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�أعلنت �شركة جون�سون �آن��د جون�سون الأمريكية �أن لقاحها امل�ضاد
لفريو�س كورونا ف ّعال �ضد متحور "دلتا" �شديد العدوى.
واعتمدت ال�شركة يف �إعالنها هذا على حتليل مت �إج��را�ؤه على عدد
�صغري من امل�شاركني ،ومل تتم مراجعته بعد من جهة خارجية ،فيما
مل تعط ال�شركة رقما حمددا.
وبح�سب موقع "�سيان�س اليف" العلمي ،ف��إن �إع�لان "جون�سون �آند
جون�سون" يوفر حاجز للواليات املتحدة �ضد املحتور اجلديد ،جنبا
�إىل جنب مع لقاحات فايزر وموديرنا.
واكت�شف متحور "دلتا" يف الهند يف �أكتوبر  ،2020و�ص ّنفته منظمة
ال�صحة العاملية على �أنه مثري قلق يف مايو املا�ضي.
وب��ات املحتور حاليا ميثل نحو  90باملئة من احل��االت التي يجري
ت�شخ�صيها يف بلد مثل بريطانيا ،ونحو  20باملئة من احل��االت يف
الواليات املتحدة.
وكانت درا�سات �سابقة قد خف�ضت ن�سبة فعاليات عدد من اللقاحات
�ضد هذا املحتور ،ففي بريطانيا ،جرى تخفي�ض فعالية لقاح فايزر
�إىل  88باملئة ،بعد �أن كان عند  95باملئة.
وانحدرت فعالية للقاح �أك�سفورد �أ�سرتازينيكا �إىل  60باملئة ،بعدما
كانت ت�صل  92باملئة.
ونظرا لأن لقاح مودرينا قريب من تركيبة لقاح فايزز فقد يوفر
حماية مماثلة يف مواجهة "دلتا" ،لكن الكثري ال يعرف عن �أداء لقاح
"جون�سون �آند جون�سون" ،الذي يعطى يف جرعة واحدة.
وت���س�ت�ن��د ب �ي��ان��ات ��ش��رك��ة "جون�سون �آن ��د جون�سون" �إىل حتليلني
منف�صلني ،الأول ك��ان ع�ب��ارة ع��ن ب�ي��ان��ات م��ن ثمانية م�شاركني يف
املرحلة الثالثة من جتربة ال�شركة ،فوجد �أن اللقاح ينتج �أج�سامًا
م�ضادة ت�شتبك مع الفريو�س وتعطله مبا يف ذلك املتحور "دلتا".

املنزل النظيف ال ي�ضعف مناعة الأطفال
يقول علماء من جامعة كوليدج لندن� ،إن الإفراط يف تنظيف املنزل
وتعقيمه ال يجعل جهاز املناعة لدى الأطفال �أ�ضعف وال ي�سبب لهم
احل�سا�سية.
على خالف الفكرة ال�سائدة ب�أن تعر�ض الأطفال للميكروبات ي�ساعد
على تن�شيط �أجهزتهم املناعية ملحاربة االلتهابات اخل�ط�يرة ،و�أن
احلفاظ على نظافة الأطفال ميكن �أن ي�ضعف جهاز املناعة ،يقول
علماء بريطانيون �إن هذا االعتقاد لي�س �إال خرافة ،وال ميكن �أن نلقي
اللوم على تعقيم الأ�سطح والإكثار من غ�سل اليدين.
يقول الربوفي�سور جراهام روك ،ع��امل الأح�ي��اء الدقيقة يف جامعة
كاليفورنيا يف لو�س �أجنلو�س“ :من املعروف �أن امليكروبات تلعب دوراً
كبرياً يف
حتفيز �أجهزة الإن�سان املناعية ملحاربة االلتهابات� ،إال �أن تعقيم الأيدي
والأ�سطح ال يعني عدم وجود هذه امليكروبات يف �أماكن �أخرى”
و�أ�ضاف�“ : :إن التعامل مع �أمهاتنا و�أفراد عائلتنا والبيئة الطبيعية
املحيطة ح��ول�ن��ا مي�ك��ن �أن ي��وف��ر جميع امل��دخ�لات امل�ي�ك��روب�ي��ة التي
نحتاجها .وهذا ال يتعار�ض مع النظافة”
وعلى الرغم من ذلك ،ين�صح العلماء باحلر�ص على عدم ا�ستخدام
املنظفات القوية التي قد تت�سبب برد فعل حت�س�سي للأطفال والكبار
يف �آن معاً� ،إذ وجدت درا�سة قام بها خرباء يابانيون العام املا�ضي على
الفئران� ،أن منتجات التعقيم والتنظيف ال�شائعة �أث��ارت ا�ستجابات
مناعية لدى الفئران ،و�أدت �إىل ن�شوء رد فعل حت�س�سي”
ك�م��ا �أظ �ه��رت ال�ع��دي��د م��ن الأب �ح��اث �أن �إط �ل�اق م ��واد كيميائية يف
الهواء لتعطري اجلو ،ميكن �أن ي��ؤدي �إىل الإ�صابة باحل�سا�سية ،لذا
ين�صح اخل�براء ،باحلر�ص على اختيار منتجات تنظيف غري �سامة
وبرتكيزات قليلة لتجنب �أي �أ�ضرار �صحية حمتملة ،وفق ما �أوردت
�صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

الدوبامني يعلم الطيور
�أ�صوات ًا جديدة
�أك � � ��د ع� �ل� �م ��اء الأع � �� � �ص � ��اب يف جامعة
ما�سات�شو�ست�س يف �أم�ه��ر��س��ت ،يف بحث
جديد �أن الدوبامني يلعب دوراً رئي�سياً
يف كيف تتعلم الطيور امل�غ��ردة �أ�صواتاً
جديدة معقدة.
وتو�صل العلماء �إىل �أن الدوبامني يحفز
املرونة يف الق�شرة ال�سمعية يف ع�صافري
ال��زي�ب�را ،مم��ا ي��ر��س��ي �أ��س���س�اً ج��دي��دة يف
ت �ط��وي��ر ال �ف �ه��م ل��وظ��ائ��ف ه ��ذا الناقل
الع�صبي يف منطقة باملخ م�س�ؤولة عن
ت�شفري حمفزات معقدة ،بح�سب الدرا�سة
التي ن�شرتها جملة نيور�ساين�س.
وي� �ق ��ول م� �ع ��دي ال� ��درا� � �س� ��ة ،ماثيو�س
م��ا� �س �ي��دو-ل �ي �م��ا ،وه ��و ط��ال��ب دكتوراة
ب� ��اجل� ��ام � �ع� ��ة" :يربط الأ� � �ش � �خ ��ا� ��ص
الدوبامني باملكاف�أة واملتعة".
و�أ�ضاف" :هناك مفهوم معروف متاماً،
مفاده �أن الدوبامني له دور يف التعلم.
ول �ك��ن ال �ع �ل��م امل �ت �ع �ل��ق ب��ال��دوب��ام�ي�ن يف
جم ��االت ع�ل��ى �صلة ب��امل�ع��اجل��ة احل�سية
يف املخ حمدود� .أردنا �أن نفهم ما �إذا كان
الدوبامني يلعب دوراً يف كيف تتعلم تلك
املنطقة باملخ �أ�صواتاً جديدة �أو تغيريات
الأ�صوات".
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جون�سون �آند جون�سون ..ما
الفعالية �إزاء املتحور دلتا؟

ن�صائح للم�ساعدة يف تقليل
الأعرا�ض امل�ؤملة النتفاخ املعدة
 14حفيدا لدافن�شي..
ق�صة درا�سة يف  21جيال

فوائد �شاي املات�شا :رمز
حلياة �أطول و�صحة �أف�ضل

بعد �أن �أج��ري��ا �أبحاثا ع��ن �شجرة
ع��ائ�ل��ة ال�ف�ن��ان الإي �ط��ايل ال�شهري
ل �ي��ون��اردو داف �ن �� �ش��ي ،ح ��دد عاملان
�إيطاليان � 14شخ�صا ينحدرون
من عائلة الفنان الأ�سطوري.
وك� �ت ��ب ال� �ع ��امل ��ان يف م� �ق ��ال ُن�شر
مبجلة "هيومان �إيفولو�شن" �أن
عملهما هو عبارة عن "جمموعة
م� ��ن الأب� � �ح � ��اث ال� �ت ��ي ا�ستمرت
لعقود ،بهدف �إع ��ادة بناء �سل�سلة
الأن�ساب الكاملة واحلديثة لعائلة
دافن�شي".
وق� � ��ال خ� �ب�ي�را ع��ائ �ل��ة دافن�شي،
�أل �ي �� �س��ان��درو ف �ي��زو� �س��ي و�أجني�س
�ساباتو� ،إنهما وثقا  21جي ً
ال من
عائلة الفنان الراحل.
ديفيد بيكهام ميازح زوجته يف عيد
زواجهما" :ما زلنا نرتدي املالب�س
نف�سها"
ك �م��ا �أج � ��رى ال �ب��اح �ث��ان مقابالت
م��ع �أ� �ش �خ��ا���ص م��ن ن���س��ل الر�سام
وامل �ه �ن��د���س امل� �ع� �م ��اري الإي� �ط ��ايل
امل �ع��روف� ،أث�ن��اء �إع ��داد درا�ستهما،
وتو�صال �إىل �أن بع�ضهم عمل يف
وظ��ائ��ف م�ك�ت�ب�ي��ة �أو ح��رف �ي��ة ،ثم
تقاعدوا يف الوقت احلايل.
ك�م��ا ح ��دد ال�ب��اح�ث��ان ال �ع��دي��د من
ال �ع��ائ�ل�ات يف �أف � ��رع خم�ت�ل�ف��ة من
� �ش �ج��رة ع��ائ �ل��ة داف �ن �� �ش��ي .وميتد
ح��ال �ي �اً ال �ت��اري��خ ال �ك��ام��ل للعائلة
لنحو  690عاماً.

�سر النقاء واالن�سجام .هذه البودرة الناعمة
فوائد �شاي املات�شا هي ُّ
ال�سر الياباين للعي�ش حياة �أطول
للغاية باللون الأخ�ضر الالمع ،هي ّ
وب�صحة �أف�ضل .اخت�صا�صية التغذية وطبيبة التجميل �صويف
�ك ،بح�سب "فام �أكتويال" ،عن �أ�سرار هذا
�أورتيغا تك�شف ل� ِ
امل�شروب ال�سحري:
�شاي املات�شا :ما هو هذا ال�شاي؟
املات�شا عبارة عن بودرة ناعمة من ال�شاي
الأخ �� �ض��ر امل �م �ت��از ،و ُي �� �س �ت �خ��دم تقليديًّا
حلفالت ال�شاي .وي��أت��ي من �أف�ضل �أنواع
الكاميليا .وتتم زراع��ة هذا ال�شاي بعناية
خا�صة جدًّا ،حيث يتم قبل ب�ضعة �أ�سابيع
من ح�صاده ،تغطية �شجريات ال�شاي من
�أجل حمايتها من �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة.
وتغطية ال�شجريات يعمل على �إبطاء منو
النبتة ،ويجعل لون �أوارقها �أغمق ،ويعزز
�إن �ت��اج الأح �م��ا���ض الأم�ي�ن�ي��ة ،الأم ��ر الذي
يزيد حالوة مذاق ال�شاي ويزيد م�ستوى
الكات�شني فيه .و�أوراق ال�شاي ال�صغرية
هذه (ت�سمى تين�شا) يتم جتفيفها وطحنها
لت�صبح ب��ودرة ناعمة للغاية بلون �أخ�ضر
فاحت :ت�صبح املات�شا.

وتعطل وظائفها .كما ي�ساعد املات�شا
ك��ذل��ك ع �ل��ى ال �ع �ي ����ش �إىل فرتة
�أط� ��ول وع �ل��ى حت���س�ين ال�صحة،
لأن� � ��ه ي � �ح� ��ارب ع �م �ل �ي��ة �أك �� �س��دة
اخلاليا ،ويحدُّ من
ت �ل��ف �أغ�شية
اخل� � �ل� � ��اي� � � � � ��ا
واحل� � � �م� � � �� � � ��ض
يرا ف�إنه
النووي .و�أخ� ً
ي �� �س��اع��د ع �ل��ى م �ن��ع الإ�صابة
ب �ج �م �ي��ع الأم� � ��را�� � ��ض االلتهابية
وال �ت �ن �ك �� �س �ي��ة (مب � ��ا ف �ي �ه��ا مر�ض
الزهامير).
رغ ��م �أنّ ف��وائ��د � �ش��اي املات�شا
على ال�صحة مثبتة فعل ًّيا� ،إال
�أن��ه من الأف�ضل ع��دم ا�ستهالكه
ب�شكل يومي لكي نتجنب الإفراط يف �أخذ
جرعات الفيتامينات �أيه  Aو�سي  Cو�إي
 .Eوعلى النقي�ض من الفكرة ال�سائدة،
ف��إنّ �شاي املات�شا ال ي�ساعد على التنحيف
ب�شكل خا�ص .ولكنه يف املقابل ي�ضيف نكهة
وح�ل�اوة �إىل بع�ض الأط�ع�م��ة واملعجنات،
الأم��ر ال��ذي ي�سمح با�ستخدام كمية �أقل
من ال�سكر.

فوائد �شاي املات�شا الأخ�ضر على ال�صحة
امل��ات���ش��ا �أك�ث�ر م��ن جم��رد � �ش��اي� ،إن ��ه غذاء
فائق القوة .وقد اعتربه ال�ساموراي منذ
وق��ت طويل وك�أنه ع�لاج .وبالإ�ضافة �إىل
الثايني ،حتتوي جميع �أن��واع ال�شاي على
مواد مفيدة :الزيوت العطرية الأ�سا�سية،
والتانني ،والأنزميات ومركبات الفينول.
ولكنّ �شاي املات�شا ي�أتي من نوعية غذائية
مم� �ي ��زة ب �غ �ن��اه��ا ب��ال �ك��ات �� �ش�ي�ن ،وه � ��و من
م�ضادات الأك�سدة التي تعزز وتقوي نظام
املناعة ،ومتنع الإ�صابة مبر�ض ال�سرطان
وحتارب الكول�سرتول.
يحب اليابانيون �شاي املات�شا ،ب�سبب ت�أثريه
وخ�صو�صا عمله
امل�ضا ّد ل�شيخوخة اجللد
ً
�ضد ظهور التجاعيد .ومن خالل ن�شاطه
كم�ضا ّد للأك�سدة يعمل على الق�ضاء على
اجلذور احل ّرة :وبالتايل تتخل�ص اخلاليا
م��ن الأ��ش�ي��اء التي ت�ساهم يف �شيخوختها

كيف يتم حت�ضري �شاي املات�شا الأخ�ضر؟
 .1تو�ضع ب�ضع غرامات من بودرة املات�شا
يف وعاء.
 .2يمُلأ الوعاء باملاء املغلي.
 .3يُخفق امل��زي��ج بخفاقة خا�صة ب�شاي
املات�شا (ت�سمى � )chasenإىل �أن ي�صبح
املزيج فوا ًرا.

مذاق املات�شا
نكهة �شاي املات�شا الأخ�ضر مميزة :مذاق
غني ج�دًّا يف الفم ،ولي�س له ل��ون الع�شب
ّ
فقط و�إمنا مذاقه � ً
أي�ضا! وبنا ًء عليه لي�س
هناك �إج�م��اع دائ� ًم��ا على م��ذاق��ه :البع�ض
يحبه ج� �دًّا ،بينما ي�ج��ده البع�ض الآخر
غري جذاب.

معلومات �ستذهلك عن فوائد املات�شا
للب�شرة
املات�شا هو �أحد �أنواع ال�شاي الأخ�ضر الذي
ُي ��زرع يف ال�ي��اب��ان ،ويتميز ب��اح�ت��وائ��ه على
م���ض��ادات الأك���س��دة وفيتامينات  Aو C
واحل��دي��د والبوتا�سيوم ،مما يجعله �أكرث
فائدة من ال�شاي الأخ�ضر العادي.
وي�ساعد املات�شا يف عالج الكثري من م�شاكل
الب�شرة� ،إذ مينحها ن�ضارة ويجدد خالياها،
ك�م��ا ي�ع�م��ل �أي �� �ض �اً ع�ل��ى ع�ل�اج التجاعيد

8ي�ساعد املات�شا يف حماربة التجاعيدواخلطوط الدقيقة بالب�شرة.
1تقليل الرتهل ح��ول العينني ،وذلك وتقليل اخلطوط الدقيقة ،نظراً الحتوائهب�إ�ضافة ملعقة منه �إىل ماء الورد ،وو�ضع على فيتامني .C
اخلليط على قطنة ثم و�ضعها على العني،
ل�ت�ق�ل�ي��ل ال�ت�ره�ل�ات وال� �ه ��االت ال�سوداء ت��وج��د ال �ع��دي��د م��ن ط ��رق حت���ض�ير قناع
املات�شا� ،أبرزها ما يلي:
والتجاعيد وانتفاخات العينني.
2يحتوي املات�شا على مادة الكلوروفيل ،قناع املات�شا والع�سل الأبي�ضالتي ت�ساعد يف التنظيف العميق للب�شرة ،اخ�ل�ط��ي ملعقة ��ص�غ�يرة م��ن ب ��ودرة �شاي
مما يخل�صها من الأو��س��اخ والأت��رب��ة التي امل��ات �� �ش��ا م��ع م�ع�ل�ق��ة � �ص �غ�يرة م��ن الع�سل
الأبي�ض ،ثم طبقي اخلليط على وجهك
ُت�سبب الر�ؤو�س ال�سوداء.
3ي�ساعد املات�شا على التخل�ص من اجللد مل� ��دة  15دق �ي �ق��ة ،و�أزي� �ل� �ي ��ه ب�ق�ط�ع��ة منالقما�ش املبللة باملاء الدافئ.
امليت ،مما يُعطي ن�ضارة للب�شرة.
4يحتوي املات�شا على م�ك��ون��ات مُ�ضادةللأك�سدة ،وه��و م��ا ي�ساعد على تخلي�ص قناع املات�شا وزيت جوز الهند
الب�شرة م��ن الطبقة ال��داك�ن��ة م��ن اجللد اخ �ل �ط��ي م�ل�ع�ق�ت�ين ��ص�غ�يرت�ين م��ن �شاي
التي تزداد و�ضوحاً يف ف�صل ال�صيف ،وهو املات�شا مع ن�صف ملعقة �صغرية من زيت
جوز الهند ،وطبقي اخلليط على وجهك
ما يجعلها تبدو �أكرث ن�ضارة و�إ�شراقاً.
5املات�شا م�ضاد جيد للغاية للبكترييا ،مل��دة  15دق�ي�ق��ة ،ث��م �أزي �ل �ي��ه بقطعة منمما ي�ساعد يف عالج البثور وحب ال�شباب .القما�ش املبللة باملاء الدافئ.
6يحتوي املات�شا على مادة البوليفينول،وه ��ي م� ��ادة ف �ع��ال��ة ل�ل�غ��اي��ة يف اجل �ل��د من قناع املات�شا وجل ال�صبار
الآث��ار ال�ضارة للأ�شعة ف��وق البنف�سجية ام��زج��ي ملعقة ��ص�غ�يرة م��ن ب ��ودرة �شاي
املات�شا مع كمية منا�سبة من جل ال�صبار،
لل�شم�س.
7ي�ساعد املات�شا يف تقليل �إف��راز الب�شرة وط �ب �ق��ي اخل �ل �ي��ط ع �ل��ى وج �ه��ك مل ��دة 15ل �ل��ده��ون ،ال �ت��ي ت���س��د امل �� �س��ام وت�ت���س�ب��ب يف دق�ي�ق��ة ،ث��م �أزي �ل �ي��ه بقطعة م��ن القما�ش
املبللة باملاء الدافئ.
ظهور البثور والر�ؤو�س ال�سوداء.

فوائد مذهلة يقدمها
خل التفاح!
يحظى خل التفاح ( )ACVب�شعبية يف جميع �أنحاء العامل ،ولكن لي�س يف �أي
مكان �أك�ثر من اليابان ،حيث تعود ممار�سة ا�ستهالك خل التفاح هناك �إىل عام
 1200قبل امليالد.
واعتقد املحاربون اليابانيون �أن �شرب خل التفاح �سيعزز طاقتهم وي�ساعدهم يف
احل�ف��اظ على �صحتهم ،ل��ذل��ك ك��ان��وا ي�شربونه بانتظام .ووا��ص��ل ال��روم��ان هذه
املمار�سة بعد �أن اكت�شفوا �أن اخلل يقتل البكترييا واجلراثيم يف املاء .ولكن ال�سادة
احلقيقيني لـ  ACVموجودون ،وال يزالون ،يف �أوكيناوا ،جنوب اليابان.
وغالبا ما يقال �إن تقليد عائلة �أوكيناوا لو�صفات �شراب اخلل اخلا�صة املتوارثة عرب
الأجيال ،هو ال�سبب يف �أن �سكان املدينة يعي�شون لفرتة �أطول من معظم النا�س.
ويجب �أن يكون هناك �شيء ما ،حيث يبلغ متو�سط العمر املتوقع لليابانيني 90
بينما يف اململكة املتحدة ،يبلغ  81فقط .وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،هناك �أك�ثر من
� 400شخ�ص تبلغ �أعمارهم � 100سنة �أو �أكرث يعي�شون يف �أوكيناوا حتى يومنا
هذا.
حتتوي الأطعمة املخمرة ،مبا يف ذلك خل التفاح غري املب�سرت ،على بكترييا �صحية
و�صديقة للأمعاء ت�ساعد يف احلفاظ على عمل اجلهاز اله�ضمي ب�شكل �صحيح.
وميكن �أن ي�ساعد خل التفاح �أي�ضا يف م�شاكل مثل ع�سر اله�ضم �أو حرقة املعدة ،لأنه
يبطل �أحما�ض املعدة ،بينما يقاوم حم�ض الأ�سيتيك البكترييا ال�ضارة.

جان يامان برفقة خطيبته
الإعالمية الإيطالية
ن �� �ش��رت الإع �ل�ام � �ي ��ة الإيطاليا
ديليتا ليوتا حبيبة املمثل الرتكي
ال�شهريجان يامان� ،صورة جديدة
لهما يف �صفحتها اخل��ا��ص��ة على
موقع التوا�صل االجتماعي.
وظ�ه��ر ال�ث�ن��ائ��ي ع�ل��ى ي�خ��ت و�سط
ال�ب�ح��ر وخلفهما مغيب ال�شم�س
بلقطة �ساحرة حظيت على �إعجاب
عدد كبري من متابعيهما.
وكان يامان قد ن�شر م�ؤخراً �صورة
عرب خا�صية ال�ستوري يف �صقحته
اخل��ا� �ص��ة ع �ل��ى م��وق��ع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ،ظ �ه��ر ف�ي�ه��ا برفقة
خ�ط�ي�ب��ة الإع�ل�ام �ي ��ة الإيطالية
ديليتا ليوتا ،وظ�ه��ر الثنائي من
داخ��ل ال���س�ي��ارة وي�ضحكان ب�شكل
عفوي.
وك��ان غوفني ي��ام��ان ،وال��د النجم
الرتكي جان يامان ،قد ن�شر قبل
�أي��ام ��ص��وراً من جمعة مكونة من
ال �ع��ائ �ل��ة والأ�� �ص ��دق ��اء يف تركيا،
بعد �أن �سافر �إليها يامان برفقة
خطيبته.

جهاز لوحي يقاوم �أق�سى
الظروف املناخية

�أط�ل�ق��ت �شركة بانا�سونيك اجل�ه��از ال�ل��وح��ي Toughbook G2
اجلديد املخ�ص�ص لال�ستخدامات ال�شاقة.
و�أو�ضحت ال�شركة اليابانية �أن جهازها اجلديد يتحمل الظروف البيئية
القا�سية وميتاز بحماية �ضد الغبار والأتربة وامل��اء ،وفقاً لفئة احلماية
 ،IP65بالإ�ضافة �إىل �أنه ي�ستويف متطلبات املوا�صفة MIL-STD
.810H
وت�شتمل باقة التجهيزات التقنية للجهاز على �شا�شة قيا�س  10.1بو�صة
وبدقة و�ضوح  1200 ×1920بيك�سل ،وب��درج��ة �سطوع ت�صل �إىل
 1000قنديلة/م 2لكي يتم ا�ستعماله ب�سهولة حتت �أ�شعة ال�شم�س
املبا�شرة ،وميكن للم�ستخدم ا�ستعمال ال�شا�شة مع ارتداء قفازات مبللة،
ف�ضال عن �إمكانية ا�ستعمالها بوا�سطة قلم خا�ص لإدخال البيانات.
وينب�ض بداخل احلا�سوب اللوحي اجلديد من بانا�سونيك معالج �إنتل
 10310U-Core i5ب�سرعة ت�صل �إىل  4.4جيجاهرتز وذاكرة
تخزين م�ؤقتة �سعة  6ميغابايت ،وتبلغ �سعة ذاكرة الو�صول الع�شوائي
 DDR4بالإ�صدار القيا�سي  16غيغابايت ،كما يتوافر اجلهاز بذاكرة
و�صول ع�شوائي �سعة  32ب�شكل اختياري.
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الطالب الإماراتي �سعود قوام يتفوق يف البكالوريا
الدولية ويلتحق مبعهد �أمريكي للطريان والف�ضاء

خالل زيارة كلية الأغذية و الزراعة بجامعة الإمارات

زكي ن�سيبة ومرمي املهريي ي�ؤكدان �أهمية ت�أهيل الطلبة و�صقل مهاراتهم العملية من خالل التدريب العملي
رفد قطاع الغذاء بالباحثني والكوادر امل�ؤهلة املتواكبة مع تطلعات �سوق العمل لتعزيز منظومة الأمن الغذائي يف دولة الإمارات
مرمي املهريي ت�شيد مب�شروعات جامعة الإمارات يف جمال الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي

•• دبي -الفجر

ت�ف��وق �سعود ق��وام الطالب الإم��ارات��ي يف مدر�سة ريبتون دب��ي يف �شهادة
البكالوريا الدولية بعد ح�صوله على نتيجة قيا�سية  40نقطة بالرغم من
التعطيل الذي �أ�صاب العام الدرا�سي .نتج عن �أدائه املتميز عرو�ض هائلة
من جمموعة ر�سل للجامعات و�أ�شهر
اجل��ام �ع��ات يف ال� �ع ��امل ،مب��ا يف ذلك
جامعة �سانت �أندروز وجامعة كوليدج
ل �ن��دن وج��ام�ع��ة �إمي� ��وري و�إمربيال
ك ��ول� �ي ��دج ل� �ن ��دن وم �ع �ه��د جورجيا
للتكنولوجيا وج��ام�ع��ة مان�ش�سرت ،
على �سبيل املثال ال احل�صر .و�أختار
معهد جورجيا للتكنولوجيا لدرا�سة
ه �ن��د� �س��ة ال� �ط�ي�ران وال �ف �� �ض��اء وهو
�أف �� �ض��ل م ��دار� ��س ه�ن��د��س��ة الطريان
بالعامل.
ويف هذا ال�سياق� ،أع��رب ديفيد كوك،
م��دي��ر مدر�سة ريبتون دب��ي ورئي�س
ق�سم التعليم يف جمموعة مدار�س ريبتون يف الإم��ارات العربية املتحدة،
عن �سعادته بالنتائج املميزة التي حققها التالميذ ومنهم الطالب �سعود
ق��وام  ،فقال" :يف ريبتون دب��ي ،ن�سعى �إىل تر�سيخ قيم ال�شغف والتفاين
وال�ع��زمي��ة ل��دى تالميذنا منذ �سن مبكرة .وت�ضم جمموعة مد ّر�سينا
مع ّلمني متح ّم�سني يركزون على تنمية الأطفال على كافة امل�ستويات ،من
خالل املجاالت الأكادميية والإبداعية والريا�ضية .نحن ن�شجع تالميذنا
على امتالك �أحالم كبرية ونوفر لهم �أدوات التعلم املنا�سبة لتحقيق هذه
الأحالم .وهذا العام ،وعلى الرغم من التحديات الكبرية التي �شهدناها،
ثابر تالميذنا م��رة �أخ��رى و�سجلوا متو�سط  ،36.2وه��و نتيجة تفوق
املعيار العاملي ب��أ��ش��واط� .أو ّد �أن �أه� ّن��ئ خ ّريجي البكالوريا الدولية على
�إجنازاتهم التدريجية و�أمتنى لهم كل التوفيق يف م�ساعيهم امل�ستقبلية".
وباحلديث عن الإجنازات البارزة التي حققها تالميذ البكالوريا الدولية،
تقول تري�سي كراودر ،نائبة املدير ورئي�سة املرحلة الثانوية يف ريبتون دبي:
ريا كمع ّلمني �أن نرى تالميذنا يحققون �إجنازات ا�ستثنائية.
"ي�سعدنا كث ً
جناحا ،و�أو ّد
لقد �أثمرت اجلهود الكبرية التي بذلوها طوال العام الدرا�سي ً
�أن �أهنئ جمموعة اخلريجني لدينا .يف ريبتون دبي ،نحر�ص على �أن يخترب
خ�صي�صا لدعم احتياجات التعلم
كل تلميذ جتربة تعليمية �شاملة م�صممة
ً
الفردية اخلا�صة به .و�أو ّد �أن �أتقدم بخال�ص التهاين ملجموعة اخلريجني
و�أمتنى لهم كل التوفيق يف امل�ستقبل".

الفائزة بجائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم
خليجي يف ا�ست�ضافة جمل�س الفكر واملعرفة

•• العني  -الفجر

ا�ست�ضاف جمل�س �شما حممد للفكر واملعرفة �ضمن من�شط (لتعرفني)
برعاية وح�ضور رئي�سة املجل�س ال�شيخة د� .شما بنت حممد بن خالد �آل
نهيان املعلمة الفائزة بجائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم خليجي نورة
عبداهلل النيادي من مدر�سة حممد بن خالد احلكومية بالعني واملتخ�ص�صة
مبجال الرتبية اخلا�صة الثالثاء  6يوليو  2021وبح�ضور نخبة من
العاملني امليدان الرتبوي
بد�أ اللقاء بكلمة ال�شيخة د� .شما والتي بد�أتها مبقولة �سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان حفظه اهلل (املعلم هو ال�ضمان الأكيد لتحقيق تطلعاتنا
لتن�شئة �أجيال متعلمة مثقفة متتلك
م�ه��ارات الإجن ��از واالب�ت�ك��ار والتميز
والإبداع)
و�أ�� � �ش � ��ارت ب � � ��أن امل� �ق ��ول ��ة تخت�صر
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ات ق �ي��ادت �ن��ا الر�شيدة
نحو امل�ستقبل وال�ت��ي تهتم بتنمية
امل �ع �ل��م وت �ط��وي��ره م�ع��رف�ي��ا وعلميا
وثقافيا ليكون ب�ق��در ال�ه��دف ببناء
ح �� �ض��ارة �إم ��ارات� �ي ��ة ح��دي �ث��ة قائمة
على التطور واالبتكار والإب��داع ولن
يكون ذلك بدون �أجيال ترتبى على
قيمنا الأخ�لاق �ي��ة وال�ع�ل��م واملعرفة
واحلداثة والقوة الدافعة للأجيال .و�أو�ضحت �إن بناء الطفل و�إعداده
للم�ستقبل يتطلب علم متوا�صل و تكامل �آل�ي��ات العمل م��ا ب�ين الأ�سرة
واملدر�سة وعلى وجه التحديد املعلم فاملعلم من وجهة نظري �أهميته ال
تقل عن �أهمية تربية الآباء للأبناء فكثري من املعلمني هو قدوات للأطفال
و يرتبط بهم الطفل نف�سيا و ذهنيا وال ينقل عنهم العلم فقط بل ينقل
عنهم �أي�ضا ال�سلوكيات والأخالقيات وخا�صة �أن عالقة الطفل باملعمل
متتد من مرحلة الطفولة �إىل مرحلة املراهقة ثم مرحلة الوعي وتر�سيخ
ال�سمات ال�شخ�صية من هنا ندرك مدى �أهمية دور املعلم يف بناء م�ستقبل
الوطن كما ي�ؤمن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان  ،ويل
عهد �أبوظبي  ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة-حفظه اهلل -ولذلك
�أطلق جائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم خليجي من �أجل دعم دور املعلم
يف بناء م�ستقبل الوطن.
كما �أعربت عن �سعادتها قائلة :كم كانت �سعادتي �أن حتقق معلمة �إماراتية
�شابة الفوز امل�ؤكد لريادتها مبجالها وقدرتها على الإبداع واالبتكار وحتقيق
القيمة الأهم لكل معلم وهي بناء عقول �أجيال واعية وقادرة للحفاظ على
مكت�سبات الوطن وحتقيق املزيد من التطور والنجاح والتميز ،و�سعادتي
ب�أنها تنتمي للمدر�سة التي حتمل ا�سم �أغلى �شخ�ص يف حياتي وهو والدي
املغفور له -ب�إذن اهلل تعاىل -ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان – رحمه اهلل
– عقب ذلك قدمت املعلمة نورة عر�ضا لأبرز �إجنازاتها وم�شاريعها التي
�ساهمت بتميزها وقدرتها على مناف�سة كافة املعلمني من دول اخلليج ،فيما
�شارك يف احلوار �أ�سرة الفائزة وحتدثوا باعتزاز وفخر و�سعادة بابنتهم ابنة
الإمارات وعطائها وخدمتها لوطنها وقيادتها الر�شيدة.
كما �شارك احل�ضور بطرح الأ�سئلة التي تدور يف فلك متيزها و�أحالمها
امل�ستقبلية وطموحاتها لها ولوطنها
و�أ�ضافت املعلمة نورا �أن طموحها ب�أن تكون وزيرة لأ�صحاب الهمم الذين
�أطلقت عليهم " �أ�صحاب ال�سعادة".

•• العني -الفجر

�أك ��د م�ع��ايل زك��ي �أن ��ور ن�سيبة ،امل�ست�شار
الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة-
الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات ومعايل
م��رمي بنت حممد امل�ه�يري ،وزي��رة دولة
للأمن الغذائي واملائي على �أهمية ت�أهيل
الطلبة و��ص�ق��ل م�ه��ارات�ه��م العملية من
خالل التدريب العملي لرفد قطاع الغذاء
بالباحثني والكوادر امل�ؤهلة املتواكبة مع
تطلعات ��س��وق ال�ع�م��ل لتعزيز منظومة
الأمن الغذائي يف دولة الإمارات.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ب��ال م �ع��ايل زكي
�أن��ور ن�سيبة ملعايل م��رمي امل�ه�يري خالل
زيارتها لكلية الأغذية و الزراعة بجامعة
الإمارات يف مدينة العني التي التقت فيها
مبجموعة من طلبة الكلية ّ
واطلعت على
املختربات العلمية والبحثية.
كما ح�ضر الزيارة كل من الدكتور غالب
احل �� �ض��رم��ي ال�ب�ري� �ك ��ي ،م ��دي ��ر جامعة
الإمارات بالإنابة ،والدكتور حممد ح�سن،

نائب مدير اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية
ب��الإن��اب��ة ،وال��دك �ت��ورة عائ�شة الظاهري،
النائب املُ�شارك ل�ش�ؤون الطلبة ،والدكتور
�أحمد علي مراد ،النائب املُ�شارك للبحث
العلمي بالإنابة.
و ّ
مت خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ب�ح��ث ��س�ب��ل التعاون
املُ�شرتك ب�ين مكتب وزي��رة دول��ة للأمن
ال �غ��ذائ��ي وامل��ائ��ي وج��ام �ع��ة الإم� � ��ارات يف
جم � ��االت ال �ت �غ � ّل��ب ع �ل��ى حت ��دي ��ات �أم ��ن
وا��س�ت��دام��ة ال �غ��ذاء ،ان�ط�لاق�اً م��ن منوذج
دول � ��ة الإم� � � ��ارات ال �ق��ائ��م ع �ل��ى "حتويل
التحديات كافة �إىل فر�ص منو" ،ومناق�شة
�أف�ضل ال�سبل التي ُت�سهم يف �إحداث تكامل
بني الأو�ساط الأكادميية وتطلعات �سوق
العمل ،بالإ�ضافة �إىل تو�سيع �آفاق الطلبة
ب��ال �ف��ر���ص ال��وظ �ي �ف �ي��ة امل �ت��اح��ة ل �ه��م يف
�صناعة الغذاء والزراعة يف دولة الإمارات،
وذلك من �أجل تنمية م�ستدامة و�ضمان
الأمن الغذائي احلايل وامل�ستقبلي لدولة
الإمارات العربية املتحدة.
وا� �س �ت �م �ع��ت م �ع��ايل م� ��رمي امل� �ه�ي�ري �إىل

ع��ر���ض تعريفي لطالبات كلية الأغذية
والزراعة ،حيث �أب��رز الطالب خالل هذا
اللقاء املفتوح �أهم التحديات التي تواجه
ت ��أه �ي �ل �ه��م ل�ل�ان �خ��راط يف � �س��وق العمل
�ضمن جماالت الطب البيطري ،الأعمال
الزراعية ،علوم الغذاء ،و�أنظمة الزراعة
احلديثة ،حيث تلخ�صت الزيارة يف تعزيز
وت��وث �ي��ق �أه� ��م جم� ��االت ال�ت�ح���س�ين التي
�سيتم العمل عليها لتطوير املواد العلمية
والعملية لهذه امل�ساقات الأكادميية.
ك�م��ا مت ال �ت �ط��رق �إىل م��ا ت��وف��ره الكلية
لهم من بيئة تعليمية حديثة ومتطورة،
و�أح ��دث امل��راك��ز البحثية ال�ت��ي ت�سهم يف
ت�ف� ّوق�ه��م ع�ل��ى امل���س�ت��وى الأك ��ادمي ��ي ويف
�سوق العمل ،مُ �شيدين باهتمام اجلامعة
املُ�ست ّمر بتطوير ب��رام��ج البحث العلمي
و�إيجاد بيئة م�ستدامة للإبداع واالبتكار
ال�ت��ي ُتتيح لهم فر�صة التم ّيز والنجاح
امل�ستقبلي.
و�أثنى الطلبة على جهود اجلامعة الكبرية
يف ا�ستمرار العملية التعليمية ،ال�سيما يف

ظل حتديات كوفيد  ،19وذلك من خالل
ت��وف�يره��ا ك��اف��ة م���س�ت�ل��زم��ات ومتطلبات
العملية التعليمية "عن بعد" ،من املوارد
والكفاءات الأكادميية والتقنيات احلديثة
مب�ستوى عالٍ .
وق��ام��ت م �ع��ايل م ��رمي امل �ه�يري والوفد
املرافق بزيارة مبنى خمتربات ق�سم الطب
البيطري -كلية الزراعة والطب البيطري
التابعة جلامعة الإمارات العربية املتحدة
يف منطقة ف�ل��ج ه ��زاع ب��ال �ع�ين ،يرافقها
ال��دك �ت��ور حم�م��د � �س��امل ال �ي��اف �ع��ي ،وكيل
كلية الأغذية والزراعة ،وعدد من �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية تع ّرفت خاللها على
�أح� � ��دث الأج � �ه� ��زة واملُ� � �ع� � �دّات املخربية،
وا��س�ت�م�ع��ت �إىل � �ش��رح مُ �ف �� ّ��ص��ل ع��ن �آخر
�أ��س��ال�ي��ب ال�ت��دري����س احل��دي�ث��ة واملتط ّورة
تخ�ص�ص الطب
املُتّبعة يف تدري�س طالب ّ
البيطري وجم��االت البحث العلمي ،ويف
نهاية اجلولة مت تقدمي "جمجمة الوعل
النوبي" ك�ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة م��ن اجلامعة
ملعاليها .ويف ختام اجلولة �أ�شادت معايل

وزي��رة الأم��ن ال�غ��ذائ��ي وامل��ائ��ي باخلطط
واال�سرتاتيجيات العلمية والعملية لكلية
الزراعة والأغ��ذي��ة ب�شكل خا�ص وجامعة
الإم��ارات العربية ب�شكل عام ،مُ ثنية على
الأبحاث والدرا�سات التي تعمل عليها يف
خدمة املجتمع وبيئة دولة الإمارات ب�شكل
ع��ام� ،إ��ض��اف��ة �إىل الإجن ��ازات يف مراكزها
العلمية البحثية وم���ش��اري�ع�ه��ا الرائدة
وال���ض�خ�م��ة يف جم ��ال ال ��زراع ��ة وتعزيز
الأم� � ��ن ال �غ ��ذائ ��ي ع �ل��ى م� ��دى ال�سنوات
الأخرية.
و�أك��دت معايل مرمي املهريي وزيرة دولة
للأمن الغذائي وامل��ائ��ي �أن اجلهود التي
تبذلها جامعة االمارات يف جمال الزراعة
وال �غ��ذاء ت��واك��ب توجهات دول��ة الإم ��ارات
ور�ؤي� ��ة ق�ي��ادت�ه��ا ال��ر��ش�ي��دة ال��رام �ي��ة �إىل
ا�ست�شراف امل�ستقبل ،وبناء اقت�صاد قائم
ع�ل��ى امل �ع��رف��ة واالب �ت �ك��ار والتكنولوجيا
املتقدمة ،مبا يعزز حتول دول��ة الإمارات
�إىل م��رك��ز ع��امل��ي رائ ��د ل�ل�أم��ن الغذائي
القائم على االبتكار".

تنظمه جامعة زايد

معر�ض فني لعر�ض م�شاريع تخرج طالبات كلية الفنون وال�صناعات الإبداعية
•• �أبو ظبي -الفجر

ُت�ق�ي��م ج��ام�ع��ة زاي ��د م�ع��ر��ض�اً ف�ن�ي�اً لعر�ض
م �� �ش��اري��ع ت� �خ ��رج ط ��ال �ب ��ات ك �ل �ي��ة الفنون
وال �� �ص �ن��اع��ات الإب ��داع� �ي ��ة ل �ع ��ام ،2021
ويحت�ضن املعر�ض عدداً من الأفكار اخلالقة
واملفاهيم الإبداعية حول الوعي املجتمعي
والإنتاجية والتعايف ال��ذات��ي والتعبري عن
النف�س وغريها الكثري.
وقد زارت معايل نورة الكعبي وزيرة الثقافة
وال�شباب ،ورئي�سة جامعة زايد املعر�ض الذي
يُقام يف منارة ال�سعديات ب�أبو ظبي وي�ستمر
لغاية  26يوليو ،وع ّلقت معاليها على هذه
ال��زي��ارة بقولها�« :إن ان�ط�ب��اع��ات طالباتنا
عن العامل من حولنا و�أ�سلوبهن الفني يف وتق ّبلن النقد البناء الذي يهدف �إىل معرفة
جلي جداً يف �أعمالهن الفنية ،ما يمُ كن تعديله يف كل م�شروع� ،إ�ضافة �إىل
التعبري عنه ّ
فقد ا�ستلهمن �أفكار �أعمالهن من واقعنا� ،إج��راء البحوث العلمية كجزء �أ�سا�سي من
جم�سدات من العملية الإبداعية.
وقدمن ن�سخاً م�صوّر ًة عنهّ ،
ره��ف القحطاين  -ق�سم الت�صميم
خاللها وجهات نظرهن بو�ضوح.
وبالرغم م��ن �أن املعر�ض يت�ضمن �أعما ًال اجلرافيكي
فنية ،ف��إن �أك�ثر ما يُثري االهتمام فيه كان اختارت رهف �إطالق حملة توعية اجتماعية
حم��اوالت الطالبات تقدمي حلول مبتكرة بعنوان (الأم��ل لفاقدي الأمل – Hope
ل�ق���ض��اي��ا ُم �ل �ح��ة ،ت�ه��م امل�ج�ت�م��ع الإم ��ارات ��ي  ،)for the Hopelessا�ستناداً �إىل
وال� �ع ��امل ك �ك��ل ،م �ث��ل ال �ت �ح��دي��ات املتعلقة اه�ت�م��ام�ه��ا ب�ت�غ�ي�ير وج �ه��ة ن�ظ��ر جمتمعها
ال���س�ل�ب�ي��ة ح ��ول زي � ��ارة ال�ط�ب�ي��ب النف�سي،
باال�ستدامة والبطالة».
مي �ن ��ح امل� �ع ��ر� ��ض ط ��ال� �ب ��ات ك �ل �ي��ة الفنون وت�ق��ول ره��ف ع��ن م�شروعها« :ب��رزت فكرة
وال �� �ص �ن��اع��ات الإب ��داع� �ي ��ة (بتخ�ص�صاتها هذا امل�شروع بعد ت�أمالت طويلة يف جتارب
الأرب�ع��ة الرئي�سية ،وه��ي الر�سوم املتحركة الأ�شخا�ص من ح��ويل ،ومب��ا �أنني م�صممة
والت�صميم اجلرافيكي والت�صميم الداخلي جرافيك� ،أثار هذا الأمر اهتمامي و�شعرت
والفنون الب�صرية) ،الفر�صة لإبراز املهارات ب�أنه ب�إمكاين �إحداث فرق عرب ن�شر الوعي.
التي بذلن جهودهن يف �صقلها على مدى وك� ّل��ي رج��اء �أن يتمكن م�شروعي م��ن ك�سر
�سنوات الدرا�سة ،لتطوير نهج �إبداعي مبتكر � �ص��ورة امل�ج�ت�م��ع ال�ن�م�ط�ي��ة ح ��ول ال�صحة
يف الإنتاج الب�صري ،وقد متكنت الطالبات النف�سية ،وي�غ�ير االن �ط �ب��اع ال�سلبي لدى
من تطبيق �أفكار م�شاريعهن والعمل عليها �أف � ��راده ،لي�صبح جمتمعنا �سليماً يتمتع
مب�ساعدة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية ،ب�صحة نف�سية».

مها املحريبي  -ق�سم الت�صميم الداخلي
�ص ّممت مها مقهى يقيم ور�ش عمل للب�ستنة
الداخلية ،وتتحدث عن م�شروعها فتقول:
«ي �ت �م � ّي��ز م �� �ش ��روع (دك � � ��ان ال �ن �ب ��ات The
 )Plant Shopببيئة م��ري�ح��ة متنح
م��رت��ادي��ه جت��رب � ًة ه��ادئ � ًة بف�ضل النباتات
املوزعة يف �أرجائه والتي ُتنقي اجلو وتبني
لنا ج���س��راً مل�صافحة الطبيعة� .أ��ض��ف �إىل
ذلك �أن الب�ستنة باتت اليوم �إحدى الهوايات
املف�ضلة للعديد من الأ�شخا�ص حول العامل،
مل��ا لها م��ن ف��وائ��د نف�سية يف تقليل التوتر
وزيادة الرتكيز والإنتاجية والن�شاط».
ميثا العمرية  -ق�سم الفنون الب�صرية
جم�سماً يُج�سد م�شاعر
بنت ميثا العمرية ّ
الإن �� �س��ان وي���س�بر �أغ � ��وار ال���ش�خ���ص�ي��ة عرب
اجلمع بني علم التنجيم والفلك وال�شعر.
وت��و� �ض��ح م �ي �ث��ا ق��ائ �ل��ة« :ل �ق��د رك � ��زت على
رحلة التعايف الذاتي والتعبري عن النف�س.
وح��اول��ت ال�ب�ح��ث يف ال �ع�لاق��ة ال �ت��ي جتمع
ب�ين ثالثة م��ن �أ�شكال تعبري الإن���س��ان عن
نف�سه ،و�أنا مهتمة حتديداً بطريقة ائتالف

ه��ذه العنا�صر الثالثة معاً ،لفهم الرحلة
التي مير بها الإن�سان يف حماولة اكت�شاف
ذاته ،وهي �أ�شبه برحلة ل�سرب �أغوار امل�شاعر
وعامل الف�ضاء».
�إميان املهري – ق�سم الر�سوم املتحركة
�صنعت �إمي��ان املهري فيلم ر�سوم متحركة
ثنائي الأب �ع��اد بعنوان (Kitsun and
 )Ved’maم �� �س �ت��وح �ي � ًة ف �ك��رت��ه من
احلكايات ال�شعبية الرو�سية واليابانية .ويف
تعليقها على امل�شروع تقول �إميان« :مبا �أنني
�أُعاين من �ضعف الب�صر� ،أردت �أن �أُقدّم ملح ًة
عن العامل كما تراه عيناي ،و�أ�ستك�شف دور
الر�سوم املتحركة والق�ص�ص كو�سيلة ذات
ير ث�ق��ا ٍيف ملمو�س ع�بر ال��ر��س��ائ��ل التي
ت ��أث� ٍ
يت�ضمنها ،و�أ� �س �ع��ى م��ن خ�ل�ال م�شروعي
�إىل �إي�صال ر�سالة وا�ضحة ت�سرتعي انتباه
امل�شاهدين ،وذل��ك على ل�سان بطل الفيلم
(الثعلب كيت�سون) ال��ذي يُعاقبه القانون
على �أفعاله ،ل ُي�صبح الحقاً ثعلباً �صاحلاً بعد
�أن يلتقي بال�ساحرة (فيدما) التي ُت�ساعده
يف رحلته للنهو�ض بنف�سه».

يُناق�ش املعر�ض مو�ضوعات متنوعة �أخرى
كثرية ،نذكر منها على �سبيل املثال م�شروع
خ��دي �ج��ة ع��و���ض ع ��ن ال ��زراع ��ة الع�ضوية
( ،)GARSshopوم �� �ش��روع حم�سنة
ب ��ن ع� �م ��رو ال� �ت ��ي ط � ��ورت م �ن �� �ص��ة رقمي ًة
لتب ّني احل�ي��وان��ات ال���ض��ال��ة� ،أط�ل�ق��ت عليها
ا��س��م )�إح�سان ،)- Ihssanومل يتوقف
�إب��داع طالبتنا يف املجال الرقمي عند هذا
احل��د ،فقد �ص ّممت م��رمي الرميثي موقعاً
�إلكرتونياً �س ّمته (م�ستدام – )Sustain
يو�ضح �أهمية العي�ش با�ستدامة ،ويتناول
م��و��ض��وع��ات اال��س�ت��دام��ة بعمق �ضمن دولة
الإم � � ��ارات ،و�أخ �ي ��راً ول �ي ����س �آخ� � ��راً ،يهدف
م �� �ش��روع م�ه��ا ال�ن��ا��ص��ر ب �ع �ن��وان (التنميط
الإعالمي للعرب وامل�سلمني) �إىل ا�ستعرا�ض
واق ��ع ��ش��ام��ل و� �ص��ور وح �ك��اي��ا ُت�ن��اق����ش هذا
املو�ضوع من جميع زواياه.
يُرحب املعر�ض ب ��ز ّواره يومياً من ال�ساعة
� 10صباحاً �إىل ال�ساعة  8م�سا ًء ولغاية 26
من يوليو  2021يف منارة ال�سعديات� -أبو
ظبي.

مب�شاركة  619مت�سابق ًا

حممد بن حم يكرم الفائزين بجائزة برنامج «�أذن اخلري»
•• العني -الفجر

ب��رع��اي��ة ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور حم�م��د ب��ن م�سلم ب��ن حم
العامري �أطلق فريق عونك يا وطن التطوعي مبادرة
"فليفرحوا" بالتعاون م��ع م��رك��ز ال��دع��م االبتكاري
رو�ضة الأوئل وذلك تعزيزاً ال�صحة النف�سية والروحية،
وبناء التفكري الإيجابي والقيم والأخالقيات احل�سنة
وب�ن��اء م�ه��ارات احل�ي��اة وج��ودة ال�ع�لاق��ات االجتماعية
والأ�سرية والتوا�صل الإيجابي ومتا�شياً مع توجهات
دول ��ة الإم � ��ارات يف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة جلودة
احل �ي��اة  2031وامل���س��اه�م��ة يف دع��م ر�ؤي ��ة الإم� ��ارات
 2021واال�ستعداد للخم�سني و�صو ًال �إىل حتقيق
�أهداف مئوية الإمارات .2071
تت�ضمنت م�ب��ادرة فليفرحوا ع��دة ب��رام��ج ف��ري��دة من
نوعها يف دعم جودة احلياة منها جائزة "برنامج �أذن
خري" وه��و عبارة عن برنامج ج��ودة احلياة الروحية
م��ن خ�ل�ال �إح �ي��اء ال�ع�لاق��ة م��ع ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي من

�أج��ل بناء مهارات احلياة وغر�س القيم وال�سلوكيات
والعادات احل�سنة .
وثمن ال�شيخ الدكتور حممد بن حم العامري جهود
القائمني على ه��ذه اجلائزة م��ؤك��داً على �أهمية هذه
امل �ب��ادرات يف حتفيز املجتمع ل�ل�إق�ب��ال على كتاب اهلل
ت �ع��اىل وجت ��وي ��ده لأن جم ��ال ال�ت�ن��اف����س ف �ي��ه عظيم
وت�شجيعهم على العناية بكتاب اهلل ت�ع��اىل وتعزيز
مهاراتهم يف القراءة والتجويد والتالوة واحلفظ .
وتابع بن حم :يحر�ص فريق عونك يا وطن التطوعي
ب�شكل د�ؤوب على دعم الربامج والفعاليات التي من
�ش�أنها �أن ترتقي بالفرد واملجتمع ب�شكل عام والطلبة
و�أولياء �أمورهم ب�شكل خا�ص .
وم��ن جانبها قالت هبة اهلل حممد من�سقة اجلائزة
" �إنه �شارك يف الربامج �أكرث من  619م�شاركاً من
جميع �أن�ح��اء ال��دول��ة وجميع فئات املجتمع املدر�سي
وال�ط�لاب يف جميع امل��راح��ل و�أول �ي��اء �أم��ور ومعلمني
وموظفني بالإ�ضافة �إىل طالبات اجلامعة وطالبات

مراكز حتفيظ القر�آن الكرمي
ومت �إط�لاق ال��دورة الأوىل جلائزة برنامج �أذن خري
يف �إب��ري��ل �شهر رم���ض��ان  2021وع �ق��دت املقابالت
واالختبارات للمرت�شحني يف  27يونيو  2021ومت
�إع�لان النتائج بداية �شهر يوليو  2021حيث ت�أهل
للت�صفيات النهائية جل��ائ��زة �أذن م��ا ي�ق��رب م��ن 50

مرت�شح للفوز يح�صل الفائزين باملراكز الأوىل على
جائزة نقدية و�أو�سمة فوز جلميع الفائزين .
ومع بداية العطلة ال�صيفية مت �إطالق الدورة الثانية
من جائزة برنامج �أذن خري يف الأ�سبوع الأول من �شهر
يوليو تاريخ  3يوليو  2021وت�ستمر الفعاليات حتى
بداية العام الدرا�سي .
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ح��ذرت درا�سة من �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من
ال�سمنة املفرطة ممن ميار�سون الريا�ضة بانتظام ،ما
يزالون �أكرث عر�ضة للإ�صابة مبر�ض ال�سكري و�أمرا�ض
القلب وال�سكتة الدماغية و�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي.
ودر���س خ�براء جامعة غال�سكو ،ح��االت الأ�شخا�ص
الذين يعانون من ال�سمنة املفرطة ،ولديهم ملف متثيل
غذائي طبيعي ،وهو مزيج يطلق عليه ا�سم "ال�سمنة
ال�صحية الأي�ضية" (.)MHO
منها ال�سكري والقلب وال�سكتة الدماغية
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�أمرا�ض خطرة ترتب�ص بالأفراد ذوي ال�سمنة املفرطة
الذين ميار�سون الريا�ضة بانتظام!
ويوجد لدى الأفراد الذين يعانون من  ،MHOم�ؤ�شر
كتلة ج�سم يبلغ � 30أو �أعلى ،لكنهم يفتقرون �إىل االلتهاب
اجل �ه��ازي ،وده ��ون ال ��دم ال�ت��ي ت�سبب م���ش��اك��ل ،وم�شاكل
الأن�سولني التي غالبا ما ُتالحظ مع ال�سمنة.
وح�سب اخلرباء �أن  MHOقد يحدث يف عموم ال�سكان
عند م�ستويات ترتاوح بني  3و.22%
ووج��د الفريق �أن ال�سمنة ال�صحية الأي�ضية تزيد من
خم��اط��ر الإ� �ص��اب��ة مب���ش�ك�لات �صحية خمتلفة مقارنة
بالأ�شخا�ص ذوي م�ؤ�شر كتلة اجل�سم العادي.
وعلى �سبيل املثال ،ف�إنه يزيد من خطر الإ�صابة مبر�ض
ال�سكري من النوع  ،2مبعدل � 4.3أ�ضعاف ،وي��ؤدي �إىل
زي ��ادة ه��ائ�ل��ة بن�سبة  76%يف خ�ط��ر الإ� �ص��اب��ة بق�صور
القلب.
وق��در اخل�براء �أن هناك �أك�ثر من
 300مليون �شخ�ص يعانون
م� ��ن ال �� �س �م �ن��ة يف
ج �م �ي��ع �أن� �ح ��اء
ال �ع��امل  -وهو
رق ��م ي�ت��وق��ع �أن
ي �ت �ج��اوز امل �ل �ي��ار� ،أو 1
م��ن ك��ل � 5أ��ش�خ��ا���ص ،بحلول
عام .2030
و�أجرى الدرا�سة عامل الأوبئة فريدريك هو ،من
جامعة غال�سكو وزم�لا�ؤه.وك�ت�ب��وا �أن "الأ�شخا�ص
الذين يعانون من ال�سمنة ال�صحية الأي�ضية لي�سوا
"�أ�صحاء" ،لأن�ه��م �أك�ث�ر عر�ضة ل�ل�إ��ص��اب��ة بالنوبات
القلبية وال�سكتات الدماغية وف�شل القلب و�أمرا�ض
اجلهاز التنف�سي مقارنة بالأ�شخا�ص غري امل�صابني
ب��ال���س�م�ن��ة ،وال ��ذي ��ن ل��دي �ه��م م �ل��ف ا�ستقالبي
طبيعي.وميكن �أن تكون �إدارة ال��وزن مفيدة
جل �م �ي��ع الأ� �ش �خ��ا���ص ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون من
ال�سمنة بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن م�ل��ف التمثيل
الغذائي اخلا�ص بهم.
ويجب جتنب م�صطلح "ال�سمنة ال�صحية
الأي�ضية" يف ال �ط��ب ال �� �س��ري��ري ،لأنه
م�ضلل ،ويجب ا�ستك�شاف ا�سرتاتيجيات
خمتلفة لتحديد املخاطر.
وراق��ب الباحثون يف درا�ستهم 381363

فردا  -جميعهم �إما يتمتعون بوزن �صحي �أو يعانون من
زيادة الوزن �أو ال�سمنة.
وك��ان جميع امل�شاركني ج��زءا من م�شروع Biobank
يف امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة ،وه ��و
درا� �س��ة وا��س�ع��ة النطاق
ج �م �ع��ت معلومات
وراث �ي��ة و�صحية
م �ف �� �ص �ل ��ة عن
ن�صف مليون
متطوع.
ّ
و� � � ُ� � ��ص� � � � � �ن � � � � ��ف
الأ�شخا�ص يف

واح��دة من �أرب��ع فئات � -إم��ا ال�سمنة ال�صحية الأي�ضية
(� ،)MHOأو ال �� �س �م �ن��ة غ�ي�ر ال �� �ص �ح �ي��ة الأي�ضية
(� ،)MUOأو التمثيل الغذائي ال�صحي دون ال�سمنة
(� )MHNأو ال�ت�م�ث�ي��ل ال �غ��ذائ��ي غ�ي�ر ال���ص�ح��ي دون
ال�سمنة (.)MUN
ووجد الفريق �أن �أفراد  MHOيف الدرا�سة كانوا عموما
�أ�صغر �سنا ،و�شاهدوا تلفازا �أقل ،وكانوا �أكرث تعليما.
وع�ل�اوة على ذل��ك ،ك��ان الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون من
� MHOأكرث عر�ضة للإ�صابة بداء ال�سكري النوع 2
بن�سبة  4.3م��رة ،و�أك�ثر عر�ضة بن�سبة  18٪للإ�صابة
ب�ن��وب��ة ق�ل�ب�ي��ة �أو ��س�ك�ت��ة دم��اغ �ي��ة ،و� 76٪أك �ث�ر عر�ضة
للإ�صابة بف�شل القلب مقارنة بامل�شاركني الأ�صحاء الذين
ال يعانون من ال�سمنة.
كما جاءت ال�سمنة ال�صحية الأي�ضية مع زيادة بن�سبة
 28%يف خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي،
وزيادة بن�سبة  19%يف احتمال املعاناة من
مر�ض االن�سداد الرئوي املزمن.
وع �ن��د م �ق��ارن �ت �ه��ا بالأ�شخا�ص
غري ال�صحيني من الناحية
الأي � �� � �ض � �ي� ��ة ،ال � ��ذي � ��ن ال
ي �ع��ان��ون م ��ن ال�سمنة،
ف� ��إن �أول �ئ��ك امل�صنفني
على �أنهم  MHOكانوا
�أك�ثر عر�ضة بن�سبة  28%للإ�صابة بف�شل
القلب.
و�أ� �ش��ار ال�ب��اح�ث��ون �إىل �أن "معدالت نتائج
القلب والأوعية الدموية واجلهاز التنف�سي
كانت الأعلى ب�شكل عام يف  ،MUOتليها
 MUNو ،MHOب��ا��س�ت�ث�ن��اء ق�صور
القلب املميت ،و�أم��را���ض اجل�ه��از التنف�سي
الواقعة.
وب��ال �ن �� �س �ب��ة ل� �ه ��ذه ال� �ن� �ت ��ائ ��ج ،ك � ��ان لدى
الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص ال ��ذي ��ن ي� �ع ��ان ��ون من
 MHOم� �ع ��دالت �أع� �ل ��ى من
�أولئك الذين لديهم .MUN
ووج ��د ال�ف��ري��ق  -يف جمموعة
ف��رع�ي��ة م��ن امل���ش��ارك�ين الذين
ت��اب �ع��وا م�ع�ه��م � -أن ثلث

�أف � � � � ��راد  MHOيف الأ� � �ص� ��ل
�أ� �ص �ب �ح��وا غ�ي�ر ��ص�ح�ي�ين من
الناحية الأي�ضية يف غ�ضون
� 5-3سنوات.
ون � � �� � � �ش� � ��رت ال � �ن � �ت� ��ائ� ��ج
ال �ك��ام �ل��ة ل �ل��درا� �س��ة يف
،Diabetologia
جم� � � �ل � � ��ة ال � � ��راب� � � �ط � � ��ة
الأوروب� � � �ي � � ��ة ل ��درا�� �س ��ة
م � � � � � � ��ر� � � � � � � ��ض
ال�سكري.

ن�صائح للم�ساعدة يف تقليل الأعرا�ض امل�ؤملة النتفاخ املعدة
ميكن �أن يكون انتفاح املعدة مزعجا وم�ؤملا ،حيث ي�سبب �أعرا�ضا قد حتدث بعد تناول وجبة د�سمة �أو تناول �شيء يزيد الغازات يف اجلهاز اله�ضمي ،مثل امل�شروبات
الغازية �أو الفا�صوليا .ولكن يف بع�ض احلاالت ،ميكن �أن يحدث االنتفاخ دون الإفراط يف تناول الطعام �أو ا�ستهالك الأطعمة امل�سببة للغازات .وثبت �أن هناك
م�شروبا ي�ساعد يف تقليل االنتفاخ ،وهو املاء.
وميكن �أن يحدث االنتفاخ غالبا ب�سبب احتبا�س
ال�سوائل ،نتيجة تناول الكثري من امللح،
وهذا هو املكان الذي قد ي�ساعد فيه زيادة كمية
املاء امل�ستهلك يف التخل�ص من ال�سوائل الزائدة،
وم�ساعدة ال�شخ�ص على ال�شعور براحة �أكرب.
وم��ن ال���ض��روري ال�ت��أك��د م��ن �أن��ك ت�شرب كمية
كافية من املاء،
خ��ا��ص��ة �إذا ك�ن��ت ت�ضيف امل��زي��د م��ن الأطعمة
ال�غ�ن�ي��ة ب��الأل �ي��اف �إىل ن �ظ��ام��ك ال �غ��ذائ��ي ويف
الطق�س احلار.
واع� �ت� �م ��ادا ع �ل��ى ع �م ��رك وج �ن �� �س��ك ون�شاطك
وتاريخك الطبي ،يجب �أن ي�ستهلك ال�شخ�ص

� 11إىل  15كوبا من املاء يوميا.
وق ��ال ال��دك�ت��ور ميميت �أوز� ،إذا ك�ن��ت منتفخا
و�شعرت �أن معدتك على و�شك االنفجار،
فقد ي�ك��ون التخل�ص م��ن ال�سوائل �أف�ضل حل
�سريع.
وت ��اب ��ع" :ت�أكد م��ن احل �ف��اظ ع �ل��ى رطوبتك.
ا�شرب الكمية اليومية املو�صى بها من ثمانية
�أك��واب م��ن امل��اء لتخلي�ص اجل�سم م��ن ال�سموم
ال�ضارة".
وتت�ضمن الن�صائح الأخرى للم�ساعدة يف تقليل
االنتفاخ ما يلي:
 -ا�ستبعد احل�سا�سية ال�غ��ذائ�ي��ة وع ��دم حتمل

الأطعمة ال�شائعة.
 جتنب ابتالع الهواء والغازات. ال ت��أك��ل الأط�ع�م��ة امل�ع��روف��ة ب�أنها ت�سبب لكالغازات.
 ج ��رب ن�ظ��ام��ا غ��ذائ �ي��ا منخف�ض الفودماب(مركب ي�سبب �إزعاجا للقولون).
 تناول مكمالت �إنزمي اجلهاز اله�ضمي.ولدى الأ�شخا�ص الأ�صحاء،
ي�ت��م ام�ت���ص��ا���ص ال �ف��ودم��اب م��ن خ�ل�ال بطانة
الأمعاء الدقيقة.
وعندما يواجه الفرد �صعوبة يف ه��ذا ،كما هو
احلال لدى �أولئك الذين يعانون من القولون

الع�صبي ،ينتقل الفودماب الزائد �إىل الأمعاء
الغليظة ،حيث تت�سبب البكترييا يف تخمره.
وينتج عن هذا التخمري الهيدروجني �أو امليثان،
ما ي�سبب االنتفاخ.
وق��د ت��رغ��ب يف تقليل ا�ستهالكك م��ن الب�صل
والربوكلي وامللفوف والقرنبيط �إذا كنت ترغب
يف تقليل االنتفاخ،
ولكن م��ا ي��زال عليك الت�أكد م��ن ت�ن��اول خم�س
ح�ص�ص من الفاكهة واخل�ضروات يوميا.
و�إذا كنت تفكر يف اال�ستغناء عن جمموعة طعام
معينة على امل��دى الطويل ،فيجب عليك �أوال
احل�صول على امل�شورة من طبيبك العام.
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اعالن اجتماع خربة

�إعـــــــــالن
العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

حمكمة را�س اخليمة االبتدائية  -الدائرة التجارية الكلية
دعوی رقم  20/2020جتاري كلي
طالب الإعالن
�أمني التفلي�سة  /الدكتور ظافر حممد كنان احلرية
املطلوب �إعالنه
�شركة انكمليند بية تي اي ليمتد � -صفته دائن
�شركة ترانز �آ�شیا � -صفته دائن
میتل ما�سرتز م م � -صفته مدین
مو�ضوع الإعالن � -إعالن بح�ضور جل�سة
نعلنكم ب�أنه قد مت اعتمادكم �ضمن قائمة الدائنني ال��واردة يف تقرير اخلبري املنتدب الدعوى
وح��ددت املحكمة جل�سة يوم االحد املوافق  2021 -07- 11ال�ساعة � 09:30صباحا والتي
يتوجب علیكم ح�ضورها

�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2021/1119جتاري جزئي  -دبي

اخلبري املحا�سبي
ظافر حممد كنان حممد احلرية

املدعي عليه  :توما�س ماتيو (العنوان � :إمارة دبي  -الرقة � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى برج بروا�س � -شقة
 - 304بجانب بنك �أبوظبي التجاري هاتف متحرك رقم  )0553005912نرجو �إعالمكم �أن عدالة حمكمة
دبي الإبتدائية قد �إنتدبتنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى �أعاله واملقامة �ضدكم من  /بنك دبي التجاري � -ش
م ع  -ونظرا للإجراءات الإحرتازية ال�صحية يف الوقت احلايل والتي مبوجبها �سيتم التقا�ضي عن بعد
ندعوكم حل�ضور �إجتماع خربة عرب نظام الإت�صال املرئي ( )zoom applicationيف متام ال�ساعة
احلادية ع�شرة من �صباح يوم االحد املوافق  2021/7/11وذلك بال�ضغط على الرابط التايل:
https://us04web.zoom.us/i/75569615129?pwd=VzlGb25VVm1qazRKZ1VzYktlaUd5QT09
Meeting ID: 755 6961 5129 - Passcode: 3V0tq5

على �أن يتم تزويدنا بامل�ستندات التي تعزز دفوعكم يف هذه الدعوى على الربيد الإلكرتوين :
� khouse@knowledgehouse.aeأو على الوات�س �آب رقم 0562539394 :
اخلبري امل�صريف
حممد كامل عريان

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم /AJCFICIGRI2021 /0002416تظلم
�إلـى  :كيه ات�ش تي للتجارة العامة ذ م م ومديرها كامل عبدالنبی ح�سن ح�سان الع�سيلي
جم �ه��ول حم��ل الإق ��ام ��ة  :دب ��ي امل��دي �ن��ة ال�ع��امل�ي��ة احل ��ي ال�ف��رن���س��ي  Q6م�ت�ج��ر رق ��م  9ت 0561616561
 043301136نعلمكم ب�أن متظلم � /أحمد �إبراهيم عبده جمعه �سعده  -العنوان  /حمل الإقامة  :عجمان
اجلرف �شارع ال�شيخ عمار بن حمید مقابل ن�ستو رقم الهاتف 971501041641 :
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بـــ
قبول التظلم �شكال
ويف املو�ضوع بتعديل احلكم املتظلم و�سوف اقوم بتقدمي مذكرة �شارحة با�سباب احلكم املتظلم
الزام املتظلم �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة الدعاوى امل�ستعجلة و التظلمات حمكمة عجمان �صباح يوم -------
املوافق  2021/07/14ال�ساعة  09:00لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو
�إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
عبداهلل عبدالواحد الكمايل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري  -ب�إنحالل �شركة
�إ�سم ال�شركة  /ال�سوي�س للمنتجات املعدنيـة ذ.م.م  -دبي  -الإمارات العربية املتحدة
العنوان  :مكتب رقم  1407ملك او�شـا �ساثیابالن  -بر دبي  -برج خليفـة  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�سـ�ؤولـيـة حمدودة  -رقم الرخ�صـة  - 238784رقم القيد بال�سجل
التجاري  - 45373مبوجب هـذا تعلن دائ��رة التنمية الإقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكـورة اعـاله و ذلك مبوجـب قـرار
حماكم دبي بتاريخ  09/06/2021و املوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 09/06/2021و على من لديه �إعرتا�ض او مطالبـة التقدم �إىل امل�صـفي القانوين
املعني  /امانة حما�سبون قانونيون  -العنوان  :مكتب  301ملك ال�شيخ جمعه احمد بن
جمعه �آل مكتـوم  -ديرة  -القرهـود  -هاتف  ، 04-2868836 :فاك�س -2868837
 04م�صطحباً معه كافة امل�ستندات و الأوراق الثبوتيـة و ذلك خـالل ( )45يوماً من
تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

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

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

اعالن بالن�شر

املرجع 178 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد م�سعود رانا حممد م�ؤمن احلق اجلن�سية
بنغالدي�ش يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد:
حممد ادري�س عامل حممد �شفيع اجلن�سية بنغالدي�ش يف رخ�صة (الذهب اال�صيل
ملقاوالت تركيب وحدات التكييف) والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( .)613241تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 177 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :بطي خلفان مبارك خلفان بن �سرور الكتبي ,اجلن�سية
االمارات العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه %100
وذلك اىل ال�سيدة  :امنه نا�صر علي اخليلي اجلن�سية االمارات العربية املتحدة يف
الرخ�صة (�صالون عناية اجلمال لل�سيدات) والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )765397ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري  -بتعيني م�صفي
�إ�سم امل�صفي  /امانة حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتـب  301ملك ال�شيخ جمعـه احمـد بن جمعـه �آل مكتـوم  -ديـرة
 القرهـود  -هـاتـف  04-2868836فاك�س  04 - 2868837مبوجـبهـذا تعـلـن دائـرة التنميـة الإقت�صاديـة بـدبي ب�أنـه قـد تـم تعييـن امل�صـفي املذكـور
اعـاله لت�صفيـة  /ال�سـويـ�س للمنتجـات املعدنيــة ذ.م.م  -دبي  -الإمـارات العربيـة
املتحـدة و ذلـك مبوجـب قـرار مـحـاكم دبي بتاريـخ  09/06/2021و املوثـق
لـدى كاتـب العـدل دبي بتاريـخ  09/06/2021و عـلى مـن لـديـه �إعـرتا�ض او
مطالبـة التقـدم �إىل امل�صـفي املعيـن يف مكتبـه الكـائـن بـدبـي عـلى العنـوان املذكـور
اعـاله م�صطحبـاً مـعـه كـافـة امل�سـتندات و الأوراق الثبوتية و ذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

دعوة حل�ضور
اجتماع اخلربة املحا�سبية الأول
العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
يف الدعوى رقم  2021/1376جتاري جزئي
املعلن اليهم  /املدعي عليه الأول  :مانوج اليكال رام��ان املدعى عليها الثانية :ميلكي
او�سني �سريف�سي�س ذ.م.م بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة
املحا�سبية يف الدعوى اع�لاه فقد حددنا ي��وم اخلمي�س املوافق  2021/7/15وذلك
يف متام ال�ساعة � 11:00صباحا موعدا لعقد الإجتماع الأول للخربة املحا�سبية عن
بعد من خ�لال تطبيق ( )ZOOMوميكنكم التوا�صل معنا  ،وذل��ك مبكتبنا الكائن
يف دب��ي  -منطقة القرهود ��ش��ارع ال�شيخ را��ش��د بالقرب م��ن فندق جمريا كريك بناية
القرهود فيوز مكتب رقم  709الطابق ال�سابع هاتف رقم  ، 04/2200272فاك�س
رقم � ،04/2200273ص ب رقم  446047دبي .لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع اح�ضار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
عبدالرحمن كرم�ستجي للمحا�سبة القانونية
اخلبري املحا�سبي /عبدالرحمن كرم�ستجي

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -القفاز الذهبي ملقاوالت اال�صباغ
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0001398عمايل (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -كرونا لتجارة احلديد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0001112جتاري (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :كرونا لتجارة احلديد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ كليفر العاملية للتجار  -م م ح  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  166458.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -نعيم عطيه حممد طرخان
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0002195مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :نعيم عطيه حممد طرخان  -العنوان  :دبي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد قمر اال�سالم فريد احمد  ،اجلن�سية بنجالدي�شي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  6970درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002952مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :القفاز الذهبي ملقاوالت اال�صباغ
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حار�س الدين عبداحلي  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  18340درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي /معت�صم احمد �سمري ابو �شادي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
انذار تكليف بالوفاء
()2021/5919

موجـه مـن املنـذر  :اخلليجيـة لالثـاث (�إمـاراتي اجلن�سـية)
وميثلها ال�سـيد  /حممـد �أحمـد علـي بـن غليطه املهريي
وميثله مكتب حممد عبد اهلل الربيكي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
املنذر اليه  :احمد عی�سی حممد حيدر اجلن�سية االمارات
املو�ضوع
يـداين املنـذر املنـذر اليـه مببلـغ  55200درهـم (خم�سـه وخم�سـون الـف ومئتـان درهـم ( )500004حتـرر
عـن ذلـك املبلـغ ال�شيك امل�سحوب علـى مـ�صـرف ابـوظبي اال�سالمي وامل�سـتحق بتـاريخ  01/12/2019وعنـد
تقدميـه لل�صـرف �أعيـد بـدون �صـرف لـعـدم وجـود ر�صــد كـاف قـائـم وقابـل لل�سحب وقـد حـاول املنـذر بكافـة
الطـرق الوديـة مـع املنـذر اليـه ل�سـداد املبلـغ املـذكور ولكـن دون جدوى مما حدا به لتوجيه االنذار املاثل.
لذلك  ،فـان املنـذر ينـذر املنـذر اليـه ب�ضـرورة قيامـه ب�سـداد مبلـغ  55200درهـم (خم�سـه وخم�سـون الـف
ومئتـان درهـم فـقـط الغيـر بـرقم اليـه فـي خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ اعالنـه بـهـذا الإنـذار و�إال �سي�ضـطر
�أ�سـفاً ال�ست�صـدار �أمـر اداء �ضـده عمـال مبقت�ضـى املـادتني  144 ، 143مـن قـانون االج��راءات املدنية مع
حتميل املنذر اليه كافة الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.

الكاتب العدل

القا�ضي /معت�صم احمد �سمري ابو �شادي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

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

�إىل املحكوم عليه  /تارا ملقاوالت البناء  /ميثلها �ساهيل جوبتا
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/6/16قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /حممد عبداهلل حممد ح�سن الرئي�سي  ،بالتايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري -:
بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ  100000درهم مائة الف درهما والزمتها
بالر�سوم وامل�صاريف .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  ......يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/غالب احمد الكلوب
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  SHCFICIREA2021 / 0001797مدين (جزئي)

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICIPTO2021 / 0004125أمر على عري�ضة

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0004192أمر اداء

اىل املدعي عليه  :حممد �صابر �شتي
نعلمكم بان املدعي عبداهلل ثروت م�صطفى ابو زيد
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري:
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره  8000درهم وبالر�سوم وامل�صاريف.
حرر بتاريخ 2021/7/4
حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اىل املدعي عليه  :على مانع فرحان حممد االحبابي � -إماراتي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي ايدين ايفاجنيلي�ستا باريت فيليبيني  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
بعد الإطالع على االوراق :
ن�أمر بالزام املدعي عليه ان ي�سلم املدعية جواز ال�سفر اخلا�ص بها.
حرر بتاريخ 2021/7/5
حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

�إىل املدعى عليه  :امللـويه للمقاوالت الفنيه ذ.م.م
نعلمكم ب�أن املدعي بيتا ال�صناعية ذ.م.م
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
ن�أمر ب�إلزام املقدم �ضدها ب�أن ت�ؤدى �إىل الطالبة مبلغ  63962.70درهم (ثالثة و�ستون
�ألف وت�سعمائة واثنان و�ستون درهمو�سبعون فل�س) والفائدة  % 5من تاريخ رفع الدعوى
وحتى متام ال�سداد والر�سـوم وامل�صاريف ورف�ضت ما عدا ذلك
حرر بتاريخ 2021/07/07 :
حرر بوا�سطة املوظف  /مركز �سعادة املتعاملني

القا�ضي /حممد ح�سن املرزوقي
حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية

القا�ضي /د .حممد �سليمان حممد عبدالرحمن
حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية

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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

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

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
�إعالن انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/5847

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
اعالن بالن�شر
رقم املحرر ()2021/5736

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
انذار تكليف بالوفاء
()2021/5916

رقم املحرر 2021/1/48461
املخطر  :بنـك ملـى �إيـران  -بوكالة املحامي الدكتور ريا�ض الكبان
املخطر �إليـها  :مـرمي حممد ابـدى � -إيرانية اجلن�سية (-جمهولة حمل الإقامة)
املو�ضوع /
يخطر املخطر مبوجب هذا الإخطار املخطر �إليها بالوفاء مببلغ وقدره ( ٧,٥٦٤,٠٠٠درهم) (�سبعة
ماليني وخم�سمائة و�أربعة و�ستون الف درهم) خالل (ثالثون يوما) من تاريخ الإعالن بهذا الإخطار
 ،وبعك�سه ف�إن املخطر �سي�ضطر لتقدمي طلب �إىل حمكمة التنفيذ بدبي للحجز على العقار املرهون
حمل الإخطار الراهن واملتمثل يف الوحدتني العقاريتني رقمي ( )3103و ( )3104الكائنتني
بالطابق  31بربج املنارة مبنطقة اخلليج التجاري وبيعهما باملزاد العلني وفقا لأحكام املادة ()26
من القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�شان الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي.

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي
العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
�إعالن بالن�شر
�إمارة دبي  -دائرة حماكم دبي
حمكمة االحوال ال�شخ�صية
اعالن تغيري و�إ�ضافة قبيلة

تقدمت ال�سيد(/على عبدالرحمن علي ب��ن على) �إماراتي
اجلن�سية اىل حمكمة الأحوال ال�شخ�صية بطلب �إ�ضافة م�سمى
القبيلة (ال�شام�سي) اىل جميع �أبناء املتوفى (عبدالرحمن
على بن على) وعلى من لديه اعرتا�ض ان يتقدم به اىل الهيئة
الإحتادية للهوية واجلن�سية.

ق�سم خدمات االحوال ال�شخ�صية

رقم املحرر 2021/1/48448
املخطر  :بنـك ملـى �إيـران  -بوكاله /املحامي الدكتور ريا�ض الكبان
املخطر �إليـه  :امري عبداهلل رجنرب � -إيراين اجلن�سية ( -جمهولة حمل الإقامة)
املو�ضوع
 555البنك املخطر مبوجب هذا الإخطار املخطر �إليه بالوفاء مببلغ ( 6,107,000درهم)
(�ستة ماليني مائة و�سبعة االف درهم) خالل (ثالثون يوما) من تاريخ الإعالن وبعك�سه ف�إن
املخطر �سي�ضطر لتقدمي طلب �إىل حمكمة التنفيذ بدبي وذلك للحجز على العقار املرهون
حمل الإخطار الراهن واملتمثل يف الوحدتني العقاريتني رقمي ( )2903و ( )2907الكائنتني
بالطابق  29بربج املنارة مبنطقة اخلليج التجاري وبيعهما باملزاد العلني وفقا لأحكام املادة
( )26من القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي.
الكاتب العدل

املنذر /ايه زد لوج�ستك م م ح  -بوكالة �أيهم جمال املغربي  -فل�سطيني اجلن�سية
مبوجب وكالة رقم حم�ضر ت�صديق 2018/1/205169
�صادرة عن كاتب العدل ب�إمارة دبي بتاريخ 2018/9/26
�ضد  -املنذر �إليهم - 1 /اللورد لتجارة الهواتف املتحركة �ش ذ م م  - 2 ،احمد توفيق القداح
املو�ضوع  /ومب��وج��ب ه��ذا الإن ��ذار ف ��إن امل�ن��ذر ينذر امل�ن��ذر �إليهما ب�ضرورة ��س��داد مبلغ وق��دره مبلغ
 165,000مائة وخم�سة و�ستون الف درهم وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمكم الإنذار و�إال
�سوف ن�ضطر �أ�سفني التخاذ الإجراءات القانونية املنا�سبة التي حتفظ له حقه وكذلك الرجوع عليكما
بالتعوي�ضات املنا�سبة عما حلق موكلنا من �أ�ضرار مادية ومعنوية و�سنقوم وعلى الفور ب�إتخاذ التدابري
والإجراءات القانونية الكفيلة بتح�صيل املبلغ ف�ض ً
ال عن حتميلكم ر�سوم وم�صاريف �أي �إجراء قانوين
نتخذه بالإ�ضافة اىل �أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

موجـه مـن املنذر  :اخلليجيـة لالثـاث (�إمـاراتي اجلن�سية)
وميثلها ال�سيد  /حممـد �أحمـد علـي بـن غليطـه املهريي
وميثله مكتب حممد عبد اهلل الربيكي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�ضد  /املنذر اليه  :ح�سن جعفر �شریف حممد جعفر البيتي اجلن�سية االمارات
املو�ضوع
يداين املنذر املنذر اليه مببلغ  41716درهم (واحـد واربعون الفا و�سبعمائة و�ستة ع�شرة درهم فقط الغيـر بـرقم
( )000044حترر عن ذلك املبلغ ال�شيك امل�سحوب على م�صـرف الهالل وامل�ستحق بتاريخ 01/02/2019
وعنـد تقدميه لل�صـرف �أعيـد بـدون �صرف لعدم وجود ر�صيد كـاف قـائـم وقابـل لل�سحب وقد حاول املنذر بكافة
الطرق الودية مع املنذر اليه ل�سداد املبلغ املذكور ولكن دون جدوى مما حدا به لتوجيه االنذار املاثل .
لـذلـك  ،فان املنذر ينذر املنذر اليه ب�ضرورة قيامه ب�سداد مبلغ  41716درهم (واح��د و�أربعون الفا و�سبعمائة
و�ستة ع�شرة درهم فقط الغري برقم اليه يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ اعالنه بهذا الإنذار و�إال �سي�ضطر �آ�سف�أ
ال�ست�صدار �أمر اداء �ضده عم ً
ال مبقت�ضى املادتني  144 ، 143من قانون االجراءات املدنية مع حتميل املنذر اليه
كافة الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل
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العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0002368مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0000731عمايل (جزئي)

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

�إىل املدعي عليه � :أمنه �صالح عبيد �سامل
جمهول حمل الإقامة  :عجمان الرو�ضة  2رقم مكاين 4578224769
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/7/15أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )8شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/7/6م.

اىل  :غ�سان ملقاوالت البناء  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -منطقة اجلرف ( )2خلف ال�سوق ال�صيني رقم مكاين 4475108576 /
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /حممد �شكيل غالم �شبري
العنوان  /حمل الإقامة  :دوار الكي  -ال�صناعية رقم الهاتف 971523901931 :
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــــــ :
يلتم�س املدعي من املحكمة املوقرة  -1قبول ت�سجيل الدعوى وحتديد اقرب موعد جل�سة واعالن املدعي عليها
الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ  8400درهم والزامه بالر�سوم وامل�صاريف.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية الثانية حمكمة عجمان �صباح يوم  .....املوافق
 2021/7/11ال�ساعة  14.00لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب
عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2021/6/20

مدير اخلدمات الق�ضائية
خلود �سامل ال�سويدي

مدير اخلدمات الق�ضائية
يو�سف احلمادي

رقم املحرر 2021/1/112102
املخظرة  :تول�سی دا�س بهاجوان دا�س فا�شانی فت�شهانی  /هندية اجلن�سية
بوكالة /املحامي الدكتور ريا�ض الكبان
املخطر اليه  )1 :مورایل كری�شنان �شريوفاكات/واملعروف با�سم (�شريوفاكات مورایل كري�شنان)  /هندى
اجلن�سية ( -جمهولة حمل الإقامة)
املو�ضوع  /يخطر املخطر مبوجب هذا الإخطار املخطر �إليه بالوفاء مببلغ املديونية البالغ مبلغ وقدره
( 977,300دره��م) (ت�سعمائة و�سبعة و�سبعون �أل��ف وثالثمائة دره��م) خـالل (خم�سة �أيـام) من تاريخ
ا�ستالم الإع�لان باالخطار القانوين وبعك�سه �سيتم �إتخاذ الإج��راءات القانونية وا�ست�صدار �أمر الأداء من
املحكمة املخت�صة بحقكم ملطالبتكم مببلغ املديونية مع حتملكم الفائدة القنونية بن�سبة ( )%9من تاريخ
ا�ستحقاق كل �شيك وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة عمال ب�أحكام املادتني (، 62
 )63من الالئحة التنظيمية املعدلة لقانون الإجراءات املدنية.
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حمكمة اال�ستئناف

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
اعالن بالن�شر
 1723/2021/315ا�ستئناف عمايل

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

اعالن بالن�شر
 4645/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 2874/2021/207تنفيذ جتاري

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
اعالن بالن�شر
 995/2021/300ا�ستئناف مدين

اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/حممد حممد عطيه م�صطفى  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /ترياجنل ل�صناعة ال�سفن �ش.ذ.م.م وميثله:امل خمي�س دروي�ش
حممد البلو�شي  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  458/2021عمايل
جزئي  ,وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2021/7/12ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ات�ش يف ا�س لتجارة مواد البناء ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الغربية العاملية �ش.ذ.م.م
وميثله�:أحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )69.326.89درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ر�ضا قنرب علي ابو القا�سم  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )846954.64درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
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مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

اىل امل�ست�أنف �ضدهما  -1/رفيق احمد عبدالغفور  -2حممد ار�شاد لنقل املواد
العامة بال�شاحنات الثقيلة ���ش.ذ.م.م  -جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف
 /روي��ال ان��د �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق االو��س��ط) امل�ح��دودة ���ش.م.ب (فرع
دبي)  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021-475مدين جزئي بتاريخ
 , 2021/5/31وح��ددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2021/8/2ال�ساعة 10.00
�صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة
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حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية
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العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1413/2021/11:مدين جزئي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1878/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/4972امر اداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  147242درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :الورى ل�صناعة العطور ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :فراجران�س دزاينز ل�صناعة العطور وم�ستح�ضرات التجميل �ش.ذ.م.م
 -2خالد ح�سني عطر �سيد قادر ح�سني عطر �سيد � -صفتهما بالق�ضية  :منفذ �ضدهما
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )147242.00دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  207/2021/3254تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف امر االداء رقم  ، 1555/2021ب�سداد املبلغ
املنفذ به � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :اريل كري�ستني اذريان � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهم  -1 :وي�ست فيفتي �سفن للياقة البدنية ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :
منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )17640درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شاملة لر�سوم املحكمة
 ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  207/2020/6341تنفيذ جتاري

مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  813/2005جتاري كلي ،ب�سداد
مبلغ وقدره ( )500.000درهم خم�سمائة الف درهم والزمته الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ
( 500درهم) مقابل اتعاب املحاماة والفوائد القانونية بواقع  %9من تاريخ ا�ستحقاق
ال�شيكات املطالب بها وحتى ال�سداد التام
طالب الإعالن  :م�صطفى حممد ال�سيد العجيزى � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :خالد بن يو�سف بن �سعد الدلقان � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1049395درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة واعالن املدعي عليهم بها واحلكم
بعد الثبوت بالزامهم بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم بان ي�ؤدوا اىل املدعية مبلغ ( )40.382درهم �أربعون الفا
وثالثمائة واثنان وثمانون درهما  ,والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامهما بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة باال�ضافة اىل �ضم ملف النزاع رقم 2021/1368:مدين
طالب الإعالن �-1 /شركة الإحتاد للت�أمني �ش.م.ع  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم � -1 :سجاد نوا�س �شودري حممد احمد � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اق��رب جل�سة
واعالن املدعي عليهم بها واحلكم بعد الثبوت بالزامهم بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم بان ي�ؤدوا اىل املدعية مبلغ
( )40.382درهم �أربعون الفا وثالثمائة واثنان وثمانون درهما  ,والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام
ال�سداد مع الزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة باال�ضافة اىل �ضم ملف النزاع رقم2021/1368:
مدين  ,لذا برجى التكرم بالعلم واحل�ضور عرب برنامج االت�صال املرئي تطبيق  BOTIMامام ادارة الدعوى
االبتدائية الثامنة على هاتف رقم  +971565460830يوم اخلمي�س املوافق 2021/7/15:وذلك من ال�ساعة � 9:00ص
ولغاية ال�ساعة  12:30ظ او احل�ضور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد (الع�ضيد) لتقدمي جوابكم على
�صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية

مدير دعوى

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
اعالن بالن�شر
 14/2021/39جتاري م�صارف كلي

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2559/2021/16:جتاري جزئي

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
اعالن بالن�شر
 274/2021/72تظلم جتاري

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه � -1 :سامل بن عبداهلل بن �سلمان العطوى  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :بنك اال�ستثمار �ش.م.ع  -وميثله  :موزة عبيد ربيع اخلظر
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم
والتكافل ب��ان ي ��ؤدوا للبنك املدعي مبلغ وق��دره ( )28.602.817.76ثمانية وع�شرون مليون
و�ستمائة واثنني الف وثمامنائة وثمانية ع�شر درهم و�سته و�سبعون فل�س  ,باال�ضافة اىل �أ�صل
خطابات ال�ضمان او قيمتها نقدا مبلغ وقدره ( )8.933.675.37درهم ثمانية مليون وت�سعمائة
وثالثة وثالثون الف و�ستمائة وخم�سه و�سبعون درهم و�سبعه وثالثون فل�س  ,باال�ضافة اىل
الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/7/11ال�ساعة � 11:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :مطالبة مالية مببلغ ( )500.000درهم خم�سمائة �ألف درهم اماراتي مرتتبة يف
ذمة املدعي عليها ل�صالح املدعي الزام املدعي عليها بامل�صاريف والر�سوم كافة واتعاب املحاماة
طالب الإعالن -1 /حممود حممد امني اجلراح � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :جرين بال�ستيك للتجارة العامة ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها مطالبة مالية مببلغ ( )500.000درهم
خم�سمائة �أل��ف دره��م ام��ارات��ي مرتتبة يف ذم��ة امل��دع��ي عليها ل�صالح امل��دع��ي ال ��زام امل��دع��ي عليها
بامل�صاريف والر�سوم كافة واتعاب املحاماة وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/7/13ال�ساعة
� 10:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مدير دعوى

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  272/2021/207تنفيذ جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتظلم �ضدهما � -1 :سيلني جوي اراكال  -2ا�شلني جوي جوي اراكال اوالهانان
 جمهويل حمل الإقامةمبا ان املدعي :ر�سملة تريد فاينا�س فاند
قد �أق��ام عليكم التظلم املذكور اع�لاه ومو�ضوعه تظلم على ق��رار احلجز التحفظي
رقم 257/2021:حجز حتفظي جتاري ال�صادر بتاريخ2021/6/8:
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/8/1ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل  ,ويف حالة تخلفك ف�إن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4971/2020امر اداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  591900درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :الورى ل�صناعة العطور ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهما  -1 :جان نيل لتجارة العطور والبخور  -2ل�ؤي بادي احلداد � -صفتهما
بالق�ضية  :منفذ �ضدهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )591900دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شاملة الر�سوم ,
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2452/2021/16:جتاري جزئي

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
اعالن بالن�شر
 1632/2021/305ا�ستئناف جتاري

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
اعالن بالن�شر
 58/2021/60امر �أداء

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
اعالن بالن�شر
 458/2021/60امر �أداء

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن و/او بالت�ضامم ب��أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ
اجمايل قدره ( )958.194.88درهم ت�سعمائة وثمانية وخم�سون الفا ومائة واربعة وت�سعون درهما وثمانية
وثمانون فل�سا  ,والفائدة القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صروفات
ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن -1 /اكين�س الكهروميكانيكية واخلدمات الفنية �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :ملتي لينك للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليهما بالت�ضامن و/
او بالت�ضامم ب��أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ اجمايل ق��دره ( )958.194.88دره��م ت�سعمائة وثمانية وخم�سون
الفا ومائة واربعة وت�سعون درهما وثمانية وثمانون فل�سا  ,والفائدة القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2021/7/13ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده -1/حممد بدر �سامل البدارين  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /عمرو ار عمرو وميثله�:شيخة احمد عبداهلل �سلطان -
قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2138/2017جتاري جزئي
 ,وح��ددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

مدير دعوى

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  207/2018/3171تنفيذ جتاري

مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/338جتاري جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  157.623.56درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان � :شركة ابرادنت انرتنا�شينال للتجارة العامة ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :
طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهم  -1 :الفار�س لت�أجري املعدات ���ش.ذ.م.م  -2ايج انرتيد  -ذات م�س�ؤولة
حمدودة � -صفتهما بالق�ضية  :حاجز �سابق  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )157.623.56درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شاملة الر�سوم
 ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل امل��دع��ي عليهما  -1 :كوهنور انرتنا�شيونال للتجارة العامة � ��ش.ذ.م.م  -2فهيم ا��س��د -
جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
وميثله:عبيد �سعيد علي عبيد ال�شام�سي
ق ��ررت حمكمة دب��ي االب�ت��دائ�ي��ة ب� �ت ��اري ��خ 2021/1/14:اوال:ان �ف ��اذ ال�ع�ق��د ال�ت�ج��اري امل�ب�رم بني
الطرفني  -ثانيا:بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره
( )16.065.322.12دره��م �ستة ع�شر مليون وخم�سة و�ستون الف وثالثمائة واثنان وع�شرون
درهم واثني ع�شر فل�س  ,والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ  2020/12/28وحتى متام
ال�سداد مع الزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 39/2021/2:جتاري م�صاريف كلي

مو�ضوع الدعوى  :دعوى ف�سخ عقد ت�أجري متويلي ومالحقه والزام املدعي عليه برد حيازة العقار قطعة
رقم  3203منطقة الثنية اخلام�سة وت�سليمه للمدعي و�شطب عبارة االجارة الواردة يف �شهادة امللكية والزام
املدعي عليه باالجرة املت�أخرة البالغ قدرها ( )5.388.994.17درهم واالخالء التام
طالب الإعالن -1 /م�صرف االمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :احمد عبد املنعم عبد املجيد ابوطالب � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى ف�سخ عقد ت�أجري متويلي ومالحقه والزام
املدعي عليه برد حيازة العقار قطعة رقم  3203منطقة الثنية اخلام�سة وت�سليمه للمدعي و�شطب عبارة
االجارة الواردة يف �شهادة امللكية والزام املدعي عليه باالجرة املت�أخرة البالغ قدرها ( )5.388.994.17درهم
واالخالء التام ,وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/7/11ال�ساعة � 11:00صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مدير دعوى

�إجتماع خربة

Date 8/ 7/ 2021 Issue No : 13286

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

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 sixtyfive 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.

�إعالن للح�ضور �أمام اخلبري املحا�سبي
الدكتور حممد �إ�سماعيل عبد اهلل الزرعوين املنتدب
يف الدعوى رقم  2021/466جتاري جزئي

بناء على احلكم التمهيدي ال�صادر يف الدعوى املذكورة �أعاله من قبل حماكم دبي،
واملرفوعة من قبل /كيه دي اي ( م.م.ج) م�ؤ�س�سة منطقة حرة ذات م�س�ؤولية حمدودة ملالكها
/ع�صام عبداهلل حممد عبدالعاطي ،يتعني على كل من املدعى عليه� /سجاد �أحمـد حممـود
يو�سـف خـان ،واملدعى عليـه /عـادل �أمني حممد �أمني ،واملـدعى عليـه /حممد عمري حممد
يـون�س ،واملـدعى عليـه /غالم حيـدر غالم جيالين ،واملـدعى عليـه� /سـي لينـك للتجـارة العامـة
ذ.م.م ،واملـدعى عليـه� /شـركـة بـاور �سريكل للتجارة العامة �ش.ذ.م.م احل�ضور �أو مـن ميثلهم
قانوناً خ�لال �أ�سبوع مـن تـاريخ ن�شر ه��ذا الإع�ل�ان ل��دى مكتب اخلبري احل�سابي املعني يف
النزاع املذكور �أع�لاه  -على العنوان التايل مكتب ت�شارترد دبی الكائن ب�إمارة دبي � -شارع
�أبوبكر ال�صديق  -بناية بنك دب��ي التجاري  -ال��دور الأول  -مكتب رق��م ( )101هاتف :
 - 04/2727112 - 04/2727123فاك�س  ، 04/2727101 :وتقدمي كافة
الوثائق التي ت�ؤيد موقفكم ودفاعكم يف الدعوى.

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليهم  -1 :ار�ض املزارع للمنتجات الغذائية �ش.ذ.م.م � -2شيخ عبد الرزاق �شيخ عبد
ال�ستار � -3شيخ ح�سنه بانو زوجة �شيخ عبد الرزاق  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
وميثله:عبيد �سعيد علي عبيد ال�شام�سي
طلب ا�س�صتدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/1/29:بالزام املدعي
عليهم بالت�ضامن والتكافل ب ��أن ي ��ؤدوا للمدعي مبلغ وق��دره ( )9.334.256.90دره��م ت�سعة
مليون وثالثمائة واربعة وثالثون الف ومائتان و�ستة وخم�سون درهم وت�سعون فل�س ,والفائدة
القانونية من تاريخ  2020/2/29وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف
درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2491/2021/16:جتاري جزئي

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
اعالن بالن�شر
 2818/2021/60امر �أداء

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره
( )491294.89درهم والفوائد القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2020/12/31وحتى
متام ال�سداد ت�ضمني املدعي عليهما الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن -1 /النور�س لطالء املعادن �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله�:شيخة �أحمد عبداهلل �سلطان � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهم  -1 :مرياكي فا�ساد اند جالزينج �سي�ستمز �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم
ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )491294.89درهم والفوائد القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق
احلا�صل يف  2020/12/31وحتى متام ال�سداد ت�ضمني املدعي عليهما الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة ,وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/7/13ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مدير دعوى

حماكم دبي

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :دهروف الل  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�شاريع قرقا�ش ملالكها املت�صاحلة �شركة ال�شخ�ص الواحد ���ش.ذ.م.م (�سك�ست
لت�أجري ال�سيارات فرع م�شاريع قرقا�ش ذ.م.م)
وميثله�:أحمد �سيف ماجد بن �سامل املطرو�شي
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/4/25:بالزام املدعي
عليه بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )95.307.63درهما فقط خم�سة وت�سعون الف وثالثمائة و�سبعة
دراهم وثالثة و�ستون فل�سا  ,والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ  2021/4/18وحتى متام
ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب
النفاذ املعجل ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3488/2021/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )226.653.05الف درهم
مائتان و�ستة وع�شرون الفا و�ستمائة وثالثة وخم�سون درهما و 5فلو�س  -والفوائد القانونية من تاريخ
اال�ستحقاق  2020/10/3وحتى متام ال�سداد بواقع � %9سنويا والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
طالب الإعالن � :شركة م�صانع اال�صباغ الوطنية املحدودة � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :ملتي لينك للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/5/30بالزام
املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )226.653.05درهم الف درهم مائتان و�ستة وع�شرون الفا و�ستمائة
وثالثة وخم�سون درهما و 5فلو�س  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ  2020/10/3وحتى متام ال�سداد
مع الزامها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماه
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2540/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/4621امر اداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  156187.50درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن � :شركة م�سايف �ش.ذ.م.م  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :باور بوينت انرتنا�شيونال للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية
 :منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )156187.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شاملة الر�سوم
 ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
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املال والأعمال

Thursday

موانئ دبي توقع عقد ت�أجري لتو�سعة حمطة لتوزيع الكيماويات
•• دبي-وام

26

«بنك املارية املحلي» يح�صل
على موافقة امل�صرف املركزي

•• �أبوظبي-وام

ح�صل “بنك املارية املحلي” على املوافقة النهائية من م�صرف الإمارات
املركزي معلناً بذلك عن انطالقه يف تقدمي خدمات م�صرفية مل ي�سبق
لها مثيل عرب تطبيقاته الذكية .وبهذه املنا�سبة ،قال �سعادة طارق امل�سعود،
رئي�س جمل�س �إدارة البنك  :نتقدم بخال�ص ال�شكر واالمتنان �إىل م�صرف
الإم ��ارات العربية املتحدة امل��رك��زي على ثقتهم بجهودنا الهادفة لدعم
املجتمع ومنحنا الرتخي�ص امل�صريف ال�لازم لبنك امل��اري��ة املحلي ،وذلك
متا�شياً مع مبادرات قيادة دول��ة الإم��ارات ور�ؤيتها احلكيمة الرامية �إىل
ت�ق��دمي خ��دم��ات رقمية متطورة ت�صل �إىل الأف ��راد يف �أي وق��ت وم��ن �أي
مكان دون احلاجة �إىل احل�ضور ال�شخ�صي .ر�ؤيتنا هي خدمة كافة �أفراد
املجتمع من مواطنني ومقيمني �أ�صحاب امل�شروعات يف ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة والكبرية وتلبية جميع احتياجاتهم املالية واالجتماعية.
ومن جانبه قال حممد و�سيم ،الرئي�س التنفيذي للبنك  :نحن مقبلون
على القيام بخطوة طموحة للغاية من �ش�أنها تعزيز جودة احلياة الرقمية
يف املجتمع الإم��ارات��ي من خ�لال تكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي ،عالوة
على املن�صة الرقمية املتكاملة متاماً التي ت�شكل جوهر ثقافتنا امل�ؤ�س�سية
الديناميكية وتقنيات التكنولوجيا الذكية لدى بنك املارية .وتعد امليزة
ال�ف��ري��دة ال�ت��ي نطرحها للمجتمع ه��ي ات��اح��ة الفر�صة لتحقيق مفهوم
“االبتكار التعاوين” ،حيث �سنقوم بتقييم رغبات عمالئنا عرب تقنيات
ال��ذك��اء اال�صطناعي امل�ستخدمة لدينا ،و�سنعمل على تطويرها ب�شكل
ابداعي وحتقيقها لتلبية احتياجات عمالئنا.
و�أ�ضاف انه عند فتح ح�ساب لدى “بنك املارية املحلي”� ،ستتاح الفر�صة
للعميل للقيام بامل�ساهمة يف تطوير التطبيق واملنتجات واخلدمات التابعة
له وذلك من خالل تقدمي االقرتاحات واملالحظات يف املكان املخ�ص�ص لها.
ووفقاً لهذه املالحظات� ،سيقوم البنك ب�إطالق عدداً من املنتجات واملزايا
لتت�ضمنها الإ�صدارات امل�ستقبلية للتطبيق.

�أ�سهم اليابان تغلق منخف�ضة
مع تراجع قطاع الرقائق

•• طوكيو-رويرتز

�أغلقت �أ�سهم اليابان منخف�ضة الأربعاء ،مت�ضررة من الأ�سهم املرتبطة
بالرقائق� ،إذ نالت خم��اوف ب�ش�أن ت��زاي��د �إ��ص��اب��ات كوفيد 19-قبل دورة
الألعاب الأوملبية من املعنويات.
ون��زل امل�ؤ�شر نيكي  0.96باملئة ليغلق عند  28366.95نقطة ،فيما
تراجع امل�ؤ�شر توبك�س الأو�سع نطاقا  0.86باملئة �إىل  1937.68نقطة.
واقتفت الأ�سهم املرتبطة بالرقائق �أثر انخفا�ض م�ؤ�شر فيالدلفيا لأ�شباه
املو�صالت ،وفقد �سهم طوكيو �إلكرتون  0.4باملئة وتراجع �سهم �أدفانت�ست
 0.82باملئة وخ�سر �سهم �شني �إت�سو كيميكال  3.27باملئة.
وقال �شويت�شي �أري�ساوا مدير عام ق�سم �أبحاث اال�ستثمار يف �إيواي كوزمو
�سكيورتيز “ال يزال من ال�صعب �إيجاد �أنباء طيبة ترفع �أ�سهم اليابان� ،إذ
تنخف�ض وترية حملة التطعيمات ،يف حني عدد الإ�صابات يف طوكيو �آخذ يف
االرتفاع ،ولدينا دورة �ألعاب �أوملبية و�سط اجلائحة».
وقال �أري�ساوا �إن �إغالق داو ال�ضعيف الليلة املا�ضية �ضعط على �أ�سهم اليابان
�أي�ضا .كما تراجعت �أ�سهم ذات ثقل �أخرى .فقد نزل �سهم فا�ست ريتيلينج
التي تدير متاجر املالب�س للعالمة التجارية يونيكلو  1.11باملئة.

خماطر عدم ال�سداد لالئتمان حلكومتي �أبوظبي
ودبي الأدنى على م�ستوى ال�شرق الأو�سط

•• �أبوظبي-وام

�أظهرت مبادالت خماطر عدم ال�سداد لالئتمان حلكومتي �أبوظبي ودبي
م�ؤ�شرات �إيجابية خالل الربع الأول من العام اجلاري وذلك وفقا للبيانات
ال�صادرة عن م�صرف الإمارات املركزي .ويف ظل هذا الأداء الإيجابي تعترب
ع�لاوات مبادالت خماطر عدم ال�سداد االئتماين لكل من �أبوظبي ودبي
الأدنى على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط وافريقيا .
ووفقا للمعايري املالية العاملية ف�إن مبادالت خماطر االئتمان ،هي عبارة
عن العالوات التي يدفعها املقر�ضون للت�أمني �ضد توقف املقرت�ضني عن
ال�سداد ،علما ب�أن هذه العالوات �شهدت املزيد من االنخفا�ض على م�ستوى
العامل خالل الربع الأول من العام  2021مقارنة مع م�ستوياتها امل�سجلة
يف العام  2020وذلك نتيجة التو�سع يف تخفيف القيود املتعلقة بجائحة
كوفيد.19-
بح�سب البيانات ال�صادرة عن م�صرف االم��ارات املركزي فقد انخف�ضت
ع�ل�اوات م�ب��ادالت خم��اط��ر ع��دم ال���س��داد لالئتمان حلكومة دب��ي مبقدار
 19.7نقطة �أ�سا�س حيث بلغت  107.8نقطة �أ�سا�س خالل الربع الأول
من العام  2021مقارنة مع  127.5نقطة �أ�سا�س يف الربع الأخري من
العام . 2020
ويف �أبوظبي بلغت عالوات مبادالت خماطر عدم ال�سداد لالئتمان 44.7
نقطة �أ�سا�س خ�لال ال��رب��ع الأول م��ن ال�ع��ام  2021وفقا للإح�صائيات
ال�صادرة عن امل�صرف املركزي .

وق �ع��ت م ��وان ��ئ دب ��ي ال �ع��امل �ي��ة � -إقليم
الإم��ارات  -عقدًا مع �شركة “برتوكيم
ال � �� � �ش ��رق الأو�سط” �-أك � �ب� ��ر م � ��وزع
للكيماويات يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�إفريقيا  -لتطوير حمطة كيماويات
ع� �ل ��ى ال ��ر�� �ص� �ي ��ف رق� � ��م  /7/ب� �ج ��وار
الر�صيف املخ�ص�ص مع املواد الكيماوية
يف ميناء جبل علي .و�ست�ستثمر ال�شركة
مب��وج��ب االت�ف��اق�ي��ة م��ن � 80إىل 90
مليون دوالر �أمريكي مقابل عقد ت�أجري
مل��دة  30عا ًما تو�سع من خالله نطاق
�أعمالها يف املنطقة.
وق��ع االت�ف��اق�ي��ة ك� ٌ�ل م��ن �سلطان �أحمد
بن �سليم رئي�س جمل�س الإدارة الرئي�س
التنفيذي ملجموعة موانئ دبي العاملية
وي��وغ�ي����ش م�ي�ه�ت��ا ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل�شركة “برتوكيم ال���ش��رق الأو�سط”
ب�ح���ض��ور ع �ب��داهلل ب��ن دم �ي �ث��ان املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي وامل��دي��ر ال �ع��ام م��وان��ئ دبي
العاملية � -إقليم 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
العاملية � -إق�ل�ي��م الإم� ��ارات وج��اف��زا �إن
ال�شراكة اال�سرتاتيجية اجل��دي��دة مع
“برتوكيم ال �� �ش��رق الأو�سط” نتاج
لعالقة طويلة الأم��د مع ال�شركة وهي
خري دليل على االزده��ار ال��ذي ي�شهده
هذا القطاع والذي يعد ذا �أولوية لدولة

الإم� ��ارات واملنطقة ب�شكل ع��ام كما �أن
ج��اف��زا مب��وق�ع�ه��ا امل�ت�م�ي��ز وال �ت��ي متثل
بوابة ا�سرتاتيجية للو�صول �إىل ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا ت�ساهم
ب� �ح ��وايل  70يف امل ��ائ ��ة م ��ن التجارة
اخلارجية لدولة الإم��ارات على �صعيد
منتجات البرتوكيماويات الأم��ر الذي
ي�سلط ال�ضوء على الدور الذي نقوم به
يف هذا القطاع.
من املتوقع �أن يتم االنتهاء من املن�ش�أة
بحلول الربع الثالث من ع��ام 2023
و�ستوفر املواد الكيماوية اخلام بكميات

كبرية لل�صناعات التقليدية واجلديدة
التي �سيتم ت�أ�سي�سها يف دول��ة الإمارات
و��س�ت��وف��ر امل�ح�ط��ة �سعة �إج�م��ال�ي��ة تبلغ
� 40ألف مرت مك ّعب لتخزين املنتجات
املختلفة كما �سيتم تزويدها بوحدات
للتقطري وامل �ع��اجل��ة .وم��ن امل�ت��وق��ع �أن
ت���س��اه��م ��س�ن��و ًي��ا مب��ا ي��زي��د ع�ل��ى 200
مليون دوالر �أمريكي من حجم التجارة
اجل� ��دي� ��دة م ��ن و�إىل دب � ��ي وبالتايل
امل�ساهمة يف تطوير اجل�سور التجارية
التي �أطلقتها موانئ دبي العاملية لزيادة
حجم التجارة اخلارجية لدبي �إىل 2

تريليون درهم.
من جهته قال يوغي�ش ميهتا الرئي�س
التنفيذي ل�شركة “برتوكيم ال�شرق
الأو�سط” �إنه مع انطالق هذا امل�شروع
اجل��دي��د فمن امل�ت��وق��ع حتقيق مكا�سب
ق �� �ص�يرة وط��وي �ل��ة الأم � ��د ت �ت��راوح بني
 15-10يف امل��ائ��ة م��ن ا�ستثماراتها .
وقد �أ�سهمت حمطت ال�شركة املتطورة
يف م �ي �ن��اء ج �ب��ل ع �ل��ي يف ت �ع��زي��ز حجم
الأع� �م ��ال ل ��دى ع�م�لائ�ه��ا �إ� �ض��اف��ة �إىل
متكينها من تقدمي خدمات لوج�ستية
�سريعة ومنتجات ذات ج��ودة مرتفعة

ح�سب الطلب .ومن خالل هذا امل�شروع
�صهريجا
�ستبني “برتوكيم” 30-24
ً
ل �ت �خ��زي��ن امل � ��واد ال �ك �ي �م��اوي��ة ال�سائبة
ب��أح�ج��ام خمتلفة �إ��ض��اف��ة �إىل خزانات
م�صنوعة م��ن ال �ف��والذ امل �ق��اوم لل�صد�أ
ب���س�ع��ة �إج �م��ال �ي��ة ت�ب�ل��غ � 40أل� ��ف مرت
مكعب .كما �ستت�ضمن املحطة مرفقًا
لتحميل ال�صهاريج وال�شاحنات وم�صن ًعا
لإن �ت��اج ال�ن�ي�تروج�ين وم �ع��دات للتعبئة
ب�شكل �آيل �إ�ضافة �إىل خزانات تت�ضمن
تقنيات للتربيد والتكثيف .و�ست�ستخدم
“برتوكيم” املن�ش�أة للت�صنيع التعاقدي
�إ� �ض��اف��ة �إىل ت��وف�ير م��راف��ق التقطري
الكيميائي والت�صنيع ف�ض ً
ال عن مبنى
للمكاتب.

جمل�س �سيدات �أعمال عجمان ينظم ملتقى م�سرعات ريادة الأعمال

�آمنة خليفة :الإمارات تتميز مبن�صات ت�سويق الكرتونية رائدة ومبتكرة
•• عجمان – الفجر:

نظم جمل�س �سيدات �أع�م��ال عجمان التابع لغرفة
جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ع�ج�م��ان ملتقى “م�سرعات ريادة
الأعمال” الإفرتا�ضي ،بهدف توثيق ال��رواب��ط بني
�أ�صحاب املن�صات االلكرتونية وتوفري قناة لتعزيز
التعاون وال�شراكات وت�شجيع �أ�صحاب امل�شاريع على
الإ�ستفادة من املن�صات والتقنيات الت�سويقية املتاحة
لتطوير ومنو �أعمالهم.
ح�ضر امللتقى �سعادة الدكتورة �آمنة خليفة �آل علي
رئي�سة جمل�س ��س�ي��دات اع�م��ال ع�ج�م��ان ،و�أك�ث�ر من
 126من �أ�صحاب و�صاحبات امل�شاريع ،و��ش��ارك يف
امللتقى نخبة م��ن املتحدثني م��ن �أ��ص�ح��اب املن�صات
االل �ك�ت�رون �ي ��ة ك�ج�م�ع�ي��ة ج �م �ع �ي��ة �أ� � �س� ��واق عجمان
ال�ت�ع��اون�ي��ة مم�ث�ل��ة مب��دي��ره��ا ��س��ام��ي حم�م��د �شعبان
املدير ال�ع��ام ،وفهيم الزبيدي مدير تنفيذي ملن�صة
�أك�شاك الإلكرتونية ،و�أن�س احللبي من من�صة زبوين،
وفاطمة ها�شم مدير ع��ام �شركة ديليفري�إت ووداد
الرحومي املدير التنفيذي ل�شركة ديليفريات».
ويف م�ستهل امللتقى رح�ب��ت ال��دك �ت��ورة �آم �ن��ة خليفة
ب��احل���ض��ور ،و�أك ��دت ع�ل��ى �أه�م�ي�ت��ه ودوره يف ت�سليط
ال�ضوء على من�صات الت�سويق االلكرتونية وت�شجيع
�أ��ص�ح��اب و�صاحبات امل�شاريع م��ن تطوير اعمالهم
وال��و��ص��ول لأ� �س��واق �أب�ع��د ج�غ��راف�ي�اً ،ال�سيما يف ظل

زيادة حجم التجارة االلكرتونية ووجود بنية رقمية
متكاملة يف الدولة ،كما �أثنت على ال�شراكة القائمة
ب�ين اجل�ه��ات املعنية بال�ش�أن االق�ت���ص��ادي ومن�صات
الت�سويق االلكرتونية وت��وف�ير ب��اق��ات م��ن الربامج
واخل��دم��ات املبتكرة املوجهة ب�شكل خا�ص لأ�صحاب
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة بهدف منو و�إ�ستدامة
�أعمالهم .و�أف��ادت ب��أن املجل�س حري�ص على تنويع
تعاونه و�شراكاته مع من�صات التجارة الإلكرتونية
مب��ا ي �ت��واك��ب ت��وج �ه��ات ال ��دول ��ة وامل �� �س �ت �ج��دات التي
ت�شهدها الأ�سواق املحلية واخلارجية ومتكني �أ�صحاب
و��ص��اح�ب��ات امل���ش��اري��ع م��ن زي ��ادة مبيعاتهم وتطوير
اعمالهم.
و�أ�شارت �أن جمل�س �سيدات اعمال عجمان يخدم �أكرث
من � 1000سيدة �أعمال ميكنهن الإ�ستفادة من تلك
املن�صات ل�ضمان �إ�ستمرارية و�إ�ستدامة م�شاريعهن،
كما ان املجل�س يعمل على خطة �إ�سرتاتيجية ملواكبة
تطورات ت�سويق املنتجات بهدف خدمة ع�ضواته ورواد
ورائ��دات االع�م��ال ب�شكل ع��ام ،وت�أكيداً لذلك �أطلق
املجل�س برنامج “نقطة بيع االلكرتوين” مل�ساعدة
�أ��ص�ح��اب امل���ش��اري��ع ع�ل��ى �إدارة امل��وظ�ف�ين واملبيعات
واملخازن بكل �سهولة وي�سر ومن �أي مكان واي وقت،
كما يوفر الربنامج حتليل البيانات وتطوير املبيعات،
وخالل امللتقى �إطلع امل�شاركني واحل�ضور على نبذة
تعريفية لربنامج نقطة بيع.

وقدم �سامي حممد �شعبان مدير عام جمعية �أ�سواق
عجمان التعاونية ،نبذة عن جهود اجلمعية يف تطوير
�آل�ي��ات الت�سويق االل�ك�تروين وم��دى �إهتمام الإدارة
العليا بتعزيز ال���ش��راك��ات م��ع اجل�ه��ات املعنية بهذا
ال�ش�أن ،م�شيداً بال�شراكة القائمة مع جمل�س �سيدات
�أعمال عجمان من خالل مبادرة “رفوف” والهادفة
لت�سويق وب�ي��ع منتجات ��س�ي��دات الأع �م��ال ع�ضوات
املجل�س ع�بر �أف ��رع اجل�م�ع�ي��ة ،ك�م��ا �أك ��د ع�ل��ى �أهمية
من�صات الت�سويق االل�ك�ترون�ي��ة ودوره ��ا يف ت�شجيع
�أ� �ص �ح��اب امل �� �ش��اري��ع وح��ر���ص اجل�م�ع�ي��ة ع�ل��ى تعزيز
�شراكاتها م��ع تلك املن�صات ب�ه��دف ت�ق��دمي خدمات
نوعية للمجتمع.
و�إ��س�ت�ع��ر���ض فهيم ال��زب�ي��دي ،ج�ه��ود من�صة �أك�شاك
الإل �ك�ت�رون �ي��ة يف ج �م��ع �أ� �ص �ح��اب ال �ت �ج��ارة املنزلية
وال�ت�روي ��ج مل�ن�ت�ج��ات�ه��م يف خم�ت�ل��ف الأ� � �س ��واق ،حيث
هدفت املن�صة �إىل توفري قناة تدعم الأ�سر املنتجة
وت �ع��زز ال �ت �ح��ول االل� �ك�ت�روين وت��وف��ر ت�ق��اي��ر دقيقة
�إىل جانب تنظيم عمليات البيع عرب جمموعة من
امل�م�ي��زات ومنها “الدفع ،التو�صيل ،ت�ع��دد اللغات،
�إدارة البائع ومتابعة الطلبات� ،سهولة التوا�صل بني
البائع والعميل� ،سهولة التعامل مع التطبيق وتوفري
التقييم للمنتجات بتهدف تعزيز امل�صداقية».
وت �ن��اول �أن ����س احل�ل�ب��ي ،ج�ه��ود من�صة “زبوين” يف
تزويد ال�شركات ال�صغرية واملتناهية ال�صغر باالدوات

ال�لازم��ة لإزده� ��ار االع �م��ال وم���س��اع��دة ال�ت�ج��ار على
زي��ادة املبيعات ،و�إ�ستعر�ض للح�ضور احل�ل��ول التي
تقدمها املن�صة من �سهولة اال�ستخدام وان�شاء متجر
�إلكرتوين وجمانية اال�شرتاك و�سهولة البيع والدفع
وتوافر التقارير والبيانات.
وقدمت فاطمة ها�شم مدير عام �شركة ديليفري�إت،
ن �ب��ذة ع��ن ال�ت�ط�ب�ي��ق ورب ��ط امل���س�ت�خ��دم�ين ب�شركات
ال �ت��و� �ص �ي��ل ب �ح �ي��ث ي �� �س �ت �ه��دف ف �ئ��ات خم�ت�ل�ف��ة من
امل�ستخدمني ك��الأف��راد وال���ش��رك��ات ورواد االعمال
بهدف توفري الوقت واجلهد ،و�أكدت حر�ص ال�شركة
على تعزيز التعاون مع جمل�س �سيدات اعمال عجمان
ومركز عجمان لريادة االعمال.
هذا و�شهد امللتقى فتح باب احل��وار وامل��داخ�لات بني
احل�ضور وممثلي املن�صات امل�شاركة ،و�آليات االنت�ساب
لتلك املن�صات .و�أو�صى امللتقى ب�ضرورة تنظيم دورات
وور���ش عمل متخ�ص�صة جتمع املن�صات مع �أ�صحاب
و�صاحبات امل�شاريع للتعرف على كيفية االنت�ساب
واال�ستفادة ،وعر�ض ق�ص�ص جناح �أ�صحاب امل�شاريع
امل�ستفيدين م��ن م�ن���ص��ات ال�ت���س��وي��ق االلكرتونية،
وت�شجيع �أ�صحاب امل�شاريع �إىل االن�ضمام للمن�صات
االلكرتونية متا�شياً مع التوجهات العامة للدولة
ل���ض�م��ان �إ� �س �ت��دام��ة االع �م ��ال ،واك ��د امل���ش��ارك�ين ب�أن
للمن�صات االلكرتونية دور هام يف ت�سريع وزيادة منو
�أعمال �أ�صحاب و�صاحبات امل�شاريع.

تعقد اجتماعها الن�صف ال�سنوي

دبي لل�سياحة ت�ؤكد ا�ستمرار العمل لرت�سيخ مكانة دبي الأف�ضل يف العامل
•• دبي-وام

عقدت دائ��رة ال�سياحة والت�سويق التجاري
ب��دب��ي “دبي لل�سياحة” اجتماعها ن�صف
ال �� �س �ن��وي الأول ل �ع��ام  ،2021بح�ضور
�أك�ثر م��ن  1000م��ن امل�س�ؤولني واملدراء
التنفيذيني لأب ��رز ال���ش��رك��ات وامل�ؤ�س�سات
ال ��رائ ��دة يف ق �ط��اع��ات ال���ض�ي��اف��ة وال�سفر
وال�سياحة وال �ط�يران يف ال��دول��ة ،ملناق�شة
ال��و��ض��ع ال�ع��ام لقطاع ال�سياحة ،وت�سليط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أدائ � ��ه ب �ع��د م� ��رور ع ��ام على
ا�ستئناف ا�ستقبال ال� ��زوار ال��دول�ي�ين �إىل
دبي يف �شهر يوليو  ،2020بالإ�ضافة �إىل
مناق�شة اجلهود احلكومية املبذولة لت�سريع
ا�ستعادة الن�شاط ال�سياحي القوي هذا العام
وال �سيما �أن��ه �سي�شهد حدثني تاريخيني:
�أول�ه�م��ا تنظيم م�ع��ر���ض “�إك�سبو 2020
دبي” ،وال �ث��اين اح�ت�ف��االت دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة بيوبيلها الذهبي.
وج��اء االجتماع ال��ذي عُقد برئا�سة �سعادة
ه�ل�ال �سعيد امل� ��ري ،امل��دي��ر ال �ع��ام لدائرة
ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي “دبي
لل�سياحة”� � ،ض �م��ن ال� �ل� �ق ��اءات ال ��دوري ��ة
ال� �ت ��ي ت �ن �ظ �م �ه��ا ال� ��دائ� ��رة م ��ع �شركائها،
للعمل �ضمن ر�ؤي��ة م�شرتكة ون�ه��ج ي�سهم
يف ت ��أك �ي��د م �ك��ان��ة دب ��ي ك��امل��دي �ن��ة الأف�ضل
للعي�ش والعمل يف ال�ع��امل ،ولتبادل الآراء
والأفكار واال�سرتاتيجيات للنهو�ض بقطاع
ال�سياحة.

كما �شمل االجتماع عر�ضاً تف�صيلياً حول
احلدث العاملي الأهم على خريطة املعار�ض
ال�ع��امل�ي��ة ،وال� ��ذي �سينطلق يف دب ��ي مطلع
�أكتوبر  2021وي�ستمر حتى نهاية مار�س
 ،2022ب��الإ��ض��اف��ة �إىل م���ش��ارك��ة ال ��ر�ؤى
والآراء ح��ول ال�ت�ط��ورات املحلية والعاملية،
وك ��ذل ��ك احل �م�ل�ات ال�ت���س��وي�ق�ي��ة املوجهة
للأ�سواق الرئي�سية والنا�شئة والهادفة �إىل
تعزيز ��ص��ورة دب��ي كوجهة �آم�ن��ة ومف�ضلة
للزيارة.
ومت تنظيم االجتماع يف �إط��ار م��ن مراعاة
جميع الإج��راءات االح�ترازي��ة ب�شكل كامل
يف مركز دبي للمعار�ض بــ “�إك�سبو 2020
دبي” ل�ل�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ه ��ذا احلدث
ال �ع��امل��ي امل��رت �ق��ب ،وك��ذل��ك ل�ل�ت��أك�ي��د على
ا�ستئناف قطاع الفعاليات يف دبي لن�شاطه.
و�أكد �سعادة هالل �سعيد املري �أن توجيهات
ور�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ،م ّكنت دبي
م��ن �إدارة جائحة “كوفيد ”19-بكفاءة
ع��ال�ي��ة ،وذل��ك على ال��رغ��م م��ن التحديات
ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي واج�ه�ه��ا ق�ط��اع ال�سياحة يف
ظ ��ل ت��داع �ي��ات ه ��ذه الأزم� � ��ة ال �ت��ي طالت
ال �ع��امل ب ��أ� �س��ره ،وق ��ال :ت�ضع ح�ك��وم��ة دبي
�صحة و�سالمة املواطنني واملقيمني والزوار
يف مقدمة �أول��وي��ات�ه��ا ،الأم ��ر ال��ذي �ساهم
يف ت��ر��س�ي��خ م�ك��ان��ة دب��ي ك ��إح��دى الوجهات
ال�سياحية الآم�ن��ة يف ال�ع��امل ،وع��زز كذلك

من موقعنا لقيادة هذا النمو ،ال�سيما بعد
�أن ر�أينا كيف متكن “�إك�سبو  2020دبي”
م��ن مواجهة التحديات لي�ؤ�س�س مل�ستقبل
ال�سياحة والأعمال عاملياً.
و�أ�� �ض ��اف  :ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ن��ا ال�ق��ائ�م��ة على
حتفيز النمو يف قطاع ال�سياحة ،واملرونة
يف اال�ستجابة ال�سريعة ملتغريات كل �سوق،
��س��اه�م��ت ب���ش�ك��ل ف � ّع��ال يف مت�ك�ين دب ��ي من
مواجهة التحديات بكفاءة وتعزيز دورها يف
قيادة حركة تعايف قطاع ال�سياحة العاملي.
و�أو��ض��ح �أن التح�سن ال��ذي �شهدته دب��ي يف
ال�ن���ص��ف ال �ث��اين م��ن ع��ام � ،2020ساهم
يف ا�ستقرار ق�ط��اع ال�سياحة خ�لال العامل
اجل��اري ،كما ك��ان انعكا�ساً للدعم الالفت
املُقدم من �شركائنا ط��وال الفرتة املا�ضية،
معرباً عن تقديره لتعاونهم والتزام جميع
ال�شركاء يف ا�سرتاتيجية جتاوز هذه املرحلة
العاملية باقتدار.
وق� � ��ال امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام ل� ��دائ� ��رة ال�سياحة
والت�سويق ال�ت�ج��اري ب��دب��ي  :ت��وا��ص��ل دبي
ل�ل���س�ي��اح��ة امل���س�ت�م��ر م��ع ج�م�ي��ع ال�شركاء،
ومناق�شة حتديات و�آفاق منو القطاع مكننا
من و�ضع الت�صورات املنا�سبة والعمل معاً
على تطويره ،و�أي�ضا تنفيذ ا�سرتاتيجية
مرحلة م��ا بعد اجل��ائ�ح��ة لتحقيق �أق�صى
فائدة ،كما �أننا نوا�صل جهودنا لتعزيز ثقة
امل�سافرين وبناء قطاع �سياحي م�ستدام ..
ويف الوقت الذي ت�ستعد فيه دبي ال�ست�ضافة
م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و دب ��ي  2020لأول مرة
يف املنطقة ،واالح�ت�ف��ال باليوبيل الذهبي
لدولة الإم ��ارات ،ف�إننا نوا�صل البناء على
ال��زخ��م احل��ايل ونتطلع �إىل حتقيق املزيد
م��ن التقدم وال�ن�ج��اح خ�لال ال�ع��ام 2021
وما بعده.
وتطرق االجتماع املو�سّ ع �إىل الدور الريادي
الذي تلعبه دبي يف تعايف القطاع ال�سياحي
خ��ا��ص��ة ب�ع��د ا�ستئناف ح��رك��ة ال�سفر �أمام
ال� � ��زوار ال��دول �ي�ي�ن يف  7ي��ول �ي��و ،2020
ف�ض ًال ع��ن �أداء ال�سياحة ال��داخ�ل�ي��ة التي
حققت نتائج الفتة بدعم من ال�شركاء �إذ
�أظ �ه��رت الإح �� �ص��اءات ال �� �ص��ادرة ع��ن “دبي
لل�سياحة” والتي مت م�شاركتها مع احل�ضور
يف االجتماع جن��اح ا�سرتاتيجية �إع��ادة فتح
االق �ت �� �ص��اد ،ح�ي��ث �أدت ال ��زي ��ادة امل�ستمرة

ب�شكل ��ش�ه��ري يف �أع ��داد ال ��زوار الدوليني
م��ن الأ� �س��واق املفتوحة �إىل متكن دب��ي من
ا�ستقبال �أك�ثر من  3.7مليون زائ��ر دويل
خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن ي��ول�ي��و  2020وحتى
مايو .2021
و�أك ��د ��ش��رك��اء دب��ي لل�سياحة م��ن الدوائر
احل �ك��وم �ي��ة وال� �ق� �ط ��اع اخل ��ا� ��ص دعمهم
وتقديرهم لال�سرتاتيجية ال�شاملة التي
مت تبنيها ملكافحة اجلائحة ،والتي �أ�سهمت
ب���ش�ك��ل ك �ب�ير يف �إع � ��ادة ف �ت��ح امل��دي �ن��ة �أم ��ام
امل�سافرين ال��دول�ي�ين يف يوليو .. 2020
كما �أ�شادوا بالدور الإيجابي الذي تلعبه دبي
لل�سياحة يف التعامل مع التحدي املطروح
على القطاع منذ بداية �أزم��ة كوفيد19-
ال �ع��امل �ي��ة ،م ��ؤك��دي��ن ال �ت��زام �ه��م مبوا�صلة
دعم مرحلة االنتعا�ش ال��ذي ي�شهده قطاع
ال�سياحة.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق ��ال ع��دن��ان ك��اظ��م ،الرئي�س
التنفيذي للعمليات ال�ت�ج��اري��ة يف طريان
الإم ��ارات  :لقد �أثبتنا م��ن خ�لال الأرق��ام
الإيجابية التي حققتها دبي على م�ستوى
ال�سياح ال��دول�ي�ين منذ �أن فتحت �أبوابها
للزوار بغر�ض ال�سياحة والعمل� ،أن ال�سفر
اجل ��وي وال���س�ي��اح��ة مي�ك��ن �أن ي�ت� ّم��ا ب�أمان
من خ�لال ال�ت��زام ال�بروت��وك��والت ال�صحية
وال�ترك �ي��ز ال���ش��ام��ل ع�ل��ى ت��داب�ير وا�ضحة
ومت�سقة ،والأهم من ذلك حتقيق النجاح يف
حمالت التطعيم.
و�أ�� �ض ��اف ك��اظ��م  :ن�ف�خ��ر ب ��دورن ��ا يف دعم

ا�ستئناف حركة ال�سفر اجل��وي ،وبالتعاون
ال��وث �ي��ق م��ع دائ � ��رة ال���س�ي��اح��ة والت�سويق
ال �ت �ج��اري ب��دب��ي ب �� �ش ��أن ت ��داب�ي�ر ال�صحة
وال���س�لام��ة للحفاظ ع�ل��ى رف��اه�ي��ة ال ��زوار
 ..ه��ذه اجل�ه��ود امل�شرتكة جنحت يف �إعادة
الت�شغيل الآم��ن والتدريجي عرب �شبكتنا،
التي تغطي حالياً �أك�ثر م��ن  115وجهة
وت ��رب ��ط خم �ت �ل��ف دول ال � �ع ��امل م ��ع دبي
وعربها ،يف جذب مليوين زائر �إىل املدينة
على منت رح�لات ط�يران الإم��ارات منذ 7
يوليو  ،2020كما منت احلجوزات بن�سبة
تزيد على  30%مقارنة بالفرتة ذاتها من
ال�سنة املا�ضية ..
ون� �ح ��ن ن ��وا� �ص ��ل ال �ع �م��ل ال� �س �ت �ع ��ادة ثقة
امل�سافرين وال�ت��أك��د م��ن ب�ق��اء دب��ي يف قمة
اهتماماتهم ع�ن��دم��ا ي�ح�ج��زون عطالتهم
التي طال انتظارها .ومع بدء التعايف ،ف�إن
لدينا الكثري لنتطلع �إليه مع افتتاح �إك�سبو
 2020دبي يف غ�ضون ب�ضعة �أ�شهر ،ونحن
واث �ق��ون �أن �ن��ا ن�سري يف االجت ��اه ال�صحيح،
و�سوف من�ضي ُقدماً يف جهودنا مع �شركائنا
اال�سرتاتيجيني.
وق ��ال ب��ول غ��ري�ف�ي��ث ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
مل �ط��ارات دب��ي  :رغ��م ك��ل ال�ت�ح��دي��ات خالل
الـ� 15شهراً املا�ضية ،وه��ي �أك�ثر الأوقات
ا�ضطرابًا يف تاريخ ال�سفر اجل��وي الدويل،
وا�صلنا امل�ضي قدماً حتى ا�ستئناف العمليات
العادية يف مطار دبي الدويل  /DXB/يف 7
يوليو من العام املا�ضي .
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اقت�صادية ال�شارقة ت�صدر تقريرها ال�سنوي  ..وت�ؤكد :
جنحنا يف اخلروج من عام  2020ب�أداء اقت�صادي متوازن وم�ستدام
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رئي�س دائ��رة التنمية االقت�صادية بال�شارقة �أن هذه
اجل �ه��ود ت �ه��دف ل�ت�ع��زي��ز م���س�يرة ال�ن�م��و والإزده � ��ار
الإقت�صادي ومواكبة التطورات الإقت�صادية العاملية
وتعزيز امل�سرية التنموية للإمارة مبا يرتجم الر�ؤية
ال���س��دي��دة لقيادتها احلكيمة ال��رام�ي��ة نحو حتقيق
ال �ت �ن��وع الإق �ت �� �ص��ادي وت �ع��زي��ز دور ال �ق �ط��اع��ات غري
النفطية وتطوير بيئة �أعمال جاذبة للإ�ستثمار يف
الإم��ارة .وق��ال �إن �إم��ارة ال�شارقة جنحت يف اخلروج
من ع��ام  2020ب ��أداء �إقت�صادي م�ت��وازن وم�ستدام
ح �ي��ث ق��دم��ت ال �� �ش��ارق��ة حم �ف��زات �إق �ت �� �ص��ادي��ة على
مرحلتني و�صلت يف جمموعها �إىل نحو املليار درهم
يف حم��اول��ة لتعزيز �إ�ستمرارية التنمية يف خمتلف
املجاالت والتخفيف من حدة الت�أثريات الإقت�صادية
والإج�ت�م��اع�ي��ة ال �ت��ي ��ش�ه��ده��ا ال �ع��امل خ�ل�ال الفرتة
املا�ضية م��ا ع��زز م��ن متانة القطاعات الإقت�صادية
وال�صناعية .و�أو��ض��ح �أن ال��دائ��رة م�ستمرة يف العمل
على ع��دد م��ن القطاعات وامل�ح��اور التنموية ولي�س
ف �ق��ط الأن �� �ش �ط��ة الإق �ت �� �ص��ادي��ة و ذل ��ك م ��ن خالل
التطوير امل�ستمر لبيئة الأعمال عرب عمليات التوفيق
ب�ين الأع �م��ال و�إ��س�ت�خ��دام تقنيات امل�ستثمر الذكي
والإعتماد على بطاقات ال�شركاء املتميزين و�إ�ستخدام
ال�ت�ق�ن�ي��ات ال��رق�م�ي��ة وتطبيق امل���س��رع��ات احلكومية
وموا�صلة اجلودة لإدارة �إ�ستمرارية الأعمال والذي

•• ال�شارقة -وام:

�أ� �ص ��درت دائ� ��رة ال�ت�ن�م�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة يف ال�شارقة
�أم�س تقريرها ال�سنوي لعام  2020ال��ذي ت�ضمن
�أه��م التطورات والأح ��داث التي �شهدتها القطاعات
االق�ت���ص��ادي��ة والإج� � ��راءات واجل �ه��ود ال�ت��ي اتخذتها
الدائرة يف كافة القطاعات والأن�شطة وذلك لتقدمي
�أداة �شاملة للمتعاملني يف القطاعات االقت�صادية يف
الإمارة وتعريفهم ب�أهم النتائج التي حقّقتها ت�أكيداً
جلهودها ال�ه��ادف��ة �إىل حتقيق ر�ؤي�ت�ه��ا جلعل �إمارة
ال�شارقة الوجهة االقت�صادية الأوىل حمليا و�إقليميا
يف االبتكار والثقة وال�سعادة.
ويهدف التقرير �إىل توفري �صورة �شاملة عن �أداء
القطاعات ال�صناعية واالقت�صادية من خالل حتليل
كافة �أوج��ه �أداء امل��ؤ��ش��رات االقت�صادية والت�شغيلية
املختلفة التي ت�ؤثر على �أداء القطاع يف �إمارة ال�شارقة
وحت ��دد اجت��اه��ات��ه امل�ستقبلية ف�ي�م��ا ي�ع��د الإ�صدار
احلايل دليل على منهجية التخطيط الإ�سرتاتيجي
التي تتبناها دائ��رة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة
يف ال�سنوات ال�سابقة و��ص��و ًال �إىل حتقيق املزيد من
الأه� ��داف ال�ت��ي تن�شدها م���س�يرة التنمية ال�شاملة
وامل�ستدامة على ال�صعيدين املحلي واالحتادي.
و�أك� ��د � �س �ع��ادة ��س�ل�ط��ان ع �ب��داهلل ب��ن ه ��ده ال�سويدي

ي�ضمن جودة �أداء اخلدمات الرقمية يف بيئة الأعمال
وال �ت �ط��ور يف جم ��االت ر�أ�� ��س امل ��ال ال�ب���ش��ري يف بناء
القدرات الإبتكارية والإ�ستثمار يف القدرات املواطنة يف
اجلامعات .من جانبها قالت نورة يو�سف بن �صندل
نائب مدير �إدارة التخطيط والدرا�سات الإقت�صادية
ب��ال��دائ��رة �إن �إ��ص��دار التقرير ال�سنوي يعترب حدثاً
�سنويا مهما يواكب النه�ضة التي ت�شهدها الإمارة
وال� �ت ��ي ت �ت �ط �ل��ب ت ��واف ��ر ال �ب �ي ��ان ��ات والإح � �� � �ص� ��اءات
والتحليالت للم�ستثمرين و�صناع القرار حيث ير�صد
التقرير �أهم امل�ؤ�شرات الإقت�صادية يف �إمارة ال�شارقة
بهدف توثيق التطورات والر�ؤى الإقت�صادية للإمارة
وهذا بدوره ي�سهل على خمتلف اجلهات الإطالع على
التقرير ال�سنوي و �إ�ستنباط �آفاق وم�ستقبل التطور
يف �إمارة ال�شارقة ويوثق امل�سرية الإقت�صادية للإمارة
عرب ر�صد وت�سجيل كافة التطورات واملتغريات التي
تتحقق �سنوياً على م�ستوى الأن�شطة والقطاعات
املختلفة ويعك�س اجلهود املبذولة للإرتقاء بالتنمية
الإقت�صادية والإجتماعية �إقتدا ًء بتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة يف تبني ال�سيا�سات
الإقت�صادية الداعمة للنمو الإقت�صادي واملرتكزة على
بناء الإن�سان وحتقيق التنمية امل�ستدامة �إىل جانب
�إيجاد املناخ املالئم لتفعيل الإ�ستثمارات يف القطاعات

الإن�ت��اج�ي��ة واخل��دم �ي��ة املختلفة  ..م���ش�يرة �إىل �أن
التقرير ال�سنوي ي�ؤكد �أن ال�شارقة خطت خطوات
كبرية يف جم��ال التنوع الإقت�صادي وحققت م�ستواً
رفيعاً من التطور والتقدم يف ظل قيادة حكيمة ت�سعى
لإ�ستخدام الطاقات وامل��وارد املتاحة لتحقيق �أف�ضل
الإجنازات.
و�أك��دت �شما النعيمي نائب رئي�س ق�سم التخطيط
الإق �ت �� �ص��ادي م��دي��ر م �� �ش��روع ال�ت�ق��ري��ر �أن التقرير
ال�سنوي �أفرد م�ساح ًة كافي ًة لتتبع الإقت�صاد املحلي
ب�صفة عامة وللم�ؤ�شرات الإقت�صادية لإمارة ال�شارقة
ب�شكل خ��ا���ص ..م �� �ش�يرة �إىل �أن ال�ت�ق��ري��ر ال�سنوي
ال �ع��ا� �ش��ر ال� ��ذي ح �م��ل ع �ن ��وان الإ� �س �ت��دام��ة يف زمن
التحديات ي�ضم �سبعة حم��اور رئي�سية تغطي كافة
اجل��وان��ب ال�ت��ي تتبناها ال��دائ��رة وتعمل وتعنى بها
حيث جاء املحور الأول بعنوان �إ�ستمرارية العمل يف
زمن اجلائحة وج��اء املحور الثاين بعنوان تخطيط
�إقت�صادي م�ستمر وم�ستدام و حتدث املحور الثالث
عن التخطيط الإ�سرتاتيجي وجودة الأداء فيما جاء
املحور الرابع لي�ؤكد على �أداء �إ�ستثنائي يف الرقمنة
والتكنولوجيا ويف املحور اخلام�س ج��اء دع��م حقوق
امل�ستهلك وامل�ستثمر م�ع�اً وت �ن��اول امل �ح��ور ال�ساد�س
ال�شراكات الإ�سرتاتيجية الرا�سخة و�صوال �إىل املحور
ال�سابع والذي حمل عنوان كوادر مهنية طموحة.

االحتاد الأوروبي يتوقع انتعا�شا اقت�صاديا �أ�سرع العام اجلاري
•• بروك�سل-وام

توقعت املفو�ضية الأوروبية �أن يتو�سع
االقت�صاد يف االحتاد الأوروبي ومنطقة
اليورو بن�سبة  4.8باملئة ه��ذا العام و
 4.5يف عام .2022
وتوقع اجلهاز التنفيذي الأوروب ��ي يف
بروك�سل �أن ينتع�ش االقت�صاد الأوروبي
ب�شكل �أ�سرع مما كان ينظر له يف ال�سابق
 ،حيث جت��اوز الن�شاط يف الربع الأول
يف العام التوقعات و�أدى حت�سن الو�ضع
ال���ص�ح��ي �إىل ت�خ�ف�ي��ف �أ�� �س ��رع لقيود
مكافحة اجلائحة يف الربع الثاين.,
و من املتوقع كذلك �أن يكون اال�ستهالك
واال�ستثمار املحركني الرئي�سيني للنمو

 720مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي
•• دبي-وام

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك
بدبي �أم�س الأربعاء �أكرث من  720مليون درهم.
و� �ش �ه��دت ال ��دائ ��رة ت���س�ج�ي��ل  203م �ب��اي �ع��ات بقيمة
 462.24مليون دره��م منها  7مبايعات للأرا�ضي
بقيمة  110.1مليون دره��م و 196مبايعة لل�شقق
والفلل بقيمة  352.14مليون درهم .
وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  86مليون درهم
يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد تليها مبايعة
بقيمة  16م�ل�ي��ون دره ��م يف منطقة ح��دائ��ق ال�شيخ
حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة  3ماليني درهم
يف منطقة ند ال�شبا الثالثة.
وت �� �ص��درت منطقة ح��دائ��ق ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را�شد
املناطق م��ن حيث ع��دد املبايعات �إذ �سجلت مبايعتني
بقيمة  102م�ل�ي��ون دره ��م وت�ل�ت�ه��ا منطقة احلبية
ال���س��اد��س��ة بت�سجيلها م�ب��اي�ع��ة بقيمة م�ل�ي��وين درهم

وثالثة يف اليفرة  3بت�سجيلها مبايعة بقيمة � 869ألف
درهم .وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت
مبايعة بقيمة  21مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا
ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  15مليون درهم يف
منطقة نخلة جمريا و�أخريا مبايعة بقيمة  13مليون
دره ��م يف م�ن�ط�ق��ة ن�خ�ل��ة ج �م�ي�را .وت �� �ص��درت منطقة
املركا�ض املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل
�إذ �سجلت  29مبايعة بقيمة  30مليون درهم وتلتها
منطقة مر�سى دبي بت�سجيلها  21مبايعة بقيمة 37
مليون درهم وثالثة يف الثنية اخلام�سة بت�سجيلها 18
مبايعة بقيمة  25مليون درهم.
و�سجلت الرهون قيمة قدرها  217.08مليون درهم
منها  12ره�ن��ا ل�ل�أرا��ض��ي بقيمة  124.65مليون
درهم و 53رهنا للفلل وال�شقق بقيمة  92.43مليون
درهم وكان �أهمها مبنطقة معي�صم الأول بقيمة 112
مليون درهم و�أخرى يف منطقة مر�سى دبي بقيمة 12
مليون درهم.

مدعومني بالتوظيف الذي من املتوقع
�أن يتحرك جن ًبا �إىل جنب مع الن�شاط
االقت�صادي .
وتقول املفو�ضية الأوروب�ي��ة �إن حت�سن
الأو� �ض��اع ال�صحية وا�ستمرار حمالت
التطعيم �ضد كوفيد  19عنا�صر هامة
يف امل�ساعدة على االنتعا�ش االقت�صادي
و�إن ال�ن�م��و ال �ق��وي امل���س�ج��ل ال�شركاء
ال� �ت� �ج ��اري�ي�ن ال��رئ �ي �� �س �ي�ي�ن ل�ل�احت ��اد
الأوروب��ي �سي�ساعد ��ص��ادرات ال�سلع يف
االحتاد الأوروبي ..
بينما م��ن امل �ق��رر �أن ت�ع��اين �صادرات
اخل ��دم ��ات م��ن ال �ق �ي��ود امل�ت�ب�ق�ي��ة على
ال�سياحة الدولية..
وت��وق�ع��ت املفو�ضية �أن ي�ساهم مرفق

 17.3مليار درهم قيمة �سندات
البنوك يف الإمارات خالل 2020
•• �أبوظبي-وام

بلغت قيمة ال���س�ن��دات ال�ت��ي �أ��ص��درت�ه��ا ال�ب�ن��وك يف
الإم��ارات  17.3مليار دره��م خالل العام 2020
ل�ي��ؤ��ش��ر ع�ل��ى حم��اف�ظ��ة ه��ذه ال�ب�ن��وك ع�ل��ى فر�ص
و�صولها القوي اىل �أ�سواق ر�أ�س املال وفقا مل�صرف
الإم��ارات املركزي .ويعد ال�سوق الإم��ارات��ي الأكرث
ن�شاطا يف هذا النوع من الإ�صدارات ب�شكل عام على
م�ستوى منطقة اخلليج ،حيث ا�ستحوذ على 37%
من اجمايل ال�سندات امل�صدرة خالل العام 2020
وذلك بح�سب تقرير �صدر يف وقت �سابق عن املركز
امل ��ايل ال�ك��وي�ت��ي  .وت�ظ�ه��ر ال�ب�ي��ان��ات ال �� �ص��ادرة عن
م�صرف االمارات املركزي �أن العديد من البنوك يف
الدولة �أ�صدرت �سندات ب�آجال ا�ستحقاق متو�سطة

�أ�سهم �أوروبا تنتع�ش مع �صعود �شركات التعدين وال�سيارات
•• عوا�صم-رويرتز

ربحت الأ�سهم الأوروبية الأربعاء مع انتعا�ش
قطاعات ح�سا�سة لالقت�صاد مثل التعدين
و�صناعة ال���س�ي��ارات م��ن ت��راج�ع��ات ح��ادة يف

اجل�ل���س��ة ال���س��اب�ق��ة نتيجة ل�ه�ب��وط عائدات
ال�سندات.
وزاد امل� ��ؤ�� �ش ��ر � �س �ت��وك ����س  600للأ�سهم
الأوروبية  0.5باملئة بحلول ال�ساعة 0716
ب�ت��وق�ي��ت ج��ري�ن�ت����ش .و�أم ����س الأول |توقف

التعايف والقدرة الأوروبي على ال�صمود
ب�شكل كبري يف النمو.
وم��ن املتوقع �أن يبلغ �إج�م��ايل الرثوة
ال�ت��ي ي��ول��ده��ا ��ص�ن��دوق ال ��رد ال�سريع
خ�ل�ال �أف� ��ق ال �ت��وق �ع��ات م��ا ي �ق��رب من
1.2باملئة من الناجت املحلي الإجمايل
احل �ق �ي �ق��ي ل�ل�احت ��اد الأوروب � � � ��ي لعام
.2019
وال ي��زال احلجم املتوقع لدافع النمو
دون ت �غ �ي�ير ت �ق��ري � ًب��ا ع ��ن التوقعات
ال�سابقة  ،حيث ت�ؤكد املعلومات الواردة
م��ن خ�ط��ط ال�ت�ع��ايف وامل��رون��ة املقدمة
ر�سم ًيا يف الأ�شهر الأخ�يرة على نطاق
وا� �س��ع ال�ت�ق�ي�ي��م ال� ��ذي مت �إج � � ��را�ؤه يف
الربيع املا�ضي.

االجت��اه ال�صعودي ال��ذي �شهده امل�ؤ�شر على
م��دار ث�لاث جل�سات متتالية عقب هبوط
حاد لعائدات ال�سندات الأمريكية ويف منطقة
اليورو نتيجة خماوف حيال تعايف االقت�صاد
العاملي.
و��ص�ع��دت �أ��س�ه��م ��ش��رك��ات ال�ت�ع��دي��ن والنفط
والغاز و�صناعة ال�سيارات ،التي حتملت عبء
موجة البيع بالأم�س ،مبا بني واح��د باملئة
و 1.3باملئة.
وزاد �أ�سهم �شركة النفط العمالقة رويال
دات�ش �شل املدرجة يف بريطانيا  2.7باملئة
بعدما �أعلنت �أنها �سرتفع عائدات امل�ساهمني
من خالل �إعادة �شراء �أ�سهم �أو توزيعات.
وزاد �سهم �شركة الربجميات الأملانية �ساب
 2.7باملئة �أي�ضا ،وعزا متعاملون ذلك لرفع
بنك �أوف �أمريكا تو�صيته لل�سهم �إىل �شراء.
ويرتقب امل�ستثمرون �صدور حم�ضر اجتماع
جل �ن��ة ال �� �س �ي��ا� �س��ات مب �ج �ل ����س االحتياطي
االحت ��ادي ال�ي��وم وال ��ذي يلقي ال���ض��وء على
خطته لتقلي�ص م�شرتيات الأ�صول

�إىل طويلة االج��ل خ�لال العام املا�ضي ،م�ستفيدة
م��ن �أ��س�ع��ار ال�ف��ائ��دة املنخف�ضة و��ش��روط التمويل
اجل��اذب��ة  .و�سجل اال�ستحقاق لتمويل �سوق ر�أ�س
امل��ال من��وا بن�سبة  10.1%خ�لال ال�ع��ام 2020
.وب�ل��غ متو�سط �أج��ل ا�ستحقاق اج�م��ايل �إ�صدارات
��س�ن��دات ال��دي��ن امل�صرفية �إىل م��ا ي�ق��رب م��ن 36
�شهرا مما �ساهم يف احلد من خماطر جتدد الديون
االجمالية وحت�سن هيكل التمويل يف بنوك الدولة
 .وكانت ن�سبة كبرية من �إ�صدارات ال�سندات مقومه
ب��ال��دوالر الأم��ري �ك��ي و�شكلت نحو  94.5%من
حمفظة الديون .
وم��ن املتوقع ا�ستمرار النمو يف �سوق ال�سندات يف
دولة االمارات خالل العام اجلاري خا�صة مع بقاء
ن�سب الفائدة عند م�ستويات مغرية .

مبادرة «حوار �شباب امل�صرف املركزي»
حتفز ال�شباب على تبني االبتكارات املالية

•• �أبوظبي-وام

اف�ت�ت��ح م�ع��ايل خ��ال��د حم�م��د بالعمى حم��اف��ظ م���ص��رف الإم ��ارات
العربية املتحدة املركزي ،الن�سخة الثانية من مبادرة “حوار �شباب
امل���ص��رف املركزي” ،ال�ت��ي ت�ستهدف متكني ال�شباب وحتفيزهم
على تبني االب�ت�ك��ار والتكنولوجيا ،وتوظيفها لتحقيق �أهداف
ا�سرتاتيجية الدولة للخم�سني عاماً املقبلة.
ت�ضمنت الن�سخة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ح ��وار ال���ش�ب��اب كلمة مل�ع��ايل عمر
��س�ل�ط��ان ال�ع�ل�م��اء ،وزي ��ر دول ��ة ل�ل��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي واالقت�صاد
الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ،حتدث فيها عن �أهمية الذكاء
اال�صطناعي يف تقدم اقت�صاد الدولة.
و�شارك يف جل�سات النقا�ش كبار موظفي امل�صرف املركزي واجلهات
التنظيمية الأخ��رى يف الدولة ،مثل �سوق �أبوظبي العاملي ومركز
دبي املايل العاملي ومركز دبي للبلوك ت�شني .كما ناق�ش املتحدثون
التوجهات ال�ت��ي ت�سهم يف ت�شكيل القطاع امل��ايل وامل���ص��ريف ،مثل
التكنولوجيا املالية ،والتكنولوجيا التنظيمية ،وتقنيات البلوك
ت���ش�ين ،وك�ي�ف�ي��ة م���س��اه�م��ة ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ات يف حت�ق�ي��ق الأه� ��داف
اال�سرتاتيجية للخم�سني عاماً املقبلة ،الأم��ر ال��ذي من �ش�أنه �أن
يرثي فكر ال�شباب ويعدهم لقيادة القطاع يف امل�ستقبل.

�شراكة بني م�صرف الإمارات
للتنمية وبنك امل�شرق

•• �أبوظبي-وام

و ّقع م�صرف الإمارات للتنمية ،مذكرة تفاهم مع بنك امل�شرق ،للتعاون يف
توفري برامج �ضمان القرو�ض والإق��را���ض امل�شرتك للم�شاريع ال�صغرية
وامل�ت��و��س�ط��ة يف االم � ��ارات .ومب��وج��ب امل��ذك��رة ��س�ي�ق��دم م���ص��رف الإم� ��ارات
للتنمية �ضمانات ائتمانية وبرامج �إقرا�ض م�شرتك لعمالء بنك امل�شرق
م��ن ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،لدعم النفقات املتعلقة بالأعمال،
مثل ��ش��راء امل�ع��دات والتجهيزات ،وب�ن��اء �أم��اك��ن العمل ،وتو�سيع الأعمال
التجارية ،و�شراء املخزون ،والإم��دادات واملواد اخلام ،وكذلك االحتياجات
التمويلية العامة للمدفوعات مثل الرواتب �أو الإي�ج��ارات .ويف �إط��ار هذا
املخطط� ،سيقدم بنك امل�شرق مزيجاً من النفقات الر�أ�سمالية بالإ�ضافة
�إىل ت�سهيالت ر�أ�س املال العامل ت�صل �إىل  10ماليني درهم للعمالء من
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،و�سيكون  50%من الت�سهيالت ب�ضمان �أو
�إقرا�ض م�شرتك من م�صرف الإمارات للتنمية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يهدف
الربنامج كذلك �إىل دعم مواطني الدولة الراغبني باحل�صول على متويل
لت�أ�سي�س �شركاتهم النا�شئة وتطوير �أعمالها عرب تقدمي ت�سهيالت متويلية
ت�صل �إىل مليون درهم ،بحيث يكون  60%من هذا املبلغ �إما ب�ضمان �أو
�إقرا�ض م�شرتك من م�صرف الإمارات للتنمية .و ّقع املذكرة �أحمد حممد
النقبي ،الرئي�س التنفيذي مل�صرف الإم��ارات للتنمية ،و�أحمد عبد العال،
الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك امل�شرق .وتعليقاً على هذه ال�شراكة ،قال
�أحمد حممد النقبي �إن ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة تعد ع�صب االقت�صاد
الإماراتي ،ولطاملا �أكدت حكومة دولة الإمارات على �أهمية تطوير منظومة
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة وتعزيز م�شاركتها يف الناجت املحلي الإجمايل
غري النفطي للدولة  ،و�ست�ساعد �شراكتنا مع بنك امل�شرق على ت�سهيل
عملية التمويل من خ�لال خيارات �ضمان التمويل والإق��را���ض امل�شرتك
و�إتاحة مزيد من املرونة الت�شغيلية لتلك ال�شركات  ،وت�أتي هذه اخلطوة
يف �إطار اال�سرتاتيجية التي �أعلن عنها م�صرف الإم��ارات للتنمية م�ؤخراً
بهدف متكني التنوع االقت�صادي يف الدولة وتوفري الدعم املايل لل�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة التي تعمل يف القطاعات ذات الأولوية .من جانبه،
قال �أحمد عبد العال ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك امل�شرق �إن ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة متثل �أكرث من  94%من ال�شركات يف دولة الإمارات،
وتوظف ح��وايل  86%من القوى العاملة يف القطاع اخلا�ص بالدولة،
وت�سهم بـ  52%من الناجت املحلي الإج�م��ايل غري النفطي لذلك ي�سر
بنك امل�شرق �أن يتعاون مع م�صرف الإم��ارات للتنمية يف هذه املبادرة التي
�ست�ضمن تزويد ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة بفر�ص �أف�ضل للح�صول
على التمويل لتلبية احتياجات عملياتها .

�صناعة الفخار تنتع�ش يف �سوريا
و�سط الأزمة االقت�صادية

•• دم�شق-رويرتز

يقول ال�سوري نبيل علي ،وهو �صاحب ور�شة ل�صناعة الفخار يف دم�شق،
�إن �صناعة الفخار يف �سوريا تنتع�ش و�إن مبيعاته ت�شهد �إقباال �أكرث و�سط
الأزمة االقت�صادية يف البالد.
ولأن �أدوات املطبخ امل�صنوعة من الفخار ُتباع ب�أ�سعار �أرخ�ص من مثيالتها
امل�صنوعة من الزجاج �أو املعدن ،ف�إنها تنت�شر �أكرث بني ال�سوريني الذين
تقل�صت قدرتهم ال�شرائية مع تراجع �سعر �صرف اللرية ال�سورية �أمام
الدوالر .ورغم ذلك فقد تراجع عدد الور�ش التي تعمل يف ت�صنيع الفخار
منذ تفجرت احل��رب ع��ام  2011مع ه��روب �أ�صحاب بع�ض تلك الور�ش
للخارج �أو �إغالقها.
ويعتقد نبيل علي �أن �شرب املاء من �إناء فخاري ،م�صنوع من الطني� ،أفيد
لل�صحة من �شربه من �آنية م�صنوعة من مواد �أخرى مُ�صنعة.
وقال “بالن�سبة ملادة الفخار ،هو �صحي مية مية ،لكونه �إنهم اكت�شفوا �إنه
�أح�سن من الألومني (الأملونيوم) �أو ال�ستانل�س �ستيل فيه مواد �سرطانية».
وفيما يتعلق بال�صناعة قال علي “هي مربحة لأنها هي مادة ...من الرتابة
بت�شتغلي جرات ..مثل الدهب يعني ،م�صلحة وحرفة قدمية ما فيه منها.
هال بي�شجعوا كتري احتاد احلرفيني ،وزارة ال�سياحة بتحاول �إنه ي�شجعوا
امل�صلحة هاي».
وقال زبون يدعى حممد �أحمد “هو يعني (الفخار) �صار مبتناول الإيد
و�أرخ�ص من غريه ،مثل القزاز (الزجاج) والألومنيا وال�ستانل�س ،و�إنه غري
كمان هيك �إنه مفيد للمي اللي يف الفخار بتعطي مغن�سيوم و�شغالت يعني
�أح�سن من اللي بال�سوق» .وكان الفخار ،الذي يعود تاريخه لآالف ال�سنني،
ي�ستخدم ب�شكل �أ�سا�سي يف �صناعة ال�سياحة ب�سوريا قبل اندالع احلرب يف
.2011
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0001213مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0001210مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000733مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000734مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � /سليمان ال�شحي
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/19قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغا قدره (ثمانية واربعون الفا
و�سبعمائة وثالث و�ستون درهما) على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية
بواقع  %5بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /اميان النعيمي
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/19قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغا قدره (ثمانية واربعون الفا
و�سبعمائة وثالث و�ستون درهما) على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية
بواقع  %5بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /ازات نزاميف
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/14قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغا قدره (خم�سة وثالثون الفا
وت�سعمائة وثمانية درهما) على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية بواقع
 %5بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ الف درهما
ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /عمار مزمل جاويد طارق جاويد مزمل جاويد طارق جاويد
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/6/23قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغا قدره (خم�سة وثالثون الفا
و�ستمائة و�ستة ع�شر درهما) على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية بواقع
 %5بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000739مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000742مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000736مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000745مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  /ندمي قادر خان نعيم قادر خان
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/14قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغا قدره (�إثنني وثالثون الفا
وثالثة و�سبعون درهما) على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية بواقع
 %5بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ الف درهما
ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /منار �إبراهيم العبداهلل
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/14قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغا قدره (واحد وع�شرون الفا
وخم�سة واربعون درهما) على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية بواقع
 %5بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ الف درهما
ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /عبدالرحمن عبدالرحمن مراد رحمه الرئي�سى
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/14قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغا قدره (ثالثون الفا وثمامنائة
و�ستة دراهم) على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية بواقع  %5بدءا من
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ الف درهما ومقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /علي ح�سن �سعيد �سامل الر�شيدي
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/14قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغا قدره (�سبعة وع�شرون الفا
وت�سعمائة وثمانية درهما) على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية بواقع
 %5بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ الف درهما
ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0001216مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000746مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000743مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000748مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  /ن�ضال ح�سني جرب �أبو قطمة
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/19قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغا قدره (خم�سة واربعون الفا
وواحد و�ستون درهما) على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية بواقع %5
بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /حممد الرتكماين
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/6/9قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغا قدره (�إثنني واربعون الفا
وثالثمائة و�سبع وثمانون درهما) على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية
بواقع  %5بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /حممد ا�شفاق حممد �إ�سحاق
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/6/9قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغا قدره (واحد وع�شرون الفا
وت�سعمائة وواحد وثمانون درهما) على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية
بواقع  %5بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم
ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /كا�شف �أحمد �أفتاب �أحمد
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/14قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغا قدره (ثمانية وع�شرون الفا
ومائتي واربعون درهما) على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية بواقع
 %5بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ الف درهما
ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي � /أحمد حممود حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي � /أحمد حممود حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي � /أحمد حممود حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي � /أحمد حممود حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000750مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000747مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000738مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0001215مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  /حممد فرحد غوثي حممد م�صباح الدين غوثي
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/3/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة -:
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )34319وفائدة قانونية قدرها  %5من تاريخ
املطالبة احلا�صل يف  2021/2/25وحتى متام ال�سداد  ،والزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /فينود كومار ريجوري ا�شوك ريجوري
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/3/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة -:
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )28589وفائدة قانونية قدرها  %5من تاريخ
املطالبة احلا�صل يف  2021/2/25وحتى متام ال�سداد  ،والزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه � /أحمد مراد ح�سن طاهر البلو�شي
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/3/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة -:
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )32628.95وفائدة قانونية قدرها  %5من تاريخ
املطالبة احلا�صل يف  2021/2/25وحتى متام ال�سداد  ،والزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /ف�صيح الرحمن خان
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/26قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة -:
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )41427.48وفائدة قانونية قدرها  %5من تاريخ
املطالبة احلا�صل يف  2021/3/29وحتى متام ال�سداد  ،والزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي  /خالد �شهري ربيع
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي  /خالد �شهري ربيع
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي  /خالد �شهري ربيع
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي  /خالد �شهري ربيع
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0001212مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000741مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000735مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000744مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  /راجو براهما داندي
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/26قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة -:
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ قدره ( )24.43135وفائدة قانونية قدرها %5
من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2021/3/29وحتى متام ال�سداد  ،والزمته الر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /خالد حممود خادم ح�سني
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/3/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة -:
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )21914وفائدة قانونية قدرها  %5من تاريخ
املطالبة احلا�صل يف  2021/2/25وحتى متام ال�سداد  ،والزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /اخيال دوكوال
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/3/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة -:
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )35561.24وفائدة قانونية قدرها  %5من تاريخ
املطالبة احلا�صل يف  2021/2/25وحتى متام ال�سداد  ،والزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه � /إياد �أحمد خليلي
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/3/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
قررت املحكمة -:
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )63.23215وفائدة قانونية قدرها  %5من تاريخ
املطالبة احلا�صل يف  2021/2/25وحتى متام ال�سداد  ،والزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي  /خالد �شهري ربيع
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي  /خالد �شهري ربيع
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي  /خالد �شهري ربيع
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي  /خالد �شهري ربيع
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000749مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2020 /0002982مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0001211مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000740مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  /حممد علي عبدالكرمي �أحمد
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/6/9قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
فلهذه الأ�سباب قررت املحكمة الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغا قدره (اربعة
وثالثون الفا ومائتي و�سبعة و�ستون درهما) على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة
القانونية بواقع  %5بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ
الف درهم ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه � /سليمان علي عبداهلل �سنان ال�شحي
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/1قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
حكمت املحكمة  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغ ( )29.059درهم (ت�سعة
وع�شرين الف وت�سعة وخم�سني درهما) مع الفائدة عليه بواقع � %8سنويا ت�سري من تاريخ قيد
الدعوى وحتى ال�سداد التام والزامه بالر�سوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم اتعاب حماماة مع �شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /بدر ع�سكر
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/6/24قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
حكمت املحكمة  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغ ( )41.337درهم (واحد
واربعني الف وثالثمائة و�سبعة وثالثني درهما) مع الفائدة عليه بواقع � %6سنويا ت�سري من تاريخ
قيد الدعوى يف  2021/1/11وحتى ال�سداد التام والزامه بالر�سوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم
اتعاب حماماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /حممد �صابر حممد عا�شق
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/6/24قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع  ،بالتايل :
حكمت املحكمة  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغ ( )26.143.86درهم (�ستة
وع�شرين الف ومائة وثالثة واربعني درهما و�ستة وثمانني فل�سا) للمدعية مع الفائدة عليه بواقع
� %3سنويا ت�سري من تاريخ قيد الدعوى يف  2020/8/17وحتى ال�سداد التام والزامه بالر�سوم
وامل�صروفات ومبلغ الف درهم اتعاب حماماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي � /أحمد حممود حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي  /احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي  /احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي  /احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية
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اعالن مدعى عليه بالن�شر
املو�ضوع الدعوى رقم 2021/16963

اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  / 0003970 / SHCFICIREA2021مدنی (جزنی)

�إلـى املدعي عليه � :سفری دراجون لتجاره العدد واالدوات الزراعيه ذ ذ م
جمهول حمل الإقامة  :مكتب رقم  104ملك العثمان للعقارات �ش.ذ .م.م  -عيال نا�صر 0528355694
�إعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية �أمام مكتب �إدارة الدعوى.
رفعت املدعية /م�ؤ�س�سه نفط ال�شارقه الوطنيه �ضد املدعي عليها� /سفري دراجون لتجاره العدد واالدوات الزراعيه
ذ ذ م  ،تطالب فيها :اوال الزام املدعي عليها برد املبلغ املحجوز وا�صدار امركم وب�صفة م�ستعجلة برد املبلغ املحجوز
يف احل�ساب رقم  0081117584017بنك دبي اال�سالمي نور �سابقا وقدره مبلغ  553.706.44وت�سليمه
فورا للمدعيه .ثانيا  -الزام املدعي عليه بتعوي�ض املدعيه مببلغ وقدره  100.000مائه الف درهم عن مده حجز
املبلغ ومنع املدعيه من ا�ستثماره .ثالثا  -الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة
� 2021/7/26أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير
الدعوى � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/7/7م

املـدعى عليهم  - 1 /رینز فاكیل راجان  -هندی
 - 2نبیل ابراهیم ابراهیم كوتی  -هندی
املدعي باحلق املدين � /شركة  -رويال يونايتد للنوافذ و املعادن �ش  .ذ  .م  .م
بوكالة املحامية � /إميـان الرفاعي (مكتب �إمي��ان الرفاعي) للمحاماة واال�ست�شارات
ال �ق��ان��ون �ي��ة .ق ��ررت حم�ك�م��ة دب ��ي االب �ت �ـ��دائ �ي��ة ال ��دائ ��رة ( ال�ث��ال�ث��ة  -ج �ن��ح) بتاريخ
2021/7/4م يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة �أع�لاه �إع�ـ�لان املدعى عليهم بالئحة االدعاء
باحلق املدين وذلك عن طريق الن�شـر  ،حيث اقام املدعي احلق املدين دعـواه املدنية
�ضـد املدعى عليهم بتعوي�ض م�ؤقتاً بدفع مبلغ وقدره ( )510,000درهم  ،علماً ب�أن
الدعوى م�ؤجلة بجل�سة 11/07/2021م لـورود االعـالن.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حمدة حممد ح�سن علي �آل علي

رئي�س ق�سم ق�ضايا اجلزاء
ماجد عي�سى احلب�سي
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املدعي باحلق املدين  :عيادة الدكتور فيني�س لتقومي وطب اال�سنان
وميثلها كل من� :سوزان جوزيف م �أ جوزيف
العنوان  :دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -مبنى  :ا�سيكو بيزن�س بارك � -شقة - 304 / 3 :
رقم املوبايل  - ٠٥٠١٥٤٧١٨٨ :رقم الفاك�س ٠٤٣٩٩١٧٦١ :
الربيد االكرتوين ameirahalsereidi@gmail.com :
بوكالة املحامية � /أمرية ال�صريدي
املدعي عليهما ( املطلوب �إعالنهما )  -1 :فيبني �شالييل بافيرتان  -هندي اجلن�سية
 -2انورادهار امان اناندان  -هندية اجلن�سية
ل�ـ��ذا  ،ق��ررت حمكمة دب��ي االب�ت��دائ�ي��ة (دائ ��رة اجل�ن��ح اخل��ام���س��ة) يف الق�ضية اجل��زائ�ي��ة رق��م 2021/14485
�إع�ل�ان امل��دع��ي عليه امل��ذك��ور بالئحة االدع ��اء وذل��ك ع��ن ط��ري��ق الن�شر  ،حيث �أق��ام امل��دع��ي ب��احل��ق امل��دين دعواه
املدنية �ضد املدعي عليه يطالبه بتعوي�ضه م�ؤقتاً بدفع مبلغ وقدره ( )51,000درهم والق�ضية م�ؤجلة جلل�سة
 2021/7/14لورود االعالن.

املو�ضوع � :إعالن بالن�شر الجتماع اخلربة
يف الدعوي رقم  291/2021نزاع تعيني خربة جتاري
املتنازعني (�شركة �إلري انف�ستمنت �أ�س �أر �أل ،و�سارة ناتايل كينو اب لريوي)
املتنازع �ضدها (�سكيور كولكت كومري�شـيال بـروكارز ذات م�سئولية حمدودة) مبا �أن املتنازعني (�شركة
�إل��ري انف�ستمنت �أ���س �أر �أل ،و�سارة ناتايل كينو اب ل�يروي) قد �أقاما الدعوي امل�شار �إليها �أع�لاه ،بناء
ع�ل��ى احل�ك��م ال���ص��ادر م��ن م��رك��ز الت�سوية ال��ودي��ة ل�ل�م�ن��ازع��ات اخل��ام���س��ة ع���ش��ر .رق��م ( )764بتاريخ
 26/5/2021يف الق�ضية امل�شار �إليها �أعاله والتكليف ال�صادر للخربة يف هذا ال�ش�أن فـ�إن اخلبري /
حممد ح�سني حممـود  -اخلبري املنتدب يف الدعـوي -يعلنكم حل�ضـور اجتماع اخلربة الأول ليكون يوم
الأربعاء املوافق  2021/07/14يف متام ال�ساعة  3:30م�ساء عن طريق برنامج زووم مع مراعاة
قيام كل طـرف بتزويـد اخلربة و عليـه يراعي ح�ضـوركم االجتماع �أو مـن ميثلكم قـانوناً وكاالت قانونية
م�صدقة مبوجب م�ستندات او مذكرات و تقدمي ما لديكم مـن يف هذا ال�ش�أن على �أن يتم التوا�صل مع
اخلربة علي بريـد �إلكـرتوين  expmhm@gmail.comلتزودكم برابط احل�ضور

حممد ح�سني حممود
خبري �أوراق مالية و�سلع وحمكم جتاري دويل
قيد وزارة العدل رقم 541

رئي�س ق�سم ق�ضايا اجلزاء
ماجد عي�سى احلب�سي
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/5971

املنذر  :ورثة عبيد ال�شيخ جمعة املن�صوري
ومي �ث �ل �ه��م  /خ��ال��د ع �ب �ي��د ال �� �ش �ي��خ امل �ن �� �ص��وري  -و مي �ث �ل��ه /ك��وم �ي��ل اي ��ازل ��وك ��ان ��دواال مب��وج��ب وك ��ال ��ة م �� �ص��دق��ة رقم
املحرر( )٢٥٥٣٣٣/١/٢٠١٨و ميثله زهرا قمر الدین فهیم بوت  /مبوجب وكالة م�صدقة رقم املحرر ()2020/1/48858
عنوانه :دبي  -اخلليج التجاري  -بناية باي �سكوير  1مكتب رقم  706تليفون 0502949417
املنذر اليه  :فيك�سربت�س للمقاوالت �ش.ذ.م.م
عنوانه  :دبي  -القوز ال�صناعية الرابعة � -سكن عمال ( ١٤غرفة ) غرفة
رقم  108و  110و  111و  137و  162و  163و 171و  174و  201و  218و  225و  229و  267و  271رقم
االر�ض  369- 643رقم مكاين 2170880163
ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة االخ�لاء التام للعقار (رق��م  108و  110و  111و  137و  162و  163و 171و
 174و  201و  218و  225و  229و  267و  271مبنى �سكن عمال عبيد ال�شيخ) و�سداد قيمة االيجار امل�ستحقة،
باال�ضافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�صاها �شهر من تاريخ ن�شر هذا االنذار واال �سي�ضطر املنذر التخاذ
االج��رءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة االيجارية وم�صاريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك
اللجوء اىل ال�سلطات املخت�صة واجلهات الق�ضائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي
مبا فيها اتعاب املحاماة.

املنذر  :كليفر العاملية للتجارة م م ح  -ميثلها املدير � /شوجمي ناجني مباين  -هندي اجلن�سية  -ميثلـه
بـالتوقيع  /ديليـراج كنيباكـام كنيباكـام جنـاردان �شـيتي  -مبوجـب التوكيـل رقـم مـحـرر SH20200705D38350
تاریخ  2020/7/8عنوانه :ال�شارقة  -ال�صناعية � -15شارع رقم � - 10شقة رقم  - 155االمارات العربية املتحدة،
ت  - 065353992 - 0504673910 :املنذر �إليه  :م�ؤ�س�سة املدينة لتجارة الغطا�سات  -م�ؤ�س�سة فردية -
عنوانه  :ابوظبي  -العني  -ح��راء ب��ازار  -ال�شارع الرئي�سي  -منطقة ال�صناعية رقم  -6مقابل املبارك اجلديده  -ت :
037220631 - 0554210925 - 0588487475 - 0507339682
املو�ضوع � :إنذار ب�سداد قيمة �شيكات مرجتع.
بتاريخ �سابق �أعطى املنذر �إليه ب�سوء نية ل�صالح املنذر ال�شيكات حتمل االرقام  000189و  000338و  000084و
 000085و 000086و  000185و  000184و  000188و  000186و  000187م�سحوبني على بنك
دبي التجاري بقيمة �إجمالية قدرها 153352درهم  /مائة وثالث وخم�سون الف وثالثمائة واثنان وخم�سون درهم.
 -2بتقدمي ال�شيكات للبنك ارتدو بدون �صرف لعدم وجود الر�صيد -3 .وحيث �أن املنذر �إليه ال يزال ممتنع عن �سداد
قيمة ال�شيكات  ،على الرغم من املطالبة املتكررة من قبل املنذر -4 .ومبا �أن املنذر مت�ضر ا�شد ال�ضرر من بقاء احلال كما
هو عليه .ينذر املنذر /املنذر �إليه ب�أداء مبلغ و قدرة  153352درهم /مائة و ثالث و خم�سون الف و ثالثمائة و اثنان
و خم�سون درهم خالل مدة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا الإنذار  ,و�إال �سي�ضطر املنذر �آ�سفا �إىل اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها �إقامة الدعاوي الق�ضائية وا�ست�صدار �أمر الأداء واملطالبة بالتعوي�ض اجلابر
للعطل وال�ضرر مع حتميل املنذر �إليه بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
الإنذار العديل
املحرر بالرقم ()2021/5905
املنــذرة  :الكندي ل�صناعة املفاتيح الكهربائية
املنذر �إليهما  -1 :الطائر ال�صديف للأعمال الكهروميكانيكية (�ش.ذ.م.م)
� -2سید عادل عبا�س �سيد قا�ضي ح�سني
(جمهول حمل الإقامه)
 .1امل�ن��ذرة تكلف املنذر اليهما بالوفاء مت�ضـامنني مببلغ  197,200,73درهم
والفوائد التجارية بواقع  %12من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك وحتى متام ال�سداد،
وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ هذا الإخطار واال ف�إنه يف حالة امتناع املنذر اليهما
عن الوفاء �سـوف ت�ضـطر املنذرة ايل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ
حقوقها من �أي نوع كانت.

العدد  13286بتاريخ 2021/7/8
انذار عديل بالن�شر
للمحر رقم ()2021/5951
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/5958
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2021/5961

املنذر  :براتاب كابور ای�شر �سينغ  /وميثله /بروبارتي �سريت�ش للو�ساطة العقارية/وميثلها مديرها زهرا
قمر الدین فهیم بث /موجب وكالة م�صدقة رقم املحرر( )2021/1/126960عنوانه :دبي -اخلليج -
بناية باي �سكوير  1مكتب رقم  706رقم ٠٥٠٢٩٤٩٤١٧
املنذر اليه  :الفينا خلدمات التنظيف  -عنوانه :دبي اخلليج التجاري
بناية رقم -THE BINARY BY OMNIYAT 1مكتب رقم  1707رق��م االر���ض 177 :
رقم مكاين 2534686829 :
ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة االخالء التام للعقار (مكتب رقم  1707بناية THE BINARY BY
 )OMNIYATو�سداد قيمة االيجار امل�ستحقة  ،باال�ضافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة
اق�صاها �شهر من تاريخ ن�شر هذا االنذار واال �سي�ضطر املنذر التخاذ االجرءات القانونية التي حتفظ حقه
يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة االيجارية وم�صاريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات
املخت�صة واجلهات الق�ضائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي مبا فيها
اتعاب املحاماة.
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املنذر � :شركة تطوير جممع دبي للإ�ستثمار ذ م م
بوكالة املحامي  /حممد ال�سركال للمحاماة والإ�ست�شارات القانونية
املنذر �إليها  :تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد
وعليه  ،تكلـف املنـذرة املنـذر �إليهـا ب�سـرعة �سـداد مـا تر�صـد فـي ذمتهـا مبلـغ وقـدره  1,769,992,61درهـم
(مليـون و�سـبعمائة ت�سـعة و�سـتون �ألفـا وت�سـعمائة و�إثنـان وت�سعون درهمـا وواحـد و�سـتون فل�سـا) وهـو املبلـغ الإجمـايل
للمبـالغ الأ�صـلية امل�ستحقة مقابـل ر�سـوم اخلدمـة �إلـى جـانـب “غرامـة عـدم ال�سـداد “ و “ �ضـريبة القيمـة امل�ضـافة
“ال�سـارية واملحت�سـبـة مـن تـاريخ  2021/5/16وحتـى ال�سـداد التـام  ،عـن �إتفاقيـة تطـوير قطعـة الأر�ض رقـم
 598-1398الكائنـة مبجمـع دبـى للإ�ستثمار  ،وذلـك خـالل املهلـة القانونيـة وهـي  30يومـاً مـن تـاريخ ن�شـر
هـذا الإخطار  ،ويف حالـة عـدم �إمتثـال املنـذر �إليهـا ملـا �سـبق  ،يحـق للمخطـرة متامـاً �إنهـاء �إتفاقيـة التطـوير دون
مزيـد مـن الت�صـرفات و�إعـادة التعاقـد و�إعـادة �إمـتالك " العني املنتفعـة " ،و�أي�ضـا ال يجـوز �إعتبـار الإنهـاء علـى �أنـه
يعفى �أو يربئ ذمـة املنـذر �إليهـا مـن �أي مـن �إلتزاماتهـا مبـا فـي ذلـك علـى �سبيل املثال ال احل�صـر الإلتـزام بتعـوي�ض
املنـذرة عـن جميـع اخل�سـائر املتكبـدة ب�سـبب الإنهـاء املبكـر لإتفاقيـة التطوير ،بالإ�ضافة �إىل حتملكم كافة الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

املنذر  :بروكات خلدمات التموين باملواد الغذائية �ش ذ م م
املنذر اليه  :نور العرب للمقاوالت الكهروميكانيكية �ش ذ م م
لذلك  ،ف�إننا وب�صفتنا وك�لاء عن املنذرة نخطركم ونكلفكم مبوجب
ه��ذا االن��ذار ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم ل�صالح موكلتنا
وقدره (“ )75,000خم�سة و�سبعون الف درهم“خالل خم�سة ايام من
تاريخ هذا االنذار و�إال �سن�ضطر �أ�سفني اىل اتخاذ االجراءات القانونية
الالزمة اللزامكم بال�سداد مع حتميلكم الفائدة القانونية وكافة الر�سوم
وامل�صروفات واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

املنذر  :مركز بي يف ا�س لالعمال
ميثله بالوكالة /ها�شم ابوالقا�سم عبداللطيف عبدالغفار  ،برقم املحرر ()2014/1/132951
 العنوان  :دبي  -الرب�شاء  - 1بناية ي�س بزن�س �سنرت مكتب رقم  - 110خلف اللولو هايربماركت ومقابل اكادميية دبي االمريكية  -ت 044478808 :
املنذر �إليهما  :ا�سبي�شل فور�س خلدمات احلرا�سة (�ش.ذ.م.م )  -العنوان  :دبي  -الرب�شاء - 1
بناية بر�شا فايل  -مركز االعمال مكتب رقم ( - )6خلف اللولو هايرب ماركت ومقابل اكادميية
دبي االمريكية  -ت .٥٨ ٦٦٦١٣٥٩ :
يخطر املنذر املنذر �إليها ب�ضرورة دفع كامـل مت�أخرات بـدل الإيجار وامل�ستحقة الدفع للمنذر
فـي مـدة اق�صـاها �شـهـر مـن تـاريخ الن�شـر لـهـذا الإنذار و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجـراءات
القانونية الالزمـة �ضـد املنذر �إليها مـع �إلزامهـا؛ بجميـع امل�صـروفات والر�سـوم الق�ضـائية وفوائـد
التـ�أخري واتعـاب املحامـاة وبـدل العطـل وال�ضـرر
الكاتب العدل

املنذر  :حممد عديل �صابر حممد �صابر  /و ميثله /زهرا قمرالدین فهیم بوت  /مبوجب وكالة
م�صدقة رقم املحرر 2021/1/124721
عنوانه  :دبي  -اخلليج التجاري � -سكوير باي بناية رقم  1مكتب 706
املنذر اليه  :حممد بوتا جاوید  -عنوانه  :انرتنا�شيونال �سيتي بناية  y10-حمل رقم S05-
رقم االر�ض 309-0 :ور�سان االوىل
ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة االخالء التام للعقار (حمل رقم  S05بناية  )Y10 -و�سداد
قيمة االيجار امل�ستحقة  ،باال�ضافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�صاها �شهر
من تاريخ ن�شر هذا االن��ذار واال �سي�ضطر املنذر التخاذ االج��رءات القانونية التي حتفظ حقه
يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة االي�ج��اري��ة وم�صاريف الكهرباء وامل�ي��اه مب��ا يف ذل��ك اللجوء
اىل ال�سلطات املخت�صة واجل�ه��ات الق�ضائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم
وم�صاريف التقا�ضي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

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

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

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

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

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

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 754 :
ليكن معلوماً للجميع ب�أن :ال�سيد/علي حممد �شهداد مو�سى ال مندو�س  -اجلن�سية  :الإمارات
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة (� )100%إىل ال�سيد /افتخار احمد
م�سعود احمد  -اجلن�سية:الهند  -يف الرخ�صة امل�سماه (م�ؤ�س�سة اال�صابع للمالب�س اجلاهزة
املطرزة) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (.)217399
تعديالت �أخرى :تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 755 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /برامـود نيلريي بليـات كـونهي رامـان  -الهنـد اجلن�سية يرغب
بالتنازل وبيـع كـامـل ح�صته البالغة  %50ح�صة كما ان ال�سيد /رمي�سان تيار اندي بويـل  -الهند
اجلن�سية يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�صته البالغة  %50ح�صة �إىل ال�سيد /في�ساك تهيكـات
في�سوامبهاران  -الهند اجلن�سية يف الرخ�صة ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
(ور�شة القطار ل�صيانة ال�سيارات) مبوجب الرخ�صة رقم ()544543
تعديالت اخري  :حيـث تـم ان�سحاب �شركاء الـي �آخـر وان�سحاب وكيـل خـدمات ودخـول وكيـل
خـدمات جديـد عليها وحتويل ال�شكل القانوين من �شركة اعمال مهنية بوكيل خدمات ايل م�ؤ�س�سة
فردية بوكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

مكتب الكاتب العدل

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 8/ 7/ 2021 Issue No : 13286

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.

Before the esteemed Notary Public
)Judicial Warning issued No. (5905/2021

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

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

املرجع 756 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /ورثة علي عبداهلل علي ال�سري  -اماراتي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد  /فی�صل
مدامت تازى كونيل  -الهند اجلن�سية يف الرخ�صة امل�سماه  /بقالة العرفاء  -رخ�صة رقم
( )518596ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تغیریات �آخرى- :مت
تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 179 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد :عقيل عبداهلل عمر عبدالرحمن ,اجلن�سية الإمارات العربية
املتحدة ,يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100و ذلك �إىل ال�سيد :ماجد
�سلطان م�صبح حليط الكتبي  ,اجلن�سية االمارات العربية املتحدة  ,يف الرخ�صة امل�سماه (لوت�س
اخلليج ل�صيانة ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()218972
ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل

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

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

اعالن بالن�شر

املرجع 752 :
ليكن معلوما للجميع بان  :ال�سيد  /م�صبح عبيد �سامل بن �شنه الكتبي  -اجلن�سية االمارات
 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  100%يف الرخ�صة امل�سماه (�صالونبن �شنة للحالقة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم
(� )515557إىل ال�سيد  /ب�شاجيت �سری �سنكار  -اجلن�سية بنغالدي�ش .تعديالت �أخرى-:
تغري ال�شكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 753 :
ليكن معلومـاً للجميـع ب�ـ��أن ال�سيد  :حممـد خـلـف احمـد علـى احل�م�ـ��ادى  -اجلن�سية:
الإم�ـ��ارات ،يرغب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى
ال�سيدة :نوريـه �سیدحممد �سید ها�شـم املرزوقـي  -اجلن�سية  :الإم�ـ��ارات ،فـي الرخ�صـة
امل�سماه (ال�شـاهني العربـي لزينـة ال�سـيارات) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجـب رخ�صـة رقـم
( )607282ال�صـادرة مـن دائـرة التنميـة االقت�صـادية بال�شارقة .وعمالبن�ص املادة ()14
فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Public Prosecution

Date 8/ 7/ 2021 Issue No : 13286
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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.

Legal Notice

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

Notification of Defendant via Publication

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. 10Apartment 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

Subject : the case no.16963/2021
and

Defendants: 1- Renz Vakkel Rajan, Indian nationality
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
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امليتفورمني دواء مو�صوف على نطاق وا�سع خلف�ض
ن�سبة ال�سكر يف الدم .وغالبا ما ي�ستخدم كعالج مبكر،
مع تغيريات النظام الغذائي ومنط احلياة ،ملر�ض
ال�سكري من النوع الثاين.ويعمل امليتفورمني عن طريق
خف�ض �إنتاج اجللوكوز يف الكبد ،وتقليل م�ستويات
ال�سكر يف الدم ،والتي بدورها حت�سن ا�ستجابة اجل�سم
للإن�سولني .لكن العلماء الحظوا �أي�ضا �أن امليتفورمني
ميتلك خ�صائ�ص م�ضادة لاللتهابات ،على الرغم من
عدم معرفة �أ�سا�س هذا الن�شاط.
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دواء �شائع لل�سكري يظهر نتائج واعدة كعالج
لاللتهاب الرئوي الناجت عن "كوفيد"19 -
ويف درا� �س ��ة ُن �� �ش��رت ع �ل��ى الإن�ت�رن ��ت يف
جملة  ،Cell Metabolismحدد
فريق متعدد امل�ؤ�س�سات بقيادة باحثني
يف كلية الطب بجامعة كاليفورنيا �سان
دييغو ،الآلية اجلزيئية للن�شاط امل�ضاد
لاللتهابات للميتفورمني.
ويف درا�� � �س � ��ات ال � �ف � �ئ� ��ران ،وج� � � ��دوا �أن
امل�ي�ت�ف��ورم�ين مي�ن��ع االل �ت �ه��اب الرئوي
يف احل �ي ��وان ��ات امل �� �ص��اب��ة ب �ـ SARS-
 ، CoV-2ال � �ف�ي��رو�� ��س امل�سبب
لـ"كوفيد."-19
وعلى مدار العام املا�ضي� ،أفادت العديد
من الدرا�سات ال�سريرية ب��أن ا�ستخدام
امليتفورمني م��ن قبل مر�ضى ال�سكري
وال�سمنة قبل دخ��ول امل�ست�شفى ب�سبب
"كوفيد ،"-19ارتبط بانخفا�ض �شدة
الأعرا�ض والوفيات.
بينما ت�شري هذه الدرا�سات ال�سريرية �إىل
�أن ن�شاط امليتفورمني م�ضاد لاللتهابات،
بدال من خف�ض ن�سبة اجللوكوز يف الدم،
ميكن �أن يكون م�س�ؤوال عن تقليل �شدة
"كوفيد "-19والوفيات� ،إال �أن �أيا من
الدرا�سات مل تقدم تف�سريا �أو حثت على
�إج��راء جت��ارب �سريرية ع�شوائية كبرية
�ضرورية للح�صول على �إجابات قاطعة.
وح� �وّل ال��دك �ت��ور م��اي�ك��ل ك��اري��ن� ،أ�ستاذ
متميز يف علم الأدوي��ة وعلم الأمرا�ض
والأم��را���ض الأي�ضية ،يف Ben and
Wanda Hildyard Chair
for Mitochondrial and
 Metabolic Diseasesالتابعة
ل�ك�ل�ي��ة ال �ط��ب ب�ج��ام�ع��ة ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا يف
��س��ان دي�ي�غ��و ،وامل ��ؤل��ف ال�ك�ب�ير امل�شارك
�إل�سا �سان�شيز لوبيز ،الأ��س�ت��اذ امل�ساعد
يف ق���س��م ج ��راح ��ة ال �ع �ظ��ام ،وزم �ي ��ل ما
بعد الدكتوراه هونغ�سو �شيان و�آخرون،
ت��رك �ي��زه��م �إىل م� �ت�ل�ازم ��ة ال�ضائقة
التنف�سية احلادة ( ،)ARDSيف منوذج
ف�أر ،وهي حالة تهدد احلياة حيث تت�سرب

ال�سوائل �إىل الرئتني ،ما يجعل التنف�س
�صعبا ويحد من و�صول الأك�سجني �إىل
الأع�ضاء الأ�سا�سية.
وحت��دث م�ت�لازم��ة ال�ضائقة التنف�سية
احل ��ادة ب�سبب ال���ص��دم��ات وااللتهابات
البكتريية �أو ال�ف�يرو��س�ي��ة .وه��ي �سبب
م �ت �ك��رر ل �ل ��وف ��اة ب�ي�ن امل ��ر� �ض ��ى الذين
ي��دخ �ل��ون امل�ست�شفى ب���س�ب��ب "كوفيد-
."19
ووج��د الباحثون �أن امليتفورمني الذي
مت �إعطا�ؤه للفئران قبل �أو بعد التعر�ض
لل�سموم الداخلية البكتريية ،وهو بديل
ل�لال �ت �ه��اب ال ��رئ ��وي اجل��رث��وم��ي� ،أدى
�إىل تثبيط ظ�ه��ور م�ت�لازم��ة ال�ضائقة
التنف�سية احلادة وتقليل �أعرا�ضها.
و�أن� �ت ��ج امل �ي �ت �ف��ورم�ين �أي �� �ض��ا انخفا�ضا
ملحوظا يف معدل الوفيات يف الفئران
التي تعاين من ال�سموم الداخلية ،كما
�أدى �إىل تثبيط �إنتاج  IL-1βوجتمع
اجل�سيمات االل�ت�ه��اب�ي��ة داخ ��ل ال�ضامة
ال�سنخية ،وهي اخلاليا املناعية املوجودة
يف الرئتني.
وت�ع��رف  ،IL-1βجنبا �إىل جنب مع
 ،IL-6ب ��أن �ه��ا ع �ب��ارة ع��ن بروتينات
�صغرية ت�سمى ال�سيتوكينات التي ت�سبب
االلتهاب كا�ستجابة مناعية مبكرة.
وغ ��ال �ب ��ا م ��ا ت� �ك ��ون ك �م �ي��ات �ه��ا مرتفعة
للغاية يف الأ�شخا�ص امل�صابني بفريو�س
 ،SARS-CoV-2م��ا ي � ��ؤدي �إىل
ح ��دوث "عوا�صف خلوية" ي �ب��د�أ فيها
اجل���س��م مبهاجمة اخل�لاي��ا والأن�سجة
اخل��ا� �ص��ة ب� ��ه� .إن� �ه ��ا ع�ل�ام ��ات ع �ل��ى �أن
اال�ستجابة املناعية احلادة قد انحرفت.
وم� ��ن خ �ل�ال ال �ع �م��ل م ��ع زم�ل�ائ �ه��م يف
معهد �سكريب�س ل�ل�أب�ح��اث� ،أك��د باحثو
ج��ام�ع��ة ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا يف ��س��ان دي�ي�غ��و �أن
امل�ي�ت�ف��ورم�ين ي�ث�ب��ط تن�شيط االلتهاب
ومي �ن��ع االل �ت �ه��اب ال��رئ��وي ال�ن��اج��م عن
 SARS-CoV-2يف الفئران.

يف اكت�شاف غري متوقع ..العلماء يجدون
النحا�س واحلديد يف �أدمغة مر�ضى �ألزهامير املتوفني!
�أدى االكت�شاف غري املتوقع لعن�صري النحا�س واحلديد يف �أدمغة مر�ضى �ألزهامير املتوفني �إىل زيادة الآمال يف
�إيجاد عالجات جديدة لهذه احلالة.
وقال الباحثون �إن هذه هي املرة الأوىل التي يتم فيها ت�أكيد وجود معادن �أولية يف �أن�سجة املخ الب�شري ،ما قد
ي�ساعد يف فهم �أف�ضل لكيفية م�ساهمتها يف الأمرا�ض التنك�سية الع�صبية مثل باركن�سون و�ألزهامير.
وعلى الرغم من �أن املعادن ميكن �أن حتدث ب�شكل طبيعي يف
اجل�سم ،وهي �ضرورية لل�صحة� ،إال �أنها عادة ما يتم تخزينها
كمركبات يف �شكل م�ؤك�سد.
ووجد العلماء ،بقيادة خرباء يف جامعة  ،Keeleج�سيمات
نانوية من النحا�س واحلديد حوايل  10000/1من حجم
ر�أ�س الدبو�س ،يف �أدمغة �شخ�صني متوفني م�صابني مبر�ض
�ألزهامير.
وح �ق��ق االك�ت���ش��اف يف "لويحات" حت�ت��وي على
ُ
بروتينات ��ض��ارةُ ،ت�ع��رف با�سم �أميلويد،
وال �ت ��ي ت��رت �ب��ط مب��ر���ض �ألزهامير،
وغالبا ما ترتاكم يف الفراغات بني
اخلاليا الع�صبية.
و ُع �ث�ر ع �ل��ى امل� �ع ��ادن يف "حاالت
خمتزلة كيميائيا" ،مبا يف ذلك
ال �ت ��أي��ن امل�ت�ن��وع (ح �ي��ث تكت�سب
الذرة �أو اجلزيء �شحنة �سالبة �أو
موجبة) والأ�شكال الأولية.
ويف م �ث��ل ه ��ذه احل � ��االت ،ميكن
�أن تنتج املعادن
ذرات

غري م�ستقرة تكون �سامة خلاليا الدماغ.
و ُربطت االختالالت املعدنية �سابقا بتطور اخلرف والأمرا�ض
التنك�سية الع�صبية ،ولكن �أحد معدي الدرا�سة قال �إنه "ال
يوجد �أي �سبب على الإطالق لالعتقاد ب�أن التعر�ض اليومي
لهذه املعادن ميكن �أن يت�سبب يف وجودها يف الدماغ''.
نيل تيلنغ� ،أ�ستاذ الفيزياء النانوية الطبية
وق ��ال
احل� �ي ��وي ��ة يف ج ��ام �ع ��ة ،Keele
لوكالة " :PAيف الواقع ،مل
يت�ضح بعد م��ا �إذا كانت
ه � ��ذه اجل�سيمات
م� � ��رت � � �ب � � �ط� � ��ة
ب ��ال� �ف� �ع ��ل

ب��امل��ر���ض .وع�ل��ى �أق��ل تقدير ،ي�شري وج��وده��ا �إىل �أن هناك
الكثري لنتعلمه عن الطريقة التي تتم بها معاجلة املعادن
يف الدماغ".
وقال تيلنغ �إن اكت�شاف املعادن الأولية كان "غري متوقع"،
لكنه �أ� �ض��اف�" :سي�ستغرق الأم ��ر م��زي��دا م��ن ال��وق��ت وقد
ت�ؤثر الأبحاث الإ�ضافية قبل ذلك (النتائج) على عالجات
الأمرا�ض التنك�سية الع�صبية مثل مر�ض �ألزهامير" .وعلى
�سبيل املثال ،من خالل الإجابة عن الأ�سئلة امل�ستمرة املتعلقة
بكيفية تفاعل املعادن مع بروتينات الأميلويد ،التي تتكون
منها اللويحات.
ويف ال�ن�ه��اي��ة ،ميكن �أن ي� ��ؤدي ه��ذا اخل��ط م��ن البحث �إىل
ع�ل�اج ��ات ج ��دي ��دة ت���س�ت�ه��دف امل� �ع ��ادن وك ��ذل ��ك بروتينات
الأميلويد قيد الدرا�سة حاليا.
وقال الباحثون �إن هذا االكت�شاف ميكن �أن ي�سهل "تطوير
ع�لاج��ات ج��دي��دة ال��س�ت�ع��ادة ال �ت��وازن امل �ع��دين يف الأدمغة
امل��ري���ض��ة ،م��ا ق��د ي� ��ؤدي �إىل �إب �ط��اء �أو م�ن��ع ت�ط��ور هذه
الأمرا�ض امل�ستع�صية حاليا.
وحدد العلماء النحا�س واحلديد يف دماغ الإن�سان
با�ستخدام �أ�شعة �سينية مكثفة ،يف من�ش�آت يف
كاليفورنيا وهارويل� ،أوك�سفورد�شاير.
ويف وقت �سابق من هذا العام ،حدد العلماء
خ�لاي��ا ال��دم��اغ الأك �ث�ر ع��ر��ض��ة للإ�صابة
مب��ر���ض �أل��زه��امي��ر لأول م��رة ،فيما �أطلق
عليه ت�سمية "الك�أ�س املقد�سة" لدرا�سات
اخلرف.
و ُن �� �ش��رت درا� �س��ة ج��ام�ع��ة  Keeleيف جم�ل��ة Science
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حتدثت عن �سبب ابتعادها عن ال�ساحة الفنية

نرمني الفقي :كان حلمي �أن �أعمل
يف ال�سلك الدبلوما�سي
فتاة �أحالم جيل الت�سعينيات وما بعدها بال منازع ..دخلت البيوت من �أو�سع �أبوابها حينما
قدمت �أملع الأدوار يف الدراما امل�صرية ،ويف عز ت�ألقها وتوهجها الفني اختفت فج�أة عن
الأ�ضواء ،اختفاء ترك وراءه العديد من الت�سا�ؤالت وفتح الأب��واب لل�شائعات على
م�صرعيه ،لكنها عادت مرة �أخرى بعد غياب طويل دون ردود وا�ضحة حول تلك ال�شائعات التي طاردتها طيلة تلك ال�سنوات..مع النجمة
نرمني الفقي كان هذا احلوار..
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• �أنت ابنة الإ�سكندرية ..كيف كانت طفولتك هناك؟
ولدت يف حي لوران ،وتربيت مع جدي وجدتي و�أمي و�أخوايل،واحل�ق�ي�ق��ة �أن �ن��ي ك�ث�يرا م��ا �أف �ك��ر يف م���س��أل��ة ك�ي��ف كان
م�صريي لو كنت فتحت عيني على الدنيا ومل
�أجد هذه العائلة يف احلياة ..ف�أنا مازلت
ط �ف �ل��ة يف ن �ظ��ر ع��ائ �ل �ت��ي ح �ت��ى الآن
وي�ن��ادون�ن��ي بنف�س ا��س��م ال��دل��ع من
�أيام الطفولة وحتى الآن ،فنادرا
م��ا ي �ن��ادي �ن��ي �أح� ��د م��ن عائلتي
برنمني.
• �إذن م�ت��ى ظ�ه��رت القاهرة
يف خ� ��ط ال� ��زم� ��ان وامل � �ك� ��ان يف
حياتك؟
 كانت طفولتي ب�ين القاهرةوالإ��س�ك�ن��دري��ة ،حيث �إن لدينا
بيتا يف ال��زم��ال��ك وال ��ذي مازال
م��وج��ودا ح�ت��ى الآن وك ��ان يعترب
ملتقى ال�ع��ائ�ل��ة ك�ل�ه��ا ،وب�ح�ك��م �أن
ج� � ��زءا م ��ن ع��ائ �ل �ت��ي ي �ع �م �ل��ون يف
ال�سلك الدبلوما�سي فكان يحتم
ع�ل�ي�ه��م ال �ت��واج��د ب�ي�ن القاهرة
وخ��ارج م�صر ..فكنت كل �صيف
خالل طفولتي �أتنقل بني بيتنا
يف القاهرة والإ�سكندرية ..فلم
�أ�شعر مطلقا طوال حياتي �أين
بعيدة عن القاهرة �أو �أنني يف
ح��اج��ة ل�لان �ت �ق��ال �إىل هناك
ب�شكل دائم.
• هل كانت حلظة اكت�شافك
من خالل املدر�سة؟
 ل �ي ����س ب��ال �� �ض �ب��ط ،فلقددر�ست لفرتة من حياتي يف
مدر�سة النوتردام وبعدها
ال �أعرف ماذا حدث فنقلوا
�أوراق� � � � � ��ي �إىل م ��در� �س ��ة
ف�ي�ك�ت��وري��ا ك��ول �ي��دج ،ويف
ف�ترة الإج� ��ازة ال�صيفية
كانت الف�سحة تعد جزءا
م �ن �ه��ا يف ال� �ق ��اه ��رة واجل� ��زء
الأك �ب��ر ك��ان��ت يف الإ�سكندرية
وحتديدا يف املنتزه �أو العجمي،
ومن العجمي كانت �أول عالقة
يل ب��ال�ك��ام�يرا ..حيث �شاهدين
ه� �ن ��اك امل� �خ ��رج ط �ل �ع��ت يوحنا
علي لأول مرة �أن �أظهر
وعر�ض ّ
يف الإعالنات.
• �إذن ك � �ي� ��ف ك � � � ��ان �شكل
� �ش �خ �� �ص �ي �ت��ك خ �ل ��ال مرحلة
الدرا�سة املدر�سية؟
 ل� �ف�ت�رة م� ��ن ال� �ف�ت�راتع �� �ش��ت ط �ف��ول��ة م�شردة،
وذلك ب�سبب �أن مدر�ستنا
كانت مدر�سة م�شرتكة،
فكان الأوالد يتعاملون

رميي بغدادي تن�ضم
�إىل "املماليك"

ان�ضمت الفنانة رمي��ي بغدادي �إىل فريق عمل م�سل�سل "املماليك"
الذي من املتوقع البدء يف ت�صويره الأ�سبوع املقبل .ينتمي العمل
�إىل نوعية الأع �م��ال الطويلة التى ت��دور �أح��داث�ه��ا يف 60
حلقة ،ومن املفرت�ض �أن يعر�ض يف املو�سم ال�شتوي،
وهو عمل اجتماعى ت�شويقى من ت�أليف ه�شام
هالل ،ومن �إخراج حازم فودة.
العمل من بطولة بيومي ف ��ؤاد ،رانيا يو�سف،
حممد لطفى  ،حممد �سليمان  ،نان�سى �صالح
 ،رام ��ى غ�ي��ط  ،ف �ي��درا  ،ع�م��ر ح�سن يو�سف،
دول�ل��ى ��ش��اه�ين ،و��س�ي��درا ،رام��ى وح�ي��د ،عمر
ح�سن يو�سف ،حنان �سليمان ،عفاف ر�شاد.
وي �ظ �ه��ر ال �ف �ن��ان ب �ي��وم��ى ف� � ��ؤاد يف امل�سل�سل
ب ��دور رج��ل �أع �م��ال يع�شق ال���س�ت��ات وتتواىل
الأح��داث يف �إط��ار درام��ى ت�شويقى .و�شاركت
رميي بغدادي يف عدد من الأعمال ال�سينمائية
وال��درا� �س��ة م�ن�ه��ا م�سل�سل "يف ك��ل �أ� �س �ب��وع يوم
جمعة" مع الفنانة منة �شلبي والفنان �آ�سر يا�سني
وم�سل�سل " �أب ��و العرو�سة" م��ع ال�ف�ن��ان �سيد رجب
والفنانة �سو�سن بدر.

مع البنات وك�أنهن مثلهم ،فكنت دائما �أ�ضرب و�آخذ كل علقة وعلقة و�أروح
�أعيط و�أ�شتكي ملاما ،حتى يوم قالت يل فيه �إنها م�ش كل يوم هرتوح املدر�سة
ب�سبب �شكوى و�أين البد �أن �آخد حقي بنف�سي ،فبقيت �أطلع فوق ال�شجرة
يف امل��در��س��ة و�أج �م��ع البلي ال��ذي كنا نلعب ب��ه و�أح��دف��ه على ال�ع�ي��ال اللي
علي فقال
بي�ضايقوين ،ويف يوم �أتت والدتي ت�أخذين من املدر�سة ف�س�ألت ّ
لها عم ح�سن حار�س املدر�س ..نرمني فوق ال�شجرة!!
• ولكنني علمت �أنك كنت متار�سني الريا�ضة �أي�ضا منذ ال�صغر� ..ألي�س
كذلك؟
 بالطبع ،خ�لال ه��ذه الفرتة كنت ملتزمة بتمارين اجلمباز وال�سباحةوال�ت�ن����س ،وك�ن��ت بطلة يف ال�سباحة واجل �م �ب��از ،ول�ك��ن �أث ��ر ع�ل� ّ�ى ممار�سة
هذه الريا�ضات ومازلت حمتفظة بعدد من حركات اجلمباز حتى الآن..
واحلقيقة كان كل الف�ضل يف ذلك لوالدتي رحمها اهلل.
• ك��ل منا ل��دي��ه مرحلة حت��ول يف ح�ي��ات��ه ..فكيف ك��ان��ت تلك املرحلة
لديك؟
 كانت مرحلة التحول يف حياتي حينما كان عمري � ١٦سنة حينما �صرختوالدتي للمرة الأوىل ووجدتها على الأر�ض يف حالة مل �أكن ر�أيتها يف حياتي
م��ن قبل ،فر�أيتها مت��وت حرفيا ،وم��ن ه��ذا ال�ي��وم حتملت م�سئولية غري
عادية ،واكت�شفت بعدها ق�صة ظهور �أول ورم باملخ ،وخالل هذا التوقيت مل
يكن والدي موجوداً مطلقا ،حيث �إن والدي طوال عمري مل يكن متواجدا
يف م�صر وكان مهاجرا �إىل بلجيكا وكان متزوجا هناك ..وعالقتي بعائلة
وال��دي حتى ه��ذا التوقيت كانت منقطعة ب�سبب غياب الأب ،ولكن بعد
هذا املوقف ظهرت عائلة والدي يف ال�صورة واكت�شفت �أنهم رائعون ،وكنت
�أول م��رة �أرى فيها عمتي وكانت "زي القمر" و�أول ما ر�أتني �أخذتني يف
ح�ضن عميق لدرجة �أنها و�ضعت �سريري يف غرفتها ،وزوجها كان دكتوراً يف
اجلامعة وكان يذاكر يل درو�سي يف الثانوية العامة.
• وكيف كان اللقاء بوالدك بعد هذا احلادث؟
 يف ه��ذا التوقيت ك��ان �أول لقاء بيني وب�ين وال��دي لأول م��رة يف حياتي،والذي احتوى املوقف من �أول حلظة ولظروف �سفره مل �أكن �أراه بعد هذه
اللحظة طوال الوقت ،ولكن �أ�صبحت هناك عالقة بيني وبني عائلة والدي
ا�ستمرت طوال الوقت.
• من �أين جاء تعلقك بالفن؟
 كنت ط��وال عمري �أع�شق الغناء ب�سبب �أين ع�شت طفولتي وكنت �أجدوالدتي وخاالتي يقمن بالغناء يف البيت طوال الوقت ،ووالدتي رحمها اهلل
كان �صوتها كروان ،ولدي خالة من خاالتي �صوتها يف غاية اجلمال ،وكنت
يف املدر�سة �أ�شارك يف عرو�ض الفنون ال�شعبية ،و�أ�شارك يف الكورال املدر�سي،
وكان لدي اهتمام كبري بالأن�شطة الفنية ،واحلقيقة �أن �أمي كانت �سعيدة
بهذه االهتمامات وكانت كثريا ما ت�أتي مل�شاهدة هذه العرو�ض لت�شجعني.
• �إذن من �أين جاء التعلق بالتمثيل؟
 خالل هذه الفرتة مل �أكن �أفكر يف التمثيل والفن ب�شكل عام و�أنه �سيكونهو جمال عملي وكان حلمي بني حاجتني� ..أن �أعمل يف ال�سلك الدبلوما�سي
مثل عائلتي �أو �أن �أعمل كم�ضيفة طريان وهو كان حلم جيل يف هذه املرحلة..
ولكن ب��د�أت فكرة العمل يف املجال الفني بعد خو�ضي لتجربة الإعالنات
والفيديو كليب ،وكانت والدتي يف هذا التوقيت ترافقني مثل املظلة ،وكانت
ت�أتي لتبيت معي يف كرافانات الت�صوير يف فرتة الإع�لان��ات ومل ترتكني
حلظة رغم ظروفها ال�صحية ،وبد�أت الفكرة ت�صبح ملحة �أكرث بعدما بد�أت
تظهر عرو�ض امل�سرحيات ،وكانت �أول م�سرحية بطولة مع الأ�ستاذ �أحمد
بدير وكانت م�سرحية "د�ستور يا �أ�سيادنا" وكانت م�سرحية كبرية وبها
ا�ستعرا�ض وغناء وكان هذا بعد الإعالنات بـ� 5سنوات من �أعمال تعر�ض
علي ووالدتي ترف�ض عملي بالو�سط الفني حتى جاءت هذه امل�سرحية.
ّ
• ولكن بدايتك احلقيقة كانت من خالل �أدوارك املتعددة يف الدراما..
�ألي�س كذلك؟
 نعم ،وكان ذلك بعد امل�سرح مبا�شرة ،فكانت بدايتي احلقيقية يف الدرامامن خالل دور ماي�سة يف م�سل�سل "حياة اجلوهري" مع النجمة ي�سرا ،ودور
اجلازية يف م�سل�سل ال�سرية الهاللية ..وكانت بداية قوية جدا عام 1997

.
• خالل تلك الفرتة كنت فتاة �أحالم جيل الت�سعينات وما بعده ..كيف
تعاملت مع تلك الفكرة؟
 احلقيقة خايل وجد معاناة بعد ذلك معي يف فكرة العر�سان ..فكان كلم��رة ي��أت��ي ويجل�س م��ع العري�س ويقطع معنا �شوطا طويال يف التعارف
واالتفاقات ،وبعد ذلك ينتهي م�شروع االرتباط ب�سبب �أنني �أرى �شيئا ما
غ�ير منا�سب يف الزيجة ،وظ��ل الو�ضع كذلك حتى �أت��ى يف م��رة وق��ال يل
يا بنتي ابقي اتعريف على اللي هييجي يتقدملك قبل ما جتيبيه البيت،
(واحلقيقة �أنا كنت بعمل ده كنوع من االلتزام جتاه عائلتي) ،ف�أي �شخ�ص
كان ي�أتي ليتقدم يل كنت من �أول كلمة �أجعله يذهب �إىل املنزل ،وبعدها
نرى �إذا كان منا�سبا �أم ال ،ولذلك حينما كان يتقدم يل �شخ�ص ويريدين
�أن �أترك عملي يف جمال الفن كنت �أعتربه نوعاً من الإهانة ،فهذا امل�شوار
الذي قطعته بكل هذا اجلهد وااللتزام ي�أتي ىل �شخ�ص ويريد �أن يهده يف
حلظة!!
• وماذا عن مطاردات املعجبني؟
 مطاردات املعجبني كانت موجودة طوال الوقت ،فمرة ط��اردين �أحدهمحتى فتحت باب �شقتي وجدته �أمامي ف�صرخت واجلريان (اتلمت) ،ومرة
�أخ��رى كان هناك معجب �آخر �أي��ام م�سرحية "�أنا ومراتي ومونيكا" وكان
ي�سري ورائي ب�سيارة زجاجها فيميه �أ�سود ،املو�ضوع كان مرعبا يف البداية
وبعدها �أ�صبحت متعودة عليه ،وهناك من عندهم ا�ستعداد �أن يرموا النا�س
بتهم ملجرد �أن مت رف�ضهم كعر�سان.
• هل لهذا ال�سبب طاردتك ال�شائعات طوال الوقت؟
 بالت�أكيد ،فكم ال�شائعات التي الحقتني منذ بداية عملي يف الفن غريطبيعية فزوجوين من كل النا�س تقريبا ،ف�أنا ال �أج��د �أى �أح��د على وجه
الأر�ض ي�ستحق �أن يح�صل على لقب الزواج مني �سرا ،فلو ال�شخ�ص يخاف
من �شىء ما يجعله م�ضطرا لذلك فر�أيي �أن يبقى على ما هو فيه ..و�سواء
من داخل �أو خارج الو�سط كانت عرو�ض الزواج غري موفقة .
• �إذن �أين كنت خالل �سنوات االختفاء الطويلة؟
 كنت مع والدتي منذ �إ�صابتها عام  2005بالورم الثاين وب��د�أت تنهار�صحيا ،وخالل الفرتة من � 2010إىل  1013مل يكن لدي �أي �شغل يف
احلياة �سوى مراعاة احلالة ال�صحية لوالدتي ،ومل يكن �أي �شىء مما مت
تداوله من زواج �أو هجرة �أو �أي �شىء غري �صحيح.
• وكيف ترتب على ذلك �صعوبة العودة لل�ساحة الفنية مرة �أخرى؟
 انتابني �إح�سا�س بالقهر �شعرت به بعدما ابتعدت عن الو�سط الفني ملراعاةحالة والدتي ال�صحية ،وال�صعوبة التي واجهتها للعودة مرة �أخرى ،فكانت
علي بغ�ض النظر ع��ن الأج��ر ق��د �سببت يل �صدمة
الأدوار التي تعر�ض ّ
ك�ب�يرة ،حتى بعد �أن قدمت دوراً ج�ي��داً يف م�سل�سل جبل احل�لال ولكني
جل�ست بعده يف البيت � 3سنوات ،ف�أنا ع�شت طوال هذه ال�سنوات يف الو�سط
الفني �أطبق ن�صيحة �أمي رحمها اهلل حينما قالت يل( :متفكري�ش يف الأجر
اللي هتاخديه فكري يف الفن اللي هتقدميه) ،فلم يكن �أمامي �سوى �أن
�أجل�س يف البيت واحرتم نف�سي ،وهذا متوقع لأنني اختفيت ملدة � 8سنوات
كانوا �أجمل �سنوات عمري ،فرتكت الو�سط يف �أوائل الأربعينات والآن عمري
� 48سنة ،وظل الو�ضع هكذا حتى جاء يل م�سل�سل �أبو العرو�سة وهو العمل
ال��ذي كنت �س�أرف�ضه ولكن مبجرد ما ذهبت لل�شركة ووقعت على العقد
ب�أجر جيد وكان هو �سبب رجوعي مرة �أخرى ،ثم قدمت ن�صيبي وق�سمتك
ول�ؤل�ؤ وتوالت الأعمال.
• ظهرت خالل املو�سم الرم�ضاين من خالل عملني خمتلفني متاما..
كيف ت�صفني كلتا التجربتني؟
 �أنا �أرى �أن ربنا عو�ضني بالدورين عن �سنني ال�صرب اللي قعدتهم يف البيت،حيث قدمت دورين خمتلفني متاما عن كل ما قدمته من قبل� ،سواء دور
املعلمة تاجرة الذهب يف "النمر" �أو دوري يف "�ضل راجل" فكانا جتربتني
خمتلفتني متاما عن كل ما قدمته من قبل بهما م�ساحات خمتلفة متاما
من التمثيل ،واحلمد هلل �ساهما ب�شكل كبري يف الظهور امل�شرف و�إ�شباع
طاقة متثيل كبرية جدا بالن�سبة يل.

غيثة حمام�صي ت�سلط ال�ضوء
على العنف �ضد الن�ساء
�أط �ل �ق��ت ال �ف �ن��ان��ة غيثة
ح �م��ام �� �ص��ي جديدها
ال� � �غ� � �ن � ��ائ � ��ي ب � �ع � �ن� ��وان
"ندمانة" ،الذي �سلطت
فيه ال�ضوء على العنف
ال �ن �ف �� �س��ي واجل� ��� �س ��دي
الذي تتعر�ض له الن�ساء،
وق ��رب ��ت اجل �م �ه��ور من
واق ��ع ب�ع����ض العالقات
ال��زوج �ي��ة ،ال �ت��ي تكون
مبنية على العنف ،حيث
ت�ق�م���ص��ت ع� ��دة �أدوار،
ت ��وث ��ق مل �ع ��ان ��اة الن�ساء
املعنفات.
وتعاونت غيثة يف كتابة
ك�ل�م��ات الأغ�ن�ي��ة م��ع يل
ب�ل�ان ��ك ،وك � ��ان �إخ � ��راج
ال� �ف� �ي ��دي ��و ك� �ل� �ي ��ب من
ت��وق �ي��ع امل� �خ ��رج ط ��ارق
�إبراهيم.
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ما هو الوقت املثايل لتناول القهوة؟
ك�شفت الدكتورة مارغريتا كورولوفا ،خبرية التغذية الرو�سية،
مل ��اذا ال ي�ن���ص��ح ب �ت �ن��اول ال �ق �ه��وة ق�ب��ل ت �ن��اول ال �ط �ع��ام �أو بعده
مبا�شرة.
وت�شري اخلبرية يف حديث ل��رادي��و "�سبوتنيك"� ،إىل �أن �شرب
القهوة مع وجبة الفطور ،لي�ست عادة �صحية .لأن القهوة متنع
امت�صا�ص املواد املغذية املفيدة للج�سم املوجودة يف الطعام الذي
نتناوله.
وتقول" ،ال �أن�صح مر�ضاي بتناول القهوة على معدة فارغة� ،أو
بعد تناول الطعام مبا�شرة .لأن القهوة ت�سبب خلال يف عملية

امت�صا�ص معادن مثل احلديد والزنك واملغني�سيوم والكال�سيوم،
ال�ضرورية والأ�سا�سية ل�صحة الرجال والن�ساء على حد �سواء".
ووفقا لها ،الوقت املثايل ل�شرب القهوة هو الفرتة بني وجبات
الطعام الرئي�سية ،حيث يف هذه احلالة �ستعمل جميع اخل�صائ�ص
املفيدة للقهوة  ،ويبقى التوازن املعدين يف اجل�سم م�ستقرا.
وت�ق��ول" ،يف�ضل تناول القهوة يف الفرتة بني وجبات الطعام
الرئي�سية كنوع من الطقو�س اليومية ،التي يجب �أن تكون على
الأقل قبل ن�صف �ساعة من تناول الطعام� ،أو بعد م�ضي �ساعة
على الأقل بعد تناوله".

�أطباء �أع�صاب يحددون �أ�سهل
طريقة للتعلم واحلفظ

فوائد املوز
يعد امل��وز من الفاكهة الغنية بالعنا�صر
الغذائية؛ لكونه يحتوي على كثري من
امل �ع��ادن ،ك��ال��زن��ك واحل��دي��د واملغن�سيوم
وال�ب��وت��ا��س�ي��وم ،والفيتامينات مثل (�أ)،
و(ب  ،)12و(جـ) ،و(د) ،كما يحتوي على
الربوتني والكال�سيوم؛ لذلك فهو غني
بالفوائد ال�صحية.
وي�ستعر�ض موقع (�إيت رايت) جمموعة من الفوائد ال�سحرية للموز؛ منها
امل�ساهمة يف عالج الأنيميا وفقر الدم؛ ملا يحتويه من احلديد.
كما ي�ساهم يف عالج �ضغط الدم املرتفع؛ حيث يعمل على خف�ض ال�ضغط؛
لكونه يحتوي على ن�سبة عالية من البوتا�سيوم وكميات قليلة من امللح؛
لذلك فهو عامل وقاية من �أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية.
وي�ساعد امل��وز على مقاومة االكتئاب؛ ملا يحتويه من م��ادة "الرتبتوفان"
التي يتم حتويلها �إىل مادة "ال�سريوتونني" مبا ي�ساهم يف حت�سني املزاج.
ويعمل على تقوية العظام مبا يحتويه من الكال�سيوم.
كما �أنه ينظم ن�سبة ال�سكر يف الدم ويحمي من ال�سكري من النوع الثاين،
وي�ساعد على خف�ض الوزن على عك�س ال�شائع من كونه يزيد الوزن ويقلل
غيثان ال�صباح عند احل��وام��ل كما �أن��ه م�ضاد طبيعي للحمو�ضة ويعالج
قرحة املعدة.
ك�م��ا �أن م��وز مفيد مل�ق��اوم��ة ت�شنج ال�ع���ض�لات .وي�ع��د ك��ذل��ك م�ف�ي�دًا جدًّا
ل�ل�أط�ف��ال؛ لكونه ي��رف��ع م�ستوى ال��ذك��اء وي�ساعد الطفل على االنتباه
واليقظة خالل املذاكرة.

• كيف يت�صرف العقرب حينما حتيط به النار؟
 -يل�سع نف�سه فيموت.

• ما هو �أثقل احليوانات بالعامل؟
 -احلوت الأزرق.

ميا عن الذهب؟
• ما هو اال�سم الذي كان ُيطلق قد ً
 -الأ�صفر الرنان.

• هل ت�ستطيع االفعى ان تتماوت ؟

 نعم هناك بع�ض الأفاعي ي�ستطيع ذلك مثل الأفعى خنزيرية االنفوت�سمى احياناً ذات احلفيف او االفعى النفاحة او الثعبان النفاح ف�أذا
وك�ست هذه الأفعى لفرتة طويلة ف�إنها تنقلب على ظهرها وتتلوى يف
�أمل وا�ضح ثم تهد�أ وتبقى على ظهرها مفتوحة الفم مدالة الل�سان كما
لو كانت ميتة واذا رفعها احد تتدىل يف ارتخاء دون حراك وال تعود �إىل
طبيعتها حتى يرتكها الدخيل ويذهب بعيداً.

ملكة هولندا ماك�سيما توقع على الكتاب الذهبي خالل اجتماع مع رئي�س البوند�ستاغ (جمل�س النواب بالربملان) يف برلني( .رويرتز)

�أج��رى فريق م��ن العلماء الأمريكيني بقيادة ل�ي��ون��اردو ك��وه�ين ،الباحث
باملعهد الوطني لال�ضطرابات الع�صبية وال�سكتة الدماغية ،درا�سة للدماغ
�أثناء التدريب واكت�شف مدى فائدة فرتات الراحة الق�صرية.
ونقلت جملة " "Cell Reportsعن هذه الدرا�سة �أن الدماغ الذي
ي�سرتيح ب�شكل متكرر ي�ستعيد بانتظام وب�سرعة الذكريات واملعلومات �أو
املمار�سات املكت�سبة حدي ًثا.
وكلما قام ال�شخ�ص يف كثري من الأحيان ب�إعادة �إنتاج معلومات جديدة �أثناء
الراحة ،كان ا�ستيعابها وتطبيقها �أف�ضل.
ويف درا�سة �أجريت على  33متطوعًا يتمتعون ب�صحة جيدة ،حدد العلماء
ن�شاط الدماغ الذي يحدث عندما يتعلم ال�شخ�ص مهارات جديدة .ومع
ذلك� ،أ�صبحت فرتات الراحة الق�صرية مفتاح التعلم الفعال.
وات�ضح �أن �أدمغة املتطوعني �أعادت خالل فرتات الراحة نتاج التجربة التي
عا�شها اال�شخا�ص خالل التدريب ب�سرعة وب�شكل متكرر ،وكان ا�ستيعابها
�أف�ضل.
وق��ال ليوناردو كوهني ،كبري الباحثني يف املعهد الوطني لال�ضطرابات
الع�صبية وال�سكتة الدماغية بهذا ال�ش�أن" :تدعم نتائجنا الفكرة القائلة
�أن فرتة ما بعد اال�ستيقاظ ،تلعب دورا مه ًما مثل املمار�سة يف تعلم مهارة
ج��دي��دة .يبدو �أن ه��ذه ال�ف�ترة ت�ضغط فيها �أدمغتنا وت��وط��د ذك��ري��ات ما
مار�سناه للتو".
ول�ف��ت اخل�ب�ير �إىل �أن فهم دور التكاثر الع�صبي خ�لال ف�ت�رات الراحة
الق�صرية لي�س فقط ميكن �أن يح�سن الطريقة التي يتعلم بها الأ�شخا�ص
معرفة جديدة ،بل وي�ساعد املر�ضى �أي�ضا على ا�ستعادة املهارات املفقودة بعد
ال�صدمات الع�صبية ،مثل ال�سكتة الدماغية.
و�أو�ضح العلماء �أن احلديث عن �أهمية النوم ليال يف التعلم ،والذي تنتقل
خالله املعلومات من ال��ذاك��رة ق�صرية امل��دى �إىل ال��ذاك��رة طويلة املدى،
يظل �صحيحا ،ويثبت االكت�شاف اجلديد �أن الدماغ �أثناء اليقظة ،ب�شرط
االلتزام بفرتات راحة ق�صرية ،يكون قادرا على معاجلة املعلومات اجلديدة
ب�شكل �أ�سرع � 20إىل  25مرة ،وحت�سني الأداء �أي�ضا.
وكتب العلماء يف هذا ال�سياق" :هذا ي�شري �إىل �أن الدماغ �أثناء اليقظة،
يربط الذكريات الالزمة لإتقان مهارة جديدة".
وغالبا ما يحدث ن�شاط التكاثر يف املناطق احل�سية يف الدماغ التي تتحكم
يف احل��رك��ة .وم��ع ذل��ك ،ل��وح��ظ ن�شاط يف ا ُ
حل���ص�ين ،وه��و م�ك��ون رئي�سي
لأدمغة الب�شر والفقاريات الأخرى والق�شرة ال�شوكية الداخلية ،وهي جزء
من الق�شرة الدماغية يقع يف الف�ص ال�صدغي ويتعلق بتكوين ا ُ
حل�صني.
و�أفاد كوهني ب�أن فريقه من العلماء "فوجئ قلي ً
ال بهذه النتائج الأخرية.
وكان تقليد ًيا يُعتقد �أن ا ُ
حل�صني والق�شرة املخية الداخلية ال تلعب دورا
�أ�سا�س ًيا يف ال��ذاك��رة الإجرائية (وه��ي ن��وع من ال��ذاك��رة الالواعية طويلة
امل��دى) .لكن نتائجنا تظهر �أن ه��ذه املناطق تتفاعل ب�سرعة مع الق�شرة
احل�سية عند تعلم املهارات".

•هل تعلم �أن الطفل الطبيعي يبد�أ يف تركيز عينيه على الأ�شياء املتحركة وحتريك �أطرافه يف الأ�سبوع
ال�ساد�س من العمر  ،ويف الفرتة ذاتها ي�ستجيب للأ�صوات املفاجئة.
•هل تعلم �أن الكبد هو �أكرب ع�ضو ع�ضلي من الأع�ضاء الداخلية التي توجد يف �أح�شاء االن�سان حيث
يرتاوح وزنه بني كيلو غرام واحد وثلث �أو �أربعة �أخما�س الكيلوغرام.
•هل تعلم �أن املاء يك ّون حوايل  ٩٠باملائة من وزن اجل�سم.
•هل تعلم �أن �صداع ال�شقيقة ي�صيب الأطفال �أي�ضا ولكن بن�سب �أقل مما ي�صيب الكبار.
•هل تعلم �أن ن�سبة اال�صابة ب�سرطان الثدي تقل عند الن�ساء اللواتي تكرثن من اجناب الأطفال وتزداد
عند الن�ساء الغري متزوجات وال�ل��وات��ي �أجن�بن(ول��دن) طفل واح��د ،ولي�س للر�ضاعة �أي عالقة يف كرثة
الإ�صابة �أو ق ّلتها.
•هل تعلم �أن االفراط يف �شرب ال�شاي والقهوة واخلمور ي�ؤدّي اىل زيادة الدهنيات احلم�ضية يف الدم
والذي ي�ؤدّي بدوره اىل ن�سبة الكول�سرتول يف الدم والعامل الأ�سا�سي يف ت�ص ّلب ال�شرايني.
•هل تعلم �أن بع�ض حاالت الروماتيزم (روماتيزم املفا�صل) يعالج بكمادات الثلج وتلقى جناح كبري.
•هل تعلم �أنه من ال�ضروري لكل فرد �أن ي�شرب  ٥،١-١ليرت ماء يوميا يف احلاالت العادية وت�صل حاجة
اجل�سم للماء اىل ح��وايل  ٣ليرت يف الأي��ام احل��ارة وعند بذل اجلهد حيث يفقد اجل�سم يف احلالتني ن�سبة
كبرية من العرق.

الثعبان
كان الثعبان نائما بني �صخرتني عندما اهتزت احداهما ف�سقطت على الأخرى وانح�شر الثعبان فيما بينهما ال
ي�ستطيع اخلروج ومل ير�ض احد ب�أن ينقذه حتى مر يف املكان رجل عجوز وجاء لي�سرتيح على ال�صخره فناداه
الثعبان لينقذه فنظر اليه العجوز وعرف ما هو فيه ف�أف�سح له مكانا واخرجه ..وقف الثعبان الكبري ال�ضخم
امام العجوز و�س�أله امل تخف منى فقال العجوز ومل اخاف ما دام اهلل اقوى منك؟ فقال الثعبان نعم ..ولكن
انا لن ا�ؤذيك بل �س�أقدم لك عر�ضا :لك ان تتمنى امنية ف�أحققها لك .فقال العجوز :ا�شكرك مل انقذك لتقدم
يل مكاف�أة بل انقذتك لوجه اهلل .فقال الثعبان ا�شكرك مرة ثانية وخذ هذه احللقة التي على رقبتي فالب�سها
يف رقبتك او امنحها ملن ت�شاء فتحميه وحتقق له ما يريد و�سيعي�ش حياة هانئة ..ف�شكره العجوز واخذ احللقة
وان�صرف.
وملا ذهب لبيته حكى البنه �سلطان ما حدث ومنحه احللقة وقال �شبعت من الدنيا اما انت ف�أمامك الكثري
لتفعله فيها ف�شكره ابنه البار واخذ احللقة وو�ضعها يف رقبته وخرج حلراثة ار�ضه ف�أح�س ب�أن يده تعمل ك�أنها
يد  100رجل ويف وقت ق�صري كان قد انتهى من عمله ،اراد ان يحمل غلته لبيته فلم يحتج مل�ساعدة احد وك�أنه
مارد ي�ستطيع ان يحمل جبال  ..ف�أخفى مافيه من قوة حتى ال يطمع فيها احد .
ج��اء وق��ت ن��زل �إىل القرية رج��ل جبار عنيد ميلك جي�شا من الرجال الأ��ش��رار ف�أخذ يعيث يف القرية ف�سادا
وي�أخذ ما فيها ملكا له ومل ي�ستطع احد ان يت�صدى له لقوته وجربوته وهنا جل�س �سلطان ليال يحدث نف�سه
ب�صوت عال هل ي�ستطيع هذا الطوق ان ي�ساعدين فخرج له يف احلال الثعبان وقد ملأ ن�صف الغرفه وقال وهل
حت�سبني �س�أترك هذه الوليمة تفوتني ،ذلك الرجل اجلبار يل ولأعواين جي�شه حالال علينا و�ضحك �ضحكة
مدوية اختفى بعدها وخرج �سلطان ملواجهة الرجل اجلبار يف الوقت الذي هاجم الثعبان واعوانه رجاله ف�أخذوا
يعت�صروهم وك�أنهم العابا �صغرية يف يد اطفال م�شاغبني فق�ضوا عليهم متاما عندما كان جبارهم يغم�ض
عينيه اي�ضا يف رحلة ابدية بعدما ق�ضى عليه �سلطان وخرج من مكانه ليعيد لأهل قريته ممتلكاتهم و�سط
تهليلهم به زعيما و�سلطانا عليهم فجل�س يحكم بينهم بعدل اهلل و�شريعة ا�سالمه .

