ن��ظ��ام��ك ال���غ���ذائ���ي ويف  ال��غ��ن��ي��ة 

الطق�س احلار.
ون�ضاطك  وج��ن�����ض��ك  ع���م���رك  ع���ل���ى  واع����ت����م����ادا 
ال�ضخ�س  ي�ضتهلك  اأن  يجب  الطبي،  وتاريخك 

يوميا. املاء  من  كوبا   15 اإىل   11
منتفخا  ك��ن��ت  اإذا  اأوز،  ميميت  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

و�ضعرت اأن معدتك على و�ضك النفجار، 
حل  اأف�ضل  ال�ضوائل  م��ن  التخل�س  ي��ك��ون  فقد 

�ضريع.
رطوبتك.  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  م���ن  "تاأكد  وت���اب���ع: 
ثمانية  من  بها  املو�ضى  اليومية  الكمية  ا�ضرب 
ال�ضموم  م��ن  لتخلي�س اجل�ضم  امل��اء  م��ن  اأك���واب 

ال�ضارة".
وتت�ضمن الن�ضائح الأخرى للم�ضاعدة يف تقليل 

النتفاخ ما يلي:
حتمل  وع���دم  ال��غ��ذائ��ي��ة  احل�ضا�ضية  ا�ضتبعد   -

الأطعمة ال�ضائعة.
- جتنب ابتالع الهواء والغازات.

ت�ضبب لك  باأنها  امل��ع��روف��ة  الأط��ع��م��ة  ت��اأك��ل  - ل 
الغازات.

الفودماب  منخف�س  غ��ذائ��ي��ا  ن��ظ��ام��ا  ج���رب   -
)مركب ي�ضبب اإزعاجا للقولون(.

- تناول مكمالت اإنزمي اجلهاز اله�ضمي.
ولدى الأ�ضخا�س الأ�ضحاء،

 ي��ت��م ام��ت�����ض��ا���س ال��ف��ودم��اب م��ن خ���الل بطانة 
الأمعاء الدقيقة.

هو  كما  ه��ذا،  يف  �ضعوبة  الفرد  يواجه  وعندما 
القولون  يعانون من  الذين  اأولئك  احلال لدى 

الأمعاء  اإىل  الزائد  الفودماب  ينتقل  الع�ضبي، 
الغليظة، حيث تت�ضبب البكترييا يف تخمره.

وينتج عن هذا التخمري الهيدروجني اأو امليثان، 
ما ي�ضبب النتفاخ.

الب�ضل  م��ن  ا�ضتهالكك  تقليل  يف  ت��رغ��ب  وق��د 
والربوكلي وامللفوف والقرنبيط اإذا كنت ترغب 

يف تقليل النتفاخ، 
ت��ن��اول خم�س  م��ن  التاأكد  ي��زال عليك  م��ا  ولكن 

ح�ض�س من الفاكهة واخل�ضروات يوميا.
واإذا كنت تفكر يف ال�ضتغناء عن جمموعة طعام 
اأول  عليك  فيجب  الطويل،  امل��دى  على  معينة 

احل�ضول على امل�ضورة من طبيبك العام.

ويوجد لدى الأفراد الذين يعانون من MHO، موؤ�ضر 
كتلة ج�ضم يبلغ 30 اأو اأعلى، لكنهم يفتقرون اإىل اللتهاب 
م�����ض��اك��ل، وم�ضاكل  ت�ضبب  ال��ت��ي  ال���دم  اجل���ه���ازي، وده����ون 

الأن�ضولني التي غالبا ما ُتالحظ مع ال�ضمنة.
وح�ضب اخلرباء اأن MHO قد يحدث يف عموم ال�ضكان 

عند م�ضتويات ترتاوح بني 3 و22%.
من  تزيد  الأي�ضية  ال�ضحية  ال�ضمنة  اأن  الفريق  ووج��د 
مقارنة  خمتلفة  �ضحية  مب�����ض��ك��الت  الإ���ض��اب��ة  خم��اط��ر 

بالأ�ضخا�س ذوي موؤ�ضر كتلة اجل�ضم العادي.
وعلى �ضبيل املثال، فاإنه يزيد من خطر الإ�ضابة مبر�س 
اإىل  اأ�ضعاف، وي��وؤدي   4.3 2، مبعدل  النوع  ال�ضكري من 
بق�ضور  الإ���ض��اب��ة  خ��ط��ر  يف   76% بن�ضبة  ه��ائ��ل��ة  زي����ادة 

القلب.
وق��در اخل��رباء اأن هناك اأك��ر من 

يعانون  �ضخ�س  مليون   300
م�����ن ال�������ض���م���ن���ة يف 

ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 
وهو   - ال���ع���امل 

رق���م ي��ت��وق��ع اأن 
 1 اأو  امل��ل��ي��ار،  ي��ت��ج��اوز 

اأ���ض��خ��ا���س، بحلول   5 م��ن ك��ل 
عام 2030.

واأجرى الدرا�ضة عامل الأوبئة فريدريك هو، من 
"الأ�ضخا�س  اأن  وزم��الوؤه.وك��ت��ب��وا  غال�ضكو  جامعة 

لي�ضوا  الأي�ضية  ال�ضحية  ال�ضمنة  من  يعانون  الذين 
بالنوبات  ل��الإ���ض��اب��ة  عر�ضة  اأك���ر  لأن��ه��م  "اأ�ضحاء"، 

واأمرا�س  القلب  وف�ضل  الدماغية  وال�ضكتات  القلبية 
اجلهاز التنف�ضي مقارنة بالأ�ضخا�س غري امل�ضابني 

ا�ضتقالبي  م��ل��ف  ل��دي��ه��م  وال���ذي���ن  ب��ال�����ض��م��ن��ة، 
مفيدة  ال��وزن  اإدارة  تكون  اأن  طبيعي.وميكن 

جل��م��ي��ع الأ����ض���خ���ا����س ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون من 
التمثيل  م��ل��ف  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  ال�ضمنة 

الغذائي اخلا�س بهم.
ويجب جتنب م�ضطلح "ال�ضمنة ال�ضحية 
لأنه  ال�������ض���ري���ري،  ال���ط���ب  يف  الأي�ضية" 
ا�ضرتاتيجيات  ا�ضتك�ضاف  ويجب  م�ضلل، 

خمتلفة لتحديد املخاطر.
 381363 درا�ضتهم  يف  الباحثون  وراق��ب 

فردا - جميعهم اإما يتمتعون بوزن �ضحي اأو يعانون من 
زيادة الوزن اأو ال�ضمنة.

 Biobank م�ضروع  من  ج��زءا  امل�ضاركني  جميع  وك��ان 
امل����ت����ح����دة، وه���و  امل���م���ل���ك���ة  يف 
النطاق  وا���ض��ع��ة  درا���ض��ة 
معلومات  ج��م��ع��ت 
و�ضحية  وراث��ي��ة 
عن  م���ف�������ض���ل���ة 
مليون  ن�ضف 

متطوع.
�����������ّن�����������ف  و������������ضُ
الأ�ضخا�س يف 

الأي�ضية  ال�ضحية  ال�ضمنة  اإم��ا   - فئات  اأرب��ع  من  واح��دة 
الأي�ضية  ال�����ض��ح��ي��ة  غ����ري  ال�����ض��م��ن��ة  اأو   ،)MHO(
ال�ضمنة  دون  ال�ضحي  الغذائي  التمثيل  اأو   ،)MUO(
دون  ال�����ض��ح��ي  غ���ري  ال��غ��ذائ��ي  ال��ت��م��ث��ي��ل  اأو   )MHN(

.)MUN( ال�ضمنة
ووجد الفريق اأن اأفراد MHO يف الدرا�ضة كانوا عموما 

اأ�ضغر �ضنا، و�ضاهدوا تلفازا اأقل، وكانوا اأكر تعليما.
وع���الوة على ذل���ك، ك��ان الأ���ض��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
 2 النوع  ال�ضكري  بداء  لالإ�ضابة  عر�ضة  اأكر   MHO
لالإ�ضابة   18٪ بن�ضبة  عر�ضة  واأك��ر  م��رة،   4.3 بن�ضبة 
عر�ضة  اأك����ر  و76٪  دم��اغ��ي��ة،  ���ض��ك��ت��ة  اأو  ق��ل��ب��ي��ة  ب��ن��وب��ة 
لالإ�ضابة بف�ضل القلب مقارنة بامل�ضاركني الأ�ضحاء الذين 

ل يعانون من ال�ضمنة.
كما جاءت ال�ضمنة ال�ضحية الأي�ضية مع زيادة بن�ضبة 
التنف�ضي،  باأمرا�س اجلهاز  الإ�ضابة  %28 يف خطر 
وزيادة بن�ضبة %19 يف احتمال املعاناة من 

مر�س الن�ضداد الرئوي املزمن.
بالأ�ضخا�س  م��ق��ارن��ت��ه��ا  وع���ن���د 

الناحية  ال�ضحيني من  غري 
الأي�����������ض�����ي�����ة، ال������ذي������ن ل 

ال�ضمنة،  م���ن  ي���ع���ان���ون 
امل�ضنفني  اأول���ئ���ك  ف����اإن 
كانوا   MHO اأنهم  على 
بف�ضل  لالإ�ضابة   28% بن�ضبة  عر�ضة  اأك��ر 

القلب.
نتائج  "معدلت  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  واأ����ض���ار 
التنف�ضي  الدموية واجلهاز  والأوعية  القلب 
MUO، تليها  كانت الأعلى ب�ضكل عام يف 
ق�ضور  ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء   ،MHOو  MUN
التنف�ضي  اجل��ه��از  واأم��را���س  املميت،  القلب 

الواقعة.
وب��ال��ن�����ض��ب��ة ل���ه���ذه ال���ن���ت���ائ���ج، ك�����ان لدى 

الأ����ض���خ���ا����س ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون من 
من  اأع���ل���ى  م���ع���دلت   MHO

 .MUN اأولئك الذين لديهم
ال��ف��ري��ق - يف جمموعة  ووج���د 
ف��رع��ي��ة م��ن امل�����ض��ارك��ني الذين 

ثلث  اأن   - م��ع��ه��م  ت��اب��ع��وا 

الأ������ض�����ل  يف   MHO اأف������������راد 
اأ���ض��ب��ح��وا غ���ري ���ض��ح��ي��ني من 

الناحية الأي�ضية يف غ�ضون 
�ضنوات.  5-3

ون���������������ض�������رت ال�����ن�����ت�����ائ�����ج 
ال���ك���ام���ل���ة ل���ل���درا����ض���ة يف 
 ،Diabetologia
جم��������ل��������ة ال��������راب��������ط��������ة 
الأوروب�������ي�������ة ل���درا����ض���ة 

م����������������ر�����������������س 
ال�ضكري.

منها ال�شكري والقلب وال�شكتة الدماغية

�أمر��ض خطرة ترتب�ض بالأفر�د ذوي �ل�سمنة �ملفرطة
 �لذين ميار�سون �لريا�سة بانتظام!

ن�سائح للم�ساعدة يف تقليل �لأعر��ض �ملوؤملة لنتفاخ �ملعدة

من  يعانون  الذين  الأ�شخا�ش  اأن  من  درا�شة  ح��ذرت 
ما  بانتظام،  الريا�شة  ميار�شون  ممن  املفرطة  ال�شمنة 
يزالون اأكرث عر�شة لالإ�شابة مبر�ش ال�شكري واأمرا�ش 

القلب وال�شكتة الدماغية واأمرا�ش اجلهاز التنف�شي.
الأ�شخا�ش  ح��الت  غال�شكو،  جامعة  خ��راء  ودر���ش 
الذين يعانون من ال�شمنة املفرطة، ولديهم ملف متثيل 
"ال�شمنة  ا�شم  عليه  يطلق  مزيج  وهو  طبيعي،  غذائي 

.)MHO( "ال�شحية الأي�شية

ميكن اأن يكون انتفاح املعدة مزعجا وموؤملا، حيث ي�شبب اأعرا�شا قد حتدث بعد تناول وجبة د�شمة اأو تناول �شيء يزيد الغازات يف اجلهاز اله�شمي، مثل امل�شروبات 
الغازية اأو الفا�شوليا. ولكن يف بع�ش احلالت، ميكن اأن يحدث النتفاخ دون الإفراط يف تناول الطعام اأو ا�شتهالك الأطعمة امل�شببة للغازات. وثبت اأن هناك 

م�شروبا ي�شاعد يف تقليل النتفاخ، وهو املاء.

�شحة وتغذية
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ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد : بطي خلفان مبارك خلفان بن �ضرور الكتبي، اجلن�ضية 
 %100 البالغه  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة  العربية  المارات 
يف  املتحدة  العربية  المارات  اجلن�ضية  اخليلي  علي  نا�ضر  امنه   : ال�ضيدة  اىل  وذلك 
مبوجب  ال�ضارقة  باأم�ارة  تاأ�ض�ضت  والتي  لل�ضيدات(  اجلمال  عناية  )�ضالون  الرخ�ضة 

رخ�ضة رقم )765397( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
الت�ضديق   للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا العالن  اقت�ضى  العدل. فقد  الكاتب  �ضان  يف 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�ضار  على الجراء 

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

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 178

اجلن�ضية  احلق  موؤمن  حممد  رانا  م�ضعود  حممد   : ال�ضيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغالدي�س يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغه 100% و ذلك اىل ال�ضيد: 
ال�ضيل  )الذهب  رخ�ضة  يف  بنغالدي�س  اجلن�ضية  �ضفيع  حممد  عامل  ادري�س  حممد 
رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باأم�ارة  تاأ�ض�ضت  والتي  التكييف(  وحدات  تركيب  ملقاولت 

لآخر الرخ�ضة  �ضاحب  تنازل   : اخرى  تعديالت   .)613241(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�ضار  على الجراء 

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

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري - بتعيني م�سفي

اإ�ضم امل�ضفي / امانة حما�ضبون قانونيون
اآل مكت�وم - دي�رة  301 ملك ال�ضيخ جمع�ه احم�د بن جمع�ه  العنوان : مكت�ب 
مبوج�ب   04  -  2868837 فاك�س   04-2868836 ه�ات�ف   - القره�ود   -
ه�ذا تع�ل�ن دائ�رة التنمي�ة الإقت�ضادي�ة ب�دبي باأن�ه ق�د ت�م تعيي�ن امل�ض�في املذك�ور 
اع�اله لت�ضفي�ة / ال�ض�وي��س للمنتج�ات املعدني��ة ذ.م.م - دبي - الإم�ارات العربي�ة 
09/06/2021 و املوث�ق  املتح�دة و ذل�ك مبوج�ب ق�رار م�ح�اكم دبي بتاري�خ 
ل�دى كات�ب الع�دل دبي بتاري�خ 09/06/2021 و ع�لى م�ن ل�دي�ه اإع�رتا�س او 
مطالب�ة التق�دم اإىل امل�ض�في املعي�ن يف مكتب�ه الك�ائ�ن ب�دب�ي ع�لى العن�وان املذك�ور 
اع�اله م�ضطحب�اً م�ع�ه ك�اف�ة امل�ض�تندات و الأوراق الثبوتية و ذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري - باإنحالل �سركة
اإ�ضم ال�ضركة / ال�ضوي�س للمنتجات املعدني�ة ذ.م.م - دبي - الإمارات العربية املتحدة

ال�ضكل   - برج خليف�ة   - دبي  بر   - �ضاثيابالن  او�ض�ا  1407 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
بال�ضجل  القيد  رقم   - القانوين : ذات م�ض�وؤول�ي�ة حمدودة - رقم الرخ�ض�ة 238784 
قد مت  باأنه  بدبي  الإقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه�ذا  - مبوجب   45373 التجاري 
التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذك�ورة اع�اله و ذلك مبوج�ب ق�رار 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  و   09/06/2021 بتاريخ  دبي  حماكم 
اإىل امل�ض�في القانوين  التقدم  او مطالب�ة  اإعرتا�س  09/06/2021 و على من لديه 
املعني / امانة حما�ضبون قانونيون - العنوان : مكتب 301 ملك ال�ضيخ جمعه احمد بن 
جمعه اآل مكت�وم - ديرة - القره�ود - هاتف : 2868836-04 ، فاك�س 2868837-
الثبوتي�ة و ذلك خ�الل )45( يوماً من  الأوراق  و  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04

تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اإعالن بالن�سر  

 يف الدع�ى رقم 2021/1119 جتاري جزئي - دبي    
املدعي عليه : توما�س ماتيو  )العنوان : اإمارة دبي - الرقة - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى برج بروا�س - �ضقة 
304 - بجانب بنك اأبوظبي التجاري هاتف متحرك رقم 0553005912(  نرجو اإعالمكم اأن عدالة حمكمة 
دبي الإبتدائية قد اإنتدبتنا خبريا م�ضرفيا يف الدعوى اأعاله واملقامة �ضدكم من / بنك دبي التجاري - �س 
م ع - ونظرا لالإجراءات الإحرتازية ال�ضحية يف الوقت احلايل والتي مبوجبها �ضيتم التقا�ضي عن بعد 
ندعوكم حل�ضور اإجتماع خربة عرب نظام الإت�ضال املرئي )zoom application( يف متام ال�ضاعة 

احلادية ع�ضرة من �ضباح يوم الحد املوافق 2021/7/11 وذلك بال�ضغط على الرابط التايل: 
https://us04web.zoom.us/i/75569615129?pwd=VzlGb25VVm1qazRKZ1VzYktlaUd5QT09
Meeting ID: 755 6961 5129 - Passcode: 3V0tq5

على اأن يتم تزويدنا بامل�ضتندات التي تعزز دفوعكم يف هذه الدعوى على الربيد الإلكرتوين : 
 0562539394  : رقم  اآب  الوات�س  على  اأو   khouse@knowledgehouse.ae

 اخلبري امل�سريف 
حممد كامل عريان

اعالن اجتماع خربة

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
حمكمة را�س اخليمة البتدائية - الدائرة التجارية الكلية

دع�ى رقم 20/2020 جتاري كلي
طالب الإعالن 

اأمني التفلي�ضة / الدكتور ظافر حممد كنان احلرية
املطلوب اإعالنه

�ضركة انكمليند بية تي اي ليمتد - �ضفته دائن
�ضركة ترانز اآ�ضيا - �ضفته دائن

ميتل ما�ضرتز م م - �ضفته مدين
مو�ضوع الإعالن  - اإعالن بح�ضور جل�ضة

الدعوى  املنتدب  اخلبري  تقرير  يف  ال���واردة  الدائنني  قائمة  �ضمن  اعتمادكم  مت  قد  باأنه  نعلنكم 
والتي  �ضباحا   09:30 ال�ضاعة   2021  -07- 11 املوافق  يوم الحد  املحكمة جل�ضة  وح��ددت 

يتوجب عليكم ح�ضورها
اخلبري املحا�سبي 
ظافر حممد كنان حممد احلرية

اإعـــــــــالن

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
يف الدع�ى رقم 2021/1376 جتاري جزئي

الثانية: ميلكي  عليها  املدعى  رام��ان   اليكال  مانوج   : الأول  عليه  املدعي   / اليهم  املعلن 
او�ضني �ضريف�ضي�س ذ.م.م بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة 
وذلك   2021/7/15 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  حددنا  فقد  اع��اله  الدعوى  يف  املحا�ضبية 
عن  املحا�ضبية  للخربة  الأول  الإجتماع  لعقد  موعدا  �ضباحا    11:00 ال�ضاعة  متام  يف 
الكائن  مبكتبنا  وذل��ك   ، معنا  التوا�ضل  وميكنكم   )ZOOM( تطبيق  خ��الل  من  بعد 
بناية  كريك  جمريا  فندق  م��ن  بالقرب  را���ض��د  ال�ضيخ  ���ض��ارع  القرهود  منطقة   - دب��ي  يف 
، فاك�س   04/2200272 ال�ضابع هاتف رقم  الطابق   709 القرهود فيوز مكتب رقم 
رقم 04/2200273، �س ب رقم 446047 دبي. لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونا حل�ضور الجتماع املذكور مع اح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى.
عبدالرحمن كرم�ضتجي للمحا�ضبة القانونية 

اخلبري املحا�ضبي/ عبدالرحمن كرم�ضتجي 

دع�ة حل�س�ر
اجتماع اخلربة املحا�سبية الأول

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية 
يف الدع�ى رقم AJCFICIGRI2021 /0002416/تظلم

اإل�ى : كيه ات�س تي للتجارة العامة ذ م م ومديرها كامل عبدالنبى ح�ضن ح�ضان الع�ضيلي 
 0561616561 9 ت  Q6 م��ت��ج��ر رق���م  ال��ف��رن�����ض��ي  ال��ع��امل��ي��ة احل���ي  امل��دي��ن��ة  جم��ه��ول حم���ل الإق���ام���ة : دب���ي 
العنوان / حمل الإقامة : عجمان   - �ضعده   جمعه  عبده  اإبراهيم  اأحمد   / متظلم  باأن  نعلمكم   043301136

اجلرف �ضارع ال�ضيخ عمار بن حميد مقابل ن�ضتو  رقم الهاتف : 971501041641 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب��� 

قبول التظلم �ضكال
ويف املو�ضوع بتعديل احلكم املتظلم و�ضوف اقوم بتقدمي مذكرة �ضارحة با�ضباب احلكم املتظلم

الزام املتظلم �ضده بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماه
لذا يتوجب عليكم احل�ضور اأمام الدائرة دائرة الدعاوى امل�ضتعجلة و التظلمات حمكمة عجمان �ضباح يوم ------- 
اأو  09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات ، ويف حالة عدم ح�ضوركم  2021/07/14 ال�ضاعة  املوافق 

اإر�ضال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ضتبا�ضر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية
عبداهلل عبدال�احد الكمايل

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0002952 يف  الدع�ى رقم

اإىل املحكوم عليه / تارا ملقاولت البناء / ميثلها �ضاهيل جوبتا  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/6/16 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�ضالح / حممد عبداهلل حممد ح�ضن الرئي�ضي ، بالتايل :
ن�س احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :-
بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 100000 درهم مائة الف درهما والزمتها 
بالر�ضوم وامل�ضاريف. حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�ضره.
القا�سي/غالب احمد الكل�ب 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - نعيم عطيه حممد طرخان   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002195/ 

اإىل املحكوم عليه : نعيم عطيه حممد طرخان - العنوان : دبي 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ حممد قمر ال�ضالم فريد احمد ، اجلن�ضية بنجالدي�ضي  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 6970 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - كرونا لتجارة احلديد   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001112/ 

اإىل املحكوم عليه : كرونا لتجارة احلديد 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ كليفر العاملية للتجار - م م ح  - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 166458.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي /معت�سم احمد �سمري اب� �سادي  
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - القفاز الذهبي ملقاولت ال�سباغ   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001398/ 

اإىل املحكوم عليه :  القفاز الذهبي ملقاولت ال�ضباغ   
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ حار�س الدين عبداحلي  - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 18340 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي /معت�سم احمد �سمري اب� �سادي 
حمكمة ال�سارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدع�ى SHCFICICPL2021 / 0004192 اأمر اداء  
اإىل املدعى عليه : املل�ويه للمقاولت الفنيه ذ.م.م

نعلمكم باأن املدعي بيتا ال�ضناعية ذ.م.م
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة

ناأمر باإلزام املقدم �ضدها باأن توؤدى اإىل الطالبة مبلغ 63962.70 درهم )ثالثة و�ضتون 
األف وت�ضعمائة واثنان و�ضتون درهمو�ضبعون فل�س( والفائدة 5 % من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى متام ال�ضداد والر�ض�وم وامل�ضاريف ورف�ضت ما عدا ذلك
حرر بتاريخ : 2021/07/07 

حرر بوا�ضطة املوظف / مركز �ضعادة املتعاملني
القا�سي / ه�سام احمد ع��سني 
حمكمة ال�سارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدع�ى SHCFICIPTO2021 / 0004125 اأمر  على عري�سة   
اىل املدعي عليه : على مانع فرحان حممد الحبابي - اإماراتي اجلن�ضية  

نعلمكم بان املدعي ايدين ايفاجنيلي�ضتا باريت فيليبيني / اجلن�ضية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة

بعد الإطالع على الوراق : 
ناأمر بالزام املدعي عليه ان ي�ضلم املدعية جواز ال�ضفر اخلا�س بها.

حرر بتاريخ 2021/7/5 
حرر بوا�ضطة املوظف

مركز �ضعادة املتعاملني
القا�سي /د. حممد �سليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�سارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدع�ى SHCFICIREA2021 / 0001797 مدين )جزئي(    
اىل املدعي عليه : حممد �ضابر �ضتي 

نعلمكم بان املدعي عبداهلل ثروت م�ضطفى ابو زيد 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري: 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 8000 درهم وبالر�ضوم وامل�ضاريف. 

حرر بتاريخ 2021/7/4 
حرر بوا�ضطة املوظف

مركز �ضعادة املتعاملني
القا�سي /حممد ح�سن املرزوقي 
حمكمة ال�سارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
انذار تكليف بال�فاء  

)2021/5919( 
موج�ه م�ن املن�ذر : اخلليجي�ة لالث�اث )اإم�اراتي اجلن�ض�ية( 

وميثلها ال�ض�يد / حمم�د اأحم�د عل�ي ب�ن غليطه املهريي
وميثله مكتب حممد عبد اهلل الربيكي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية

املنذر اليه : احمد عي�ضى حممد حيدر اجلن�ضية المارات
املو�ضوع

ي�داين املن�ذر املن�ذر الي�ه مببل�غ 55200 دره�م )خم�ض�ه وخم�ض�ون ال�ف ومئت�ان دره�م )500004( حت�رر 
ع�ن ذل�ك املبل�غ ال�ضيك امل�ضحوب عل�ى م��ض�رف اب�وظبي ال�ضالمي وامل�ض�تحق بت�اريخ 01/12/2019 وعن�د 
تقدمي�ه لل�ض�رف اأعي�د ب�دون �ض�رف ل�ع�دم وج�ود ر�ض��د ك�اف ق�ائ�م وقاب�ل لل�ضحب وق�د ح�اول املن�ذر بكاف�ة 

الط�رق الودي�ة م�ع املن�ذر الي�ه ل�ض�داد املبل�غ امل�ذكور ولك�ن دون جدوى مما حدا به لتوجيه النذار املاثل.
لذلك ،  ف�ان املن�ذر ين�ذر املن�ذر الي�ه ب�ض�رورة قيام�ه ب�ض�داد مبل�غ 55200 دره�م )خم�ض�ه وخم�ض�ون ال�ف 
ومئت�ان دره�م ف�ق�ط لغي�ر ب�رقم الي�ه ف�ي خ�الل خم�ض�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ اعالن�ه ب�ه�ذا الإن�ذار واإل �ضي�ض�طر 
144 م�ن ق�انون الج��راءات املدنية مع   ،  143 امل�ادتني  اأم�ر اداء �ض�ده عم�ال مبقت�ض�ى  اأ�ض�فاً ل�ضت�ض�دار 

حتميل املنذر اليه كافة الر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
انذار تكليف بال�فاء

)2021/5916(  
موج�ه م�ن املنذر : اخلليجي�ة لالث�اث )اإم�اراتي اجلن�ضية(

وميثلها ال�ضيد / حمم�د اأحم�د عل�ي ب�ن غليط�ه املهريي
وميثله مكتب حممد عبد اهلل الربيكي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية

�ضد /  املنذر اليه : ح�ضن جعفر �ضريف حممد جعفر البيتي اجلن�ضية المارات
املو�ضوع

يداين املنذر املنذر اليه مببلغ 41716 درهم )واح�د واربعون الفا و�ضبعمائة و�ضتة ع�ضرة درهم فقط لغي�ر ب�رقم 
 01/02/2019 بتاريخ  وامل�ضتحق  الهالل  م�ض�رف  على  امل�ضحوب  ال�ضيك  املبلغ  ذلك  عن  حترر   )000044(
املنذر بكافة  ق�ائ�م وقاب�ل لل�ضحب وقد حاول  ك�اف  ب�دون �ضرف لعدم وجود ر�ضيد  اأعي�د  وعن�د تقدميه لل�ض�رف 

الطرق الودية مع املنذر اليه ل�ضداد املبلغ املذكور ولكن دون جدوى مما حدا به لتوجيه النذار املاثل .
و�ضبعمائة  الفا  واأربعون  41716 درهم )واح��د  ب�ضداد مبلغ  اليه ب�ضرورة قيامه  املنذر  ينذر  املنذر  ، فان  ل�ذل�ك 
و�ضتة ع�ضرة درهم فقط لغري برقم اليه يف خالل خم�ضة اأيام من تاريخ اعالنه بهذا الإنذار واإل �ضي�ضطر اآ�ضفاأ 
ل�ضت�ضدار اأمر اداء �ضده عماًل مبقت�ضى املادتني 143 ، 144 من قانون الجراءات املدنية مع حتميل املنذر اليه 

كافة الر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5849(

رقم املحرر 2021/1/48461 
املخطر : بن�ك مل�ى اإي�ران - بوكالة املحامي الدكتور ريا�س الكبان 

املخطر اإلي�ها : م�رمي حممد اب�دى - اإيرانية اجلن�ضية -)جمهولة حمل الإقامة(
املو�ضوع /

يخطر املخطر مبوجب هذا الإخطار املخطر اإليها بالوفاء مببلغ وقدره )7،564،000 درهم( )�ضبعة 
ماليني وخم�ضمائة واأربعة و�ضتون الف درهم( خالل )ثالثون يوما( من تاريخ الإعالن بهذا الإخطار 
، وبعك�ضه فاإن املخطر �ضي�ضطر لتقدمي طلب اإىل حمكمة التنفيذ بدبي للحجز على العقار املرهون 
الكائنتني   )3104( و   )3103( رقمي  العقاريتني  الوحدتني  يف  واملتمثل  الراهن  الإخطار  حمل 
31 بربج املنارة مبنطقة اخلليج التجاري وبيعهما باملزاد العلني وفقا لأحكام املادة )26(  بالطابق 

من القانون رقم )14( ل�ضنة 2008 ب�ضان الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5848(

رقم املحرر  2021/1/112102 
املخظرة : تول�ضى دا�س بهاجوان دا�س فا�ضانى فت�ضهانى / هندية اجلن�ضية 

بوكالة/ املحامي الدكتور ريا�س الكبان
املخطر اليه : 1( موراىل كري�ضنان �ضريوفاكات/واملعروف با�ضم )�ضريوفاكات موراىل كري�ضنان( / هندى 

اجلن�ضية - )جمهولة حمل الإقامة(
البالغ مبلغ وقدره  املديونية  بالوفاء مببلغ  اإليه  املخطر  الإخطار  املخطر مبوجب هذا  املو�ضوع / يخطر 
تاريخ  من  اأي�ام(  )خم�ضة  خ�الل  دره��م(  وثالثمائة  األ��ف  و�ضبعون  و�ضبعة  )ت�ضعمائة  دره��م(   977،300(
الأداء من  اأمر  القانونية وا�ضت�ضدار  الإج��راءات  اإتخاذ  �ضيتم  القانوين وبعك�ضه  الإع��الن بالخطار  ا�ضتالم 
املحكمة املخت�ضة بحقكم ملطالبتكم مببلغ املديونية مع حتملكم الفائدة القنونية بن�ضبة )9%( من تاريخ 
 ، املادتني )62  باأحكام  املحاماة عمال  التام والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب  ال�ضداد  ا�ضتحقاق كل �ضيك وحتى 

املدنية. الإجراءات  لقانون  املعدلة  التنظيمية  الالئحة  من   )63
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اعالن بالن�سر

رقم املحرر )2021/5736(
املنذر/ ايه زد لوج�ضتك م م ح - بوكالة اأيهم جمال املغربي - فل�ضطيني اجلن�ضية 

مبوجب وكالة رقم حم�ضر ت�ضديق 2018/1/205169 
�ضادرة عن كاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2018/9/26

احمد توفيق القداح  -  2  ، م  م  ذ  �س  املتحركة  الهواتف  لتجارة  اللورد   - �ضد - املنذر اإليهم/ 1 
���ض��داد مبلغ وق���دره مبلغ  اإليهما ب�ضرورة  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر ينذر  ف��اإن  الإن���ذار  املو�ضوع / ومب��وج��ب ه��ذا 
و�ضتون الف درهم وذلك خالل خم�ضة اأيام من تاريخ ت�ضلمكم الإنذار واإل  وخم�ضة  مائة   165،000
�ضوف ن�ضطر اأ�ضفني لتخاذ الإجراءات القانونية املنا�ضبة التي حتفظ له حقه وكذلك الرجوع عليكما 
بالتعوي�ضات املنا�ضبة عما حلق موكلنا من اأ�ضرار مادية ومعنوية و�ضنقوم وعلى الفور باإتخاذ التدابري 
والإجراءات القانونية الكفيلة بتح�ضيل املبلغ ف�ضاًل عن حتميلكم ر�ضوم وم�ضاريف اأي اإجراء قانوين 

نتخذه بالإ�ضافة اىل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اإعالن انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/5847(
رقم املحرر 2021/1/48448 

املخطر : بن�ك مل�ى اإي�ران  - بوكاله/ املحامي الدكتور ريا�س الكبان
املخطر اإلي�ه : امري عبداهلل رجنرب - اإيراين اجلن�ضية  - )جمهولة حمل الإقامة(

املو�ضوع
املخطر مبوجب هذا الإخطار املخطر اإليه بالوفاء مببلغ )6،107،000 درهم(  البنك   555
)�ضتة ماليني مائة و�ضبعة الف درهم( خالل )ثالثون يوما( من تاريخ الإعالن وبعك�ضه فاإن 
املرهون  العقار  على  للحجز  وذلك  بدبي  التنفيذ  اإىل حمكمة  لتقدمي طلب  �ضي�ضطر  املخطر 
حمل الإخطار الراهن واملتمثل يف الوحدتني العقاريتني رقمي )2903( و )2907( الكائنتني 
املادة  لأحكام  وفقا  العلني  باملزاد  وبيعهما  التجاري  اخلليج  مبنطقة  املنارة  بربج   29 بالطابق 

)26( من القانون رقم )14( ل�ضنة 2008 ب�ضاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0000731 يف  الدع�ى رقم

اىل :  غ�ضان ملقاولت البناء - ذ م م   
جمهول حمل الإقامة : عجمان - منطقة اجلرف )2( خلف ال�ضوق ال�ضيني رقم مكاين / 4475108576   

نعلمكم باأن املدعي )ة( / حممد �ضكيل غالم �ضبري 
العنوان / حمل الإقامة : دوار لكي - ال�ضناعية رقم الهاتف : 971523901931   

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : 
يلتم�س املدعي من املحكمة املوقرة 1- قبول ت�ضجيل الدعوى وحتديد اقرب موعد جل�ضة واعالن املدعي عليها

الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 8400 درهم والزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف. 
اأمام الدائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية الثانية حمكمة عجمان �ضباح يوم ..... املوافق  لذا يتوجب عليكم احل�ضور 
2021/7/11 ال�ضاعة 14.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات ، ويف حالة عدم ح�ضوركم اأو اإر�ضال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فاإن املحكمة �ضتبا�ضر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2021/6/20 

مدير اخلدمات الق�سائية 
ي��سف احلمادي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0002368 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : اأمنه  �ضالح عبيد �ضامل  
جمهول حمل الإقامة : عجمان الرو�ضة 2 رقم مكاين 4578224769  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/7/15 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �ضخ�ضيا او 
بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/7/6 م.   

مدير اخلدمات الق�سائية      
خل�د �سامل ال�س�يدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
 اإعالن بالن�سر 

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي 
حمكمة  الح�ال ال�سخ�سية 
اعالن تغيري واإ�سافة قبيلة

اإماراتي  على(  ب��ن  علي  عبدالرحمن  ال�ضيد/)على  تقدمت 
اجلن�ضية اىل حمكمة الأحوال ال�ضخ�ضية بطلب اإ�ضافة م�ضمى 
)عبدالرحمن  املتوفى  اأبناء  جميع  اىل  )ال�ضام�ضي(  القبيلة 
على بن على( وعلى من لديه اعرتا�س ان يتقدم به اىل الهيئة 

الإحتادية للهوية واجلن�ضية. 
ق�سم خدمات الح�ال ال�سخ�سية

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اعالن بالن�سر        

يف  الدع�ى رقم:2559/2021/16 جتاري جزئي 
مو�ضوع الدعوى : مطالبة مالية مببلغ )500.000( درهم خم�ضمائة األف درهم اماراتي مرتتبة يف 

ذمة املدعي عليها ل�ضالح املدعي الزام املدعي عليها بامل�ضاريف والر�ضوم كافة واتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-حممود حممد امني اجلراح - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  جرين بال�ضتيك للتجارة العامة ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه
جمهول حمل القامة 

درهم   )500.000( مببلغ  مالية  مطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�ضوع 
عليها  امل��دع��ي  ال���زام  امل��دع��ي  ل�ضالح  عليها  امل��دع��ي  ذم��ة  ام��ارات��ي مرتتبة يف  دره���م  األ���ف  خم�ضمائة 
بامل�ضاريف والر�ضوم كافة واتعاب املحاماة  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2021/7/13 ال�ضاعة 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�ضي عن  قاعة  10:30 �ضباحا يف 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دع�ى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اعالن بالن�سر        

يف  الدع�ى رقم:2452/2021/16 جتاري جزئي 
مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��اأن  بالت�ضامم  و/او  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
اجمايل قدره )958.194.88( درهم ت�ضعمائة وثمانية وخم�ضون الفا ومائة واربعة وت�ضعون درهما وثمانية 
وامل�ضروفات  والر�ضوم  ال�ضداد  متام  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   ٪9 القانونية  والفائدة   ، فل�ضا  وثمانون 

ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-اكين�س الكهروميكانيكية واخلدمات الفنية �س.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  ملتي لينك للمقاولت �س.ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه
جمهول حمل القامة 

و/ بالت�ضامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�ضوع 
وخم�ضون  وثمانية  ت�ضعمائة  دره��م   )958.194.88( ق��دره  اجمايل  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��اأن  بالت�ضامم  او 
ال�ضتحقاق  تاريخ  القانونية 9٪ من  والفائدة   ، فل�ضا  وثمانون  وثمانية  درهما  وت�ضعون  واربعة  ومائة  الفا 
املوافق  الثالثاء  لها جل�ضة يوم  املحاماة  وحددت  اتعاب  وامل�ضروفات ومقابل  والر�ضوم  ال�ضداد  وحتى متام 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�ضي  قاعة  يف  �ضباحا   08:30 ال�ضاعة   2021/7/13

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دع�ى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اعالن بالن�سر        

يف  الدع�ى رقم:1413/2021/11 مدين جزئي 
مو�ضوع الدعوى : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�ضة واعالن املدعي عليهم بها واحلكم 

بعد الثبوت بالزامهم بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم بان يوؤدوا اىل املدعية مبلغ )40.382( درهم اأربعون الفا 
وثالثمائة واثنان وثمانون درهما ، والفائدة بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد مع الزامهما بالر�ضوم 

وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة بال�ضافة اىل �ضم ملف النزاع رقم:2021/1368 مدين 
طالب الإعالن / 1-�ضركة الإحتاد للتاأمني �س.م.ع - فرع دبي - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  �ضجاد نوا�س �ضودري حممد احمد -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
جمهول حمل القامة 

اق��رب جل�ضة  املوقرة حتديد  املحكمة  عدالة  نلتم�س من  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�ضوع 
واعالن املدعي عليهم بها واحلكم بعد الثبوت بالزامهم بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم بان يوؤدوا اىل املدعية مبلغ 
)40.382( درهم اأربعون الفا وثالثمائة واثنان وثمانون درهما ، والفائدة بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام 
النزاع رقم:2021/1368  املحاماة بال�ضافة اىل �ضم ملف  اتعاب  بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل  الزامهما  ال�ضداد مع 
الدعوى  ادارة  امام   BOTIM املرئي تطبيق  برنامج الت�ضال  بالعلم واحل�ضور عرب  التكرم  لذا برجى   ، مدين 
البتدائية الثامنة على هاتف رقم 971565460830+ يوم اخلمي�س املوافق:2021/7/15 وذلك من ال�ضاعة 9:00 �س 
ولغاية ال�ضاعة 12:30 ظ او احل�ضور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�ضيد( لتقدمي جوابكم على 

�ضحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�ضوية
مدير دع�ى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اعالن بالن�سر 

 2874/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  ر�ضا قنرب علي ابو القا�ضم -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع
وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)846954.64( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   

اعالن بالن�سر 
 4645/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  ات�س يف ا�س لتجارة مواد البناء ذ.م.م -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الغربية العاملية �س.ذ.م.م

وميثله:اأحمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)69.326.89( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   

 اعالن بالن�سر
995/2021/300 ا�ستئناف مدين  

مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

املواد  لنقل  ار�ضاد  حممد   -2 عبدالغفور  احمد  رفيق   -1/ �ضدهما  امل�ضتاأنف  اىل 
امل�ضتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل   - ����س.ذ.م.م  الثقيلة  بال�ضاحنات  العامة 
���س.م.ب )فرع  امل��ح��دودة  ان��د �ضن الالين�س للتاأمني )ال�ضرق الو���ض��ط(  / روي��ال 
دبي(  - قد ا�ضتاأنف/احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 475-2021 مدين جزئي بتاريخ 
 10.00 ال�ضاعة   2021/8/2 املوافق  الثنني  يوم  جل�ضه  لها  وح��ددت   ،  2021/5/31
�ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
 اعالن بالن�سر

1632/2021/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
البدارين - جمهويل حمل القامة  امل�ضتاأنف �ضده/1- حممد بدر �ضامل  اىل 
 - �ضلطان   عبداهلل  احمد  وميثله:�ضيخة  عمرو  ار  عمرو   / امل�ضتاأنف  ان  مبا 
جزئي  جتاري   2138/2017 رقم  بالدعوى  ال�ضادر  القرار/احلكم  ا�ضتاأنف  قد 
�ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2021/8/11 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�ضه  وح��ددت   ،
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
 اعالن بالن�سر

1723/2021/315 ا�ستئناف عمايل  
مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل امل�ضتاأنف �ضده /1- حممد حممد عطيه م�ضطفى - جمهويل حمل القامة 
مبا ان امل�ضتاأنف / ترياجنل ل�ضناعة ال�ضفن �س.ذ.م.م وميثله:امل خمي�س دروي�س 
بالدعوى رقم 458/2021 عمايل  ال�ضادر  ا�ضتاأنف/احلكم  - قد  البلو�ضي   حممد 
جزئي ، وحددت لها جل�ضه يوم الثنني املوافق 2021/7/12 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا 
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اعالن بالن�سر 

                      يف الدع�ى رقم  1878/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/4972  امر اداء ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 147242 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : الورى ل�ضناعة العطور ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- فراجران�س دزاينز ل�ضناعة العطور وم�ضتح�ضرات التجميل �س.ذ.م.م 
2- خالد ح�ضني عطر �ضيد قادر ح�ضني عطر �ضيد - �ضفتهما بالق�ضية : منفذ �ضدهما 

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )147242.00( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اعالن بالن�سر 

                      يف الدع�ى رقم  272/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 4971/2020  امر اداء ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 591900 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : الورى ل�ضناعة العطور ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهما : 1- جان نيل لتجارة العطور والبخور 2- لوؤي بادي احلداد - �ضفتهما 
بالق�ضية : منفذ �ضدهما  - جمهويل حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
 ، الر�ضوم  �ضاملة  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )591900(  به  املنفذ 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اعالن بالن�سر 

                      يف الدع�ى رقم  207/2021/3254 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف امر الداء رقم 1555/2021 ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : اريل كري�ضتني اذريان -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

بالق�ضية :  ���س.ذ.م.م - �ضفته  البدنية  للياقة  اإعالنهم : 1- وي�ضت فيفتي �ضفن  املطلوب 
منفذ �ضده  -  جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )17640( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �ضاملة لر�ضوم املحكمة 
، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدع�ى رقم  207/2020/6341 تنفيذ جتاري 

مو�ضوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 813/2005  جتاري كلي ،ب�ضداد 
مبلغ وقدره )500.000( درهم خم�ضمائة الف درهم والزمته الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 
)500 درهم( مقابل اتعاب املحاماة والفوائد القانونية بواقع 9٪ من تاريخ ا�ضتحقاق 

ال�ضيكات املطالب بها وحتى ال�ضداد التام 
طالب الإعالن : م�ضطفى حممد ال�ضيد العجيزى -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

بالق�ضية : منفذ �ضده    الدلقان - �ضفته  �ضعد  : 1- خالد بن يو�ضف بن  اإعالنه  املطلوب 
جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1049395( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ضتبا�ضر 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اعالن بالن�سر        

 274/2021/72 تظلم جتاري 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املتظلم �ضدهما : 1- �ضيلني جوي اراكال 2- ا�ضلني جوي جوي اراكال اولهانان  
- جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ر�ضملة تريد فاينا�س فاند 
التحفظي  ق��رار احلجز  على  تظلم  اع��اله ومو�ضوعه  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد 

رقم:257/2021 حجز حتفظي جتاري ال�ضادر بتاريخ:2021/6/8 
وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2021/8/1 ال�ضاعة 08:30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  بعد  عن 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   

اعالن بالن�سر        
 14/2021/39 جتاري م�سارف كلي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- �ضامل بن عبداهلل بن �ضلمان العطوى   - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بنك ال�ضتثمار �س.م.ع  - وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم 
مليون  وع�ضرون  ثمانية   )28.602.817.76( وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي���وؤدوا  ب��ان  والتكافل 
و�ضتمائة واثنني الف وثمامنائة وثمانية ع�ضر درهم و�ضته و�ضبعون فل�س ، بال�ضافة اىل اأ�ضل 
خطابات ال�ضمان او قيمتها نقدا مبلغ وقدره )8.933.675.37( درهم ثمانية مليون وت�ضعمائة 
بال�ضافة اىل   ، الف و�ضتمائة وخم�ضه و�ضبعون درهم و�ضبعه وثالثون فل�س  وثالثة وثالثون 

الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد
وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2021/7/11 ال�ضاعة 11:00 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اعالن بالن�سر        
 458/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليهم : 1- ار�س املزارع للمنتجات الغذائية �س.ذ.م.م 2- �ضيخ عبد الرزاق �ضيخ عبد 
ال�ضتار 3- �ضيخ ح�ضنه بانو زوجة �ضيخ عبد الرزاق   -  جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع
وميثله:عبيد �ضعيد علي عبيد ال�ضام�ضي 

بالزام املدعي  اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/1/29  اأمر  ا�ض�ضتدار  طلب 
ت�ضعة  دره��م   )9.334.256.90( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدوا  ب��اأن  والتكافل  بالت�ضامن  عليهم 
مليون وثالثمائة واربعة وثالثون الف ومائتان و�ضتة وخم�ضون درهم وت�ضعون فل�س، والفائدة 
القانونية من تاريخ 2020/2/29 وحتى متام ال�ضداد مع الزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف 

درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف ا�ضتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   

اعالن بالن�سر        
 58/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

  - ا���ض��د    فهيم   -2 �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  انرتنا�ضيونال  كوهنور   -1  : عليهما  امل��دع��ي  اإىل 
جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع
وميثله:عبيد �ضعيد علي عبيد ال�ضام�ضي 

ق���ررت حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2021/1/14 اول:ان���ف���اذ ال��ع��ق��د ال��ت��ج��اري امل���ربم بني 
وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  ثانيا:بالزام   - الطرفني 
وع�ضرون  واثنان  وثالثمائة  الف  و�ضتون  وخم�ضة  مليون  ع�ضر  �ضتة  دره��م   )16.065.322.12(
درهم واثني ع�ضر فل�س ، والفائدة القانونية بواقع 9٪ �ضنويا من تاريخ 2020/12/28 وحتى متام 

ال�ضداد مع الزامهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف ا�ضتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اعالن بالن�سر        
 2818/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- دهروف لل   -  جمهول حمل الإقامة 
)�ضك�ضت  ���س.ذ.م.م  الواحد  ال�ضخ�س  �ضركة  املت�ضاحلة  ملالكها  قرقا�س  :م�ضاريع  املدعي  ان  مبا 

لتاأجري ال�ضيارات فرع م�ضاريع قرقا�س ذ.م.م(
وميثله:اأحمد �ضيف ماجد بن �ضامل املطرو�ضي 

بالزام املدعي  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/4/25  اأمر  ا�ضت�ضدار  طلب 
عليه بان توؤدي للمدعية مبلغ )95.307.63( درهما فقط خم�ضة وت�ضعون الف وثالثمائة و�ضبعة 
، والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ 2021/4/18 وحتى متام  دراهم وثالثة و�ضتون فل�ضا 
ال�ضداد مع الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب 
النفاذ املعجل  ولكم احلق يف ا�ضتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   

اعالن بالن�سر        
يف  الدع�ى رقم:2491/2021/16 جتاري جزئي 

وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  باأن  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
تاريخ ال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2020/12/31 وحتى  القانونية بواقع 9٪ من  )491294.89( درهم والفوائد 

متام ال�ضداد ت�ضمني املدعي عليهما الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-النور�س لطالء املعادن �س.ذ.م.م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله:�ضيخة اأحمد عبداهلل �ضلطان - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنهم :  1-  مرياكي فا�ضاد اند جالزينج �ضي�ضتمز �س.ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم 
ال�ضتحقاق  تاريخ  بواقع 9٪ من  القانونية  والفوائد  درهم  للمدعية مبلغ وقدره )491294.89(  يوؤديا  باأن 
اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  الر�ضوم  عليهما  املدعي  ت�ضمني  ال�ضداد  متام  وحتى   2020/12/31 يف  احلا�ضل 
املحاماة،  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2021/7/13 ال�ضاعة 08:30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دع�ى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   

اعالن بالن�سر        
         يف  الدع�ى رقم:39/2021/2 جتاري م�ساريف كلي 

مو�ضوع الدعوى : دعوى ف�ضخ عقد تاأجري متويلي ومالحقه والزام املدعي عليه برد حيازة العقار قطعة 
رقم 3203 منطقة الثنية اخلام�ضة وت�ضليمه للمدعي و�ضطب عبارة الجارة الواردة يف �ضهادة امللكية والزام 

املدعي عليه بالجرة املتاأخرة البالغ قدرها )5.388.994.17( درهم والخالء التام 
طالب الإعالن / 1-م�ضرف المارات ال�ضالمي م�ضاهمة عامة  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  احمد عبد املنعم عبد املجيد ابوطالب -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه
جمهول حمل القامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى ف�ضخ عقد تاأجري متويلي ومالحقه والزام  مو�ضوع الإع��الن : قد 
الثنية اخلام�ضة وت�ضليمه للمدعي و�ضطب عبارة  العقار قطعة رقم 3203 منطقة  املدعي عليه برد حيازة 
الجارة الواردة يف �ضهادة امللكية والزام املدعي عليه بالجرة املتاأخرة البالغ قدرها )5.388.994.17( درهم 
والخالء التام،  وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2021/7/11 ال�ضاعة 11:00 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دع�ى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدع�ى رقم  207/2018/3171 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/338  جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 157.623.56 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإع��الن : �ضركة ابرادنت انرتنا�ضينال للتجارة العامة ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : 

طالب التنفيذ 
م�ضوؤولة  ذات   - انرتيد  ايج   -2 ����س.ذ.م.م  املعدات  لتاأجري  الفار�س   -1  : اإعالنهم  املطلوب 

حمدودة - �ضفتهما بالق�ضية : حاجز �ضابق  - جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )157.623.56( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �ضاملة الر�ضوم 
، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2540/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/4621 امر اداء   ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 156187.50 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة م�ضايف �س.ذ.م.م - فرع دبي -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- باور بوينت انرتنا�ضيونال للتجارة العامة �س.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية 
: منفذ �ضده  - جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )156187.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �ضاملة الر�ضوم 
، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   

اعالن بالن�سر
                         يف الدع�ى رقم 3488/2021/60 امر اداء    

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )226.653.05( الف درهم 
مائتان و�ضتة وع�ضرون الفا و�ضتمائة وثالثة وخم�ضون درهما و5 فلو�س - والفوائد القانونية من تاريخ 

ال�ضتحقاق 2020/10/3 وحتى متام ال�ضداد بواقع 9٪ �ضنويا والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  
طالب الإعالن : �ضركة م�ضانع ال�ضباغ الوطنية املحدودة - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله :  ا�ضامة ح�ضن عثمان دبلوك -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ملتي لينك للمقاولت �س.ذ.م.م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن :  طلب ا�ضت�ضدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/5/30 بالزام 
املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )226.653.05( درهم  الف درهم مائتان و�ضتة وع�ضرون الفا و�ضتمائة 
وثالثة وخم�ضون درهما و5 فلو�س - والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ 2020/10/3 وحتى متام ال�ضداد 

مع الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماه
ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اإعالن للح�س�ر اأمام اخلبري املحا�سبي 

الدكت�ر حممد اإ�سماعيل عبد اهلل الزرع�ين املنتدب
يف الدع�ى رقم 2021/466 جتاري جزئي

بناء على احلكم التمهيدي ال�ضادر يف الدعوى املذكورة اأعاله من قبل حماكم دبي، 
واملرفوعة من قبل/ كيه دي اي ) م.م.ج( موؤ�ض�ضة منطقة حرة ذات م�ضوؤولية حمدودة ملالكها 
/ع�ضام عبداهلل حممد عبدالعاطي، يتعني على كل من املدعى عليه/ �ضجاد اأحم�د حمم�ود 
اأمني، وامل�دعى علي�ه/ حممد عمري حممد  يو�ض�ف خ�ان، واملدعى علي�ه /ع�ادل اأمني حممد 
ي�ون�س، وامل�دعى علي�ه/ غالم حي�در غالم جيالين، وامل�دعى علي�ه/ �ض�ي لين�ك للتج�ارة العام�ة 
ذ.م.م، وامل�دعى علي�ه/ �ض�رك�ة ب�اور �ضريكل للتجارة العامة �س.ذ.م.م احل�ضور اأو م�ن ميثلهم 
املعني يف  احل�ضابي  اخلبري  مكتب  ل��دى  الإع���الن  ه��ذا  ن�ضر  ت�اريخ  م�ن  اأ�ضبوع  خ��الل  قانوناً 
�ضارع   - دبي  باإمارة  الكائن  دبى  ت�ضارترد  التايل مكتب  العنوان  - على  اأع��اله  املذكور  النزاع 
 : هاتف   )101( رق��م  مكتب   - الأول  ال��دور   - التجاري  دب��ي  بنك  بناية   - ال�ضديق  اأبوبكر 
كافة  وتقدمي   ،  04/2727101  : فاك�س   -  04/2727112  -  04/2727123

الوثائق التي توؤيد موقفكم ودفاعكم يف الدعوى.

اإجتماع خربة 

Date 8/ 7/ 2021  Issue No : 13286
Payment order 58/2021/60

Notification for Payment Order by Publication
To the Defendants: 1- Kohnor International General Trading (LLC),
2- Fahim Asad - Residence unknown
As the Plaintiff: Emirates NBD Bank (PJSC)
Represented by: Obaid Saeed Ali Obaid Al Shamsi
The Dubai Court of First Instance decided on 14/01/2021
First: Enforcement of the commercial contract concluded between the 
two parties. Second: Obligate the defendants jointly and severally to pay 
the plaintiff an amount of AED 16.065.322.12 (sixteen million sixty-
five thousand three hundred twenty-two dirhams and twelve fils) and 
the annual legal interest of 9% from the date of 28/12/2020 until the full 
payment in addition to the fees, expenses and an amount of one thousand 
dirhams for advocate fees. You have the right to appeal the matter within 
15 days from the day following the publication of this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

اخلميس   8  يوليو    2021  م   -    العـدد   13286  
Thursday    8   July   2021   -  Issue No   13286
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املال والأعمال

•• عجمان – الفجر:

لغرفة  التابع  عجمان  اأع��م��ال  �ضيدات  جمل�س  نظم   
ريادة  “م�ضرعات  ملتقى  ع��ج��م��ان  و���ض��ن��اع��ة  جت���ارة 
بني  ال��رواب��ط  توثيق  بهدف  الإفرتا�ضي،  الأعمال” 
لتعزيز  قناة  وتوفري  اللكرتونية  املن�ضات  اأ�ضحاب 
على  امل�ضاريع  اأ�ضحاب  وت�ضجيع  وال�ضراكات  التعاون 
املتاحة  الت�ضويقية  الإ�ضتفادة من املن�ضات والتقنيات 

لتطوير ومنو اأعمالهم.
علي  اآل  خليفة  اآمنة  الدكتورة  �ضعادة  امللتقى  ح�ضر 
واأك���ر من  اع��م��ال ع��ج��م��ان،  ���ض��ي��دات  رئي�ضة جمل�س 
يف  و���ض��ارك  امل�ضاريع،  و�ضاحبات  اأ�ضحاب  من   126
املن�ضات  اأ���ض��ح��اب  م��ن  املتحدثني  م��ن  نخبة  امللتقى 
اأ������ض�����واق عجمان  ك��ج��م��ع��ي��ة ج��م��ع��ي��ة  الل���ك���رتون���ي���ة 
ال��ت��ع��اون��ي��ة مم��ث��ل��ة مب��دي��ره��ا ���ض��ام��ي حم��م��د �ضعبان 
ملن�ضة  تنفيذي  مدير  الزبيدي  وفهيم  ال��ع��ام،  املدير 
اأك�ضاك الإلكرتونية، واأن�س احللبي من من�ضة زبوين، 
ووداد  ديليفرياإت  �ضركة  ع��ام  مدير  ها�ضم  وفاطمة 

الرحومي املدير التنفيذي ل�ضركة ديليفريات«.
خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  رح��ب��ت  امللتقى  م�ضتهل  ويف 
ت�ضليط  ودوره يف  اأه��م��ي��ت��ه  ع��ل��ى  واأك����دت  ب��احل�����ض��ور، 
ال�ضوء على من�ضات الت�ضويق اللكرتونية وت�ضجيع 
اعمالهم  تطوير  م��ن  امل�ضاريع  و�ضاحبات  اأ���ض��ح��اب 
اأب��ع��د ج��غ��راف��ي��اً، ل�ضيما يف ظل  وال��و���ض��ول لأ���ض��واق 

زيادة حجم التجارة اللكرتونية ووجود بنية رقمية 
القائمة  ال�ضراكة  اأثنت على  متكاملة يف الدولة، كما 
ومن�ضات  الق��ت�����ض��ادي  بال�ضاأن  املعنية  اجل��ه��ات  ب��ني 
الربامج  م��ن  ب��اق��ات  وت��وف��ري  اللكرتونية  الت�ضويق 
لأ�ضحاب  خا�س  ب�ضكل  املوجهة  املبتكرة  واخل��دم��ات 
واإ�ضتدامة  منو  بهدف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع 
املجل�س حري�س على تنويع  ب��اأن  واأف��ادت  اأعمالهم.   
الإلكرتونية  التجارة  من�ضات  مع  و�ضراكاته  تعاونه 
مب���ا ي��ت��واك��ب ت��وج��ه��ات ال���دول���ة وامل�����ض��ت��ج��دات التي 
ت�ضهدها الأ�ضواق املحلية واخلارجية ومتكني اأ�ضحاب 
وتطوير  مبيعاتهم  زي���ادة  م��ن  امل�����ض��اري��ع  و���ض��اح��ب��ات 

اعمالهم. 
واأ�ضارت اأن جمل�س �ضيدات اعمال عجمان يخدم اأكر 
من 1000 �ضيدة اأعمال ميكنهن الإ�ضتفادة من تلك 
م�ضاريعهن،  واإ�ضتدامة  اإ�ضتمرارية  ل�ضمان  املن�ضات 
كما ان املجل�س يعمل على خطة اإ�ضرتاتيجية ملواكبة 
تطورات ت�ضويق املنتجات بهدف خدمة ع�ضواته ورواد 
اأطلق  لذلك   وتاأكيداً  ع��ام،  ب�ضكل  الع��م��ال  ورائ���دات 
مل�ضاعدة  اللكرتوين”  بيع  “نقطة  برنامج  املجل�س 
واملبيعات  امل��وظ��ف��ني  اإدارة  ع��ل��ى   امل�����ض��اري��ع  اأ���ض��ح��اب 
واملخازن بكل �ضهولة وي�ضر ومن اأي مكان واي وقت، 
كما يوفر الربنامج حتليل البيانات وتطوير املبيعات، 
نبذة  على  واحل�ضور  امل�ضاركني  اإطلع  امللتقى  وخالل 

تعريفية لربنامج نقطة بيع.

اأ�ضواق  وقدم �ضامي حممد �ضعبان مدير عام جمعية 
عجمان التعاونية، نبذة عن جهود اجلمعية يف تطوير 
الإدارة  اإهتمام  وم��دى  الل��ك��رتوين  الت�ضويق  اآل��ي��ات 
بهذا  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  ال�����ض��راك��ات  بتعزيز  العليا 
ال�ضاأن، م�ضيداً بال�ضراكة القائمة مع جمل�س �ضيدات 
اأعمال عجمان من خالل مبادرة “رفوف” والهادفة 
ع�ضوات  الأع���م���ال  ���ض��ي��دات  منتجات  وب��ي��ع  لت�ضويق 
اأهمية  اأك���د ع��ل��ى  اأف����رع اجل��م��ع��ي��ة، ك��م��ا  املجل�س ع��رب 
ت�ضجيع  يف  ودوره���ا  الل��ك��رتون��ي��ة  الت�ضويق  من�ضات 
اأ���ض��ح��اب امل�����ض��اري��ع وح���ر����س اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى تعزيز 
خدمات  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  املن�ضات  تلك  م��ع  �ضراكاتها 

نوعية للمجتمع.
اأك�ضاك  من�ضة  ج��ه��ود  ال��زب��ي��دي،  فهيم  واإ���ض��ت��ع��ر���س 
املنزلية  ال��ت��ج��ارة  اأ���ض��ح��اب  ج��م��ع  الإل���ك���رتون���ي���ة يف 
وال���رتوي���ج مل��ن��ت��ج��ات��ه��م يف خم��ت��ل��ف الأ�����ض����واق، حيث 
املنتجة  الأ�ضر  تدعم  قناة  توفري  اإىل  املن�ضة  هدفت 
وت��ع��زز ال��ت��ح��ول الل���ك���رتوين وت��وف��ر ت��ق��اي��ر دقيقة 
من  جمموعة  عرب  البيع  عمليات  تنظيم  جانب  اإىل 
اللغات،  ت��ع��دد  التو�ضيل،  “الدفع،  ومنها  امل��م��ي��زات 
التوا�ضل بني  البائع ومتابعة الطلبات، �ضهولة  اإدارة 
البائع والعميل، �ضهولة التعامل مع التطبيق وتوفري 

التقييم للمنتجات بتهدف تعزيز امل�ضداقية«.
يف  “زبوين”  ج��ه��ود من�ضة  احل��ل��ب��ي،  اأن�����س  وت��ن��اول 
تزويد ال�ضركات ال�ضغرية واملتناهية ال�ضغر بالدوات 

ال��الزم��ة لإزده�����ار الع��م��ال وم�����ض��اع��دة ال��ت��ج��ار على 
التي  احل��ل��ول  للح�ضور  واإ�ضتعر�س  املبيعات،  زي���ادة 
تقدمها املن�ضة من �ضهولة ال�ضتخدام وان�ضاء متجر 
اإلكرتوين وجمانية ال�ضرتاك و�ضهولة البيع والدفع 

وتوافر التقارير والبيانات.
ديليفرياإت،  �ضركة  عام  مدير  ها�ضم  فاطمة  وقدمت 
امل�����ض��ت��خ��دم��ني ب�ضركات  ال��ت��ط��ب��ي��ق ورب����ط  ن��ب��ذة ع���ن 
ال��ت��و���ض��ي��ل ب��ح��ي��ث ي�����ض��ت��ه��دف ف���ئ���ات خم��ت��ل��ف��ة من 
العمال  ورواد  وال�����ض��رك��ات  ك���الأف���راد  امل�ضتخدمني 
بهدف توفري الوقت واجلهد، واأكدت حر�س ال�ضركة 
على تعزيز التعاون مع جمل�س �ضيدات اعمال عجمان 

ومركز عجمان لريادة العمال.
امللتقى فتح باب احل��وار وامل��داخ��الت بني  هذا و�ضهد 
احل�ضور وممثلي املن�ضات امل�ضاركة، واآليات النت�ضاب 
لتلك املن�ضات. واأو�ضى امللتقى ب�ضرورة تنظيم دورات 
اأ�ضحاب  املن�ضات مع  وور���س عمل متخ�ض�ضة جتمع 
النت�ضاب  كيفية  على  للتعرف  امل�ضاريع  و�ضاحبات 
امل�ضاريع  اأ�ضحاب  جناح  ق�ض�س  وعر�س  وال�ضتفادة، 
اللكرتونية،  ال��ت�����ض��وي��ق  م��ن�����ض��ات  م��ن  امل�ضتفيدين 
للمن�ضات  الن�ضمام  اإىل  امل�ضاريع  اأ�ضحاب  وت�ضجيع 
للدولة  العامة  التوجهات  مع  متا�ضياً  اللكرتونية 
ل�����ض��م��ان اإ���ض��ت��دام��ة الع���م���ال، واك����د امل�����ض��ارك��ني باأن 
للمن�ضات اللكرتونية دور هام يف ت�ضريع وزيادة منو 

اأعمال اأ�ضحاب و�ضاحبات امل�ضاريع.

جمل�ش �شيدات اأعمال عجمان ينظم ملتقى م�شرعات ريادة الأعمال

�آمنة خليفة: �لإمار�ت تتميز مبن�سات ت�سويق �لكرتونية ر�ئدة ومبتكرة

مو�نئ دبي توقع عقد تاأجري لتو�سعة حمطة لتوزيع �لكيماويات
•• دبي-وام

اإقليم   - ال��ع��امل��ي��ة  دب����ي  م���وان���ئ  وق���ع���ت 
الإم��ارات  - عقًدا مع �ضركة “برتوكيم 
م�����وزع  -اأك����������رب  الأو�ضط”  ال���������ض����رق 
الأو�ضط  ال�ضرق  للكيماويات يف منطقة 
كيماويات  حمطة  لتطوير   - واإفريقيا 
ب���ج���وار   /7/ رق������م  ال���ر����ض���ي���ف  ع���ل���ى 
الر�ضيف املخ�ض�س مع املواد الكيماوية 
يف ميناء جبل علي. و�ضت�ضتثمر ال�ضركة 
 90 اإىل   80 م��ن  الت��ف��اق��ي��ة  مب��وج��ب 
مليون دولر اأمريكي مقابل عقد تاأجري 
نطاق  تو�ضع من خالله  عاًما   30 مل��دة 

اأعمالها يف املنطقة.
اأحمد  ك��ٌل م��ن �ضلطان  الت��ف��اق��ي��ة  وق��ع 
بن �ضليم رئي�س جمل�س الإدارة الرئي�س 
العاملية  دبي  موانئ  ملجموعة  التنفيذي 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م��ي��ه��ت��ا  وي��وغ��ي�����س 
الأو�ضط”  ال�����ض��رق  “برتوكيم  ل�ضركة 
ب���ن دم��ي��ث��ان املدير  ب��ح�����ض��ور ع���ب���داهلل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وامل���دي���ر ال���ع���ام م���وان���ئ دبي 

العاملية - اإقليم الإمارات وجافزا.
وق�������ال ع�����ب�����داهلل ب�����ن دم����ي����ث����ان امل���دي���ر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وامل���دي���ر ال���ع���ام، م��وان��ئ دبي 
اإن  وج��اف��زا  الإم�����ارات  اإق��ل��ي��م   - العاملية 
مع  اجل��دي��دة  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة 
نتاج  الأو�ضط”  ال�������ض���رق  “برتوكيم 
لعالقة طويلة الأم��د مع ال�ضركة وهي 
ال��ذي ي�ضهده  خري دليل على الزده���ار 
هذا القطاع والذي يعد ذا اأولوية لدولة 

اأن  كما  ع��ام  ب�ضكل  واملنطقة  الإم�����ارات 
ج��اف��زا مب��وق��ع��ه��ا امل��ت��م��ي��ز وال��ت��ي متثل 
بوابة ا�ضرتاتيجية للو�ضول اإىل ال�ضرق 
ت�ضاهم  اآ�ضيا  واأفريقيا وجنوب  الأو�ضط 
التجارة  م���ن  امل���ائ���ة  يف   70 ب���ح���وايل 
�ضعيد  على  الإم��ارات  لدولة  اخلارجية 
الذي  الأم��ر  البرتوكيماويات  منتجات 
ي�ضلط ال�ضوء على الدور الذي نقوم به 

يف هذا القطاع.
املن�ضاأة  النتهاء من  يتم  اأن  املتوقع  من 
 2023 ع��ام  من  الثالث  الربع  بحلول 
بكميات  الكيماوية اخلام  املواد  و�ضتوفر 

واجلديدة  التقليدية  لل�ضناعات  كبرية 
الإمارات  دول��ة  يف  تاأ�ضي�ضها  �ضيتم  التي 
تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  �ضعة  امل��ح��ط��ة  و���ض��ت��وف��ر 
األف مرت مكّعب لتخزين املنتجات   40
بوحدات  تزويدها  �ضيتم  كما  املختلفة 
اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  وامل��ع��اجل��ة.  للتقطري 
ت�����ض��اه��م ���ض��ن��وًي��ا مب���ا ي��زي��د ع��ل��ى 200 
مليون دولر اأمريكي من حجم التجارة 
وبالتايل  دب�����ي  واإىل  م����ن  اجل�����دي�����دة 
التجارية  اجل�ضور  تطوير  يف  امل�ضاهمة 
التي اأطلقتها موانئ دبي العاملية لزيادة 
 2 اإىل  لدبي  اخلارجية  التجارة  حجم 

تريليون درهم.
الرئي�س  ميهتا  يوغي�س  قال  جهته  من 
ال�ضرق  “برتوكيم  ل�ضركة  التنفيذي 
الأو�ضط” اإنه مع انطالق هذا امل�ضروع 
مكا�ضب  حتقيق  امل��ت��وق��ع  فمن  اجل��دي��د 
ق�����ض��رية وط��وي��ل��ة الأم�����د ت�����رتاوح بني 
 . ا�ضتثماراتها  م��ن  امل��ائ��ة  يف   15-10
املتطورة  ال�ضركة  حمطت  اأ�ضهمت  وقد 
ت��ع��زي��ز حجم  يف م��ي��ن��اء ج��ب��ل ع��ل��ي يف 
الأع���م���ال ل���دى ع��م��الئ��ه��ا اإ���ض��اف��ة اإىل 
لوج�ضتية  خدمات  تقدمي  من  متكينها 
مرتفعة  ج���ودة  ذات  ومنتجات  �ضريعة 

ح�ضب الطلب. ومن خالل هذا امل�ضروع 
�ضتبني “برتوكيم” 24-30 �ضهريًجا 
ال�ضائبة  ال��ك��ي��م��اوي��ة  امل������واد  ل��ت��خ��زي��ن 
خزانات  اإىل  اإ���ض��اف��ة  خمتلفة  ب��اأح��ج��ام 
لل�ضداأ  امل��ق��اوم  ال��ف��ولذ  م��ن  م�ضنوعة 
ب�����ض��ع��ة اإج��م��ال��ي��ة ت��ب��ل��غ 40 األ�����ف مرت 
مرفًقا  املحطة  �ضتت�ضمن  كما  مكعب. 
لتحميل ال�ضهاريج وال�ضاحنات وم�ضنًعا 
ال��ن��ي��رتوج��ني وم��ع��دات للتعبئة  لإن��ت��اج 
تت�ضمن  خزانات  اإىل  اإ�ضافة  اآيل  ب�ضكل 
تقنيات للتربيد والتكثيف. و�ضت�ضتخدم 
“برتوكيم” املن�ضاأة للت�ضنيع التعاقدي 
التقطري  م���راف���ق  ت��وف��ري  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
مبنى  عن  ف�ضاًل  والت�ضنيع  الكيميائي 

للمكاتب.

»بنك �ملارية �ملحلي« يح�سل 
على مو�فقة �مل�سرف �ملركزي 

•• اأبوظبي-وام

على املوافقة النهائية من م�ضرف الإمارات  املارية املحلي”  “بنك  ح�ضل 
ي�ضبق  انطالقه يف تقدمي خدمات م�ضرفية مل  بذلك عن  املركزي معلناً 
لها مثيل عرب تطبيقاته الذكية. وبهذه املنا�ضبة، قال �ضعادة طارق امل�ضعود، 
رئي�س جمل�س اإدارة البنك : نتقدم بخال�س ال�ضكر والمتنان اإىل م�ضرف 
لدعم  الهادفة  بجهودنا  ثقتهم  على  امل��رك��زي  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
وذلك  املحلي،  امل��اري��ة  لبنك  ال��الزم  امل�ضريف  الرتخي�س  ومنحنا  املجتمع 
اإىل  الرامية  احلكيمة  وروؤيتها  الإم���ارات  دول��ة  قيادة  مبادرات  مع  متا�ضياً 
اأي  وم��ن  وق��ت  اأي  الأف����راد يف  اإىل  ت�ضل  رقمية متطورة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
اأفراد  اإىل احل�ضور ال�ضخ�ضي. روؤيتنا هي خدمة كافة  مكان دون احلاجة 
املجتمع من مواطنني ومقيمني اأ�ضحاب امل�ضروعات يف ال�ضركات ال�ضغرية 

واملتو�ضطة والكبرية وتلبية جميع احتياجاتهم املالية والجتماعية.
: نحن مقبلون  للبنك  التنفيذي  الرئي�س  ومن جانبه قال حممد و�ضيم، 
على القيام بخطوة طموحة للغاية من �ضاأنها تعزيز جودة احلياة الرقمية 
عالوة  ال�ضطناعي،  الذكاء  تكنولوجيا  خ��الل  من  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف 
املوؤ�ض�ضية  التي ت�ضكل جوهر ثقافتنا  املتكاملة متاماً  الرقمية  املن�ضة  على 
امليزة  وتعد  املارية.  بنك  لدى  الذكية  التكنولوجيا  وتقنيات  الديناميكية 
مفهوم  لتحقيق  الفر�ضة  ات��اح��ة  ه��ي  للمجتمع  نطرحها  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة 
تقنيات  عرب  عمالئنا  رغبات  بتقييم  �ضنقوم  حيث  التعاوين”،  “البتكار 
ب�ضكل  تطويرها  على  و�ضنعمل  لدينا،  امل�ضتخدمة  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء 

ابداعي وحتقيقها لتلبية احتياجات عمالئنا.
الفر�ضة  �ضتتاح  املحلي”،  املارية  “بنك  لدى  فتح ح�ضاب  انه عند  واأ�ضاف 
للعميل للقيام بامل�ضاهمة يف تطوير التطبيق واملنتجات واخلدمات التابعة 
له وذلك من خالل تقدمي القرتاحات واملالحظات يف املكان املخ�ض�س لها. 
املنتجات واملزايا  لهذه املالحظات، �ضيقوم البنك باإطالق عدداً من  ووفقاً 

لتت�ضمنها الإ�ضدارات امل�ضتقبلية للتطبيق.

 �أ�سهم �ليابان تغلق منخف�سة 
مع تر�جع قطاع �لرقائق 

•• طوكيو-رويرتز

املرتبطة  الأ�ضهم  من  مت�ضررة  الأربعاء،  منخف�ضة  اليابان  اأ�ضهم  اأغلقت   
دورة  قبل  كوفيد-19  اإ���ض��اب��ات  ت��زاي��د  ب�ضاأن  خم��اوف  نالت  اإذ  بالرقائق، 

الألعاب الأوملبية من املعنويات.
فيما  نقطة،   28366.95 عند  ليغلق  باملئة   0.96 نيكي  املوؤ�ضر  ون��زل 
تراجع املوؤ�ضر توبك�س الأو�ضع نطاقا 0.86 باملئة اإىل 1937.68 نقطة.

واقتفت الأ�ضهم املرتبطة بالرقائق اأثر انخفا�س موؤ�ضر فيالدلفيا لأ�ضباه 
املو�ضالت، وفقد �ضهم طوكيو اإلكرتون 0.4 باملئة وتراجع �ضهم اأدفانت�ضت 

0.82 باملئة وخ�ضر �ضهم �ضني اإت�ضو كيميكال 3.27 باملئة.
وقال �ضويت�ضي اأري�ضاوا مدير عام ق�ضم اأبحاث ال�ضتثمار يف اإيواي كوزمو 
�ضكيورتيز “ل يزال من ال�ضعب اإيجاد اأنباء طيبة ترفع اأ�ضهم اليابان، اإذ 
تنخف�س وترية حملة التطعيمات، يف حني عدد الإ�ضابات يف طوكيو اآخذ يف 

الرتفاع، ولدينا دورة األعاب اأوملبية و�ضط اجلائحة«.
وقال اأري�ضاوا اإن اإغالق داو ال�ضعيف الليلة املا�ضية �ضعط على اأ�ضهم اليابان 
اأي�ضا. كما تراجعت اأ�ضهم ذات ثقل اأخرى. فقد نزل �ضهم فا�ضت ريتيلينج 

التي تدير متاجر املالب�س للعالمة التجارية يونيكلو 1.11 باملئة.

 خماطر عدم �ل�سد�د لالئتمان حلكومتي �أبوظبي 
ودبي �لأدنى على م�ستوى �ل�سرق �لأو�سط 

•• اأبوظبي-وام

ودبي  اأبوظبي  ال�ضداد لالئتمان حلكومتي  اأظهرت مبادلت خماطر عدم 
موؤ�ضرات اإيجابية خالل الربع الأول من العام اجلاري وذلك وفقا للبيانات 
ال�ضادرة عن م�ضرف الإمارات املركزي. ويف ظل هذا الأداء الإيجابي تعترب 
ودبي  اأبوظبي  من  لكل  الئتماين  ال�ضداد  عدم  خماطر  مبادلت  ع��الوات 

الأدنى على م�ضتوى منطقة ال�ضرق الأو�ضط وافريقيا .
عبارة  الئتمان، هي  فاإن مبادلت خماطر  العاملية  املالية  للمعايري  ووفقا 
عن العالوات التي يدفعها املقر�ضون للتاأمني �ضد توقف املقرت�ضني عن 
ال�ضداد، علما باأن هذه العالوات �ضهدت املزيد من النخفا�س على م�ضتوى 
العامل خالل الربع الأول من العام 2021 مقارنة مع م�ضتوياتها امل�ضجلة 
يف العام 2020 وذلك نتيجة التو�ضع يف تخفيف القيود املتعلقة بجائحة 

كوفيد-19.
انخف�ضت  فقد  املركزي  الم���ارات  م�ضرف  عن  ال�ضادرة  البيانات  بح�ضب 
ال�����ض��داد لالئتمان حلكومة دب��ي مبقدار  ع���الوات م��ب��ادلت خم��اط��ر ع��دم 
19.7 نقطة اأ�ضا�س حيث بلغت 107.8 نقطة اأ�ضا�س خالل الربع الأول 
من العام 2021 مقارنة مع 127.5 نقطة اأ�ضا�س يف الربع الأخري من 

. العام 2020 
ويف اأبوظبي بلغت عالوات مبادلت خماطر عدم ال�ضداد لالئتمان 44.7 
لالإح�ضائيات  وفقا   2021 ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ��الل  اأ�ضا�س  نقطة 

ال�ضادرة عن امل�ضرف املركزي .

تعقد اجتماعها الن�شف ال�شنوي  

دبي لل�سياحة توؤكد ��ستمر�ر �لعمل لرت�سيخ مكانة دبي �لأف�سل يف �لعامل
•• دبي-وام 

التجاري  والت�ضويق  ال�ضياحة  دائ��رة  عقدت 
ن�ضف  اجتماعها  لل�ضياحة”  “دبي  ب��دب��ي 
بح�ضور   ،2021 ل���ع���ام  الأول  ال�����ض��ن��وي 
واملدراء  امل�ضوؤولني  م��ن   1000 م��ن  اأك��ر 
واملوؤ�ض�ضات  ال�����ض��رك��ات  لأب����رز  التنفيذيني 
وال�ضفر  ال�����ض��ي��اف��ة  ق��ط��اع��ات  يف  ال����رائ����دة 
ملناق�ضة  ال��دول��ة،  يف  وال��ط��ريان  وال�ضياحة 
وت�ضليط  ال�ضياحة،  لقطاع  ال��ع��ام  ال��و���ض��ع 
ال�����ض��وء ع��ل��ى اأدائ������ه ب��ع��د م�����رور ع����ام على 
اإىل  ال��دول��ي��ني  ال����زوار  ا�ضتقبال  ا�ضتئناف 
اإىل  بالإ�ضافة   ،2020 �ضهر يوليو  دبي يف 
مناق�ضة اجلهود احلكومية املبذولة لت�ضريع 
ا�ضتعادة الن�ضاط ال�ضياحي القوي هذا العام 
تاريخيني:  حدثني  �ضي�ضهد  اأن��ه  �ضيما  ول 
 2020 “اإك�ضبو  م��ع��ر���س  تنظيم  اأول��ه��م��ا 
وال��ث��اين اح��ت��ف��الت دول���ة الإم����ارات  دبي”، 

العربية املتحدة بيوبيلها الذهبي.
�ضعادة  برئا�ضة  ُعقد  ال��ذي  الجتماع  وج��اء 
لدائرة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل����ري،  �ضعيد  ه���الل 
“دبي  بدبي  التجاري  والت�ضويق  ال�ضياحة 
ال���دوري���ة  ال���ل���ق���اءات  ���ض��م��ن  لل�ضياحة”، 
�ضركائها،  م����ع  ال�����دائ�����رة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
ي�ضهم  ون��ه��ج  م�ضرتكة  روؤي���ة  �ضمن  للعمل 
الأف�ضل  ك��امل��دي��ن��ة  دب����ي  م��ك��ان��ة  ت��اأك��ي��د  يف 
الآراء  ولتبادل  ال��ع��امل،  يف  والعمل  للعي�س 
والأفكار وال�ضرتاتيجيات للنهو�س بقطاع 

ال�ضياحة.

حول  تف�ضيلياً  عر�ضاً  الجتماع  �ضمل  كما 
احلدث العاملي الأهم على خريطة املعار�س 
مطلع  دب���ي  يف  �ضينطلق  وال����ذي  ال��ع��امل��ي��ة، 
2021 وي�ضتمر حتى نهاية مار�س  اأكتوبر 
ال���روؤى  م�����ض��ارك��ة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة   ،2022
والعاملية،  املحلية  ال��ت��ط��ورات  ح��ول  والآراء 
املوجهة  ال��ت�����ض��وي��ق��ي��ة  احل���م���الت  وك���ذل���ك 
اإىل  والنا�ضئة والهادفة  الرئي�ضية  لالأ�ضواق 
ومف�ضلة  اآم��ن��ة  كوجهة  دب��ي  ���ض��ورة  تعزيز 

للزيارة.
مراعاة  م��ن  اإط���ار  يف  الجتماع  تنظيم  ومت 
جميع الإج���راءات الح��رتازي��ة ب�ضكل كامل 
يف مركز دبي للمعار�س ب�� “اإك�ضبو 2020 
ه���ذا احلدث  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د  دبي” 
ال��ع��امل��ي امل���رت���ق���ب، وك���ذل���ك ل��ل��ت��اأك��ي��د على 

ا�ضتئناف قطاع الفعاليات يف دبي لن�ضاطه.
واأكد �ضعادة هالل �ضعيد املري اأن توجيهات 
وروؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
مّكنت دبي  الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
بكفاءة  “كوفيد-19”  جائحة  اإدارة  م��ن 
التحديات  م��ن  ال��رغ��م  وذل���ك على  ع��ال��ي��ة، 
ال�ضياحة يف  ال��ت��ي واج��ه��ه��ا ق��ط��اع  ال��ك��ب��رية 
ظ���ل ت���داع���ي���ات ه����ذه الأزم�������ة ال���ت���ي طالت 
ال��ع��امل ب��اأ���ض��ره، وق����ال: ت�ضع ح��ك��وم��ة دبي 
�ضحة و�ضالمة املواطنني واملقيمني والزوار 
�ضاهم  ال���ذي  الأم���ر  اأول��وي��ات��ه��ا،  يف مقدمة 
ك���اإح���دى الوجهات  دب���ي  ت��ر���ض��ي��خ م��ك��ان��ة  يف 
كذلك  وع���زز  ال��ع��امل،  يف  الآم��ن��ة  ال�ضياحية 

بعد  النمو، ل�ضيما  لقيادة هذا  من موقعنا 
اأن راأينا كيف متكن “اإك�ضبو 2020 دبي” 
مل�ضتقبل  ليوؤ�ض�س  التحديات  مواجهة  م��ن 

ال�ضياحة والأعمال عاملياً.
واأ����ض���اف : ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا ال��ق��ائ��م��ة على 
واملرونة  ال�ضياحة،  قطاع  يف  النمو  حتفيز 
�ضوق،  كل  ملتغريات  ال�ضريعة  ال�ضتجابة  يف 
���ض��اه��م��ت ب�����ض��ك��ل ف���ّع���ال يف مت��ك��ني دب���ي من 
مواجهة التحديات بكفاءة وتعزيز دورها يف 

قيادة حركة تعايف قطاع ال�ضياحة العاملي.
دب��ي يف  �ضهدته  ال��ذي  التح�ضن  اأن  واأو���ض��ح 
�ضاهم   ،2020 ع���ام  م��ن  ال��ث��اين  ال��ن�����ض��ف 
العامل  خ��الل  ال�ضياحة  ق��ط��اع  ا�ضتقرار  يف 
الالفت  للدعم  انعكا�ضاً  ك��ان  كما  اجل���اري، 
املا�ضية،  الفرتة  ط��وال  �ضركائنا  من  املُقدم 
معرباً عن تقديره لتعاونهم والتزام جميع 
ال�ضركاء يف ا�ضرتاتيجية جتاوز هذه املرحلة 

العاملية باقتدار.
ال�ضياحة  ل�����دائ�����رة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  وق�������ال 
دبي  ت��وا���ض��ل   : ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري  والت�ضويق 
ال�ضركاء،  ج��م��ي��ع  م���ع  امل�����ض��ت��م��ر  ل��ل�����ض��ي��اح��ة 
ومناق�ضة حتديات واآفاق منو القطاع مكننا 
معاً  والعمل  املنا�ضبة  الت�ضورات  و�ضع  من 
ا�ضرتاتيجية  تنفيذ  واأي�ضا  تطويره،  على 
اأق�ضى  لتحقيق  اجل��ائ��ح��ة  بعد  م��ا  مرحلة 
فائدة، كما اأننا نوا�ضل جهودنا لتعزيز ثقة 
 .. م�ضتدام  �ضياحي  قطاع  وبناء  امل�ضافرين 
ويف الوقت الذي ت�ضتعد فيه دبي ل�ضت�ضافة 
مرة  لأول   2020 دب����ي  اإك�����ض��ب��و  م��ع��ر���س 
الذهبي  باليوبيل  والح��ت��ف��ال  املنطقة،  يف 
على  البناء  نوا�ضل  فاإننا  الإم���ارات،  لدولة 
املزيد  حتقيق  اإىل  ونتطلع  احل��ايل  ال��زخ��م 
 2021 م��ن التقدم وال��ن��ج��اح خ��الل ال��ع��ام 

وما بعده.
وتطرق الجتماع املو�ّضع اإىل الدور الريادي 
الذي تلعبه دبي يف تعايف القطاع ال�ضياحي 
اأمام  ال�ضفر  ح��رك��ة  ا�ضتئناف  ب��ع��د  خ��ا���ض��ة 
 ،2020 ي��ول��ي��و   7 يف  ال���دول���ي���ني  ال������زوار 
التي  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�ضياحة  اأداء  ع��ن  ف�ضاًل 
اإذ  ال�ضركاء  من  بدعم  لفتة  نتائج  حققت 
اأظ��ه��رت الإح�����ض��اءات ال�����ض��ادرة ع��ن “دبي 
لل�ضياحة” والتي مت م�ضاركتها مع احل�ضور 
فتح  اإع��ادة  ا�ضرتاتيجية  الجتماع جن��اح  يف 
امل�ضتمرة  ال����زي����ادة  اأدت  ح��ي��ث  الق��ت�����ض��اد، 

الدوليني  ال����زوار  اأع����داد  يف  ���ض��ه��ري  ب�ضكل 
دب��ي من  اإىل متكن  املفتوحة  الأ���ض��واق  م��ن 
زائ��ر دويل  3.7 مليون  اأك��ر من  ا�ضتقبال 
2020 وحتى  ي��ول��ي��و  ال��ف��رتة م��ن  خ���الل 

مايو 2021.
الدوائر  م��ن  لل�ضياحة  دب���ي  ���ض��رك��اء  واأك����د 
دعمهم  اخل����ا�����س  وال����ق����ط����اع  احل���ك���وم���ي���ة 
التي  ال�ضاملة  لال�ضرتاتيجية  وتقديرهم 
اأ�ضهمت  مت تبنيها ملكافحة اجلائحة، والتي 
ب�����ض��ك��ل ك��ب��ري يف اإع������ادة ف��ت��ح امل��دي��ن��ة اأم����ام 
 ..  2020 يوليو  يف  ال��دول��ي��ني  امل�ضافرين 
كما اأ�ضادوا بالدور الإيجابي الذي تلعبه دبي 
املطروح  التحدي  مع  التعامل  يف  لل�ضياحة 
كوفيد-19  اأزم��ة  بداية  منذ  القطاع  على 
مبوا�ضلة  ال��ت��زام��ه��م  م���وؤك���دي���ن  ال��ع��امل��ي��ة، 
ي�ضهده قطاع  ال��ذي  النتعا�س  دعم مرحلة 

ال�ضياحة.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ع��دن��ان ك��اظ��م، الرئي�س 
طريان  يف  ال��ت��ج��اري��ة  للعمليات  التنفيذي 
الأرق���ام  اأثبتنا م��ن خ��الل  : لقد  الإم����ارات 
م�ضتوى  على  دبي  حققتها  التي  الإيجابية 
اأبوابها  فتحت  اأن  منذ  ال��دول��ي��ني  ال�ضياح 
ال�ضفر  اأن  والعمل،  ال�ضياحة  بغر�س  للزوار 
باأمان  ي��ت��ّم��ا  اأن  وال�����ض��ي��اح��ة مي��ك��ن  اجل����وي 
من خ��الل ال��ت��زام ال��ربوت��وك��ولت ال�ضحية 
وال��رتك��ي��ز ال�����ض��ام��ل ع��ل��ى ت��داب��ري وا�ضحة 
ومت�ضقة، والأهم من ذلك حتقيق النجاح يف 

حمالت التطعيم.
ب���دورن���ا يف دعم  ن��ف��خ��ر  واأ�����ض����اف ك���اظ���م : 

وبالتعاون  اجل��وي،  ال�ضفر  حركة  ا�ضتئناف 
والت�ضويق  ال�����ض��ي��اح��ة  دائ�����رة  م���ع  ال��وث��ي��ق 
ال�ضحة  ت���داب���ري  ب�������ض���اأن  ب���دب���ي  ال���ت���ج���اري 
ال���زوار  رف��اه��ي��ة  ع��ل��ى  وال�����ض��الم��ة للحفاظ 
اإعادة  يف  جنحت  امل�ضرتكة  اجل��ه��ود  ه��ذه   ..
�ضبكتنا،  عرب  والتدريجي  الآم��ن  الت�ضغيل 
وجهة   115 م��ن  اأك��ر  حالياً  تغطي  التي 
دبي  م����ع  ال����ع����امل  دول  خم���ت���ل���ف  وت����رب����ط 
املدينة  اإىل  زائر  وعربها، يف جذب مليوين 
على منت رح��الت ط��ريان الإم���ارات منذ 7 
يوليو 2020، كما منت احلجوزات بن�ضبة 
تزيد على %30 مقارنة بالفرتة ذاتها من 

ال�ضنة املا�ضية ..
ون���ح���ن ن���وا����ض���ل ال���ع���م���ل ل����ض���ت���ع���ادة ثقة 
دب��ي يف قمة  ب��ق��اء  م��ن  وال��ت��اأك��د  امل�ضافرين 
عطالتهم  ي��ح��ج��زون  ع��ن��دم��ا  اهتماماتهم 
التي طال انتظارها. ومع بدء التعايف، فاإن 
لدينا الكثري لنتطلع اإليه مع افتتاح اإك�ضبو 
2020 دبي يف غ�ضون ب�ضعة اأ�ضهر، ونحن 
ال�ضحيح،  الجت����اه  يف  ن�ضري  اأن��ن��ا  واث��ق��ون 
و�ضوف من�ضي ُقدماً يف جهودنا مع �ضركائنا 

ال�ضرتاتيجيني.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  غ��ري��ف��ي��ث،  ب���ول  وق����ال 
مل��ط��ارات دب��ي : رغ��م ك��ل ال��ت��ح��دي��ات خالل 
الأوقات  اأك��ر  وه��ي  املا�ضية،  �ضهراً  ال�15 
الدويل،  اجل��وي  ال�ضفر  تاريخ  يف  ا�ضطراًبا 
وا�ضلنا امل�ضي قدماً حتى ا�ضتئناف العمليات 
العادية يف مطار دبي الدويل /DXB/ يف 7 

يوليو من العام املا�ضي .
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املال والأعمال

�سر�كة بني م�سرف �لإمار�ت 
للتنمية وبنك �مل�سرق 

•• اأبوظبي-وام

وّقع م�ضرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع بنك امل�ضرق، للتعاون يف 
ال�ضغرية  للم�ضاريع  امل�ضرتك  والإق��را���س  القرو�س  �ضمان  برامج  توفري 
وامل��ت��و���ض��ط��ة يف الم������ارات. ومب��وج��ب امل���ذك���رة ���ض��ي��ق��دم م�����ض��رف الإم�����ارات 
امل�ضرق  بنك  لعمالء  م�ضرتك  اإقرا�س  وبرامج  ائتمانية  �ضمانات  للتنمية 
بالأعمال،  املتعلقة  النفقات  لدعم  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  ال�ضركات  م��ن 
الأعمال  وتو�ضيع  العمل،  اأم��اك��ن  وب��ن��اء  والتجهيزات،  امل��ع��دات  ���ض��راء  مثل 
التجارية، و�ضراء املخزون، والإم��دادات واملواد اخلام، وكذلك الحتياجات 
اإط��ار هذا  الإي��ج��ارات. ويف  اأو  الرواتب  العامة للمدفوعات مثل  التمويلية 
بالإ�ضافة  الراأ�ضمالية  النفقات  من  مزيجاً  امل�ضرق  بنك  �ضيقدم  املخطط، 
اإىل ت�ضهيالت راأ�س املال العامل ت�ضل اإىل 10 ماليني درهم للعمالء من 
ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة، و�ضيكون %50 من الت�ضهيالت ب�ضمان اأو 
اإقرا�س م�ضرتك من م�ضرف الإمارات للتنمية. بالإ�ضافة اإىل ذلك، يهدف 
الربنامج كذلك اإىل دعم مواطني الدولة الراغبني باحل�ضول على متويل 
لتاأ�ضي�س �ضركاتهم النا�ضئة وتطوير اأعمالها عرب تقدمي ت�ضهيالت متويلية 
اأو  اإما ب�ضمان  %60 من هذا املبلغ  ت�ضل اإىل مليون درهم، بحيث يكون 
اإقرا�س م�ضرتك من م�ضرف الإمارات للتنمية. وّقع املذكرة اأحمد حممد 
العال،  واأحمد عبد  للتنمية،  الإم��ارات  التنفيذي مل�ضرف  الرئي�س  النقبي، 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك امل�ضرق. وتعليقاً على هذه ال�ضراكة، قال 
اأحمد حممد النقبي اإن ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة تعد ع�ضب القت�ضاد 
الإماراتي، ولطاملا اأكدت حكومة دولة الإمارات على اأهمية تطوير منظومة 
ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة وتعزيز م�ضاركتها يف الناجت املحلي الإجمايل 
ت�ضهيل  على  امل�ضرق  بنك  مع  �ضراكتنا  و�ضت�ضاعد   ، للدولة  النفطي  غري 
امل�ضرتك  والإق��را���س  التمويل  �ضمان  خيارات  خ��الل  من  التمويل  عملية 
، وتاأتي هذه اخلطوة  واإتاحة مزيد من املرونة الت�ضغيلية لتلك ال�ضركات 
يف اإطار ال�ضرتاتيجية التي اأعلن عنها م�ضرف الإم��ارات للتنمية موؤخراً 
بهدف متكني التنوع القت�ضادي يف الدولة وتوفري الدعم املايل لل�ضركات 
الأولوية.  من جانبه،  ذات  القطاعات  التي تعمل يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
قال اأحمد عبد العال، الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك امل�ضرق اإن ال�ضركات 
ال�ضغرية واملتو�ضطة متثل اأكر من %94 من ال�ضركات يف دولة الإمارات، 
بالدولة،  اخلا�س  القطاع  يف  العاملة  القوى  من   86% ح��وايل  وتوظف 
ي�ضر  لذلك  النفطي  غري  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  من   52% ب�  وت�ضهم 
بنك امل�ضرق اأن يتعاون مع م�ضرف الإم��ارات للتنمية يف هذه املبادرة التي 
للح�ضول  اأف�ضل  بفر�س  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات  تزويد  �ضت�ضمن 

على التمويل لتلبية احتياجات عملياتها .

�سناعة �لفخار تنتع�ض يف �سوريا 
و�سط �لأزمة �لقت�سادية 

•• دم�شق-رويرتز

دم�ضق،  يف  الفخار  ل�ضناعة  ور�ضة  �ضاحب  وهو  علي،  نبيل  ال�ضوري  يقول 
اإن �ضناعة الفخار يف �ضوريا تنتع�س واإن مبيعاته ت�ضهد اإقبال اأكر و�ضط 

الأزمة القت�ضادية يف البالد.
ولأن اأدوات املطبخ امل�ضنوعة من الفخار ُتباع باأ�ضعار اأرخ�س من مثيالتها 
الذين  ال�ضوريني  بني  اأكر  تنت�ضر  فاإنها  املعدن،  اأو  الزجاج  امل�ضنوعة من 
اأمام  ال�ضورية  اللرية  �ضرف  �ضعر  تراجع  مع  ال�ضرائية  قدرتهم  تقل�ضت 
الدولر. ورغم ذلك فقد تراجع عدد الور�س التي تعمل يف ت�ضنيع الفخار 
الور�س  تلك  بع�س  اأ�ضحاب  ه��روب  2011 مع  ع��ام  احل��رب  منذ تفجرت 

للخارج اأو اإغالقها.
ويعتقد نبيل علي اأن �ضرب املاء من اإناء فخاري، م�ضنوع من الطني، اأفيد 

لل�ضحة من �ضربه من اآنية م�ضنوعة من مواد اأخرى ُم�ضنعة.
وقال “بالن�ضبة ملادة الفخار، هو �ضحي مية مية، لكونه اإنهم اكت�ضفوا اإنه 
اأح�ضن من الألومني )الأملونيوم( اأو ال�ضتانل�س �ضتيل فيه مواد �ضرطانية«.

وفيما يتعلق بال�ضناعة قال علي “هي مربحة لأنها هي مادة... من الرتابة 
بت�ضتغلي جرات.. مثل الدهب يعني، م�ضلحة وحرفة قدمية ما فيه منها. 
هال بي�ضجعوا كتري احتاد احلرفيني، وزارة ال�ضياحة بتحاول اإنه ي�ضجعوا 

امل�ضلحة هاي«.
الإيد  “هو يعني )الفخار( �ضار مبتناول  اأحمد  زبون يدعى حممد  وقال 
واأرخ�س من غريه، مثل القزاز )الزجاج( والألومنيا وال�ضتانل�س، واإنه غري 
كمان هيك اإنه مفيد للمي اللي يف الفخار بتعطي مغن�ضيوم و�ضغالت يعني 
اأح�ضن من اللي بال�ضوق«. وكان الفخار، الذي يعود تاريخه لآلف ال�ضنني، 
اأ�ضا�ضي يف �ضناعة ال�ضياحة ب�ضوريا قبل اندلع احلرب يف  ي�ضتخدم ب�ضكل 

.2011

�قت�سادية �ل�سارقة ت�سدر تقريرها �ل�سنوي .. وتوؤكد :
 جنحنا يف �خلروج من عام 2020 باأد�ء �قت�سادي متو�زن وم�ستد�م

•• ال�شارقة- وام:

ال�ضارقة  الق��ت�����ض��ادي��ة يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ����رة  اأ����ض���درت 
ت�ضمن  ال��ذي   2020 لعام  ال�ضنوي  تقريرها  اأم�س 
القطاعات  �ضهدتها  التي  والأح���داث  التطورات  اأه��م 
الق��ت�����ض��ادي��ة والإج������راءات واجل��ه��ود ال��ت��ي اتخذتها 
الدائرة يف كافة القطاعات والأن�ضطة وذلك لتقدمي 
اأداة �ضاملة للمتعاملني يف القطاعات القت�ضادية يف 
الإمارة وتعريفهم باأهم النتائج التي حّققتها تاأكيداً 
اإمارة  جلعل  روؤي��ت��ه��ا  حتقيق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  جلهودها 
ال�ضارقة الوجهة القت�ضادية الأوىل حمليا واإقليميا 

يف البتكار والثقة وال�ضعادة.
اأداء  عن  �ضاملة  �ضورة  توفري  اإىل  التقرير  ويهدف 
القطاعات ال�ضناعية والقت�ضادية من خالل حتليل 
والت�ضغيلية  القت�ضادية  امل��وؤ���ض��رات  اأداء  اأوج��ه  كافة 
املختلفة التي توؤثر على اأداء القطاع يف اإمارة ال�ضارقة 
الإ�ضدار  ي��ع��د  ف��ي��م��ا  امل�ضتقبلية  اجت��اه��ات��ه  وحت����دد 
احلايل دليل على منهجية التخطيط الإ�ضرتاتيجي 
ال�ضارقة  يف  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تتبناها  التي 
من  املزيد  حتقيق  اإىل  و���ض��وًل  ال�ضابقة  ال�ضنوات  يف 
ال�ضاملة  التنمية  م�����ض��رية  تن�ضدها  ال��ت��ي  الأه�����داف 

وامل�ضتدامة على ال�ضعيدين املحلي والحتادي.
واأك����د ���ض��ع��ادة ���ض��ل��ط��ان ع��ب��داهلل ب��ن ه���ده ال�ضويدي 

هذه  اأن  بال�ضارقة  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 
اجل���ه���ود ت��ه��دف ل��ت��ع��زي��ز م�����ض��رية ال��ن��م��و والإزده������ار 
العاملية  الإقت�ضادية  التطورات  ومواكبة  الإقت�ضادي 
وتعزيز امل�ضرية التنموية لالإمارة مبا يرتجم الروؤية 
حتقيق  نحو  ال��رام��ي��ة  احلكيمة  لقيادتها  ال�����ض��دي��دة 
ال��ت��ن��وع الإق��ت�����ض��ادي وت��ع��زي��ز دور ال��ق��ط��اع��ات غري 
يف  لالإ�ضتثمار  جاذبة  اأعمال  بيئة  وتطوير  النفطية 
اإم��ارة ال�ضارقة جنحت يف اخلروج  اإن  الإم���ارة. وق��ال 
وم�ضتدام  م��ت��وازن  اإقت�ضادي  ب���اأداء   2020 ع��ام  من 
ح��ي��ث ق��دم��ت ال�����ض��ارق��ة حم���ف���زات اإق��ت�����ض��ادي��ة على 
مرحلتني و�ضلت يف جمموعها اإىل نحو املليار درهم 
خمتلف  يف  التنمية  اإ�ضتمرارية  لتعزيز  حم��اول��ة  يف 
التاأثريات الإقت�ضادية  املجالت والتخفيف من حدة 
والإج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ���ض��ه��ده��ا ال��ع��امل خ���الل الفرتة 
الإقت�ضادية  القطاعات  متانة  م��ن  ع��زز  م��ا  املا�ضية 
العمل  يف  م�ضتمرة  ال��دائ��رة  اأن  واأو���ض��ح  وال�ضناعية. 
ولي�س  التنموية  وامل��ح��اور  القطاعات  م��ن  ع��دد  على 
ف��ق��ط الأن�������ض���ط���ة الإق���ت�������ض���ادي���ة و ذل����ك م���ن خالل 
التطوير امل�ضتمر لبيئة الأعمال عرب عمليات التوفيق 
الذكي  امل�ضتثمر  تقنيات  واإ���ض��ت��خ��دام  الأع���م���ال  ب��ني 
والإعتماد على بطاقات ال�ضركاء املتميزين واإ�ضتخدام 
احلكومية  امل�����ض��رع��ات  وتطبيق  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
والذي  الأعمال  اإ�ضتمرارية  لإدارة  اجلودة  وموا�ضلة 

ي�ضمن جودة اأداء اخلدمات الرقمية يف بيئة الأعمال 
وال��ت��ط��ور يف جم����الت راأ������س امل����ال ال��ب�����ض��ري يف بناء 
القدرات الإبتكارية والإ�ضتثمار يف القدرات املواطنة يف 
اجلامعات. من جانبها قالت نورة يو�ضف بن �ضندل 
الإقت�ضادية  التخطيط والدرا�ضات  اإدارة  نائب مدير 
حدثاً  يعترب  ال�ضنوي  التقرير  اإ���ض��دار  اإن  ب��ال��دائ��رة 
الإمارة  ت�ضهدها  التي  النه�ضة  يواكب  مهما  �ضنويا 
وال����ت����ي ت��ت��ط��ل��ب ت����واف����ر ال���ب���ي���ان���ات والإح���������ض����اءات 
والتحليالت للم�ضتثمرين و�ضناع القرار حيث ير�ضد 
التقرير اأهم املوؤ�ضرات الإقت�ضادية يف اإمارة ال�ضارقة 
بهدف توثيق التطورات والروؤى الإقت�ضادية لالإمارة 
وهذا بدوره ي�ضهل على خمتلف اجلهات الإطالع على 
اآفاق وم�ضتقبل التطور  اإ�ضتنباط  التقرير ال�ضنوي و 
يف اإمارة ال�ضارقة ويوثق امل�ضرية الإقت�ضادية لالإمارة 
عرب ر�ضد وت�ضجيل كافة التطورات واملتغريات التي 
والقطاعات  الأن�ضطة  م�ضتوى  على  �ضنوياً  تتحقق 
املختلفة ويعك�س اجلهود املبذولة لالإرتقاء بالتنمية 
�ضاحب  بتوجيهات  اإقتداًء  والإجتماعية  الإقت�ضادية 
القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة يف تبني ال�ضيا�ضات 
الإقت�ضادية الداعمة للنمو الإقت�ضادي واملرتكزة على 
جانب  اإىل  امل�ضتدامة  التنمية  وحتقيق  الإن�ضان  بناء 
اإيجاد املناخ املالئم لتفعيل الإ�ضتثمارات يف القطاعات 

اأن  اإىل  م�����ض��رية   .. املختلفة  واخل��دم��ي��ة  الإن��ت��اج��ي��ة 
خطوات  خطت  ال�ضارقة  اأن  يوؤكد  ال�ضنوي  التقرير 
م�ضتواً  وحققت  الإقت�ضادي  التنوع  جم��ال  يف  كبرية 
رفيعاً من التطور والتقدم يف ظل قيادة حكيمة ت�ضعى 
اأف�ضل  لتحقيق  املتاحة  وامل��وارد  الطاقات  لإ�ضتخدام 

الإجنازات.
التخطيط  ق�ضم  رئي�س  نائب  النعيمي  �ضما  واأك���دت 
التقرير  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  م�����ض��روع  م��دي��ر  الإق��ت�����ض��ادي 
املحلي  الإقت�ضاد  لتتبع  كافيًة  م�ضاحًة  اأفرد  ال�ضنوي 
ب�ضفة عامة وللموؤ�ضرات الإقت�ضادية لإمارة ال�ضارقة 
ال�ضنوي  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  اإىل  ..م�����ض��رية  خ��ا���س  ب�ضكل 
ال��ع��ا���ض��ر ال�����ذي ح��م��ل ع���ن���وان الإ����ض���ت���دام���ة يف زمن 
كافة  تغطي  رئي�ضية  حم��اور  �ضبعة  ي�ضم  التحديات 
بها  وتعنى  وتعمل  ال��دائ��رة  تتبناها  ال��ت��ي  اجل��وان��ب 
العمل يف  اإ�ضتمرارية  بعنوان  الأول  املحور  حيث جاء 
تخطيط  بعنوان  الثاين  املحور  وج��اء  اجلائحة  زمن 
الثالث  املحور  حتدث  و  وم�ضتدام  م�ضتمر  اإقت�ضادي 
عن التخطيط الإ�ضرتاتيجي وجودة الأداء فيما جاء 
الرقمنة  اإ�ضتثنائي يف  اأداء  على  ليوؤكد  الرابع  املحور 
حقوق  دع��م  ج��اء  اخلام�س  املحور  ويف  والتكنولوجيا 
ال�ضاد�س  امل��ح��ور  وت��ن��اول  م��ع��اً  وامل�ضتثمر  امل�ضتهلك 
ال�ضراكات الإ�ضرتاتيجية الرا�ضخة و�ضول اإىل املحور 

ال�ضابع والذي حمل عنوان كوادر مهنية طموحة.

�لحتاد �لأوروبي يتوقع �نتعا�سا �قت�ساديا �أ�سرع �لعام �جلاري 

�أ�سهم �أوروبا تنتع�ض مع �سعود �سركات �لتعدين و�ل�سيار�ت 

•• بروك�شل-وام

يتو�ضع  اأن  الأوروبية  املفو�ضية  توقعت 
القت�ضاد يف الحتاد الأوروبي ومنطقة 
و  العام  ه��ذا  باملئة   4.8 بن�ضبة  اليورو 

4.5 يف عام 2022.
يف  الأوروب���ي  التنفيذي  اجلهاز  وتوقع 
بروك�ضل اأن ينتع�س القت�ضاد الأوروبي 
ب�ضكل اأ�ضرع مما كان ينظر له يف ال�ضابق 
الأول  الربع  الن�ضاط يف  ، حيث جت��اوز 
يف العام التوقعات واأدى حت�ضن الو�ضع 
لقيود  اأ����ض���رع  ت��خ��ف��ي��ف  اإىل  ال�����ض��ح��ي 

مكافحة اجلائحة يف الربع الثاين،.
و من املتوقع كذلك اأن يكون ال�ضتهالك 
وال�ضتثمار املحركني الرئي�ضيني للنمو 

مدعومني بالتوظيف الذي من املتوقع 
اأن يتحرك جنًبا اإىل جنب مع الن�ضاط 

القت�ضادي .
حت�ضن  اإن  الأوروب��ي��ة  املفو�ضية  وتقول 
حمالت  وا�ضتمرار  ال�ضحية  الأو���ض��اع 
التطعيم �ضد كوفيد 19 عنا�ضر هامة 
يف امل�ضاعدة على النتعا�س القت�ضادي 
ال�ضركاء  امل�����ض��ج��ل  ال��ق��وي  ال��ن��م��و  واإن 
ال����ت����ج����اري����ني ال���رئ���ي�������ض���ي���ني ل���الحت���اد 
ال�ضلع يف  ���ض��ادرات  �ضي�ضاعد  الأوروب���ي 

الحتاد الأوروبي ..
�ضادرات  ت��ع��اين  اأن  امل��ق��رر  م��ن  بينما   
اخل���دم���ات م���ن ال��ق��ي��ود امل��ت��ب��ق��ي��ة على 

ال�ضياحة الدولية..
مرفق  ي�ضاهم  اأن  املفو�ضية  وت��وق��ع��ت 

التعايف والقدرة الأوروبي على ال�ضمود 
ب�ضكل كبري يف النمو.

الروة  اإج��م��ايل  يبلغ  اأن  املتوقع  وم��ن 
ال���رد ال�ضريع  ي��ول��ده��ا ���ض��ن��دوق  ال��ت��ي 
خ���الل اأف����ق ال��ت��وق��ع��ات م���ا ي��ق��رب من 
1.2باملئة من الناجت املحلي الإجمايل 
لعام  الأوروب���������ي  ل���الحت���اد  احل��ق��ي��ق��ي 

.2019
النمو  لدافع  املتوقع  احلجم  ي��زال  ول 
التوقعات  ع����ن  ت���ق���ري���ًب���ا  ت��غ��ي��ري  دون 
ال�ضابقة ، حيث توؤكد املعلومات الواردة 
م��ن خ��ط��ط ال��ت��ع��ايف وامل���رون���ة املقدمة 
نطاق  على  الأخ��رية  الأ�ضهر  ر�ضمًيا يف 
وا����ض���ع ال��ت��ق��ي��ي��م ال����ذي مت اإج�������راوؤه يف 

الربيع املا�ضي.

•• عوا�شم-رويرتز

ربحت الأ�ضهم الأوروبية الأربعاء مع انتعا�س 
التعدين  مثل  لالقت�ضاد  ح�ضا�ضة  قطاعات 
و�ضناعة ال�����ض��ي��ارات م��ن ت��راج��ع��ات ح���ادة يف 

عائدات  ل��ه��ب��وط  نتيجة  ال�����ض��اب��ق��ة  اجل��ل�����ض��ة 
ال�ضندات.

لالأ�ضهم   600 ���ض��ت��وك�����س  امل����وؤ�����ض����ر  وزاد 
الأوروبية 0.5 باملئة بحلول ال�ضاعة 0716 
|توقف  الأول  واأم�������س  ج��ري��ن��ت�����س.  ب��ت��وق��ي��ت 

املوؤ�ضر على  �ضهده  ال��ذي  ال�ضعودي  الجت��اه 
هبوط  عقب  متتالية  جل�ضات  ث��الث  م���دار 
حاد لعائدات ال�ضندات الأمريكية ويف منطقة 
اليورو نتيجة خماوف حيال تعايف القت�ضاد 

العاملي.
و���ض��ع��دت اأ���ض��ه��م ���ض��رك��ات ال��ت��ع��دي��ن والنفط 
والغاز و�ضناعة ال�ضيارات، التي حتملت عبء 
باملئة  واح��د  بني  مبا  بالأم�س،  البيع  موجة 

و1.3 باملئة.
رويال  العمالقة  النفط  �ضركة  اأ�ضهم  وزاد 
باملئة   2.7 بريطانيا  يف  املدرجة  �ضل  دات�س 
بعدما اأعلنت اأنها �ضرتفع عائدات امل�ضاهمني 

من خالل اإعادة �ضراء اأ�ضهم اأو توزيعات.
�ضاب  الأملانية  الربجميات  �ضركة  �ضهم  وزاد 
2.7 باملئة اأي�ضا، وعزا متعاملون ذلك لرفع 

بنك اأوف اأمريكا تو�ضيته لل�ضهم اإىل �ضراء.
ويرتقب امل�ضتثمرون �ضدور حم�ضر اجتماع 
الحتياطي  مب��ج��ل�����س  ال�������ض���ي���ا����ض���ات  جل���ن���ة 
الحت����ادي ال��ي��وم وال���ذي يلقي ال�����ض��وء على 

خطته لتقلي�س م�ضرتيات الأ�ضول

مبادرة »حو�ر �سباب �مل�سرف �ملركزي« 
حتفز �ل�سباب على تبني �لبتكار�ت �ملالية 

•• اأبوظبي-وام

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل خ��ال��د حم��م��د بالعمى حم��اف��ظ م�����ض��رف الإم����ارات 
العربية املتحدة املركزي، الن�ضخة الثانية من مبادرة “حوار �ضباب 
وحتفيزهم  ال�ضباب  متكني  ت�ضتهدف  ال��ت��ي  املركزي”،  امل�����ض��رف 
اأهداف  لتحقيق  وتوظيفها  والتكنولوجيا،  الب��ت��ك��ار  تبني  على 

ا�ضرتاتيجية الدولة للخم�ضني عاماً املقبلة.
عمر  مل��ع��ايل  كلمة  ال�����ض��ب��اب  ح���وار  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  الن�ضخة  ت�ضمنت 
ل��ل��ذك��اء ال���ض��ط��ن��اع��ي والقت�ضاد  ال��ع��ل��م��اء، وزي����ر دول����ة  ���ض��ل��ط��ان 
الرقمي وتطبيقات العمل عن ُبعد، حتدث فيها عن اأهمية الذكاء 

ال�ضطناعي يف تقدم اقت�ضاد الدولة.
و�ضارك يف جل�ضات النقا�س كبار موظفي امل�ضرف املركزي واجلهات 
العاملي ومركز  اأبوظبي  �ضوق  الدولة، مثل  الأخ��رى يف  التنظيمية 
دبي املايل العاملي ومركز دبي للبلوك ت�ضني. كما ناق�س املتحدثون 
مثل  وامل�����ض��ريف،  امل���ايل  القطاع  ت�ضكيل  يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  التوجهات 
البلوك  وتقنيات  التنظيمية،  والتكنولوجيا  املالية،  التكنولوجيا 
ت�����ض��ني، وك��ي��ف��ي��ة م�����ض��اه��م��ة ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ات يف حت��ق��ي��ق الأه�����داف 
اأن  �ضاأنه  من  ال��ذي  الأم��ر  املقبلة،  عاماً  للخم�ضني  ال�ضرتاتيجية 

يري فكر ال�ضباب ويعدهم لقيادة القطاع يف امل�ضتقبل.

•• اأبوظبي-وام

ال��ب��ن��وك يف  اأ���ض��درت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ض��ن��دات  بلغت قيمة 
 2020 17.3 مليار دره��م خالل العام  الإم��ارات 
ل��ي��وؤ���ض��ر ع��ل��ى حم��اف��ظ��ة ه���ذه ال��ب��ن��وك ع��ل��ى فر�س 
اأ�ضواق راأ�س املال وفقا مل�ضرف  و�ضولها القوي اىل 
الأكر  الإم��ارات��ي  ال�ضوق  ويعد  املركزي.  الإم���ارات 
ن�ضاطا يف هذا النوع من الإ�ضدارات ب�ضكل عام على 
م�ضتوى منطقة اخلليج ،حيث ا�ضتحوذ على 37% 
من اجمايل ال�ضندات امل�ضدرة خالل العام 2020 
وذلك بح�ضب تقرير �ضدر يف وقت �ضابق عن املركز 
امل���ايل ال��ك��وي��ت��ي . وت��ظ��ه��ر ال��ب��ي��ان��ات ال�����ض��ادرة عن 
م�ضرف المارات املركزي اأن العديد من البنوك يف 
ا�ضتحقاق متو�ضطة  باآجال  �ضندات  اأ�ضدرت  الدولة 

،م�ضتفيدة  املا�ضي  العام  خ��الل  الج��ل  طويلة  اإىل 
التمويل  و���ض��روط  املنخف�ضة  ال��ف��ائ��دة  اأ���ض��ع��ار  م��ن 
راأ�س  �ضوق  لتمويل  ال�ضتحقاق  و�ضجل   . اجل��اذب��ة 
 2020 ال��ع��ام  %10.1 خ��الل  بن�ضبة  امل��ال من��وا 
اإ�ضدارات  اج��م��ايل  ا�ضتحقاق  اأج��ل  متو�ضط  .وب��ل��غ 
 36 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  اإىل  امل�ضرفية  ال��دي��ن  ���ض��ن��دات 
�ضهرا مما �ضاهم يف احلد من خماطر جتدد الديون 
الجمالية وحت�ضن هيكل التمويل يف بنوك الدولة 
. وكانت ن�ضبة كبرية من اإ�ضدارات ال�ضندات مقومه 
من   94.5% نحو  و�ضكلت  الأم��ري��ك��ي  ب��ال��دولر 

حمفظة الديون .
يف  ال�ضندات  �ضوق  يف  النمو  ا�ضتمرار  املتوقع  وم��ن 
دولة المارات خالل العام اجلاري خا�ضة مع بقاء 

ن�ضب الفائدة عند م�ضتويات مغرية .

مليار درهم قيمة �سند�ت   17.3
�لبنوك يف �لإمار�ت خالل 2020  •• دبي-وام

بلغت الت�ضرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك 
بدبي اأم�س الأربعاء اأكر من 720 مليون درهم.

بقيمة  م��ب��اي��ع��ات   203 ت�����ض��ج��ي��ل  ال����دائ����رة  و���ض��ه��دت 
لالأرا�ضي  مبايعات   7 منها  دره��م  مليون   462.24
لل�ضقق  مبايعة  و196  دره��م  مليون   110.1 بقيمة 

والفلل بقيمة 352.14 مليون درهم . 
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة 86 مليون درهم 
يف منطقة حدائق ال�ضيخ حممد بن را�ضد تليها مبايعة 
ال�ضيخ  ح��دائ��ق  منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   16 بقيمة 
حممد بن را�ضد تليها مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم 

يف منطقة ند ال�ضبا الثالثة.
را�ضد  ب��ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د  وت�����ض��درت منطقة ح��دائ��ق 
مبايعتني  �ضجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق 
احلبية  منطقة  وت��ل��ت��ه��ا  دره����م  م��ل��ي��ون   102 بقيمة 
درهم  م��ل��ي��وين  بقيمة  م��ب��اي��ع��ة  بت�ضجيلها  ال�����ض��اد���ض��ة 

وثالثة يف اليفرة 3 بت�ضجيلها مبايعة بقيمة 869 األف 
درهم.  وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�ضقق والفلل جاءت 
مبايعة بقيمة 21 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا 
كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم يف 
منطقة نخلة جمريا واأخريا مبايعة بقيمة 13 مليون 
دره����م يف م��ن��ط��ق��ة ن��خ��ل��ة ج���م���ريا. وت�����ض��درت منطقة 
املركا�س املناطق من حيث عدد مبايعات ال�ضقق والفلل 
30 مليون درهم وتلتها  29 مبايعة بقيمة  اإذ �ضجلت 
منطقة مر�ضى دبي بت�ضجيلها 21 مبايعة بقيمة 37 
مليون درهم وثالثة يف الثنية اخلام�ضة بت�ضجيلها 18 

مبايعة بقيمة 25 مليون درهم. 
و�ضجلت الرهون قيمة قدرها 217.08 مليون درهم 
مليون   124.65 بقيمة  ل��الأرا���ض��ي  ره��ن��ا   12 منها 
درهم و53 رهنا للفلل وال�ضقق بقيمة 92.43 مليون 
درهم وكان اأهمها مبنطقة معي�ضم الأول بقيمة 112 
مليون درهم واأخرى يف منطقة مر�ضى دبي بقيمة 12 

مليون درهم.

مليون درهم ت�سرفات عقار�ت دبي   720
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العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000734 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / عمار مزمل جاويد طارق جاويد مزمل جاويد طارق جاويد  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/6/23 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
الفا  املدعية مبلغا قدره )خم�ضة وثالثون  بان يوؤدي لل�ضركة  املدعي عليه  بالزام  قررت املحكمة :- 
و�ضتمائة و�ضتة ع�ضر درهما( على النحو املبني باأ�ضباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية بواقع 
5% بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والزمته بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / اأحمد حمم�د حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000745 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / علي ح�ضن �ضعيد �ضامل الر�ضيدي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/14 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
الفا  وع�ضرون  )�ضبعة  قدره  مبلغا  املدعية  لل�ضركة  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   -: املحكمة  قررت 
وت�ضعمائة وثمانية درهما( على النحو املبني باأ�ضباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية بواقع 
درهما  الف  وامل�ضاريف ومببلغ  بالر�ضوم  والزمته  ال�ضداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  5% بدءا من 

ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / اأحمد حمم�د حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000748 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / كا�ضف اأحمد اأفتاب اأحمد  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/14 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
قررت املحكمة :- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي لل�ضركة املدعية مبلغا قدره )ثمانية وع�ضرون الفا 
بواقع  القانونية  الفائدة  القرار ف�ضال عن  باأ�ضباب هذا  املبني  النحو  على  درهما(  واربعون  ومائتي 
درهما  الف  وامل�ضاريف ومببلغ  بالر�ضوم  والزمته  ال�ضداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  5% بدءا من 

ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / اأحمد حمم�د حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0001215 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / ف�ضيح الرحمن خان  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/26 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
قررت املحكمة :- 

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )41427.48( وفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ 
، والزمته الر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة  ال�ضداد  2021/3/29 وحتى متام  املطالبة احلا�ضل يف 

درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / خالد �سهري ربيع 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000744 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / اإياد اأحمد خليلي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/3/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
قررت املحكمة :- 

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )63.23215( وفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ 
، والزمته الر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة  ال�ضداد  2021/2/25 وحتى متام  املطالبة احلا�ضل يف 

درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / خالد �سهري ربيع 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000747 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / فينود كومار ريجوري ا�ضوك ريجوري  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/3/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
قررت املحكمة :- 

تاريخ  5% من  قدرها  قانونية  وفائدة   )28589( مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
، والزمته الر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة  ال�ضداد  2021/2/25 وحتى متام  املطالبة احلا�ضل يف 

درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / خالد �سهري ربيع 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000741 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / خالد حممود خادم ح�ضني  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/3/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
قررت املحكمة :- 

تاريخ  5% من  قدرها  قانونية  وفائدة   )21914( مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
، والزمته الر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة  ال�ضداد  2021/2/25 وحتى متام  املطالبة احلا�ضل يف 

درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / خالد �سهري ربيع 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000738 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / اأحمد مراد ح�ضن طاهر البلو�ضي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/3/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
قررت املحكمة :- 

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )32628.95( وفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ 
، والزمته الر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة  ال�ضداد  2021/2/25 وحتى متام  املطالبة احلا�ضل يف 

درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / خالد �سهري ربيع 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000735 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / اخيال دوكول  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/3/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
قررت املحكمة :- 

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )35561.24( وفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ 
، والزمته الر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة  ال�ضداد  2021/2/25 وحتى متام  املطالبة احلا�ضل يف 

درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / خالد �سهري ربيع 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000750 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / حممد فرحد غوثي حممد م�ضباح الدين غوثي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/3/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
قررت املحكمة :- 

تاريخ  5% من  قدرها  قانونية  وفائدة   )34319( مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
، والزمته الر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة  ال�ضداد  2021/2/25 وحتى متام  املطالبة احلا�ضل يف 

درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / خالد �سهري ربيع 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0001212 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / راجو براهما داندي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/26 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
قررت املحكمة :- 

 %5 قدرها  قانونية  وفائدة   )24.43135( قدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
وامل�ضاريف  الر�ضوم  والزمته   ، ال�ضداد  متام  وحتى   2021/3/29 يف  احلا�ضل  املطالبة  تاريخ  من 

وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / خالد �سهري ربيع 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0001210 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / اميان النعيمي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/5/19 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
الفا  واربعون  املدعية مبلغا قدره )ثمانية  لل�ضركة  يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام   -: املحكمة  قررت 
و�ضبعمائة وثالث و�ضتون درهما( على النحو املبني باأ�ضباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية 
بواقع 5% بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والزمته بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / اأحمد حمم�د حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000742 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / منار اإبراهيم العبداهلل  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/14 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
الفا  وع�ضرون  )واحد  قدره  مبلغا  املدعية  لل�ضركة  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   -: املحكمة  قررت 
بواقع  القانونية  الفائدة  القرار ف�ضال عن  باأ�ضباب هذا  املبني  النحو  واربعون درهما( على  وخم�ضة 
درهما  الف  وامل�ضاريف ومببلغ  بالر�ضوم  والزمته  ال�ضداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  5% بدءا من 

ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / اأحمد حمم�د حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000746 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / حممد الرتكماين  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/6/9 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
الفا  واربعون  )اإثنني  قدره  مبلغا  املدعية  لل�ضركة  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   -: املحكمة  قررت 
وثالثمائة و�ضبع وثمانون درهما( على النحو املبني باأ�ضباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية 
بواقع 5% بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والزمته بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / اأحمد حمم�د حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000733 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / ازات نزاميف  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/14 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
الفا  املدعية مبلغا قدره )خم�ضة وثالثون  بان يوؤدي لل�ضركة  املدعي عليه  بالزام  قررت املحكمة :- 
وت�ضعمائة وثمانية درهما( على النحو املبني باأ�ضباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية بواقع 
درهما  الف  وامل�ضاريف ومببلغ  بالر�ضوم  والزمته  ال�ضداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  5% بدءا من 

ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / اأحمد حمم�د حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000736 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / عبدالرحمن عبدالرحمن مراد رحمه الرئي�ضى  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/14 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
قررت املحكمة :- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي لل�ضركة املدعية مبلغا قدره )ثالثون الفا وثمامنائة 
و�ضتة دراهم( على النحو املبني باأ�ضباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية بواقع 5% بدءا من 
اتعاب  ومقابل  درهما  الف  ومببلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمته  ال�ضداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ 

املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / اأحمد حمم�د حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000743 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / حممد ا�ضفاق حممد اإ�ضحاق  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/6/9 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
الفا  وع�ضرون  )واحد  قدره  مبلغا  املدعية  لل�ضركة  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   -: املحكمة  قررت 
وت�ضعمائة وواحد وثمانون درهما( على النحو املبني باأ�ضباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية 
بواقع 5% بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والزمته بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم 

ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / اأحمد حمم�د حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0001213 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / �ضليمان ال�ضحي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/5/19 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
الفا  واربعون  املدعية مبلغا قدره )ثمانية  لل�ضركة  يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام   -: املحكمة  قررت 
و�ضبعمائة وثالث و�ضتون درهما( على النحو املبني باأ�ضباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية 
بواقع 5% بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والزمته بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / اأحمد حمم�د حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000739 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / ندمي قادر خان نعيم قادر خان  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/14 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
الفا  وثالثون  )اإثنني  قدره  مبلغا  املدعية  لل�ضركة  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   -: املحكمة  قررت 
بواقع  القانونية  الفائدة  القرار ف�ضال عن  باأ�ضباب هذا  املبني  النحو  على  درهما(  و�ضبعون  وثالثة 
درهما  الف  وامل�ضاريف ومببلغ  بالر�ضوم  والزمته  ال�ضداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  5% بدءا من 

ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / اأحمد حمم�د حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0001216 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / ن�ضال ح�ضني جرب اأبو قطمة  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/5/19 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
الفا  واربعون  مبلغا قدره )خم�ضة  املدعية  لل�ضركة  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   -: املحكمة  قررت 
وواحد و�ضتون درهما( على النحو املبني باأ�ضباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية بواقع %5 
املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمته  ال�ضداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  بدءا 

ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / اأحمد حمم�د حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000740 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / حممد �ضابر حممد عا�ضق  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/6/24 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي لل�ضركة املدعية مبلغ )26.143.86( درهم )�ضتة 
وع�ضرين الف ومائة وثالثة واربعني درهما و�ضتة وثمانني فل�ضا( للمدعية مع الفائدة عليه بواقع 
3% �ضنويا ت�ضري من تاريخ قيد الدعوى يف 2020/8/17 وحتى ال�ضداد التام والزامه بالر�ضوم 

وامل�ضروفات ومبلغ الف درهم اتعاب حماماة مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / احمد حممد ابراهيم ال�سقليني
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0001211 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / بدر ع�ضكر  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/6/24 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
)واحد  درهم   )41.337( مبلغ  املدعية  لل�ضركة  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   : املحكمة  حكمت 
واربعني الف وثالثمائة و�ضبعة وثالثني درهما( مع الفائدة عليه بواقع 6% �ضنويا ت�ضري من تاريخ 
قيد الدعوى يف 2021/1/11 وحتى ال�ضداد التام والزامه بالر�ضوم وامل�ضروفات ومبلغ الف درهم 

اتعاب حماماة مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / احمد حممد ابراهيم ال�سقليني
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2020 /0002982 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / �ضليمان علي عبداهلل �ضنان ال�ضحي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/1 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
)ت�ضعة  درهم   )29.059( مبلغ  املدعية  لل�ضركة  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   : املحكمة  حكمت 
تاريخ قيد  ت�ضري من  8% �ضنويا  بواقع  الفائدة عليه  درهما( مع  وت�ضعة وخم�ضني  الف  وع�ضرين 
الدعوى وحتى ال�ضداد التام والزامه بالر�ضوم وامل�ضروفات ومبلغ الف درهم اتعاب حماماة مع �ضمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / احمد حممد ابراهيم ال�سقليني
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان ، املحكمة الإبتدائية املدنية   
يف  الدع�ى رقم AJCFICIREA2021 /0000749 مدين )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه / حممد علي عبدالكرمي اأحمد  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/6/9 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�ضالح / �ضركة جمموعة الإمارات لالإت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �س.م.ع ، بالتايل :   
)اربعة  قدره  مبلغا  املدعية  لل�ضركة  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام  املحكمة  قررت  الأ�ضباب  فلهذه 
وثالثون الفا ومائتي و�ضبعة و�ضتون درهما( على النحو املبني باأ�ضباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة 
القانونية بواقع 5% بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والزمته بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 

الف درهم ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�سي / اأحمد حمم�د حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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امل��س�ع : اإعالن بالن�سر لجتماع اخلربة

 يف الدع�ي رقم 291/2021 نزاع تعيني خربة جتاري
املتنازعني )�ضركة اإلري انف�ضتمنت اأ�س اأر األ، و�ضارة ناتايل كينو اب لريوي( 

اأن املتنازعني )�ضركة  املتنازع �ضدها )�ضكيور كولكت كومري�ض�يال ب�روكارز ذات م�ضئولية حمدودة( مبا 
بناء  اأع��اله،  اإليها  امل�ضار  الدعوي  اأقاما  ل��ريوي( قد  اب  ناتايل كينو  و�ضارة  األ،  اأر  اأ���س  انف�ضتمنت  اإل��ري 
ل��ل��م��ن��ازع��ات اخل��ام�����ض��ة ع�����ض��ر. رق���م )764( بتاريخ  ال��ودي��ة  ال�����ض��ادر م��ن م��رك��ز الت�ضوية  ع��ل��ى احل��ك��م 
امل�ضار اإليها اأعاله والتكليف ال�ضادر للخربة يف هذا ال�ضاأن ف�اإن اخلبري /  الق�ضية  يف   26/5/2021
حممد ح�ضني حمم�ود - اخلبري املنتدب يف الدع�وي- يعلنكم حل�ض�ور اجتماع اخلربة الأول ليكون يوم 
مراعاة  مع  زووم  برنامج  طريق  عن  م�ضاء   3:30 ال�ضاعة  متام  يف   2021/07/14 املوافق  الأربعاء 
قيام كل ط�رف بتزوي�د اخلربة و علي�ه يراعي ح�ض�وركم الجتماع اأو م�ن ميثلكم ق�انوناً وكالت قانونية 
م�ضدقة مبوجب م�ضتندات او مذكرات و تقدمي ما لديكم م�ن يف هذا ال�ضاأن على اأن يتم التوا�ضل مع 

احل�ضور برابط  لتزودكم   expmhm@gmail.com اخلربة علي بري�د اإلك�رتوين
حممد ح�سني حمم�د
خبري اأوراق مالية و�سلع وحمكم جتاري دويل 
قيد وزارة العدل رقم 541

اإجتماع خربة 
العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   

اعالن مدعى عليه بالن�سر
   املدعي باحلق املدين : عيادة الدكتور فيني�س لتقومي وطب ال�ضنان 

وميثلها كل من: �ضوزان جوزيف م اأ جوزيف
العنوان : دبي - بور�ضعيد - ديرة - مبنى : ا�ضيكو بيزن�س بارك - �ضقة : 3 / 304 -

رقم املوبايل : 0501547188 - رقم الفاك�س : 043991761 
ameirahalsereidi@gmail.com : الربيد الكرتوين

بوكالة املحامية / اأمرية ال�ضريدي
املدعي عليهما ) املطلوب اإعالنهما ( : 1- فيبني �ضالييل بافيرتان - هندي اجلن�ضية

امان اناندان - هندية اجلن�ضية انورادهار   -2
 2021/14485 ، ق���ررت حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة )دائ����رة اجل��ن��ح اخل��ام�����ض��ة( يف الق�ضية اجل��زائ��ي��ة رق��م  ل�����ذا 
اأق���ام امل��دع��ي ب��احل��ق امل���دين دعواه  اإع���الن امل��دع��ي عليه امل��ذك��ور بالئحة الدع���اء وذل���ك ع��ن ط��ري��ق الن�ضر ، حيث 
املدنية �ضد املدعي عليه يطالبه بتعوي�ضه موؤقتاً بدفع مبلغ وقدره )51،000( درهم والق�ضية موؤجلة جلل�ضة 

العالن. لورود   2021/7/14
رئي�س ق�سم ق�سايا اجلزاء
ماجد عي�سى احلب�سي

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اعالن مدعى عليه بالن�سر

امل��س�ع  الدع�ى رقم 2021/16963
امل�دعى عليهم / 1 - رينز فاكيل راجان - هندى

نبيل ابراهيم ابراهيم كوتى - هندى  -  2
املدعي باحلق املدين / �ضركة - رويال يونايتد للنوافذ و املعادن �س . ذ . م . م 

وال�ضت�ضارات  للمحاماة  الرفاعي(  اإمي��ان  )مكتب  الرفاعي  اإمي�ان   / املحامية  بوكالة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة.  ق����ررت حم��ك��م��ة دب���ي الب��ت�����دائ��ي��ة ال���دائ���رة ) ال��ث��ال��ث��ة - ج��ن��ح( بتاريخ 
الدعاء  بالئحة  عليهم  املدعى  اإع�����الن  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  2021/7/4م 
املدنية  املدين دع�واه  املدعي احلق  اقام  ، حيث  الن�ض�ر  باحلق املدين وذلك عن طريق 
�ض�د املدعى عليهم بتعوي�س موؤقتاً بدفع مبلغ وقدره )510،000( درهم ، علماً باأن 

الدعوى موؤجلة بجل�ضة 11/07/2021م ل�ورود الع�الن. 
رئي�س ق�سم ق�سايا اجلزاء
ماجد عي�سى احلب�سي

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
يف الدع�ى رقم SHCFICIREA2021 / 0003970 / مدنى )جزنى( 

اإل�ى املدعي عليه : �ضفري دراجون لتجاره العدد والدوات الزراعيه ذ ذ م
جمهول حمل الإقامة : مكتب رقم 104 ملك العثمان للعقارات �س.ذ. م.م - عيال نا�ضر 0528355694

اإعالن بالن�ضر باللغتني العربية والجنليزية اأمام مكتب اإدارة الدعوى.
رفعت املدعية/ موؤ�ض�ضه نفط ال�ضارقه الوطنيه �ضد املدعي عليها/ �ضفري دراجون لتجاره العدد والدوات الزراعيه 
ذ ذ م ،  تطالب فيها: اول الزام املدعي عليها برد املبلغ املحجوز وا�ضدار امركم وب�ضفة م�ضتعجلة برد املبلغ املحجوز 
يف احل�ضاب رقم 0081117584017 بنك دبي ال�ضالمي نور �ضابقا وقدره مبلغ  553.706.44 وت�ضليمه 
فورا للمدعيه.  ثانيا - الزام املدعي عليه بتعوي�س املدعيه مببلغ وقدره 100.000 مائه الف درهم عن مده حجز 
الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف. انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة  ا�ضتثماره. ثالثا -  املبلغ ومنع املدعيه  من 
2021/7/26 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات  4( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد  الدعوى 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/7/7 م  
مكتب اخلدمات الق�سائية      
حمدة حممد ح�سن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5971(

املنذر : مركز بي يف ا�س لالعمال 
ميثله بالوكالة /ها�ضم ابوالقا�ضم عبداللطيف عبدالغفار ، برقم املحرر )2014/1/132951( 
- العنوان : دبي - الرب�ضاء 1 - بناية ي�س بزن�س �ضنرت مكتب رقم 110 - خلف اللولو هايرب 

ماركت ومقابل اكادميية دبي المريكية  - ت : 044478808 
املنذر اإليهما : ا�ضبي�ضل فور�س خلدمات احلرا�ضة )�س.ذ.م.م ( - العنوان : دبي - الرب�ضاء 1 - 
بناية بر�ضا فايل - مركز العمال مكتب رقم )6( - خلف اللولو هايرب ماركت ومقابل اكادميية 

دبي المريكية - ت : 6661359 58. 
الدفع للمنذر  ب�دل الإيجار وامل�ضتحقة  اإليها ب�ضرورة دفع كام�ل متاأخرات  املنذر  املنذر  يخطر 
ف�ي م�دة اق�ض�اها �ض�ه�ر م�ن ت�اريخ الن�ض�ر ل�ه�ذا الإنذار واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإج�راءات 
القانونية الالزم�ة �ض�د املنذر اإليها م�ع اإلزامه�ا؛ بجمي�ع امل�ض�روفات والر�ض�وم الق�ض�ائية وفوائ�د 

الت�اأخري واتع�اب املحام�اة وب�دل العط�ل وال�ض�رر
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
انذار عديل بالن�سر

رقم  2021/5961 
املنذر : حممد عديل �ضابر حممد �ضابر / و ميثله/ زهرا قمرالدين فهيم بوت / مبوجب وكالة 

م�ضدقة رقم املحرر 2021/1/124721 
عنوانه : دبي - اخلليج التجاري - �ضكوير باي بناية رقم 1 مكتب 706

 S05- حمل رقم y10- املنذر اليه : حممد بوتا جاويد - عنوانه : انرتنا�ضيونال �ضيتي بناية
رقم الر�س: 0-309 ور�ضان الوىل

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة الخالء التام للعقار )حمل رقم S05 بناية - Y10( و�ضداد 
، بال�ضافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ضاها �ضهر  قيمة اليجار امل�ضتحقة 
من تاريخ ن�ضر هذا الن��ذار وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الج��رءات القانونية التي حتفظ حقه 
اللجوء  ذل��ك  يف  مب��ا  وامل��ي��اه  الكهرباء  وم�ضاريف  الي��ج��اري��ة  القيمة  كامل  ب�ضداد  املطالبة  يف 
ر�ضوم  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�ضائية  واجل��ه��ات  املخت�ضة  ال�ضلطات  اىل 

وم�ضاريف التقا�ضي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
انذار عديل بالن�سر

رقم  5959/2021 
املنذر : ورثة عبيد ال�ضيخ جمعة املن�ضوري

ومي��ث��ل��ه��م / خ���ال���د ع��ب��ي��د ال�����ض��ي��خ امل���ن�������ض���وري - و مي��ث��ل��ه /ك���وم���ي���ل اي����ازل����وك����ان����دوال مب���وج���ب وك���ال���ة م�����ض��دق��ة رقم 
املحرر)255333/1/2018( و ميثله زهرا قمر الدين فهيم بوت / مبوجب وكالة م�ضدقة رقم املحرر )2020/1/48858( 

عنوانه: دبي - اخلليج التجاري - بناية باي �ضكوير 1 مكتب رقم 706 تليفون 0502949417
املنذر اليه : فيك�ضربت�س للمقاولت �س.ذ.م.م

عنوانه : دبي - القوز ال�ضناعية الرابعة - �ضكن عمال )14 غرفة ( غرفة
رقم 108 و 110 و 111 و 137 و 162 و 163 و 171و 174 و 201 و 218 و 225 و 229 و 267 و 271 رقم 

الر�س 643 -369 رقم مكاين 2170880163 
171و  و   163 و   162 و   137 و   111 و   110 و   108 )رق��م  للعقار  التام  الخ��الء  ب�ضرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
174 و 201 و 218 و 225 و 229 و 267 و 271 مبنى �ضكن عمال عبيد ال�ضيخ(  و�ضداد قيمة اليجار امل�ضتحقة، 
بال�ضافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ضاها �ضهر من تاريخ ن�ضر هذا النذار وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ 
الج��رءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�ضداد كامل القيمة اليجارية وم�ضاريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك 
التقا�ضي  ر�ضوم وم�ضاريف  بكافة  اليه  املنذر  الق�ضائية حلفظ حقوقه وحتميل  املخت�ضة واجلهات  ال�ضلطات  اىل  اللجوء 

مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
انذار عديل بالن�سر

للمحر رقم )2021/5951(
املنذر : �ضركة تطوير جممع دبي لالإ�ضتثمار ذ م م

بوكالة املحامي / حممد ال�ضركال للمحاماة والإ�ضت�ضارات القانونية
املنذر اإليها : تاون �ضنرت ماجنمنت ليمتد

دره�م   1،769،992،61 وق�دره  مبل�غ  ذمته�ا  ف�ي  تر�ض�د  م�ا  �ض�داد  ب�ض�رعة  اإليه�ا  املن�ذر  املن�ذرة  تكل�ف   ، وعليه 
)ملي�ون و�ض�بعمائة ت�ض�عة و�ض�تون األف�ا وت�ض�عمائة واإثن�ان وت�ضعون درهم�ا وواح�د و�ض�تون فل�ض�ا( وه�و املبل�غ الإجم�ايل 
للمب�الغ الأ�ض�لية امل�ضتحقة مقاب�ل ر�ض�وم اخلدم�ة اإل�ى ج�ان�ب “غرام�ة ع�دم ال�ض�داد “ و “ �ض�ريبة القيم�ة امل�ض�افة 
ال�ض�داد الت�ام ، ع�ن اإتفاقي�ة تط�وير قطع�ة الأر�س رق�م  وحت�ى   2021/5/16 ت�اريخ  م�ن  واملحت�ض�ب�ة  “ال�ض�ارية 
ت�اريخ ن�ض�ر  م�ن  30 يوم�اً  القانوني�ة وه�ي  املهل�ة  ، وذل�ك خ�الل  الكائن�ة مبجم�ع دب�ى لالإ�ضتثمار   598-1398
اإتفاقي�ة التط�وير دون  اإنه�اء  ، يح�ق للمخط�رة متام�اً  مل�ا �ض�بق  اإليه�ا  املن�ذر  اإمتث�ال  ، ويف حال�ة ع�دم  ه�ذا الإخطار 
مزي�د م�ن الت�ض�رفات واإع�ادة التعاق�د واإع�ادة اإم�تالك " العني املنتفع�ة "، واأي�ض�ا ل يج�وز اإعتب�ار الإنه�اء عل�ى اأن�ه 
يعفى اأو يربئ ذم�ة املن�ذر اإليه�ا م�ن اأي م�ن اإلتزاماته�ا مب�ا ف�ي ذل�ك عل�ى �ضبيل املثال ل احل�ض�ر الإلت�زام بتع�وي�س 
املن�ذرة ع�ن جمي�ع اخل�ض�ائر املتكب�دة ب�ض�بب الإنه�اء املبك�ر لإتفاقي�ة التطوير، بالإ�ضافة اإىل حتملكم كافة الر�ضوم 

وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
انذار عديل

  املنذر : كليفر العاملية للتجارة م م ح - ميثلها املدير / �ضوجمي ناجني مباين - هندي اجلن�ضية - ميثل�ه 
 SH20200705D38350 ب�التوقيع / ديلي�راج كنيباك�ام كنيباك�ام جن�اردان �ض�يتي - مبوج�ب التوكي�ل رق�م م�ح�رر
املتحدة،  العربية  المارات   -  155 رقم  �ضقة   -  10 رقم  �ضارع  تاريخ 2020/7/8 عنوانه: ال�ضارقة - ال�ضناعية 15- 
 - فردية  موؤ�ض�ضة   - الغطا�ضات  لتجارة  املدينة  موؤ�ض�ضة   : اإليه  املنذر   -  065353992  -  0504673910  : ت 
6- مقابل املبارك اجلديده -  ت :  ب��ازار - ال�ضارع الرئي�ضي - منطقة ال�ضناعية رقم  عنوانه : ابوظبي - العني - ح��راء 

037220631  -  0554210925  -  0588487475  -  0507339682
املو�ضوع : اإنذار ب�ضداد قيمة �ضيكات مرجتع.

بتاريخ �ضابق اأعطى املنذر اإليه ب�ضوء نية ل�ضالح املنذر ال�ضيكات حتمل الرقام 000189 و 000338 و 000084 و 
م�ضحوبني على بنك   000187 و   000186 و   000188 و   000184 و   000185 و  و000086   000085
درهم.   واثنان وخم�ضون  الف وثالثمائة  / مائة وثالث وخم�ضون  153352درهم  اإجمالية قدرها  بقيمة  التجاري  دبي 
وجود الر�ضيد. 3- وحيث اأن املنذر اإليه ل يزال ممتنع عن �ضداد  لعدم  �ضرف  بدون  ارتدو  للبنك  ال�ضيكات  بتقدمي   -2
قيمة ال�ضيكات ، على الرغم من املطالبة املتكررة من قبل املنذر. 4- ومبا اأن املنذر مت�ضر ا�ضد ال�ضرر من بقاء احلال كما 
هو عليه.  ينذر املنذر/ املنذر اإليه باأداء مبلغ و قدرة 153352 درهم/ مائة و ثالث و خم�ضون الف و ثالثمائة و اثنان 
و خم�ضون درهم خالل مدة اأق�ضاها خم�ضة اأيام من تاريخ ا�ضتالمه هذا الإنذار ، واإل �ضي�ضطر املنذر اآ�ضفا اإىل اتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها اإقامة الدعاوي الق�ضائية وا�ضت�ضدار اأمر الأداء واملطالبة بالتعوي�س اجلابر 

للعطل وال�ضرر مع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5958(

املنذر : بروكات خلدمات التموين باملواد الغذائية �س ذ م م
املنذر اليه : نور العرب للمقاولت الكهروميكانيكية �س ذ م م

مبوجب  ونكلفكم  نخطركم  املنذرة  عن  وك��الء  وب�ضفتنا  فاإننا   ، لذلك 
موكلتنا  ل�ضالح  ذمتكم  يف  املرت�ضد  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  الن���ذار  ه��ذا 
وقدره )75،000( “خم�ضة و�ضبعون الف درهم“خالل خم�ضة ايام من 
تاريخ هذا النذار واإل �ضن�ضطر اأ�ضفني اىل اتخاذ الجراءات القانونية 
الالزمة للزامكم بال�ضداد مع حتميلكم الفائدة القانونية وكافة الر�ضوم 

وامل�ضروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
انذار عديل بالن�سر

رقم  5960/2021 
املنذر : براتاب كابور اي�ضر �ضينغ / وميثله/ بروبارتي �ضريت�س للو�ضاطة العقارية/وميثلها مديرها زهرا 
قمر الدين فهيم بث /موجب وكالة م�ضدقة رقم املحرر)2021/1/126960( عنوانه: دبي- اخلليج - 

بناية باي �ضكوير 1 مكتب رقم 706 رقم 0502949417
املنذر اليه : لفينا خلدمات التنظيف - عنوانه: دبي اخلليج التجاري

 177 1707 رق��م  الر���س :  THE BINARY BY OMNIYAT- مكتب رقم  بناية رقم1 
رقم مكاين : 2534686829

 THE BINARY BY ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة الخالء التام للعقار )مكتب رقم 1707 بناية
OMNIYAT( و�ضداد قيمة اليجار امل�ضتحقة ، بال�ضافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة 
اق�ضاها �ضهر من تاريخ ن�ضر هذا النذار وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه 
ال�ضلطات  اىل  اللجوء  ذلك  يف  مبا  واملياه  الكهرباء  وم�ضاريف  اليجارية  القيمة  كامل  ب�ضداد  املطالبة  يف 
املخت�ضة واجلهات الق�ضائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي مبا فيها 

اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
الإنذار العديل 

املحرر بالرقم )2021/5905( 
املن��ذرة : الكندي ل�ضناعة املفاتيح الكهربائية

املنذر اإليهما : 1- الطائر ال�ضديف  لالأعمال الكهروميكانيكية )�س.ذ.م.م(
ح�ضني قا�ضي  �ضيد  عبا�س  عادل  �ضيد   -2

)جمهول حمل الإقامه(
درهم   197،200،73 مببلغ  مت�ض�امنني  بالوفاء  اليهما  املنذر  تكلف  امل��ن��ذرة   .1
ال�ضداد،  متام  وحتى  �ضيك  كل  ا�ضتحقاق  تاريخ  والفوائد التجارية بواقع 12% من 
وذلك خالل خم�ضة ايام من تاريخ هذا الإخطار وال فاإنه يف حالة امتناع املنذر اليهما 
عن الوفاء �ض�وف ت�ض�طر املنذرة ايل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ 

حقوقها من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 756
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد / ورثة علي عبداهلل علي ال�ضري - اماراتي اجلن�ضية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )100%( وذلك اىل ال�ضيد / في�ضل 
مدامت تازى كونيل - الهند اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماه / بقالة العرفاء - رخ�ضة رقم 
اآخرى: -مت  التنمية القت�ضادية بال�ضارقة. تغيريات  )518596( ال�ضادرة من دائرة 

تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�ضار  على الجراء 

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

وزارة العدل
 ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 755

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ برام�ود نيلريي بلي�ات ك�ونهي رام�ان - الهن�د اجلن�ضية يرغب 
بالتنازل وبي�ع ك�ام�ل ح�ضته البالغة 50% ح�ضة كما ان ال�ضيد/ رمي�ضان تيار اندي بوي�ل - الهند 
تهيك�ات  في�ضاك  ال�ضيد/  اإىل  50% ح�ضة  البالغة  ح�ضته  كامل  وبيع  بالتنازل  يرغب  اجلن�ضية 
بال�ضارقة  القت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية  الهند   - في�ضوامبهاران 

)ور�ضة القطار ل�ضيانة ال�ضيارات( مبوجب الرخ�ضة رقم )544543(
وكي�ل  ودخ�ول  خ�دمات  وكي�ل  وان�ضحاب  اآخ�ر  ال�ي  �ضركاء  ان�ضحاب  ت�م  حي�ث   : اخري  تعديالت 
خ�دمات جدي�د عليها وحتويل ال�ضكل القانوين من �ضركة اعمال مهنية بوكيل خدمات ايل موؤ�ض�ضة 

فردية بوكيل خدمات
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
  مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 753
اجلن�ضية:   - احل��م�����ادى  عل�ى  احم�د  خ�ل�ف  حمم�د   : ال�ضيد  ب�����اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��ض�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغب  الإم�����ارات، 
الرخ�ض�ة  ف�ي  الإم�����ارات،   : اجلن�ضية   - املرزوق�ي  ها�ض�م  �ضيد  �ضيدحممد  نوري�ه  ال�ضيدة: 
امل�ضماه )ال�ض�اهني العرب�ي لزين�ة ال�ض�يارات( تاأ�ض�ض�ت ب�اأم�ارة ال�ض�ارقة مبوج�ب رخ�ض�ة رق�م 
)607282( ال�ض�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�ض�ادية بال�ضارقة. وعمالبن�س املادة )14( 
2013 يف �ضان الكاتب العدل.  فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�ضنة  
فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 754
ليكن معلوماً للجميع باأن: ال�ضيد/علي حممد �ضهداد مو�ضى ال مندو�س - اجلن�ضية : الإمارات 
احمد  افتخار  ال�ضيد/  اإىل   )100%( البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
م�ضعود احمد - اجلن�ضية:الهند - يف الرخ�ضة امل�ضماه )موؤ�ض�ضة ال�ضابع للمالب�س اجلاهزة 
 .)217399( رقم  برخ�ضة  بال�ضارقة  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة  املطرزة( 
تعديالت اأخرى: تغيري ال�ضكل القانوين للرخ�ضة من )موؤ�ض�ضة فردية( اإىل )وكيل خدمات( 
 2013 ل�ضنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13286 بتاريخ 2021/7/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 752
ليكن معلوما للجميع بان : ال�ضيد / م�ضبح عبيد �ضامل بن �ضنه الكتبي - اجلن�ضية المارات 
)�ضالون  امل�ضماه  الرخ�ضة  %100 يف  البالغة   كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف   -
رقم  جتارية  برخ�ضة  بال�ضارقة  القت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة  للحالقة(  �ضنة  بن 
اأخرى:- تعديالت  بنغالدي�س.  - اجلن�ضية  �ضنكار  �ضرى  ب�ضاجيت   / ال�ضيد  اإىل   )515557(

تغري ال�ضكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات
 2013 ل�ضنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الت�ضديق  على  للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا العالن  اقت�ضى  . فقد  العدل  الكاتب  �ضان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�ضبوعني من  اليه بعد  امل�ضار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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  اعالن بالن�سر
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ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد: عقيل عبداهلل عمر عبدالرحمن، اجلن�ضية الإمارات العربية 
املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% و ذلك اإىل ال�ضيد: ماجد 
�ضلطان م�ضبح حليط الكتبي ، اجلن�ضية المارات العربية املتحدة ، يف الرخ�ضة امل�ضماه )لوت�س 
ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )218972(  باأم�ارة  تاأ�ض�ضت  ال�ضيارات( والتي  اخلليج ل�ضيانة 

ال�ضادرة من دائرة التنميه القت�ضادية ، تنازل �ضاحب الرخ�ضة لآخر
 2013 ل�ضنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الت�ضديق  على  للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا العالن  اقت�ضى  . فقد  العدل  الكاتب  �ضان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�ضبوعني من  اليه بعد  امل�ضار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

Date 8/ 7/ 2021  Issue No : 13286
Notification of Defendant via Publication

Subject : the case no.16963/2021
Defendants: 1- Renz Vakkel Rajan, Indian nationality   and
2- Nabeel Ibrahim Ibrahim Kutty, Indian nationality
Civil Claimant : Royal United Windows and Metals LLC.
by proxy of the advocate\Iman Al Refaee of Iman Al Refaee Advocates and Legal 
Consultants.
On 04.07.2021, the 3rd Misdemeanors Circuit of Dubai Court of First Instance 
decided with regard to the above mentioned case to notify the defendants about 
the statement of claim through publication, where the civil claimant filed its civil 
claim against the defendants, seeking a temporary compensation amounting to 
AED.510,000. Knowing that the case is adjourned to the hearing to be held on 
11.07.2021pending notification.
Head of Criminal Case Division
Majid Eissa Al Habbsy

Public Prosecution

Date 8/ 7/ 2021  Issue No : 13286
Memo of Summon of Judgment by Publication

Issued by Ajman Court, Civil Court of First Instance
In case No. AJCFCIREA2021/0001389, Civil

To the judgment debtor, Rajadurai kasi kasi
We would like to inform you that on 30/06/2021, the court issued a judgment 
against you in the afore-mentioned case in favor of Victory Electromechanical 
Contracting LLC as follow:
The court rendered by: obliging the defendant to pay to the plaintiff an amount of 
eight thousand dirhams as stated in the reasons of this judgment, in addition to a 
legal interest @ 5% annually from the legal claim date until full settlement and 
obliged the defendant to pay the fees, expenses and two thousand dirhams against 
advocacy fees.
Appealable judgment during a legal period of 30 days, starting from the day 
following its publishing date.
Judge : Ahmed Mahmoud Hamdi Abdelaziz
Ajman Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 8/ 7/ 2021  Issue No : 13286
Legal Notice

The Notifier : Cleaver Trading International FZE - Represented by the Director/ Shomji Nanji Mabany. 
Indian Nationality - Represented for signature by/Diliraj Knibakam Knibakam Janardan Shetty-under 
Power of Attorney No. SH20200705D38350 - Address: Sharjah - Industrial 15 - Street No. 10 - 
Apartment No. 155 - United Arab Emirates - Tel: 0504673910-065353992
The Notified Party : Al Madina Pumps Est-Individual Establishment
Address : Abu Dhabi - Al Ain- Hira Bazaar - Main Street - Industrial Area No. 6- Opposite to New 
Mubarak - Tel : 0507339682-0588487475-0554210925-037220631

Subject: Notice for settlement of returned cheques
1- Previously, the Notified Party issued in bad faith the Cheques 000189, 000338, 000048, 000085, 
000086, 000185, 000184, 000188, 000186, 000187 drawn on Commercial Bank of Dubai with a total 
value of 153352 Dirhams / one hundred fifty-three thousand three hundred and fifty-two Dirhams. 
2- On submitting the above mentioned Cheques to the Bank, they were returned due insufficient fund. 
3- Whereas the Notified Party is still failing to pay the said amount despite repeated claims by the warner. 
4- Since the notifier is harmed more as the situation remains as it is.
Therefore, The notifier warns the notified party to pay the amount due, which is the subject of the 
warning, AED 153352 (one hundred fifty-three thousand three hundred and fifty-two Dirhams) within 
a period not exceeding five days from the date of receipt of this notification, otherwise the notifier will 
take all legal procedures to submit a claim and request for issue of payment order and ask for damages 
in addition to the fees, expenses and advocate fees.
Notifier

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 8/ 7/ 2021  Issue No : 13286

274/2021/72 Commercial Grievance
Details of the Announcement by Publication

To the Respondents
1- Celine Joy Arakkal
2- Ashlyn Joy Joy Arakkal Ulahannan

Unknown place of residence
Whereas the Grievant - Rasmala Trade Finance Fund
Has submitted the above-mentioned grievance against you, in order 
grieve from the precautionary attachment order No. 257/2021 
Commercial Grievance issued on 08/06/2021. 
A hearing set to be held on Sunday, corresponding to 01.08.2021 at 
08:30 am. at the remote litigation chamber, and you have to provide you 
memoranda or documents to the Court within at least three days prior to 
the hearing, otherwise, a verdict will be issued as if in presence.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 8/ 7/ 2021  Issue No : 13286
Before the esteemed Notary Public

Judicial Warning issued No. (5905/2021)
Submitted by: 
The Notifier: Al Kendi Electrical Keys Maker
The Notified Parties:
1-SHELL BIRD ELECTROMECHANICAL WORKS (L.L.C)
2-SYED ADIL ABBAS SYED QAZI HUSSAIN

Residence unknown
1- The Notifier requests the Notified Parties jointly to pay an amount of 
AED 197.200.73 in addition to the commercial interest of 12% as from 
the due date of every cheque until full payment. That shall be within 
five days from the date of this notification. In the event of failure of the 
notified party to pay, the notifier will take all legal procedures for return 
of its entitlements.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 8/ 7/ 2021  Issue No : 13286
Payment order 458/2021/60

Notification for Payment Order by Publication
ToTHE Defendants: 1- Farms Land Food Products LLC,
2- Sheikh Abdul Razzaq Sheikh Abdul Sattar,
3 Sheikh Hasna Banu, the wife of Sheikh Abdul Razzaq
Residence unknown
As the Plaintiff : Emirates NBD Bank (PJSC)
Represented by: Obaid Saeed Ali Obaid Al Shamsi
Request to issue a payment order, the Dubai Court of First Instance decided 
on 29/01/2021 Obligate the defendants jointly and severally to pay the 
plaintiff an amount of AED 9.334.256.90 (Nine million three hundred 
thirty-four thousand two hundred fifty-six dirhams and ninety fils) and 
the legal interest from the date of 29/02/2020 until the full payment in 
addition to the fees, expenses and an amount of one thousand dirhams for 
advocate fees. You have the right to appeal the matter within 15 days from 
the day following the publication of this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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اأدى الكت�شاف غري املتوقع لعن�شري النحا�ش واحلديد يف اأدمغة مر�شى األزهامير املتوفني اإىل زيادة الآمال يف 
اإيجاد عالجات جديدة لهذه احلالة.

وقال الباحثون اإن هذه هي املرة الأوىل التي يتم فيها تاأكيد وجود معادن اأولية يف اأن�شجة املخ الب�شري، ما قد 
ي�شاعد يف فهم اأف�شل لكيفية م�شاهمتها يف الأمرا�ش التنك�شية الع�شبية مثل باركن�شون واألزهامير.

ويف درا����ض���ة ُن�����ض��رت ع��ل��ى الإن����رتن����ت يف 
Cell Metabolism، حدد  جملة 
باحثني  بقيادة  املوؤ�ض�ضات  متعدد  فريق 
�ضان  يف كلية الطب بجامعة كاليفورنيا 
امل�ضاد  للن�ضاط  اجلزيئية  الآلية  دييغو، 

لاللتهابات للميتفورمني.
اأن  وج��������دوا  ال����ف����ئ����ران،  درا�������ض������ات  ويف 
الرئوي  الل��ت��ه��اب  امل��ي��ت��ف��ورم��ني مي��ن��ع 
SARS- ب����  امل�����ض��اب��ة  احل���ي���وان���ات  يف 

امل�ضبب  ال�����ف�����ريو������س   ،  CoV-2
ل�"كوفيد19-".

اأفادت العديد  املا�ضي،  العام  وعلى مدار 
ا�ضتخدام  ب��اأن  ال�ضريرية  الدرا�ضات  من 
ال�ضكري  مر�ضى  قبل  م��ن  امليتفورمني 
ب�ضبب  امل�ضت�ضفى  دخ��ول  قبل  وال�ضمنة 
�ضدة  بانخفا�س  ارتبط  "كوفيد19-"، 

الأعرا�س والوفيات.
بينما ت�ضري هذه الدرا�ضات ال�ضريرية اإىل 
اأن ن�ضاط امليتفورمني م�ضاد لاللتهابات، 
بدل من خف�س ن�ضبة اجللوكوز يف الدم، 
اأن يكون م�ضوؤول عن تقليل �ضدة  ميكن 
اأيا من  اأن  اإل  "كوفيد19-" والوفيات، 
الدرا�ضات مل تقدم تف�ضريا اأو حثت على 
�ضريرية ع�ضوائية كبرية  اإج��راء جت��ارب 
�ضرورية للح�ضول على اإجابات قاطعة.

اأ�ضتاذ  ال��دك��ت��ور م��اي��ك��ل ك��اري��ن،  وح����ّول 
الأمرا�س  وعلم  الأدوي���ة  علم  يف  متميز 
 Ben and يف  الأي�ضية،  والأم��را���س 
 Wanda Hildyard Chair
 for Mitochondrial and
Metabolic Diseases  التابعة 
ل��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ب��ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يف 
امل�ضارك  ال��ك��ب��ري  ���ض��ان دي��ي��غ��و، وامل���وؤل���ف 
امل�ضاعد  الأ���ض��ت��اذ  لوبيز،  �ضان�ضيز  اإل�ضا 
يف ق�����ض��م ج���راح���ة ال���ع���ظ���ام، وزم���ي���ل ما 
واآخرون،  �ضيان  هونغ�ضو  الدكتوراه  بعد 
ال�ضائقة  م���ت���الزم���ة  اإىل  ت���رك���ي���زه���م 
التنف�ضية احلادة )ARDS(، يف منوذج 
فاأر، وهي حالة تهدد احلياة حيث تت�ضرب 

ال�ضوائل اإىل الرئتني، ما يجعل التنف�س 
اإىل  �ضعبا ويحد من و�ضول الأك�ضجني 

الأع�ضاء الأ�ضا�ضية.
التنف�ضية  ال�ضائقة  م��ت��الزم��ة  وحت���دث 
واللتهابات  ال�����ض��دم��ات  ب�ضبب  احل����ادة 
�ضبب  وه��ي  ال��ف��ريو���ض��ي��ة.  اأو  البكتريية 
الذين  امل���ر����ض���ى  ب����ني  ل���ل���وف���اة  م���ت���ك���رر 
"كوفيد- ب�����ض��ب��ب  امل�ضت�ضفى  ي��دخ��ل��ون 

."19
الذي  امليتفورمني  اأن  الباحثون  ووج��د 
مت اإعطاوؤه للفئران قبل اأو بعد التعر�س 
لل�ضموم الداخلية البكتريية، وهو بديل 
اأدى  ال���رئ���وي اجل���رث���وم���ي،  ل��الل��ت��ه��اب 
ال�ضائقة  م��ت��الزم��ة  ظ��ه��ور  تثبيط  اإىل 

التنف�ضية احلادة وتقليل اأعرا�ضها.
انخفا�ضا  اأي�����ض��ا  امل��ي��ت��ف��ورم��ني  واأن���ت���ج 
الفئران  يف  الوفيات  معدل  يف  ملحوظا 
كما  الداخلية،  ال�ضموم  من  تعاين  التي 
وجتمع   IL-1β اإنتاج  تثبيط  اإىل  اأدى 
ال�ضامة  داخ���ل  الل��ت��ه��اب��ي��ة  اجل�ضيمات 
ال�ضنخية، وهي اخلاليا املناعية املوجودة 

يف الرئتني.
مع  جنب  اإىل  جنبا   ،IL-1β وت��ع��رف 
بروتينات  ع���ن  ع���ب���ارة  ب��اأن��ه��ا   ،IL-6
�ضغرية ت�ضمى ال�ضيتوكينات التي ت�ضبب 

اللتهاب كا�ضتجابة مناعية مبكرة.
مرتفعة  ك��م��ي��ات��ه��ا  ت���ك���ون  م����ا  وغ���ال���ب���ا 
للغاية يف الأ�ضخا�س امل�ضابني بفريو�س 
اإىل  ي����وؤدي  م��ا   ،SARS-CoV-2
فيها  ي��ب��داأ  خلوية"  "عوا�ضف  ح���دوث 
والأن�ضجة  اخل��الي��ا  مبهاجمة  اجل�����ض��م 
اخل���ا����ض���ة ب����ه. اإن���ه���ا ع���الم���ات ع��ل��ى اأن 

ال�ضتجابة املناعية احلادة قد انحرفت.
وم����ن خ����الل ال��ع��م��ل م���ع زم���الئ���ه���م يف 
باحثو  اأك��د  ل��الأب��ح��اث،  �ضكريب�س  معهد 
ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يف ���ض��ان دي��ي��غ��و اأن 
اللتهاب  تن�ضيط  ي��ث��ب��ط  امل��ي��ت��ف��ورم��ني 
ومي��ن��ع الل��ت��ه��اب ال���رئ���وي ال��ن��اج��م عن 

الفئران. يف   SARS-CoV-2

دو�ء �سائع لل�سكري يظهر نتائج و�عدة كعالج 
لاللتهاب �لرئوي �لناجت عن "كوفيد- 19"

وعلى الرغم من اأن املعادن ميكن اأن حتدث ب�ضكل طبيعي يف 
اجل�ضم، وهي �ضرورية لل�ضحة، اإل اأنها عادة ما يتم تخزينها 

كمركبات يف �ضكل موؤك�ضد.
ووجد العلماء، بقيادة خرباء يف جامعة Keele، ج�ضيمات 
نانوية من النحا�س واحلديد حوايل 10000/1 من حجم 
راأ�س الدبو�س، يف اأدمغة �ضخ�ضني متوفني م�ضابني مبر�س 

األزهامير.
على  "لويحات" حت��ت��وي  يف  الك��ت�����ض��اف  وُح��ق��ق 

اأميلويد،  با�ضم  ُت��ع��رف  ���ض��ارة،  بروتينات 
األزهامير،  مب���ر����س  ت��رت��ب��ط  وال���ت���ي 

بني  الفراغات  يف  ترتاكم  ما  وغالبا 
اخلاليا الع�ضبية.

"حالت  امل���ع���ادن يف  ع��ل��ى  وُع����ر 
ذلك  يف  مبا  كيميائيا"،  خمتزلة 
امل��ت��ن��وع )ح��ي��ث تكت�ضب  ال��ت��اأي��ن 

الذرة اأو اجلزيء �ضحنة �ضالبة اأو 
موجبة( والأ�ضكال الأولية.

ه����ذه احل������الت، ميكن  م��ث��ل  ويف 
املعادن  تنتج  اأن 

ت  ا ر ذ

غري م�ضتقرة تكون �ضامة خلاليا الدماغ.
وُربطت الختاللت املعدنية �ضابقا بتطور اخلرف والأمرا�س 
"ل  اإنه  اأحد معدي الدرا�ضة قال  التنك�ضية الع�ضبية، ولكن 
يوجد اأي �ضبب على الإطالق لالعتقاد باأن التعر�س اليومي 

لهذه املعادن ميكن اأن يت�ضبب يف وجودها يف الدماغ''.
نيل تيلنغ، اأ�ضتاذ الفيزياء النانوية الطبية وق����ال 

 ،Keele ج���ام���ع���ة  يف  احل����ي����وي����ة 
الواقع، مل  "يف   :PA لوكالة 
كانت  اإذا  م��ا  بعد  يت�ضح 
اجل�ضيمات  ه�����ذه 
م������رت������ب������ط������ة 
ب����ال����ف����ع����ل 

هناك  اأن  اإىل  وج��وده��ا  ي�ضري  تقدير،  اأق���ل  وع��ل��ى  ب��امل��ر���س. 
املعادن  بها معاجلة  تتم  التي  الطريقة  لنتعلمه عن  الكثري 

يف الدماغ".
"غري متوقع"،  كان  الأولية  املعادن  اكت�ضاف  اإن  تيلنغ  وقال 
وقد  ال��وق��ت  م��ن  م��زي��دا  الأم����ر  "�ضي�ضتغرق  اأ����ض���اف:  لكنه 
توؤثر الأبحاث الإ�ضافية قبل ذلك )النتائج( على عالجات 
الأمرا�س التنك�ضية الع�ضبية مثل مر�س األزهامير". وعلى 
�ضبيل املثال، من خالل الإجابة عن الأ�ضئلة امل�ضتمرة املتعلقة 
التي تتكون  الأميلويد،  املعادن مع بروتينات  بكيفية تفاعل 

منها اللويحات.
اإىل  البحث  م��ن  ه��ذا اخل��ط  ي���وؤدي  اأن  ال��ن��ه��اي��ة، ميكن  ويف 
بروتينات  وك���ذل���ك  امل���ع���ادن  ت�����ض��ت��ه��دف  ج���دي���دة  ع���الج���ات 

الأميلويد قيد الدرا�ضة حاليا.
"تطوير  اأن ي�ضهل  اإن هذا الكت�ضاف ميكن  وقال الباحثون 
امل��ع��دين يف الأدمغة  ال���ت���وازن  ع��الج��ات ج��دي��دة ل���ض��ت��ع��ادة 
امل��ري�����ض��ة، م��ا ق��د ي����وؤدي اإىل اإب��ط��اء اأو م��ن��ع ت��ط��ور هذه 

الأمرا�س امل�ضتع�ضية حاليا.
وحدد العلماء النحا�س واحلديد يف دماغ الإن�ضان 
يف  من�ضاآت  يف  مكثفة،  �ضينية  اأ�ضعة  با�ضتخدام 

كاليفورنيا وهارويل، اأوك�ضفورد�ضاير.
ويف وقت �ضابق من هذا العام، حدد العلماء 
ع��ر���ض��ة لالإ�ضابة  الأك����ر  ال���دم���اغ  خ��الي��ا 
اأطلق  فيما  م���رة،  لأول  األ��زه��امي��ر  مب��ر���س 
لدرا�ضات  املقد�ضة"  "الكاأ�س  ت�ضمية  عليه 

اخلرف.
 Science جم��ل��ة  يف   Keele ج��ام��ع��ة  درا����ض���ة  وُن�����ض��رت 

.Advances

يف �كت�ساف غري متوقع.. �لعلماء يجدون
 �لنحا�ض و�حلديد يف �أدمغة مر�سى �ألزهامير �ملتوفني!

خلف�ش  وا�شع  نطاق  على  مو�شوف  دواء  امليتفورمني 
ن�شبة ال�شكر يف الدم. وغالبا ما ي�شتخدم كعالج مبكر، 
ملر�ش  احلياة،  ومنط  الغذائي  النظام  تغيريات  مع 
ال�شكري من النوع الثاين.ويعمل امليتفورمني عن طريق 
م�شتويات  وتقليل  الكبد،  يف  اجللوكوز  اإنتاج  خف�ش 
ال�شكر يف الدم، والتي بدورها حت�شن ا�شتجابة اجل�شم 
لالإن�شولني. لكن العلماء لحظوا اأي�شا اأن امليتفورمني 
من  الرغم  على  لاللتهابات،  م�شادة  خ�شائ�ش  ميتلك 

عدم معرفة اأ�شا�ش هذا الن�شاط.
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هناك؟ طفولتك  كانت  كيف  الإ�ضكندرية..  ابنة  • اأنت 
-ولدت يف حي لوران، وتربيت مع جدي وجدتي واأمي واأخوايل، 
واحل��ق��ي��ق��ة اأن��ن��ي ك��ث��ريا م��ا اأف��ك��ر يف م�����ض��األ��ة ك��ي��ف كان 
م�ضريي لو كنت فتحت عيني على الدنيا ومل 
العائلة يف احلياة.. فاأنا مازلت  اأجد هذه 
الآن  ع��ائ��ل��ت��ي ح���ت���ى  ن���ظ���ر  ط��ف��ل��ة يف 
وي��ن��ادون��ن��ي بنف�س ا���ض��م ال��دل��ع من 
فنادرا  الآن،  وحتى  الطفولة  اأيام 
م���ن عائلتي  اأح�����د  ي��ن��ادي��ن��ي  م���ا 

برنمني.
القاهرة  ظ��ه��رت  م��ت��ى  اإذن   •
يف خ����ط ال�����زم�����ان وامل�����ك�����ان يف 

حياتك؟
القاهرة  ب��ني  طفولتي  كانت   -
لدينا  اإن  حيث  والإ���ض��ك��ن��دري��ة، 
مازال  وال���ذي  ال��زم��ال��ك  يف  بيتا 
يعترب  وك���ان  الآن  ح��ت��ى  م��وج��ودا 
اأن  وب��ح��ك��م  ك��ل��ه��ا،  ال��ع��ائ��ل��ة  ملتقى 
ج������زءا م����ن ع���ائ���ل���ت���ي ي���ع���م���ل���ون يف 
يحتم  فكان  الدبلوما�ضي  ال�ضلك 
القاهرة  ب���ني  ال���ت���واج���د  ع��ل��ي��ه��م 
�ضيف  كل  فكنت  م�ضر..  وخ��ارج 
بيتنا  اأتنقل بني  خالل طفولتي 
فلم  والإ�ضكندرية..  القاهرة  يف 
اأ�ضعر مطلقا طوال حياتي اأين 
يف  اأنني  اأو  القاهرة  عن  بعيدة 
هناك  اإىل  ل��الن��ت��ق��ال  ح���اج���ة 

ب�ضكل دائم.
اكت�ضافك  حلظة  كانت  • هل 

من خالل املدر�ضة؟
فلقد  ب���ال�������ض���ب���ط،  ل��ي�����س   -
در�ضت لفرتة من حياتي يف 
وبعدها  النوتردام  مدر�ضة 
ل اأعرف ماذا حدث فنقلوا 
م���در����ض���ة  اإىل  اأوراق�������������ي 
ف��ي��ك��ت��وري��ا ك���ول���ي���دج، ويف 
ال�ضيفية  الإج����ازة  ف��رتة 
جزءا  تعد  الف�ضحة  كانت 
م��ن��ه��ا يف ال���ق���اه���رة واجل�����زء 
الإ�ضكندرية  يف  ك���ان���ت  الأك�����رب 
العجمي،  اأو  املنتزه  يف  وحتديدا 
اأول عالقة  كانت  العجمي  ومن 
�ضاهدين  حيث  ب��ال��ك��ام��ريا..  يل 
يوحنا  ط��ل��ع��ت  امل����خ����رج  ه���ن���اك 
وعر�س علّي لأول مرة اأن اأظهر 

يف الإعالنات.
�ضكل  ك���������ان  ك�����ي�����ف  اإذن   •
مرحلة  خ�������الل  ����ض���خ�������ض���ي���ت���ك 

الدرا�ضة املدر�ضية؟
ال����ف����رتات  ل����ف����رتة م����ن   -
م�ضردة،  ط��ف��ول��ة  ع�����ض��ت 
وذلك ب�ضبب اأن مدر�ضتنا 
م�ضرتكة،  مدر�ضة  كانت 
يتعاملون  الأولد  فكان 

مع البنات وكاأنهن مثلهم، فكنت دائما اأ�ضرب واآخذ كل علقة وعلقة واأروح 
اأعيط واأ�ضتكي ملاما، حتى يوم قالت يل فيه اإنها م�س كل يوم هرتوح املدر�ضة 
اأطلع فوق ال�ضجرة  اآخد حقي بنف�ضي، فبقيت  اأن  ب�ضبب �ضكوى واأين لبد 
اللي  ال��ع��ي��ال  واأح��دف��ه على  ب��ه  ال���ذي كنا نلعب  البلي  واأج��م��ع  امل��در���ض��ة  يف 
اأتت والدتي تاأخذين من املدر�ضة ف�ضاألت علّي فقال  بي�ضايقوين، ويف يوم 

لها عم ح�ضن حار�س املدر�س.. نرمني فوق ال�ضجرة!!
األي�س  ال�ضغر..  منذ  اأي�ضا  الريا�ضة  متار�ضني  كنت  اأنك  علمت  • ولكنني 

كذلك؟
وال�ضباحة  اجلمباز  بتمارين  ملتزمة  كنت  الفرتة  ه��ذه  خ��الل  بالطبع،   -
ممار�ضة  ع��ل��ّى  اأث���ر  ول��ك��ن  واجل��م��ب��از،  ال�ضباحة  يف  بطلة  وك��ن��ت  وال��ت��ن�����س، 
الآن..  حتى  اجلمباز  حركات  من  بعدد  حمتفظة  ومازلت  الريا�ضات  هذه 

واحلقيقة كان كل الف�ضل يف ذلك لوالدتي رحمها اهلل.
املرحلة  تلك  ك��ان��ت  فكيف  ح��ي��ات��ه..  يف  حت��ول  مرحلة  ل��دي��ه  منا  ك��ل   •

لديك؟
- كانت مرحلة التحول يف حياتي حينما كان عمري 16 �ضنة حينما �ضرخت 
والدتي للمرة الأوىل ووجدتها على الأر�س يف حالة مل اأكن راأيتها يف حياتي 
غري  م�ضئولية  حتملت  ال��ي��وم  ه��ذا  وم��ن  حرفيا،  مت��وت  فراأيتها  قبل،  م��ن 
عادية، واكت�ضفت بعدها ق�ضة ظهور اأول ورم باملخ، وخالل هذا التوقيت مل 
يكن والدي موجوداً مطلقا، حيث اإن والدي طوال عمري مل يكن متواجدا 
يف م�ضر وكان مهاجرا اإىل بلجيكا وكان متزوجا هناك.. وعالقتي بعائلة 
بعد  ولكن  الأب،  غياب  ب�ضبب  منقطعة  كانت  التوقيت  ه��ذا  حتى  وال���دي 
هذا املوقف ظهرت عائلة والدي يف ال�ضورة واكت�ضفت اأنهم رائعون، وكنت 
يف  اأخذتني  راأتني  ما  القمر" واأول  "زي  وكانت  عمتي  فيها  اأرى  م��رة  اأول 
ح�ضن عميق لدرجة اأنها و�ضعت �ضريري يف غرفتها، وزوجها كان دكتوراً يف 

اجلامعة وكان يذاكر يل درو�ضي يف الثانوية العامة.
احلادث؟ هذا  بعد  بوالدك  اللقاء  كان  • وكيف 

اأول لقاء بيني وب��ني وال��دي لأول م��رة يف حياتي،  ك��ان  التوقيت  - يف ه��ذا 
والذي احتوى املوقف من اأول حلظة ولظروف �ضفره مل اأكن اأراه بعد هذه 
اللحظة طوال الوقت، ولكن اأ�ضبحت هناك عالقة بيني وبني عائلة والدي 

ا�ضتمرت طوال الوقت.
بالفن؟ تعلقك  جاء  اأين  • من 

اأجد  وكنت  طفولتي  ع�ضت  اأين  ب�ضبب  الغناء  اأع�ضق  عمري  ط��وال  كنت   -
والدتي وخالتي يقمن بالغناء يف البيت طوال الوقت، ووالدتي رحمها اهلل 
كان �ضوتها كروان، ولدي خالة من خالتي �ضوتها يف غاية اجلمال، وكنت 
يف املدر�ضة اأ�ضارك يف عرو�س الفنون ال�ضعبية، واأ�ضارك يف الكورال املدر�ضي، 
اأن اأمي كانت �ضعيدة  وكان لدي اهتمام كبري بالأن�ضطة الفنية، واحلقيقة 

بهذه الهتمامات وكانت كثريا ما تاأتي مل�ضاهدة هذه العرو�س لت�ضجعني.
بالتمثيل؟ التعلق  جاء  اأين  من  • اإذن 

- خالل هذه الفرتة مل اأكن اأفكر يف التمثيل والفن ب�ضكل عام واأنه �ضيكون 
هو جمال عملي وكان حلمي بني حاجتني.. اأن اأعمل يف ال�ضلك الدبلوما�ضي 
مثل عائلتي اأو اأن اأعمل كم�ضيفة طريان وهو كان حلم جيل يف هذه املرحلة.. 
الإعالنات  لتجربة  خو�ضي  بعد  الفني  املجال  يف  العمل  فكرة  ب��داأت  ولكن 
والفيديو كليب، وكانت والدتي يف هذا التوقيت ترافقني مثل املظلة، وكانت 
الإع��الن��ات ومل ترتكني  الت�ضوير يف فرتة  كرافانات  لتبيت معي يف  تاأتي 
حلظة رغم ظروفها ال�ضحية، وبداأت الفكرة ت�ضبح ملحة اأكر بعدما بداأت 
اأحمد  الأ�ضتاذ  اأول م�ضرحية بطولة مع  امل�ضرحيات، وكانت  تظهر عرو�س 
وبها  كبرية  م�ضرحية  وكانت  اأ�ضيادنا"  يا  "د�ضتور  م�ضرحية  وكانت  بدير 
تعر�س  اأعمال  �ضنوات من  ب�5  الإعالنات  بعد  وكان هذا  ا�ضتعرا�س وغناء 

علّي ووالدتي ترف�س عملي بالو�ضط الفني حتى جاءت هذه امل�ضرحية.
الدراما..  يف  املتعددة  اأدوارك  خالل  من  كانت  احلقيقة  بدايتك  • ولكن 

األي�س كذلك؟
- نعم، وكان ذلك بعد امل�ضرح مبا�ضرة، فكانت بدايتي احلقيقية يف الدراما 
من خالل دور ماي�ضة يف م�ضل�ضل "حياة اجلوهري" مع النجمة ي�ضرا، ودور 
اجلازية يف م�ضل�ضل ال�ضرية الهاللية.. وكانت بداية قوية جدا عام 1997 

.
كيف  بعده..  وما  الت�ضعينات  جيل  اأحالم  فتاة  كنت  الفرتة  تلك  • خالل 

تعاملت مع تلك الفكرة؟
- احلقيقة خايل وجد معاناة بعد ذلك معي يف فكرة العر�ضان.. فكان كل 
التعارف  يف  طويال  �ضوطا  معنا  ويقطع  العري�س  م��ع  ويجل�س  ي��اأت��ي  م��رة 
ما  �ضيئا  اأرى  اأنني  ب�ضبب  الرتباط  ينتهي م�ضروع  ذلك  وبعد  والتفاقات، 
وق��ال يل  م��رة  اأت��ى يف  الو�ضع كذلك حتى  الزيجة، وظ��ل  غ��ري منا�ضب يف 
البيت،  جتيبيه  ما  قبل  يتقدملك  هييجي  اللي  على  اتعريف  ابقي  بنتي  يا 
)واحلقيقة اأنا كنت بعمل ده كنوع من اللتزام جتاه عائلتي(، فاأي �ضخ�س 
املنزل، وبعدها  اإىل  اأجعله يذهب  اأول كلمة  ياأتي ليتقدم يل كنت من  كان 
اأم ل، ولذلك حينما كان يتقدم يل �ضخ�س ويريدين  اإذا كان منا�ضبا  نرى 
اأن اأترك عملي يف جمال الفن كنت اأعتربه نوعاً من الإهانة، فهذا امل�ضوار 
الذي قطعته بكل هذا اجلهد واللتزام ياأتي ىل �ضخ�س ويريد اأن يهده يف 

حلظة!!
املعجبني؟ مطاردات  عن  • وماذا 

اأحدهم  الوقت، فمرة ط��اردين  كانت موجودة طوال  املعجبني  - مطاردات 
حتى فتحت باب �ضقتي وجدته اأمامي ف�ضرخت واجلريان )اتلمت(، ومرة 
"اأنا ومراتي ومونيكا" وكان  اأي��ام م�ضرحية  اآخر  اأخ��رى كان هناك معجب 
البداية  املو�ضوع كان مرعبا يف  اأ�ضود،  ب�ضيارة زجاجها فيميه  ي�ضري ورائي 
وبعدها اأ�ضبحت متعودة عليه، وهناك من عندهم ا�ضتعداد اأن يرموا النا�س 

بتهم ملجرد اأن مت رف�ضهم كعر�ضان.
الوقت؟ طوال  ال�ضائعات  طاردتك  ال�ضبب  لهذا  • هل 

غري  الفن  يف  عملي  بداية  منذ  لحقتني  التي  ال�ضائعات  فكم  بالتاأكيد،   -
اأح��د على وجه  اأى  اأج��د  فاأنا ل  النا�س تقريبا،  طبيعية فزوجوين من كل 
الأر�س ي�ضتحق اأن يح�ضل على لقب الزواج مني �ضرا، فلو ال�ضخ�س يخاف 
من �ضىء ما يجعله م�ضطرا لذلك فراأيي اأن يبقى على ما هو فيه.. و�ضواء 

من داخل اأو خارج الو�ضط كانت عرو�س الزواج غري موفقة .
الطويلة؟ الختفاء  �ضنوات  خالل  كنت  اأين  • اإذن 

تنهار  وب��داأت  الثاين  بالورم   2005 عام  اإ�ضابتها  والدتي منذ  كنت مع   -
1013 مل يكن لدي اأي �ضغل يف  2010 اإىل  �ضحيا، وخالل الفرتة من 
اأي �ضىء مما مت  احلياة �ضوى مراعاة احلالة ال�ضحية لوالدتي، ومل يكن 

تداوله من زواج اأو هجرة اأو اأي �ضىء غري �ضحيح.
اأخرى؟ مرة  الفنية  لل�ضاحة  العودة  �ضعوبة  ذلك  على  ترتب  • وكيف 

- انتابني اإح�ضا�س بالقهر �ضعرت به بعدما ابتعدت عن الو�ضط الفني ملراعاة 
حالة والدتي ال�ضحية، وال�ضعوبة التي واجهتها للعودة مرة اأخرى، فكانت 
�ضدمة  يل  �ضببت  ق��د  الأج���ر  ع��ن  النظر  بغ�س  علّي  تعر�س  التي  الأدوار 
ولكني  احل��الل  جبل  م�ضل�ضل  يف  ج��ي��داً  دوراً  قدمت  اأن  بعد  حتى  ك��ب��رية، 
جل�ضت بعده يف البيت 3 �ضنوات، فاأنا ع�ضت طوال هذه ال�ضنوات يف الو�ضط 
الفني اأطبق ن�ضيحة اأمي رحمها اهلل حينما قالت يل: )متفكري�س يف الأجر 
اأن  �ضوى  اأمامي  يكن  فلم  هتقدميه(،  اللي  الفن  يف  فكري  هتاخديه  اللي 
اأجل�س يف البيت واحرتم نف�ضي، وهذا متوقع لأنني اختفيت ملدة 8 �ضنوات 
كانوا اأجمل �ضنوات عمري، فرتكت الو�ضط يف اأوائل الأربعينات والآن عمري 
48 �ضنة، وظل الو�ضع هكذا حتى جاء يل م�ضل�ضل اأبو العرو�ضة وهو العمل 
العقد  على  ووقعت  لل�ضركة  ذهبت  ما  مبجرد  ولكن  �ضاأرف�ضه  كنت  ال��ذي 
باأجر جيد وكان هو �ضبب رجوعي مرة اأخرى، ثم قدمت ن�ضيبي وق�ضمتك 

ولوؤلوؤ وتوالت الأعمال.
متاما..  خمتلفني  عملني  خالل  من  الرم�ضاين  املو�ضم  خالل  • ظهرت 

كيف ت�ضفني كلتا التجربتني؟
- اأنا اأرى اأن ربنا عو�ضني بالدورين عن �ضنني ال�ضرب اللي قعدتهم يف البيت، 
حيث قدمت دورين خمتلفني متاما عن كل ما قدمته من قبل، �ضواء دور 
املعلمة تاجرة الذهب يف "النمر" اأو دوري يف "�ضل راجل" فكانا جتربتني 
خمتلفتني متاما عن كل ما قدمته من قبل بهما م�ضاحات خمتلفة متاما 
واإ�ضباع  امل�ضرف  الظهور  يف  كبري  ب�ضكل  �ضاهما  هلل  واحلمد  التمثيل،  من 

طاقة متثيل كبرية جدا بالن�ضبة يل.

ال��ف��ن��ان��ة غيثة  اأط��ل��ق��ت 
جديدها  ح���م���ام�������ض���ي 
ال������غ������ن������ائ������ي ب�����ع�����ن�����وان 
"ندمانة"، الذي �ضلطت 
العنف  على  ال�ضوء  فيه 
ال���ن���ف�������ض���ي واجل�������ض���دي 
الذي تتعر�س له الن�ضاء، 
وق���رب���ت اجل���م���ه���ور من 
العالقات  ب��ع�����س  واق����ع 
تكون  ال���ت���ي  ال���زوج���ي���ة، 
مبنية على العنف، حيث 
اأدوار،  ع�����دة  ت��ق��م�����ض��ت 
الن�ضاء  مل���ع���ان���اة  ت���وث���ق 

املعنفات.
كتابة  يف  غيثة  وتعاونت 
ك��ل��م��ات الأغ��ن��ي��ة م��ع يل 
ب����الن����ك، وك������ان اإخ������راج 
ال����ف����ي����دي����و ك���ل���ي���ب من 
ت���وق���ي���ع امل����خ����رج ط����ارق 

اإبراهيم.

حتدثت عن �شبب ابتعادها عن ال�شاحة الفنية

نرمني �لفقي: كان حلمي �أن �أعمل
 يف �ل�سلك �لدبلوما�سي

اأبوابها حينما  اأو�شع  فتاة اأحالم جيل الت�شعينيات وما بعدها بال منازع.. دخلت البيوت من 
اأملع الأدوار يف الدراما امل�شرية، ويف عز تاألقها وتوهجها الفني اختفت فجاأة عن  قدمت 
على  لل�شائعات  الأب��واب  وفتح  الت�شاوؤلت  من  العديد  وراءه  ترك  اختفاء  الأ�شواء، 

م�شرعيه، لكنها عادت مرة اأخرى بعد غياب طويل دون ردود وا�شحة حول تلك ال�شائعات التي طاردتها طيلة تلك ال�شنوات..مع النجمة 
نرمني الفقي كان هذا احلوار..

"املماليك"  م�ضل�ضل  عمل  فريق  اإىل  بغدادي  رمي��ي  الفنانة  ان�ضمت 
الذي من املتوقع البدء يف ت�ضويره الأ�ضبوع املقبل. ينتمي العمل 

 60 يف  اأح��داث��ه��ا  ت��دور  التى  الطويلة  الأع��م��ال  نوعية  اإىل 
حلقة، ومن املفرت�س اأن يعر�س يف املو�ضم ال�ضتوي، 

تاأليف ه�ضام  ت�ضويقى من  اجتماعى  وهو عمل 
هالل، ومن اإخراج حازم فودة.

يو�ضف،  رانيا  ف��وؤاد،  بيومي  بطولة  من  العمل 
حممد لطفى ، حممد �ضليمان ، نان�ضى �ضالح 
يو�ضف،  ع��م��ر ح�ضن   ، ف��ي��درا   ، غ��ي��ط  رام���ى   ،
دول��ل��ى ���ض��اه��ني، و���ض��ي��درا، رام���ى وح��ي��د، عمر 

ح�ضن يو�ضف، حنان �ضليمان، عفاف ر�ضاد.
امل�ضل�ضل  يف  ف�����وؤاد  ب��ي��وم��ى  ال��ف��ن��ان  وي��ظ��ه��ر 
وتتواىل  ال�����ض��ت��ات  يع�ضق  اأع��م��ال  رج���ل  ب���دور 

اإط��ار درام��ى ت�ضويقى. و�ضاركت  الأح���داث يف 
رميي بغدادي يف عدد من الأعمال ال�ضينمائية 

يوم  اأ���ض��ب��وع  ك��ل  "يف  م�ضل�ضل  م��ن��ه��ا  وال���درا����ض���ة 
جمعة" مع الفنانة منة �ضلبي والفنان اآ�ضر يا�ضني 

رجب  �ضيد  ال��ف��ن��ان  م��ع  العرو�ضة"  اأب���و   " وم�ضل�ضل 
والفنانة �ضو�ضن بدر.

رميي بغد�دي تن�سم 
�إىل "�ملماليك"

غيثة حمام�سي ت�سلط �ل�سوء
 على �لعنف �سد �لن�ساء
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�أطباء �أع�ساب يحددون �أ�سهل 
طريقة للتعلم و�حلفظ

الباحث  ك��وه��ني،  ل��ي��ون��اردو  بقيادة  الأمريكيني  العلماء  م��ن  فريق  اأج���رى 
باملعهد الوطني لال�ضطرابات الع�ضبية وال�ضكتة الدماغية، درا�ضة للدماغ 

اأثناء التدريب واكت�ضف مدى فائدة فرتات الراحة الق�ضرية.
الذي  الدماغ  اأن  الدرا�ضة  هذه  عن   "Cell Reports" جملة  ونقلت 
اأو  واملعلومات  الذكريات  وب�ضرعة  بانتظام  ي�ضتعيد  متكرر  ب�ضكل  ي�ضرتيح 

املمار�ضات املكت�ضبة حديًثا.
وكلما قام ال�ضخ�س يف كثري من الأحيان باإعادة اإنتاج معلومات جديدة اأثناء 

الراحة، كان ا�ضتيعابها وتطبيقها اأف�ضل.
 ويف درا�ضة اأجريت على 33 متطوًعا يتمتعون ب�ضحة جيدة، حدد العلماء 
ال�ضخ�س مهارات جديدة. ومع  يتعلم  الذي يحدث عندما  الدماغ  ن�ضاط 

ذلك، اأ�ضبحت فرتات الراحة الق�ضرية مفتاح التعلم الفعال.
وات�ضح اأن اأدمغة املتطوعني اأعادت خالل فرتات الراحة نتاج التجربة التي 
عا�ضها ال�ضخا�س خالل التدريب ب�ضرعة وب�ضكل متكرر، وكان ا�ضتيعابها 

اأف�ضل.
لال�ضطرابات  الوطني  املعهد  يف  الباحثني  كبري  كوهني،  ليوناردو  وق��ال 
القائلة  الفكرة  نتائجنا  "تدعم  ال�ضاأن:  بهذا  الدماغية  وال�ضكتة  الع�ضبية 
اأن فرتة ما بعد ال�ضتيقاظ، تلعب دورا مهًما مثل املمار�ضة يف تعلم مهارة 
ذك��ري��ات ما  وت��وط��د  اأدمغتنا  ال��ف��رتة ت�ضغط فيها  ه��ذه  اأن  ج��دي��دة. يبدو 

مار�ضناه للتو".
الراحة  ف���رتات  خ��الل  الع�ضبي  التكاثر  دور  فهم  اأن  اإىل  اخل��ب��ري  ول��ف��ت 
الق�ضرية لي�س فقط ميكن اأن يح�ضن الطريقة التي يتعلم بها الأ�ضخا�س 
معرفة جديدة، بل وي�ضاعد املر�ضى اأي�ضا على ا�ضتعادة املهارات املفقودة بعد 

ال�ضدمات الع�ضبية، مثل ال�ضكتة الدماغية.
واأو�ضح العلماء اأن احلديث عن اأهمية النوم ليال يف التعلم، والذي تنتقل 
املدى،  طويلة  ال��ذاك��رة  اإىل  امل��دى  ق�ضرية  ال��ذاك��رة  من  املعلومات  خالله 
اأثناء اليقظة، ب�ضرط  يظل �ضحيحا، ويثبت الكت�ضاف اجلديد اأن الدماغ 
اللتزام بفرتات راحة ق�ضرية، يكون قادرا على معاجلة املعلومات اجلديدة 

ب�ضكل اأ�ضرع 20 اإىل 25 مرة، وحت�ضني الأداء اأي�ضا.
اليقظة،  اأثناء  الدماغ  اأن  اإىل  ي�ضري  "هذا  ال�ضياق:  هذا  يف  العلماء  وكتب 

يربط الذكريات الالزمة لإتقان مهارة جديدة".
وغالبا ما يحدث ن�ضاط التكاثر يف املناطق احل�ضية يف الدماغ التي تتحكم 
يف احل��رك��ة. وم��ع ذل���ك، ل��وح��ظ ن�ضاط يف احُل�����ض��ني، وه��و م��ك��ون رئي�ضي 
لأدمغة الب�ضر والفقاريات الأخرى والق�ضرة ال�ضوكية الداخلية، وهي جزء 

من الق�ضرة الدماغية يقع يف الف�س ال�ضدغي ويتعلق بتكوين احُل�ضني.
واأفاد كوهني باأن فريقه من العلماء "فوجئ قلياًل بهذه النتائج الأخرية. 
دورا  تلعب  الداخلية ل  املخية  والق�ضرة  احُل�ضني  اأن  ُيعتقد  تقليدًيا  وكان 
الالواعية طويلة  ال��ذاك��رة  ن��وع من  )وه��ي  الإجرائية  ال��ذاك��رة  يف  اأ�ضا�ضًيا 
الق�ضرة  مع  ب�ضرعة  تتفاعل  املناطق  ه��ذه  اأن  تظهر  نتائجنا  لكن  امل��دى(. 

احل�ضية عند تعلم املهارات".

النار؟ به  حتيط  حينما  العقرب  يت�شرف  • كيف 
- يل�ضع نف�ضه فيموت.

بالعامل؟ احليوانات  اأثقل  هو  • ما 
- احلوت الأزرق.

الذهب؟ عن  قدمًيا  ُيطلق  كان  الذي  ال�شم  هو  • ما 
- الأ�ضفر الرنان.

؟  تتماوت  ان  الفعى  ت�شتطيع  • هل 
- نعم هناك بع�س الأفاعي ي�ضتطيع ذلك مثل الأفعى خنزيرية النف 
وت�ضمى احياناً ذات احلفيف او الفعى النفاحة او الثعبان النفاح فاأذا 
وك�ضت هذه الأفعى لفرتة طويلة فاإنها تنقلب على ظهرها وتتلوى يف 
اأمل وا�ضح ثم تهداأ وتبقى على ظهرها مفتوحة الفم مدلة الل�ضان كما 
لو كانت ميتة واذا رفعها احد تتدىل يف ارتخاء دون حراك ول تعود اإىل 

طبيعتها حتى يرتكها الدخيل ويذهب بعيداً.

الأ�ضبوع  يف  اأطرافه  وحتريك  املتحركة  الأ�ضياء  على  عينيه  تركيز  يف  يبداأ  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  •هل 
ال�ضاد�س من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�ضتجيب لالأ�ضوات املفاجئة.

حيث  الن�ضان  اأح�ضاء  يف  توجد  التي  الداخلية  الأع�ضاء  من  ع�ضلي  ع�ضو  اأكرب  هو  الكبد  اأن  تعلم  •هل 
يرتاوح وزنه بني كيلو غرام واحد وثلث اأو اأربعة اأخما�س الكيلوغرام.

اجل�ضم. وزن  من  باملائة   90 حوايل  يكّون  املاء  اأن  تعلم  •هل 
الكبار. ي�ضيب  مما  اأقل  بن�ضب  ولكن  اأي�ضا  الأطفال  ي�ضيب  ال�ضقيقة  �ضداع  اأن  تعلم  •هل 

وتزداد  الأطفال  اجناب  تكرن من  اللواتي  الن�ضاء  عند  تقل  الثدي  ب�ضرطان  ال�ضابة  ن�ضبة  اأن  تعلم  •هل 
كرة  يف  عالقة  اأي  للر�ضاعة  ولي�س  واح���د،  طفل  اأجن��ن)ول��دن(  وال��ل��وات��ي  متزوجات  الغري  الن�ضاء  عند 

الإ�ضابة اأو قّلتها.
الدم  يف  احلم�ضية  الدهنيات  زيادة  اىل  يوؤّدي  واخلمور  والقهوة  ال�ضاي  �ضرب  يف  الفراط  اأن  تعلم  •هل 

والذي يوؤّدي بدوره اىل ن�ضبة الكول�ضرتول يف الدم والعامل الأ�ضا�ضي يف ت�ضّلب ال�ضرايني.
كبري. جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�ضل(  )روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�س  اأن  تعلم  •هل 

العادية وت�ضل حاجة  يوميا يف احلالت  ي�ضرب 1-5،1 ليرت ماء  اأن  لكل فرد  ال�ضروري  اأنه من  تعلم  •هل 
اجل�ضم للماء اىل ح��وايل 3 ليرت يف الأي��ام احل��ارة وعند بذل اجلهد حيث يفقد اجل�ضم يف احلالتني ن�ضبة 

كبرية من العرق.

الثعبان 
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فوائد املوز
بالعنا�ضر  الغنية  الفاكهة  من  امل��وز  يعد 
من  كثري  على  يحتوي  لكونه  الغذائية؛ 
واملغن�ضيوم  واحل���دي���د  ك��ال��زن��ك  امل���ع���ادن، 
)اأ(،  مثل  والفيتامينات  وال��ب��وت��ا���ض��ي��وم، 
و)ب 12(، و)ج�(، و)د(، كما يحتوي على 
غني  فهو  لذلك  والكال�ضيوم؛  الربوتني 

بالفوائد ال�ضحية.
وي�ضتعر�س موقع )اإيت رايت( جمموعة من الفوائد ال�ضحرية للموز؛ منها 

امل�ضاهمة يف عالج الأنيميا وفقر الدم؛ ملا يحتويه من احلديد.
كما ي�ضاهم يف عالج �ضغط الدم املرتفع؛ حيث يعمل على خف�س ال�ضغط؛ 
امللح؛  قليلة من  وكميات  البوتا�ضيوم  عالية من  ن�ضبة  على  لكونه يحتوي 

لذلك فهو عامل وقاية من اأمرا�س القلب وال�ضكتة الدماغية.
"الرتبتوفان"  م��ادة  ملا يحتويه من  الكتئاب؛  امل��وز على مقاومة  وي�ضاعد 
التي يتم حتويلها اإىل مادة "ال�ضريوتونني" مبا ي�ضاهم يف حت�ضني املزاج. 

ويعمل على تقوية العظام مبا يحتويه من الكال�ضيوم.
كما اأنه ينظم ن�ضبة ال�ضكر يف الدم ويحمي من ال�ضكري من النوع الثاين، 
وي�ضاعد على خف�س الوزن على عك�س ال�ضائع من كونه يزيد الوزن ويقلل 
ويعالج  للحمو�ضة  طبيعي  م�ضاد  اأن��ه  كما  احل��وام��ل  عند  ال�ضباح  غيثان 

قرحة املعدة.
ا  ك��ذل��ك م��ف��ي��ًدا جدًّ ال��ع�����ض��الت. وي��ع��د  مل��ق��اوم��ة ت�ضنج  اأن م���وز مفيد  ك��م��ا 
النتباه  على  الطفل  وي�ضاعد  ال��ذك��اء  م�ضتوى  ي��رف��ع  لكونه  ل��الأط��ف��ال؛ 

واليقظة خالل املذاكرة.

كان الثعبان نائما بني �ضخرتني عندما اهتزت احداهما ف�ضقطت على الأخرى وانح�ضر الثعبان فيما بينهما ل 
ي�ضتطيع اخلروج ومل ير�س احد باأن ينقذه حتى مر يف املكان رجل عجوز وجاء لي�ضرتيح على ال�ضخره فناداه 
الثعبان لينقذه فنظر اليه العجوز وعرف ما هو فيه فاأف�ضح له مكانا واخرجه.. وقف الثعبان الكبري ال�ضخم 
امام العجوز و�ضاأله امل تخف منى فقال العجوز ومل اخاف ما دام اهلل اقوى منك؟ فقال الثعبان نعم.. ولكن 
انا لن اوؤذيك بل �ضاأقدم لك عر�ضا: لك ان تتمنى امنية فاأحققها لك. فقال العجوز: ا�ضكرك مل انقذك لتقدم 
يل مكافاأة بل انقذتك لوجه اهلل. فقال الثعبان ا�ضكرك مرة ثانية وخذ هذه احللقة التي على رقبتي فالب�ضها 
يف رقبتك او امنحها ملن ت�ضاء فتحميه وحتقق له ما يريد و�ضيعي�س حياة هانئة.. ف�ضكره العجوز واخذ احللقة 

وان�ضرف.
 وملا ذهب لبيته حكى لبنه �ضلطان ما حدث ومنحه احللقة وقال �ضبعت من الدنيا اما انت فاأمامك الكثري 
لتفعله فيها ف�ضكره ابنه البار واخذ احللقة وو�ضعها يف رقبته وخرج حلراثة ار�ضه فاأح�س باأن يده تعمل كاأنها 
يد 100 رجل ويف وقت ق�ضري كان قد انتهى من عمله، اراد ان يحمل غلته لبيته فلم يحتج مل�ضاعدة احد وكاأنه 

مارد ي�ضتطيع ان يحمل جبال .. فاأخفى مافيه من قوة حتى ل يطمع فيها احد .
القرية ف�ضادا  فاأخذ يعيث يف  الأ���ض��رار  الرجال  القرية رج��ل جبار عنيد ميلك جي�ضا من  اإىل  ن��زل  ج��اء وق��ت 
وياأخذ ما فيها ملكا له ومل ي�ضتطع احد ان يت�ضدى له لقوته وجربوته وهنا جل�س �ضلطان ليال يحدث نف�ضه 
ب�ضوت عال هل ي�ضتطيع هذا الطوق ان ي�ضاعدين فخرج له يف احلال الثعبان وقد مالأ ن�ضف الغرفه وقال وهل 
حت�ضبني �ضاأترك هذه الوليمة تفوتني، ذلك الرجل اجلبار يل ولأعواين جي�ضه حالل علينا و�ضحك �ضحكة 
مدوية اختفى بعدها وخرج �ضلطان ملواجهة الرجل اجلبار يف الوقت الذي هاجم الثعبان واعوانه رجاله فاأخذوا 
العابا �ضغرية يف يد اطفال م�ضاغبني فق�ضوا عليهم متاما عندما كان جبارهم يغم�س  وكاأنهم  يعت�ضروهم 
عينيه اي�ضا يف رحلة ابدية بعدما ق�ضى عليه �ضلطان وخرج من مكانه ليعيد لأهل قريته ممتلكاتهم و�ضط 

تهليلهم به زعيما و�ضلطانا عليهم فجل�س يحكم بينهم بعدل اهلل و�ضريعة ا�ضالمه .

ك�ضفت الدكتورة مارغريتا كورولوفا، خبرية التغذية الرو�ضية، 
مل����اذا ل ي��ن�����ض��ح ب��ت��ن��اول ال��ق��ه��وة ق��ب��ل ت���ن���اول ال��ط��ع��ام اأو بعده 

مبا�ضرة.
�ضرب  اأن  اإىل  "�ضبوتنيك"،  ل��رادي��و  حديث  يف  اخلبرية  وت�ضري 
القهوة مع وجبة الفطور، لي�ضت عادة �ضحية. لأن القهوة متنع 
امت�ضا�س املواد املغذية املفيدة للج�ضم املوجودة يف الطعام الذي 

نتناوله.
وتقول، "ل اأن�ضح مر�ضاي بتناول القهوة على معدة فارغة، اأو 
ت�ضبب خلال يف عملية  القهوة  الطعام مبا�ضرة. لأن  تناول  بعد 

امت�ضا�س معادن مثل احلديد والزنك واملغني�ضيوم والكال�ضيوم، 
ال�ضرورية والأ�ضا�ضية ل�ضحة الرجال والن�ضاء على حد �ضواء".

ووفقا لها، الوقت املثايل ل�ضرب القهوة هو الفرتة بني وجبات 
الطعام الرئي�ضية، حيث يف هذه احلالة �ضتعمل جميع اخل�ضائ�س 

املفيدة للقهوة ، ويبقى التوازن املعدين يف اجل�ضم م�ضتقرا.
الطعام  وجبات  بني  الفرتة  يف  القهوة  تناول  "يف�ضل  وت��ق��ول، 
الرئي�ضية كنوع من الطقو�س اليومية، التي يجب اأن تكون على 
الأقل قبل ن�ضف �ضاعة من تناول الطعام، اأو بعد م�ضي �ضاعة 

على الأقل بعد تناوله".

ما هو �لوقت �ملثايل لتناول �لقهوة؟

ملكة هولندا ماك�شيما توقع على الكتاب الذهبي خالل اجتماع مع رئي�ش البوند�شتاغ )جمل�ش النواب بالرملان( يف برلني. )رويرتز( 


