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البودرة املعدنية.. ع�شا �شحرية لب�شرة مثالية
تعد البودرة املعدنية مبثابة ع�شا �شحرية للح�شول على ب�شرة مثالية 
نقية  ب�شرة  على  احل�شول  يف  ت�شاعد  اإنها  حيث  العيوب،  من  خالية 
ومتجان�شة. واأو�شحت بوابة اجلمال "هاوت. دي" اأن البودرة املعدنية 
تعد منا�شبة جدا للب�شرة احل�شا�شة؛ حيث اإنها حتتوي على املغني�شيوم 
واأك�شيد الزنك، اللذين يعمالن على تنظيف الب�شرة وتخلي�شها من 
وااللتهاب  ال�شباب  ح��ب  اآث���ار  م��ن  والتخفيف  الب�شيطة  االلتهابات 
الكال�شيوم  ع��ل��ى  امل��ع��دن��ي��ة  ال���ب���ودرة  ت�شتمل  ك��م��ا  الع�شبي.  اجل��ل��دي 
اإىل  وباالإ�شافة  اجل��ف��اف.  من  الب�شرة  يقيان  اللذين  والتورمالني، 
التي  لل�شوء،  عاك�شة  المعة  بجزيئات  املعدنية  ال��ب��ودرة  متتاز  ذل��ك، 
ال  فهي  ل��ذا  ال�شم�س؛  اأ�شعة  ب�شيطة من  درج��ة حماية  بدورها  توفر 
تغني عن ا�شتعمال كرميات احلماية من ال�شم�س. واأ�شارت املجلة اإىل 
ال�شغرية،  التجاعيد  اإخ��ف��اء  على  تعمل  الالمعة  اجلزيئات  ه��ذه  اأن 
ومتنح الب�شرة مظهرا م�شدودا اإىل حد ما. وبخالف البودرة العادية، 
تنف�شا  للب�شرة  يتيح  امل�شام، ما  ان�شداد  املعدنية يف  البودرة  تت�شبب  ال 
يعمل على  ال��ذي  االأم��ر  عالية،  تغطية  بقدرة  تتمتع  اأنها  كما  جيدا، 
ذلك،  على  وع��الوة  متجان�شا.  مظهرا  ومينحها  الب�شرة  لون  توحيد 

متتاز البودرة املعدنية مبقاومتها للعرق ورذاذ املاء.

جمال �شعرك يحتاج اإىل هذه املعادن والفيتامينات
الفيتامينات  ببع�س  ال�شعر  اإم��داد  ينبغي  "Elle" اأن��ه  اأوردت جملة 
املعنية  امل��ج��ل��ة  واأو���ش��ح��ت  واجل���م���ال.  بال�شحة  يتمتع  ك��ي  وامل���ع���ادن 
بال�شحة واجلمال اأن ال�شعر يحتاج اإىل احلديد؛ الأنه يدعم العديد 
بنقل  قيامه  بف�شل  وذل���ك  ال�شعر،  من��و  ومنها  النمو،  عمليات  م��ن 
اللحوم  يف  للحديد  الغذائية  امل�شادر  وتتمثل  اجل�شم.  يف  االأك�شجني 

وال�شبانخ والعد�س وال�شويا. 
اأي�شاً دوراً مهماً يف منو ال�شعر، الأنه ي�شاعد على بناء  ويلعب الزنك 
وتتمثل  وال��ك��والج��ني.  الكرياتني  وه��ي:  اأال  لل�شعر،  املهمة  املكونات 

امل�شادر الغذائية للزنك يف البقوليات واملك�شرات وبلح البحر.
املعروف   A فيتامني  اإىل  يحتاج  ال�شعر  فاإن  للفيتامينات،  وبالن�شبة 
اأي�شاً با�شم "الرتينول"، وهو يلعب دوراً كبرياً يف منو ال�شعر ومتتعه 
 A بالقوة والنعومة يف اآن واحد. وتتمثل امل�شادر الغذائية لفيتامني

يف اجلزر والبطاطا احللوة وال�شبانخ والكرنب.
على   ،B6 و   B5 و   B3 وه��ي  اأال   ،B فيتامينات  جمموعة  وتعمل 
تقوية بنية ال�شعر وحتفيز اأي�س اخلاليا، ما يعمل على تعزيز �شحة 
البقوليات  B يف  الغذائية لفيتامينات  الراأ�س. وتتمثل امل�شادر  فروة 
"البيوتني"  با�شم  اأي�شاً  املعروف   B7 فيتامني  ويحظى  واملك�شرات. 
تقوية  على  يعمل  اإن��ه  حيث  ال�شعر،  وج��م��ال  ل�شحة  خا�شة  باأهمية 
 B7 بنيته ومينحه ملعاناً �شاحراً. وتتمثل امل�شادر الغذائية لفيتامني
 C فيتامني  ويعمل  وال�شبانخ.  ال�شوفان  ورقائق  والفراولة  امل��وز  يف 
على تعزيز �شريان الدم يف فروة الراأ�س، ما ي�شهم يف منو ال�شعر، كما 
 C اأنه يدعم اأي�س جذور ال�شعر. وتتمثل امل�شادر الغذائية لفيتامني

يف الليمون والربتقال واجلوافة والكيوي والفلفل احللو.

ذكاء ا�شطناعي يحدد رائحة العطر املثالية
واأطلقت  التجميل،  م�شتح�شرات  ع��امل  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  دخ��ل 
العالمات التجارية منتجات ميكن تف�شيلها على قيا�س كل �شخ�س، 
وبات ميكن حتديد  التميز.  الذين يريدون  الزبائن  اإىل جذب  �شعياً 
رائحة العطر االأن�شب، بف�شل ما توفره دار "�شياج" ال�شغرية للعطور 

التي تاأ�ش�شت يف 2017.
باري�س،  من  ع�شرة  احلادية  ال��دائ��رة  يف  االأنيقة  عر�شها  �شالة  ففي 
تتيح الدار التي اأ�ش�شها ماك�شيم غار�شيا جانان، احل�شول على عطر 

مركب تبعاً مليول كل �شخ�س تقريباً.
تركيب  يف  ت�شتخدم  مكونات  من  نوعاً   67 العر�س  �شالة  يف  يتوفر 
وزهرة  والربغموت،  والبندق،  امل��ر،  مثل  الزبائن،  �شمها  ي  العطور، 
املف�شلة،  زبائنها  روائ��ح  ت�شجل  خوارزمية  "�شياج"  وت�شتخدم  امللح. 
العطر املثايل لكل واحد من جمموعة وا�شعة من  ثم حتدد تدريجاً 

الرتكيبات التي ابتكرها العطارون.
االإن�شان  على  تركز  الراقية  العطور  ه��ذه  �شناعة  اإنها  جانان  وق��ال 

وتف�شيالته اأو ما يعرف ب�"�شناعة 3.0".

األربعاء  9    يونيو   2021  م   -   العـدد   13261  
Wednesday    9   June   2021   -  Issue No   13261

باع �شركته بتغريدة
تعد لعبة ماينكرافت Minecraft من اأ�شهر االألعاب على االإطالق على 
اأن جتد حولك من هو  بد  بها فال  لعبت  قد  تكن  اإن مل  العامل،  م�شتوى 
مغرم باللعبة، اأو �شتجد بيئتها و�شخ�شياتها هنا وهناك، وقد جتد اأطفالك 
ي�شرتون األعاب الليغو اخلا�شة بها، اأو ال�شيف املا�شي ال�شهري، اأو �شخ�شية 
يعرفون  الكثريون ال  فاإن  ال�شهرة،  من كل هذه  وبالرغم  لكن  "�شتيف"، 
بالعديد  حياته  حفلت  ال���ذي  مبتكرها  وراء  الغريبة  الق�شة  ع��ن  �شيئا 
�شركة  هي  حاليا  اللعبة  ه��ذه  مالك  اأن  البع�س  يعرف  قد  املحطات.  من 
مايكرو�شوفت، لكن يف احلقيقة، فاإن من يقف وراء اللعبة ال�شويدية، التي 
"مويانغ" )Mojang( وا�شتحوذت عليها مايكرو�شوفت،  متلكها �شركة 

هو مربمج غريب االأطوار ا�شمه ماركو�س بري�شون.
ويبلغ بري�شون من العمر 42 عاما، ويحاول دوما هو و�شريكاه االبتعاد عن 
التوا�شل االجتماعي، ما عدا ح�شاب على  اختفوا عن و�شائل  اإذ  االأ�شواء، 
تويرت لبري�شون حتت ا�شم  Notch، كما يحاولون قدر االإمكان االبتعاد 

عن و�شائل االإعالم.
يو�شف بري�شون باأنه مربمج مهوو�س غريب االأطوار، ذو اإبداع عال، وقام 
بتاأ�شي�س  قام  تنجح  بداأت  2009، وحينما  عام  لعبة ماينكرافت  باخرتاع 
ال�شركة  وكانت ح�شته يف هذه  اأ�شدقائه.  اثنني من  "مويانغ" مع  �شركة 

تبلغ 71 باملئة.
نال التعب وال�شيق من بري�شون بعد حوايل 5 �شنوات من اإطالق اللعبة، 
اإذ مل يعد يحتمل فيما يبدو كرثة النقد والهجوم على اللعبة على و�شائل 
التوا�شل االجتماعي، اإ�شافة اإىل عزلته االجتماعية داخل ال�شركة، لذلك 
"هل  فيها:  يقول  تويرت  على  تغريدة  كتب   ،2014 يونيو   17 ي��وم  ويف 
اأحتمل  اأن  �شركة مويانغ؟ ال ميكنني  ب�شراء ح�شتي يف  اأحد يرغب  هناك 

الكراهية التي تن�شب علي واأنا اأحاول اأن اأقوم بال�شيء ال�شحيح".

اكت�شاف واحدة من اأكرب ف�شائل 
الدينا�شورات يف العامل يف اأ�شرتاليا 
من  جديدة  ف�شيلة  اكت�شاف  علماء  اأك��د 
الدينا�شورات، واحدة من اأكرب الف�شائل 
املكت�شفة يف العامل، بعد اأكرث من ع�شرة 
اأعوام على اكت�شاف رعاة عظام احليوان 

الأول مرة.
االأول  اأم�س  ُن�شرت  وذك��رت ورق��ة بحثية 
االثنني اأن الدينا�شور، وهو من ف�شيلة 
الطبا�شريي  الع�شر  يف  عا�س  �شوروبود، 
و96 مليون  م��ل��ي��ون   92 ب��ني  م��ا  ق��ب��ل 
اأ���ش��رتال��ي��ا مت�شلة  ع��ام��ا ع��ن��دم��ا ك��ان��ت 

بالقارة القطبية اجلنوبية.
يبلغ  احلفريات  علماء  لتقديرات  ووفقا 
اأمتار  خم�شة  ب��ني  ال��دي��ن��ا���ش��ور  ارت���ف���اع 
يرتاوح  بينما  املرت،  ون�شف  اأمتار  و�شتة 
طوله بني 25 و30 مرتا مما يعني اأنه 
وب��ارت��ف��اع مبنى  �شلة  ك��رة  ب��ط��ول ملعب 

من طابقني.
وهذا يعني اأن الف�شيلة املكت�شفة حديثا 
هي اأكرب ف�شائل الدينا�شورات املتك�شفة 
اأكرب  اأ���ش��رتال��ي��ا على االإط����الق وم��ن  يف 
التي  العامل  يف  مكت�شفة  ف�شائل  خم�س 
�شبق  ال��ت��ي  التيتانو�شور  اأي�����ش��ا  ت�شمل 

واكت�شفت يف اأمريكا اجلنوبية فح�شب.

م�شتخل�شات ع�شبيـة طبيعية لتخفيف 
الأعرا�س املزعجة ل�شن الياأ�س �ص 23

ماذا يعني ا�شطراب نوم حركة 
العني ال�شريعة ال�شلوكي؟

قال الربوفي�شور توما�س بنت�شيل اإن ا�شطراب نوم حركة العني ال�شريعة 
 Rapid eye movement sleep behavior ال�شلوكي 
ا�شمه،  من  يت�شح  كما  وميتاز  النوم،  اأثناء  ا�شطراب   ،disorder

بحركة �شريعة للعني ب�شبب حلم ما، ليمثل امل�شاب به احللم ج�شدياً.
وتبعاً لطبيعة احللم، تت�شمن حركات امل�شاب، الركل واللكم وال�شراخ 

والقفز من ال�شرير، ما قد يت�شبب يف اإيذائه، اأو اإيذاء االآخرين.
يف  التخ�ش�شات  م��ت��ع��دد  ال��ن��وم  ط��ب  م��رك��ز  م��دي��ر  بنت�شيل،  واأ����ش���اف 
هذا  اأ���ش��ب��اب  م��ن  اأن  ب��رل��ني،  االأمل��ان��ي��ة  بالعا�شمة  �شاريتيه  م�شت�شفى 
االأع�شاب  اأم��را���س  اأو  االأدوي����ة،  لبع�س  اجلانبية  االآث���ار  اال���ش��ط��راب، 

التنك�شية، مثل باركن�شون، اأو�شمور االأجهزة املتعدد.
الفرا�س  اإىل  الذهاب  باأدوية قبل  العالج ممكن  اأن  اإىل  بنت�شيل  واأ�شار 
اإىل  اللجوء  احل��االت  بع�س  يف  ميكن  كما  الع�شالت،  ن�شاط  لتثبيط 
التاأمل،  مثل  اال���ش��رتخ��اء،  تقنيات  ع���الوة  امل��ع��ريف،  ال�شلوكي  ال��ع��الج 
التي ت�شهم   ،Autogenic training الذاتي  التحفيز  وتدريب 

يف اال�شرتخاء الع�شلي والع�شبي.

فوائد ال�ضحك
2016 وُن�������ش���رت يف دوري����ة  اأج���ري���ت ع����ام  ل���درا����ش���ة  وف���ق���اً 
ب�شكل  ال�شحك  ي�شاهم  اأن  ميكن   ،Epidemiology
الدرا�شة  و����ش���ارك يف  ال��ق��ل��ب.  ���ش��ح��ة  م��ب��ا���ش��ر يف حت�����ش��ني 
ال�65  ع��ن  اأع��م��اره��م  تزيد  اجلن�شني مم��ن  م��ن  متطوعون 
وتو�شلت  يومياً.  ي�شحكون  باأنهم  امل�شاركون  واأف���اد  ع��ام��اً. 
من  ك��ب��ري  ب�شكل  يبطئ  ال�شحك  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ة  ن��ت��ائ��ج 
ال��ق��ل��ب واالأوع����ي����ة الدموية  ب���اأم���را����س  م���ع���دالت االإ����ش���اب���ة 

وال�شكتة الدماغية.

�ضن الإقالع عن التدخني
يف  ال�35  �شن  قبل  التدخني  االإق��الع عن  ي�شاعد  اأن  ميكن 
ون�شر   2002 ع���ام  ���ش��در  ت��ق��ري��ر  وبح�شب  احل��ي��اة.  اإن��ق��اذ 
الوفاة  درء  ميكن  العامة"،  لل�شحة  االأمريكية  "املجلة  يف 
ب�شبب التدخني اإذا مت االإقالع عن تناول ال�شجائر قبل �شن 

ال�35.

خطر الك�ضل
البدين،  الن�شاط  اأهمية  مدى  احلديثة  الدرا�شات  اأظهرت 
دورية  وُن�شرت يف   2018 عام  اأجريت  درا�شة  حيث جاء يف 
البدين  "االأداء  اأن   JAMA Network Open
الن�شيط يخف�س بن�شبة 80% من خطر الوفاة، حيث تقل 
التقليدية،  ال�شريرية  اخلطر  بعوامل  االإ�شابة  احتماالت 
القلب  وم�شاكل  وال�شكري  ال��ت��اج��ي  ال�شريان  م��ر���س  مثل 

والرئة ب�شبب التدخني".

ال�ضمنة وال�ضرطان
بريطانيا  ال�����ش��رط��ان يف  اأب��ح��اث  م��رك��ز  م��ن  ت��ق��ري��ر  خل�س 
وارت��ف��اع معدالت  التدخني  م��ع��دالت  انخفا�س  م��ع  اأن��ه  اإىل 
ال�شمنة، من املتوقع اأن ت�شبح هذه االأخرية ال�شبب الرئي�شي 

لالإ�شابة بال�شرطان بحلول عام 2043.

ال�ضكر م�ضر مثل ال�ضجائر
اأ�شواأ العادات التي ميكن  اأحد  اأن التدخني هو  من املعروف 
اأن توؤثر على �شحة االإن�شان، لكن قد يكون ال�شكر االأبي�س 
�شبباً يف الوفاة وبنف�س امل�شتوى من التاأثري. ويوؤدي ال�شكر 
االأبي�س، مثله مثل التدخني، اإىل الوفيات نتيجة الأمرا�س 
ال�شرطان والقلب وال�شكتة الدماغية. وقد اكت�شف الباحثون 
االأطعمة  اإىل  امل�شاف  ال�شكر  ا�شتهالك  اأن  متزايد  ب�شكل 

وامل�شروبات يوؤدي اإىل ظروف مميتة مماثلة للتدخني.
 ،Nutrients 2016 يف دورية  لتقرير ن�شر عام  ووفقاً 

يوؤدي االإفراط يف تناول ال�شكر اإىل "جمموعة متنوعة من 
االأمرا�س املزمنة، ت�شمل ال�شمنة واأمرا�س القلب واالأوعية 
الكحويل  غري  الدهني  الكبد  ومر�س  وال�شكري  الدموية 
بع�س  وحتى  املعريف  التدهور  عن  ف�شاًل   ،)NAFLD(

اأنواع ال�شرطان".

خطر اجللو�س ب�ضكل م�ضتقيم
ي��وؤذي الظهر.  اأن  اإن اجللو�س ب�شكل م�شتقيم للغاية ميكن 
ومدير  العظام  ج��راح��ة  اأ�شتاذ  اأن��ان��د،  نيل  الدكتور  وي��ق��ول 
ق�شم �شدمات العمود الفقري يف م�شت�شفى بلو�س اأجنلو�س: 
اأن االنحناء ميكن اأن يكون م�شراً للظهر"، لكن  املوؤكد  "من 
العك�س ال�شحيح اأي�شاً، حيث ميكن اأن ي�شبب اجللو�س ب�شكل 
للظهر.  اأي�شاً   اإجهاداً  انقطاع  دون  طويلة  لفرتة  م�شتقيم 
فاإذا كان ال�شخ�س يعمل يف مكتب، يجب اأن يتاأكد من ارتفاع 
اأن  وميكن  درج��ة،   90 بزاوية  ركبتيه  تكون  حيث  الكر�شي 
ت�شرتيح قدميه على االأر�س، كي يح�شل على دعم منا�شب 
ال�شريع  الأ�شفل الظهر. كما يجب الوقوف والتمدد وامل�شي 
اإ�شابة  الت�شبب يف  اأو  الت�شلب  لتجنب  اليوم  م��رات يف  عدة 

للظهر.

ريا�ضة فقط دقائق   10
ميكن اأن تكون ممار�شة متارين ريا�شية ملدة 10 دقائق فقط 
يومياً �شبباً يف حت�شني ال�شحة. وقد تو�شلت درا�شة اأجريت 
عام 2011 ون�شرت نتائجها يف دورية Obesity اإىل اأن 
دقائق   10 مل��دة  ت�شتمر  التي  امل��رّك��زة  الريا�شية  التدريبات 
مقاومة  وتقليل  ال��ده��ون  تقليل  يف  فّعالة  تكون  اأن  ميكن 
باأن  الدرا�شة  واأف��ادت  العامة.  ال�شحة  وحت�شني  االأن�شولني 
ترتاوح  التي  تقليدية  االأك��رث  الريا�شية  التمارين  ف��رتات 
مدتها من 30 اإىل 60 دقيقة حتقق نف�س الفوائد، اأي اأن 
وفعالية  فوائد  متنح  املكثفة  التمارين  من  الق�شرية  امل��دد 

مماثلة للتدريبات اخلفيفة ملدة اأطول.

امل�ضي مثل اجلري
ك�شفت نتائج درا�شة، يعود تاريخها اإىل عام 2014، اأن امل�شي 
ال�شريع ميكن اأن يكون بنف�س فعالية اجلري. وي�شاعد امل�شي 
وال�شكري  ال��دم  �شغط  ارت��ف��اع  م��ع��دالت  خف�س  يف  ال�شريع 
ارتفاع  وترية  على  احلفاظ  ب�شرط  الكولي�شرتول،  وارتفاع 

معدل �شربات القلب.

متارين للتخل�س من الآلم املزمنة
اأمل م��زم��ن، ف��رمب��ا يكون  ي��ع��اين �شخ�س م��ا م��ن  ع��ن��دم��ا 

يخطر  اأن  ميكن  م��ا  اأخ��ر  ه��و  ريا�شية  مترينات  ممار�شة 
ب��ب��ال��ه ال��ق��ي��ام ب���ه. ل��ك��ن بح�شب ت��ق��ري��ر ���ش��در يف 2017 
�شابقة �شملت  ويت�شمن تقييما ملا ورد بنتائج 264 درا�شة 
التمارين  اأن  تبنّي  م�شارك،   20000 من  يقرب  ما  مع 
امل���زم���ن، واأن  ل��ت��خ��ف��ي��ف االأمل  ب�����ش��ك��ل ع���ام ك��ان��ت م��ف��ي��دة 
التمارين حتت اإ�شراف متخ�ش�س توؤدي اإىل نتائج اأف�شل 

يف هذا ال�شدد.

اللياقة البدنية.. والكلمات املتقاطعة
كو�شيلة  املتقاطعة  ال��ك��ل��م��ات  ح��ل  ع��ل��ى  البع�س  ي��ح��ر���س 
ال��ت��ق��دم يف  ال��ذاك��رة م��ع  العقل وق���وة  للحفاظ على ح��دة 
العمر. لكن ك�شفت جمموعة متزايدة من االأبحاث العلمية 
اأن التمارين البدنية اأي�شاً ميكن اأن يكون لها تاأثري هائل 

على احليوية ومقاومة اال�شطرابات الع�شبية.

بف�ضل هوؤلء الطبيبات.. دخلت الن�ضاء عامل الطب
 Comprehensive دوري��ة  ن�شرتها  لدرا�شة  ووفقاً 
دور  وفرية  اأدلة  "تدعم   ،2013 عام   Physiology
لدى  االإدراك��ي��ة  الوظيفة  تعزيز  يف  الريا�شية  التمارين 
وتعزز  ال�شيخوخة".  يف  املعريف  التدهور  وتقليل  ال�شباب 
مم��ار���ش��ة ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ش��ي��ة ال���ق���درة ع��ل��ى احل���د من 
بينها  م��ن  خمتلفة،  ع�شبية  ب��اأم��را���س  االإ���ش��اب��ة  خماطر 

مر�س الزهامير وهنتنغتون وباركن�شون.

التاأمل اأف�ضل من العطالت
يف عام 2018 �شاركت 91 متطوعة يف درا�شة هولندية، 
ملن  االأوىل  جم��م��وع��ات،  ث���الث  اإىل  تق�شيمهن  مت  ح��ي��ث 
متار�شن التاأمل ب�شكل منتظم والثانية للواتي مل ميار�شن 
اأن يتخلني  االأخ��رية فكانت ملن ميكن  اأما  التاأمل مطلقاً، 

عن مترينات التاأمل ل�شالح اإجازة ملدة اأ�شبوع.

التدريب  من  �شاعة   12 ب��اأداء  جمموعتني  اأول  والتزمت 
الذهني اأ�شبوعياً، بينما �شاركت املجموعة االأخرية يف رحلة 
وبينما  خ��ارج��ي��ة.  واأن�شطة  �شحية  حم��ا���ش��رات  تخللتها 
اأبلغت املجموعات الثالث عن حتقيق فوائد مت�شابهة فيما 
اإال  املزاجية،  التوتر وحت�شني احلالة  بالتقليل من  يتعلق 
اللواتي  امل�شاركات  اأن  اأظهرت  اأ�شهر   10 بعد  النتائج  اأن 
م�شتمرة،  اإيجابية  نتائج  حققن  التاأمل  بتدريبات  قمن 
على عك�س من قمن بامل�شاركة يف املحا�شرات والرحلة ملدة 
اأو�شاعهن الطبيعية  اإىل  اأ�شبوع حيث عادت تلك ال�شابات 

ال�شابقة بعد انتهاء رحلتهن.

�شقة الكنوز يف م�شر.. ك�شف 
�شر اجلدل واملقتنيات الثمينة

اأو م��ا تعرف  ال��زم��ال��ك  اأث���ارت �شقة 
م�شر،  يف  اجل���دل  الكنوز"  ب�"�شقة 
ب���ع���د ك�����ش��ف امل����زي����د م����ن االأ�����ش����رار 

واملقتنيات الثمينة التي حتتويها.
ون�شرت �شحيفة "الوطن" امل�شرية 
اأم�س الثالثاء �شورا تظهر تابلوهات 
واأنتيكات  اأث���ري���ة  وق��ط��ع  ت��اري��خ��ي��ة 
م��ل��ك��ي��ة ت���ع���ود ل��ل��ق��رن امل��ا���ش��ي وما 
بداأت  الزمالك  �شقة  فق�شة  �شبقه. 
دخلها  ح��ني  امل��ا���ش��ي،  ال�شهر  نهاية 
ق��وة من  اأق���ارب مالكها ومعه  اأح��د 
ال�شرطة لتنفيذ حكم ق�شائي، حتى 
من  داخ��ل��ه��ا  يف  مب��ا  جميعا  �شعقوا 
االأجهزة  حتفظت  حيث  حمتويات، 
ت�شكيل  ومت  ال�شقة،  على  املخت�شة 
جلنة جلرد املحتويات لكتابة تقرير 
هذه  ان��ت��ق��ال  اأو  ملكية  اأ���ش��ول  ع��ن 

املحتويات باملرياث حلائزها.
ون��ق��ل��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة امل�����ش��ري��ة عن 
"املحتويات  اأن  ال�شقة  مالك  جن��ل 
انتقلت  ال�����ش��ق��ة  داخ������ل  امل�����وج�����ودة 
ل����وال����ده ع����ن ط���ري���ق امل�������رياث من 
جده، ف�شال عن كون والده واحدا 
من ه��واة جمع التحف ال��ن��ادرة من 
خالل �شرائها من اأماكن عر�شها اأو 

من خالل مزادات ر�شمية".
واأ�شاف اأن "خالفا بينه وبني خاله، 
ووالدته،  خالته  بني  اآخ��را  وخالفا 
حيث  ال�شقة،  فتح  يف  ال�شبب  ك��ان��ا 
اأق����ام خ��ال��ه دع���وى ح�����ش��اب وح�شل 
على حكم ق�شائي، و�شرع يف تنفيذه 
املن�شور  ب�شارع  الكائنة  ال�شقة  على 
حممد بالزمالك، التي مت اكت�شاف 

املحتويات بداخلها".
اأك������د حم���ام���ي مالك  م����ن ج���ان���ب���ه 
ب��داخ��ل��ه��ا جاء  م���ا  ك���ل  اأن  ال�����ش��ق��ة 
النيا�شني  واأن  ���ش��رع��ي��ة،  ب��ح��ي��ازة 
ال�شقة  مل��ال��ك  م���وروث���ة  واالأو����ش���م���ة 
اأج����داده. وحت��ت��وي ال�شقة على  م��ن 
ل��ر���ش��ام��ني عامليني  ن�����ادرة  ل���وح���ات 
و���ش��ن��ادي��ق مطعمة  ن�����ادرة  وحت���ف���ا 
مب����ج����وه����رات خم��ت��ل��ف��ة االأح����ج����ام 
واأباريق  واأواٍن  واالأل��وان،  واالأ�شكال 

باأ�شكال واأحجام خمتلفة.

جنود يهربون من حيوان راكون
تداوله  ف��ي��دي��و مت  م��ق��ط��ع  اأظ��ه��ر 
االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على 
تدافع جنود من اجلي�س االأمريكي، 
للخروج من مركبة ع�شكرية، بعد 
اأن داهمهم حيوان راكون. وح�شبما 
اآي" لالأنباء  بي  "يو  وكالة  ذك��رت 
فاإن  الفيديو،  بن�شر  قامت  وال��ت��ي 
للجي�س  قاعدة  يف  وقعت  احل��ادث��ة 

االأمريكي بوالية كولورادو.
ال�����ذي �شّور  ال��ع�����ش��ك��ري  واأو�����ش����ح 
ال����راك����ون  دخ������ول  اأن  ال���ف���ي���دي���و، 
لي�س  اأم���ر  الع�شكرية  ل��ل��م��رك��ب��ات 
�شائعا، وهو ما فاجاأ اجلنود الذين 
فهربوا  امل��درع��ة،  املركبة  يف  ك��ان��وا 

بهذه الطريقة.

فوائد ال�شحك للقلب وخماطر اجللو�س.. 11 حقيقة �شحية �شتفاجئك

الأ�ضا�ضية  ال�ضحية  املعلومات  هناك بع�س 
التي يعرفها الكثريون منا، مثل اأهمية �ضرب 
ل�ضاعات  النوم  اأو  املياه  من  كافية  كميات 
كافية ويف مواعيد ثابتة، وكذلك ممار�ضة 
من  ملعرفته  املزيد  هناك  لكن  الريا�ضية. 
اأجل التمتع بحالة �ضحية اأف�ضل من خالل 
ملا  وفقًا  للغاية،  و�ضهلة  ب�ضيطة  خطوات 
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•• العني- وام:

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
م��ن طلبة وطالبات   41 ال����  ال��دف��ع��ة  ت��خ��رج  ح��ف��ل  اهلل" ، 
جامعة االمارات العربية املتحدة، حيث وّجه �شموه التهنئة 
وعطائهم  اإجنازهم  على  مثنيا  املنا�شبة،  بهذه  للخريجني 
والطالبات،  الطلبة  الأه����ايل  ���ش��م��وه  ب���ارك  ك��م��ا  ل��وط��ن��ه��م، 
�شركاء اأبنائهم وبناتهم رحلة الدرا�شة واالجتهاد والتفوق.

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأك���د 
اأن   - املنا�شبة  بهذه  اخلريجني  للطلبة  وجهها  كلمة  يف   -
الطلبة  �شموه  موجهاً  �شبابها"،  بيد  االإم��ارات  "م�شتقبل 
البناء"،  تدخلون م�شرية  اأنتم  "اليوم  بالقول:  والطالبات 
"بالدكم ا�شتثمرت فيكم الكثري.. وتتوقع  واأ�شاف �شموه: 

منكم الكثري".
الثقايف  امل�شت�شار  ن�شيبة  اأن���ور  زك��ي  معايل  ق��ال  جهته  م��ن 
جلامعة  االأع��ل��ى  الرئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب 
االإمارات اإن ت�شريف �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اهتمام  يعك�س  اجلامعة  خريجي  تكرمي  حلفل  مكتوم  اآل 
الدولة، م�شرياً  التعليم يف  الر�شيدة بدعم م�شرية  القيادة 
اليوم  وح��ت��ى  تاأ�شي�شها  منذ  اجل��ام��ع��ة  حققته  م��ا  اأن  اإىل 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له،  املغفور  موؤ�ش�شها  نهج  يرتجم 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه " ، وروؤيته احلكيمة باأن جامعة 
للتنمية  وق���اط���رة  امل�شتقبل،  ج��ام��ع��ة  �شت�شبح  االإم������ارات 
الب�شرية يف الدولة، ومركزاً لالإ�شعاع احل�شاري والفكري 

يف املنطقة.
جاء ذلك خالل كلمة األقاها معاليه يف حفل التخّرج الذي 
وطالبات  طلبة  من   41 ال���  للدفعة  افرتا�شياً  ام�س  اأقيم 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  كرمية  رع��اي��ة  حت��ت  اجلامعة، 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
وقال معاليه: "على الرغم من جائحة كورونا التي اأوقفت 
تقريباً عجلة احلياة الطبيعية يف كافة املجاالت يف العامل 
باأن احلياة يف دولة االإم��ارات وا�شلت  باأ�شره، فاإننا نفتخر 
للقيادة  اال�شتباقية  الروؤية  خالل  من  ب�شال�شة  م�شريتها 
التعليمي  بالنظام  االأم���ر  تعّلق  عندما  خا�شة  ال��ر���ش��ي��دة، 
التعّلم عن  التكنولوجية ملوا�شلة  التقنيات  واالعتماد على 

بعد".
واأ�شاف معايل زكي ن�شيبة: "ُي�شعدنا اأن تكون جتربة جامعة 
االإمارات يف التعّلم عن بعد اأو الهجني خالل هذه املرحلة 
من  مُمّيزاً  تفاعاًل  ناجحة وحّققت  الع�شيبة كانت جتربة 
تخّرج  حفل  يف  ثمارها  نح�شد  ال��ي��وم  نحن  وه��ا  الطلبة. 
اأجيااًل  ُي�شكلون  الذين  وبناتنا،  اأبنائنا  41 من  ال�  الدفعة 
نابغة من رواد االأعمال والعلماء املتميزين يف كافة املجاالت 
العلمية واالإن�شانية والتي ت�شمل اأي�شاً، العلوم املتقدمة يف 
الطب، والهند�شة، والف�شاء، والهند�شة الوراثية، والذكاء 
التنمويِة  امل�����ش��ريِة  دع���م  ع��ل��ى  وال���ق���ادري���ن  اال���ش��ط��ن��اع��ي، 
الر�شيدة  القيادة  جهود  وتعزيز  ال��دول��ة،  داخ��ل  املُ�شتدامة 
املُقبلة  عاماً  اخلم�شني  م��دى  على  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  يف 

والتطّلع اإىل الريادة العاملية يف مئوية الدولة".
يبقى  اأن  على  حر�شت  ق��د  االإم����ارات  جامعة  اإدارة  وك��ان��ت 

حفل التخريج حدثاً �شنوياً ثابتاً، على الرغم من الظروف 
التي فر�شها تف�شي وباء فريو�س كورونا امل�شتجد يف العامل 
تاأثريها  ط���ال  ت��داع��ي��ات  م��ن  اأف����رزه  وم���ا  /كوفيد19-/، 
وقد  ال��ع��امل،  يف  واخل��دم��ي��ة  التنموية  القطاعات  خمتلف 
احل�شرمي  غالب  الدكتور  باإ�شراف  عليا  جلنة  ت�شكيل  مّت 
اآل��ي��ة متميزة  الإع���داد  ب��االإن��اب��ة،  ال��ربي��ك��ي، مدير اجلامعة 
والفرح مع  البهجة  روح  وبّث  الطالب  بتخريج  لالحتفال 
افرتا�شي  م��ن خ��الل حفل  واالب��ت��ك��ار  االإب����داع  روح  تعزيز 
يليق مبكانة و�شمعة اجلامعة، عرب ا�شتخدام اأحدث تقنيات 

التوا�شل االإلكرتوين.
وي�شار اإىل اأن الدفعة اجلديدة من خريجي اجلامعة ت�شّم 
الدرا�شات  برامج  346 يف  منهم  وطالبة،  طالباً   2725
والعلوم  ال��ط��ب  كلية  م��ن  وخريجة  خريجاً  و62  العليا، 

ال�شحية.
 جدير بالذكر اأن جامعة االإمارات العربية املتحدة تاأ�ش�شت 
يف العام 1976 على يد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " لتكون اأول جامعة وطنية، ذات 

وبحثياً  اأك��ادمي��ي��اً  م��رك��زاً  لتكون  م��ن خاللها  ت�شعى  روؤي���ة 
اأك��رث من خم�شة  املنطقة..وعلى مدى  رائ��داً من نوعه يف 
الكليات  يف  وتو�شعا  مطرداً  تطورا  اجلامعة  �شهدت  عقود، 
وامل�شاقات الدرا�شية مبا واكب اأحدث االجتاهات االأكادميية 

يف العامل.
األ��ف طالب وطالبة يف   14 اأك��رث من  ويوجد يف اجلامعة 
هيئة  ع�شو   900 م��ن  اأك���رث  فيها  وي��در���س  ك��ل��ي��ات،  ت�شع 
ت��دري�����س. وك��ان��ت اجل��ام��ع��ة ق��د اأُدرج�����ت م���وؤخ���راً يف قائمة 
يف  اجلامعات  الأف�شل  ال��ع��ام،  لهذا   2021 ليدن  ت�شنيف 
العامل، وفقاً ملجموعة من املوؤ�شرات والت�شنيفات، حيث تعد 
اجلامعة موؤ�ش�شة وطنية رائدة يف جمال املن�شورات البحثية 
يف  املن�شورة  واالأوراق   ،82% بن�شبة  ال��دول��ي��ة  التعاونية 
املجالت املفتوحة بن�شبة %50. ويت�شمن ت�شنيف "ليدن 
باملوؤلفني ح�شب اجلن�س، حيث تعد  قائمة  2021" اأي�شاً 
جامعة االإمارات العربية املتحدة حالياً ثاين اأف�شل موؤ�ش�شة 
من  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  جامعات  بني  تعليمية 

حيث ن�شبة االأوراق البحثية الن�شائية.
ويقدم ت�شنيف "ليدن 2021" مقاربة مهمة حول االأداء 
العلمي الأكرث من 1200 جامعة كربى يف خمتلف اأنحاء 

قبل  من  مقدمة  ببليومرتية  موؤ�شرات  با�شتخدام  العامل 
مركز الدرا�شات العلمية والتقنية يف جامعة ليدن.

حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة

حممد بن را�شد ي�شهد حفل تخريج الدفعة الـ 41 من طلبة جامعة الإمارات .. ويوؤكد: م�شتقبل الإمارات بيد �شبابها
منكم الكثري  وتتوقع  الكثري  فيكم  ا�شتثمرت  بالدكم  للخريجني:  را�شد  بن  • حممد 

نهج موؤ�ش�شها ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان وروؤيته احلكيمة  يرتجم  الإمارات  جامعة  حققته  ما  ن�شيبة:  • زكي 
باأن ت�شبح اجلامعة قاطرة للتنمية الب�شرية يف الدولة

اجلامعة ت�شّم 2725 طالبًا وطالبة منهم 346 يف برامج الدرا�شات العليا  خريجي  • دفعة 
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حتول  هو  الطمث  انقطاع 
ط��ب��ي��ع��ي ي���ح���دد ان��ت��ه��اء 
وت�ضري  احل��ي�����س.  دورات 
متتالية  �ضهرا  ع�ضر  اثنا 
دون دورة �ضهرية اإىل بلوغ 
احلياة،  من  املرحلة  ه��ذه 
والتي قد تاأتي مع اأعرا�س 

مزعجة.

وميكن حدوث انقطاع الطمث يف عمر 40 اأو 50 عاما، وهو 
عملية حيوية طبيعية، ولكن ميكن لالأعرا�س البدنية، مثل 
الهّبات ال�شاخنة واالأعرا�س النف�شية النقطاع الطمث اإعاقة 

النوم اأو خف�س الطاقة اأو التاأثري يف ال�شحة النف�شية.
الوطنية الربيطانية من  ال�شحية  وحذرت هيئة اخلدمات 
اأنه يف االأ�شهر اأو ال�شنوات ال�شابقة النقطاع الطمث )الفرتة 
العالمات  الن�شاء  معظم  تواجه  قد  الياأ�س(،  ب�شن  املحيطة 

واالأعرا�س التالية:
- عدم انتظام دورات احلي�س ال�شهرية

- الهبات ال�شاخنة
- التعرق الليلي
- �شعوبة النوم

- انخفا�س الدافع اجلن�شي
- م�شاكل يف الذاكرة والرتكيز

- جفاف واأمل يف املهبل، حكة اأو انزعاج اأثناء ممار�شة 
اجلن�س

- ال�شداع
- مزاج منخف�س اأو قلق

- اخلفقان
- ت�شلب املفا�شل واآالمها

- انخفا�س كتلة الع�شالت
- التهابات امل�شالك البولية املتكررة

وعلى الرغم من اختالف املدة وال�شدة لكل ام��راأة، اإال اأن " 
اأو �شنوات من توقف  اأ�شهر  االأعرا�س تبداأ عادة قبل ب�شعة 

الدورة ال�شهرية".
ويف املتو�شط ، ميكن اأن ت�شتمر اأعرا�س انقطاع الطمث ملدة 
اأربع �شنوات، ولكن قد ت�شتمر اأعرا�س انقطاع الطمث لدى 

البع�س ملدة ت�شل اإىل 12 عاما.
واأول ع��الم��ة ع��ل��ى ان��ق��ط��اع ال��ط��م��ث ه��ي ح���دوث تغيري يف 

النمط الطبيعي للدورات ال�شهرية.
ت�شل  وق��د  ع��ادي،  ب�شكل غري  ثقيلة  اأو  ت�شبح خفيفة  وق��د 

الدورة ال�شهرية كل اأ�شبوعني اأو تختفي لعدة اأ�شهر.
هذه  لتح�شني  الع�شبية  ال��ع��الج��ات  بع�س  اع��ت��م��اد  ومي��ك��ن 

االأع�����������را������������س، وال�����ت�����ي 
فعاليتها  اأثبتت 

البحوث والدرا�شات.

عرق ال�ضو�س:
الطبية  للعلوم  به�شتي  ال�شهيد  جامعة  من  باحثون  اخترب 
باإيران ما اإذا كان عرق ال�شو�س ميكن اأن ي�شاعد يف تخفيف 

الهبات ال�شاخنة لدى الن�شاء اأم ال.
وتواتر  ���ش��دة  بتف�شيل  قمن  ام����راأة   90 ال��درا���ش��ة  و�شملت 
ثالث  امل�شاركات  اإعطاء  ومت  ا�شتبيان.  يف  ال�شاخنة  الهبات 
كب�شوالت يوميا من 330 مغ من خال�شة عرق ال�شو�س اأو 

دواء وهميا.
اأ�شابيع  ثمانية  م��دى  وعلى 
م����������ن ال������ت������ج������رب������ة، 
ب�شكل  "انخف�س 
ت���وات���ر  ملحوظ" 
و��������ش�������دة ال����ه����ب����ات 
ال�شاخنة يف الن�شاء 
تناولن  ال���الئ���ي 
عرق  خ��ال���ش��ات 
مقارنة  ال�����ش��و���س 
املجموعة  م����ع 
تناولت  ال����ت����ي 
الدواء الوهمي.

اجلنكة  ع�����ض��ب��ة 
بيلوبا:

اأجرتها  جت���رب���ة  ب��ح��ث��ت 
جامعة األربز للعلوم الطبية 
يف اإي���ران يف ت��اأث��ريات اجلنكة. 
والتحقت ثمانون متطوعة ب�شحة 
تخ�شي�س  ومت  ال��ت��ج��رب��ة،  يف  ج��ي��دة 
اأو  بيلوبا  اجلنكة  من  ملغ   250-120

دواء وهمي ع�شوائيا.
ووقع تقييم الرغبة اجلن�شية للم�شاركات ب�شكل 
اجلن�شي  التقييم  مقيا�س  ب��ا���ش��ت��خ��دام  �شخ�شي 

التجربة. وبعد  قبل   Sabbatsberg
وبعد التجربة التي ا�شتمرت 30 يوما، خل�س 
"حت�شنت  اأن الرغبة اجلن�شية  اإىل  الباحثون 
بيلوبا  اجلنكة  جمموعة  ملحوظ" يف  ب�شكل 

مقارنًة بالدواء الوهمي.

ال�ضاي الأخ�ضر:
وج����������د ب�����اح�����ث�����ون 
م�شت�شفى  م������ن 
وينرثوب  ج��ام��ع��ة 

اأن  اأم������ري������ك������ا  يف 
ميكن  االأخ�����ش��ر  ال�شاي 

فقدان  م��ن��ع  يف  ي�����ش��اع��د  اأن 
�شنا،  الن�شاء االأكرب  العظام لدى 

ويحمي من زيادة الوزن.
توما�س  بيثان  ابتكر  البحثية،  البيانات  ه��ذه  وبا�شتخدام 
ماركة ال�شاي HotTea Mama، والتي لديها م�شروب 

خم�ش�س للن�شاء يف �شن الياأ�س.
االأخرى  الع�شبية  امل�شتخل�شات  وت�شمل 

ل��ل��م�����ش��اع��دة يف ت��خ��ف��ي��ف اأع���را����س 
انقطاع الطمث، ما يلي:

اأن  ميكن  والتي  التوت،  اأوراق   -
ت��ق��ل��ل م���ن ت���دف���ق ال�����دورة 

ال�شهرية الغزيرة
اجل���ي���ن�������ش���ن���غ،   -

ل������ت������ح�������������ش������ني 
ال���������ت���������غ���������ريات 
امل���������زاج���������ي���������ة، 
فرتة  وزي���������ادة 

ونوعية النوم
- اجلنكة بيلوبا، 

ال���دورة  لتح�شني 
الدموية والوظيفة 

االإدراكية

- الناردين، التي ميكن اأن تقلل من التوتر والقلق، وت�شاعد 
على النوم

الالئي  الن�شاء  لدعم  خ�شي�شا  االأع�شاب  مزيج  خلط  ويتم 
انقطاع  ق��ب��ل  م��ا  م��رح��ل��ة  م��ن  ينتقلن 
انقطاع  ب��ع��د  م���ا  اإىل  ال��ط��م��ث 

الطمث.

م�شتخل�شـــــات ع�شبيــة طبيعــية لتخفـــيف 
الأعرا�س املزعجة ل�شن الياأ�س

على  هناك عالمات  كانت  رمب��ا  امل��ر���س،  يتطور  اأن  وقبل 
االإ�شابة ب�شرطان االأمعاء مل ٌتفح�س، مثل التربز املتكرر 

اأو املعاناة من االإم�شاك.
االأخبار �شارلني وايت، يف  ال�شدد، حتدثت مقدمة  وبهذا 
والدتها  فقدان  عن  ب�شراحة   ،ITV's Lorraine

ب�شبب �شرطان االأمعاء.
 وكانت والدتها، دوريت، تبلغ من العمر 43 عاما عندما 

خ�شرت معركتها �شد املر�س.
 ITV's No بحملة  ال��وع��ي  م�شتوى  رف��ع  اأج���ل  وم��ن 
تعرف  اأن���ك  ه��ي  "احلقيقة  ���ش��ارل��ني:  ق��ال��ت   ،Butts
حتذير  ع��الم��ات  خم�س  على  ال�شوء  م�شلطة  ج�شدك"، 

مبكرة ل�شرطان االأمعاء.

- دم يف برازك اأو من موؤخرتك.
- تغري وا�شح يف عادة االأمعاء.

- فقدان الوزن ال ميكنك تف�شريه.
- التعب ال�شديد دون �شبب وا�شح.

- كتلة و/اأو اأمل يف بطنك.
اإذا كانت ع��ادات االأمعاء لديك  واأن��ت فقط من يعرف ما 

تغريت، وحتتاج اإىل "حتمل امل�شوؤولية" عن �شحتك.
وعندما كانت طفلة �شغرية، كانت �شارلني توؤدي واجباتها 
املدر�شية بجانب والدتها التي كانت يف �شرير امل�شت�شفى - 

وكان ذلك "طبيعيا" يف حياتها اليومية.
ال�شعور بطفولة  يكون  اأعرف كيف  "ال  �شارلني:  وك�شفت 

طبيعية".

وعلى اأمل اأن ت�شاعد حملة No Butts يف منع االآخرين 
حثت  منها،  عانت  التي  املفجعة  للخ�شارة  التعر�س  م��ن 

�شارلني النا�س على "مراقبة اجل�شد".
اأي عالمات  ويعد الذهاب اإىل الطبيب مبجرد مالحظة 

حتذيرية ل�شرطان االأمعاء اأمرا يف غاية االأهمية.
اإذا مل  ت��ف��ق��د ح��ي��ات��ك  ق��د  اأن����ك  "احلقيقة ه��ي   وق���ال���ت: 

تفعل".
اأفراد  اأحد  ولي�س ذلك فح�شب، فقد تفقد عائلة باأكملها 

اأ�شرتها، متاما كما فعلت.
اأن  من  املتحدة  اململكة  يف  ال�شرطان  اأبحاث  مركز  وح��ذر 
�شرطان االأمعاء قد ي�شبب "وجعا اأو اأملا" يف العظام التي 

انت�شر فيها الورم.

"اأكرث عر�شة للك�شر" اأي�شا،  وقد يكون العظم ال�شعيف 
املتقدم  ال�شرطان  التالفة ب�شبب  العظام  اأن توؤدي  وميكن 

اإىل فرط كال�شيوم الدم.
ويحدث فرط كال�شيوم الدم عندما تطلق العظام التالفة 
اإىل  ذل��ك  ي���وؤدي  اأن  ال���دم. ومي��ك��ن  الكال�شيوم يف جم��رى 

اأعرا�س خمتلفة، مثل:
• التعب.

بالغثيان. • ال�شعور 
• االإم�شاك.

• التهيج.
• العط�س.

الليمفاوية،  ال��غ��دد  اإىل  االأم���ع���اء  ���ش��رط��ان  ان��ت�����ش��ر  واإذا 

ف�شتت�شلب وتنتفخ.
"ميكن  املتحدة  اململكة  يف  ال�شرطان  اأب��ح��اث  مركز  وق��ال 
للخاليا ال�شرطانية اأي�شا اأن متنع ال�شائل الليمفاوي من 
اأو  ت��ورم يف الرقبة  اإىل  ي��وؤدي  الت�شريف بعيدا. وه��ذا قد 

الوجه ب�شبب تراكم ال�شوائل يف تلك املنطقة".
واإذا انت�شر �شرطان االأمعاء اإىل الرئتني، فقد تواجه:

الليل(. يف  اأ�شواأ  يكون  ما  )غالبا  يزول  ال  • �شعال 
التنف�س. • �شيق 

امل�شتمرة. ال�شدر  • التهابات 
الدم. • �شعال 

)االن�شباب  والرئة  ال�شدر  جدار  بني  ال�شوائل  • تراكم 
اجلنبي(.

عالمات حتذيرية لنت�شار ورم �شرطاين يف الأمعاء اإىل العظام!
حتّدث خرباء ال�ضحة عن اإمكانية انت�ضار �ضرطان الأمعاء اإىل العظام، فيما يعرف بال�ضرطان املتقدم. ويف هذه املرحلة املتقدمة 

من املر�س، هناك اأعرا�س حمددة يجب اأن تكون على دراية بها.
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العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 624
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد / اقبال نواز خان حممد نواز خان - باك�شتاين 
البالغة )100%( يف  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  اجلن�شية ويرغب يف 
الرخ�شة )الواحة اخل�شراء لتجارة وخياطة املالب�س الرجالية( رخ�شة رقم 
باك�شتاين   - خان  نواز  حممد  خان  مراد  ال�شيد/  اىل  وذلك   )758523(
القانون االحتادي  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  اجلن�شية. وعمالبن�س 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن 
ا�شبوعني من  بعد  اليه  امل�شار  االجراء  على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم 
ذلك عليه مراجعة مكتب  اعرتا�س حيال  اي  لديه  االعالن فمن  تاريخ هذا 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 626

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/ �شلطان احمد �شامل اخلواهر احلمودي - اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ش�ته البالغة )100%( وذلك )50%( لل�ش�يد/ طاهر 
حممود حممد يو�ش�ف - باك�شتاين اجلن�شية ، و )%50( لل�شيد/عمران احمد عبداحلميد - 
باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�ش�ة امل�ش�ماه )اجلناح االنيق للخياطة والتطريز( مبوجب الرخ�شة 
ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بحكومة ال�شارقة برقم )718660(  تعديالت اأخرى : 

مت تغري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة اأعمال مهنية بوكيل خدمات. 
 2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الت�شديق  على  للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى  . فقد  العدل  الكاتب  �شان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 625

 - الهند  اجلن�شية  ح�شني  حممد  على   / ال�شيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�شة  يف   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
امل�شماه )مطعم املذاق الطيب للكباب( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية 
بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )732145( اإىل ال�شيد / مريندا بوين فا�شك 

با�شتيانف مريندا با�شتيانف انتونى - اجلن�شية الهند. 
 )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم 
وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 
االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 628

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/فاندانا مينون ديليب بانيكر كونات راجا جوبال - 
اىل  وذلك   ) %100( البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  اجلن�شية يف  هندي 
الوردية  امل�شماه /))ال�شالة  ال�شيد/ ماجنو جوروجن - نيبايل اجلن�شية يف الرخ�شة 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )609971( رقم  رخ�شة  لل�شيدات((  البدنية  للياقة 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  بال�شارقة.  االقت�شادية 
هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  االحتادي 
االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
الكاتب  اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا االعالن فمن 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - دانيل كاندول جبكا   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001910/ 

اإىل املحكوم عليه : دانيل كاندول جبكا 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شالون الت�شذيب للحالقة فرع 4  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله  - ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 

ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 8234 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - كاكي انرتنا�سونال - �ش م ح   
جتاري   SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001768/ 

اإىل املحكوم عليه : كاكي انرتنا�شونال - �س م ح 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شتايلك�س انرتنا�شونال - �س م ح  -  يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 266011  درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / احمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سيدلية لندن - ذ م م   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001974/ 

اإىل املحكوم عليه : �شيدلية لندن ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة نزيه التجارية - ذ م م   - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 22249 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIPTO2021 / 0003163 اأمر على عري�سة  
اىل املدعي عليه : ور�شة ابن االإمارات 

 / بنجالدي�شي  �شودري  راتان  اموليا  �شودري  كومار  راتن  املدعي  بان  نعلمكم 
اجلن�شية - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة  

بعد االطالع على االوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليها ان ت�شلم املدعي جواز ال�شفر اخلا�س به

حرر بتاريخ 2021/5/30 
حرر بوا�شطة املوظف

مركز �شعادة املتعاملني
القا�سي / د. حممد �سليمان حممد عبدالرحمن  
حمكمة ال�سارقة

حمكمة التنفيذ املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

مدين    AJCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000768/ 
اإىل املحكوم عليه : فاطمة اإبراهيم بخيت  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ اأفاق ال�شرق ملقاوالت البناء - ذ م م  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 142222.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / عبداهلل املر�سدي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
م�ستعجل   /  SHCFICIINJ2021 /0003348 يف  الدعوى رقم

اىل : �شمري حممود العلي  
جمهول حمل االإقامة : ال�شارقة - الرفاع - هاتف : 0501007843   

نعلمكم باأن املدعي )ة( / �شركة ال�شبل للعقارات العنوان / حمل االإقامة : ال�شارقة كورني�س بحرية 
خالد برج البطحاء مكتب رقم 1304 - قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : 

الزام املدعي عليهما بعدم تعر�س لل�شركة املدعية يف حيازتها بالعقار الكائن مبنطقة ال�شارقة ملك 
برقم 3484 بناية �شمري املحمود. 

لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة دائرة االأمور امل�شتعجلة االوىل حمكمة ال�شارقة �شباح يوم 
....... املوافق 2021/6/13 ال�شاعة 8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ، ويف حالة عدم 

ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر االإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ  2021/6/8 م 

مكتب اخلدمات الق�سائية 
حممد ر�سا يون�ش  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
يف الق�سية رقم 2020/692 جتاري كلي 

املرفوعة من : بنك اخلليج الدويل �س م ب - مكتب متثيل 
بوكالة : عامر املرزوقي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 

�شد املدعي عليه : جي بي جي مينا - م.د.م.�س 
تكليفي خبريا  واملت�شمن   2021/6/7 يف  امل��وؤرخ  دبي  كتاب حمكمة  اىل  باال�شارة 
يف الق�شية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�شية 
املذكورة يوم االربعاء املوافق 2021/6/16 ال�شاعة 11.00 �شباحا  على ان يلتزم 
املدعي عليه باالإت�شال بهاتف مكتب اخلبري العالمه باجراءات واالآلية املتبعة لعقد 
االجتماع املراد عقده بالتاريخ والتوقيت املبني اأعاله ... علما اأن بيانات التوا�شل مع 

مكتب اخلبري هي : هاتف رقم 04/2999000
experts@alhilalcapital.ae : بريد اإلكرتوين

اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات - خورفكان
ال�شيد/ هاين خلفان حممد خلفان النقبي ، اجلن�شية : االإمارات 

وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف اال�شم التجاري 
الفوج للمالب�س اجلاهزة ، ن�شاط الرخ�شة جتارة املالب�س اجلاهزة ، بيع العطور - بالتجزئة ، 
بيع ال�شاعات وقطع غيارها - بالتجزئة ، واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�شادية يف  خورفكان 
رخ�شة جتارية رقم 141497 ال�شادر بتاريخ 1993/1/11يف دائرة التنمية االإقت�شادية 
ليكن  االإم���ارات.   : ، اجلن�شية  النقبي  ال�شيد/ �شالح خلفان حممد خلفان  اىل  بخورفكان. 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي 

ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات - خورفكان
ال�شيد/ هاين خلفان حممد خلفان النقبي ، اجلن�شية : االإمارات 

اال�شم  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن  حم��رر  على  الت�شديق  وط��ل��ب 
التنمية  دائ��رة  واملرخ�س من   ، املالب�س  الرخ�شة كي  ن�شاط   ، الزمالك  التجاري مغ�شلة 
االقت�شادية يف خورفكان رخ�شة مهنية رقم 241680 ال�شادر بتاريخ 1993/2/4يف 
دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/ �شالح خلفان حممد خلفان النقبي ، 
اجلن�شية : االإمارات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم 
بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

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

ال�شيد/ هاين خلفان حممد خلفان النقبي ، اجلن�شية : االإمارات 
وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف اال�شم التجاري 
الفردو�س لتجارة الهواتف املتحركة ، ن�شاط الرخ�شة جتارة الهواتف املتحركة ، واملرخ�س 
من دائرة التنمية االقت�شادية يف  خورفكان رخ�شة جتارية رقم 610453 ال�شادر بتاريخ  
خلفان  �شالح  ال�شيد/  اىل  بخورفكان.  االإقت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   2010/12/20
العدل يف  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  االإم���ارات.   : ، اجلن�شية  النقبي  حممد خلفان 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان

د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 636

باك�شتاين   ، كيانى  م�شطفى  غالم  كيانى  عبدالواجد  ال�شيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغه )100%( يف الرخ�شة عبدالواجد 
776528، �شادر عن دائرة التنمية االقت�شادية  كياين للمفورو�شات“مبوجب رخ�شة رقم : 
تعديالت  اجلن�شي�ة.   باك�شتانية   ، اأف�شل  �شاجد  بروين  �شاجده  ال�شيدة/  اىل  وذلك  بال�شارقة 

اأخرى: تعديل االإ�شم التجاري اىل: �شاجده اف�شل للمفرو�شات 
 2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الت�شديق  على  للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى  . فقد  العدل  الكاتب  �شان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 637

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�شيدة/ ديبا فا�شا ندانى دايال دا�س �شوالين - اجلن�شية 
ال�شيد/  اإىل  البالغة )100%(  والتنازل عن كامل ح�شتها  البيع  الهند ترغب يف   :
)النجم  امل�شماه  الرخ�شة  يف  الهند.  اجلن�شية:   - الل  �شوتى  راجاك  كومار  فينود 
برخ�شة  بال�شارقة  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  املالب�س(  لكي  الرباق 
 )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  اليوجد.  اأخرى:  تعديالت   )626863(. رقم 
. فقد  العدل  الكاتب  2013 يف �شان  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة   من احكام  
اليه  امل�شار  الت�شديق  على االجراء  يتم  �شوف  وانه  للعلم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 630
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�شادة/ خدمات جلوبال البحرية رخ�شة �شادرة 
يف  ترغب   )124321( بالرقم  ال�شارقة  يف  االقت�شادية  التنمية  دائرة  من 
ال�شارقة  م�شرف  ال�شادة/  اإىل  �شبورتر(  ا�س  ام  )جي  امل�شماه  ال�شفينة  رهن 
االإ�شالمي. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن 
ا�شبوعني من  بعد  اليه  امل�شار  االجراء  على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم 
ذلك عليه مراجعة مكتب  اعرتا�س حيال  اي  لديه  االعالن فمن  تاريخ هذا 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 629
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/خمتار احمد اقبال - ا�شرتاليا اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة %100 وذلك اىل ال�شيد/حممد جملوم ح�شني ، الهند 
تاأ�ش�شت  الفنادق واملخابز(  الرولة لتجارة لوازم وادوات  امل�شماه )برج  بالرخ�شة  اجلن�شية 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )755940( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية 

بال�شارقه. تعديالت اآخرى: - ال يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 633 

 : اجلن�شية   - عب�داملنان  م�حم�د  راج�و  حمم�د   : ال�شيد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�ا  ليكن 
بنغالدي�س، يرغ�ب ف�ي  البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��ش�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى 
)دار  امل�ش�ماه  الرخ�ش�ة  ف�ي  الهن�د،  اجلن�شية:   - ام�اجنود  �ش�ايف   ام�اجنود  ق�ادر  ال�ش�ي�د: 
الف�الح كافي�ه( تاأ�ش�ش�ت ب�اأم�ارة ال�ش�ارقة مبوجب رخ�شة رقم )772231( ال�شادرة من 

دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة. تعديالت اأخرى: 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 627

عثم�ان  يو�ش�ف  م�حم�د  بيالمب�و  يو�ش�ف  م�حم�د  خال�د   : ال�شيد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
بيالمب�و - اجلن�شية: الهن�د ، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��ش�ته البالغ�ة )%100( 
وذل�ك اإل�ى ال�ش�يدة : �ش�ن�از فينك�ات�اب�ا - اجلن�شية : الهن�د ، ف�ي الرخ�ش�ة امل�ش�ماه )مطع�م �ش�هد 
دائ�رة  م�ن  ال�ش�ادرة   )709018( رق�م  رخ�ش�ة  مبوج�ب  ال�ش�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت  الربي�ع( 

التنمي�ة االقت�شادية بال�شارقة. تعديالت اخرى: ال يوجد
 2013 ل�شنة   القانون االحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 632

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�ش�يد / راج�و ج�ورج ج�ورج  - اجلن�ش�ية : الهن�د، يرغ�ب ف�ي البي�ع 
م�ان�ج�اتوفيال  راج�ى   : ال�ش�يد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��ش�ت�ه  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل 
الربي�ع(  ن��ش�ي�م  )مطع�م  امل�ش�ماه  الرخ�ش�ة  ف�ي   ، الهن�د   : اجلن�ش�ية   - تانكات�ش�ان  تانكات�ش�ان 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )615089( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت 
االقت�شادية بال�شارقة. تعديالت اآخرى: تغيري االإ�شم التجاري من )مطعم ن�شيم الربيع(  اإىل 
)مطعم مدينة مويلح(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
)4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم 
الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 634
 - عبدالرحمن  انغاد  كور  ريا�س  حممد  /عارف  ال�شيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 %100 عن  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - الهند  اجلن�شية 
االقت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من  امل�شلي(  باب  )كافترييا  امل�شماه  الرخ�شة  يف 
نور  عامل  �شروار  ال�شيد  اإىل  وذلك   )569137( رقم  جتارية  برخ�شة  بال�شارقة 
اال�شالم - اجلن�شية بنغالدي�س. تعديالت اخرى :- اليوجد.  وعمالبن�س املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل 
. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه  تاريخ هذا االعالن فمن لديه  ا�شبوعني من  بعد  اليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 631

�شادرة  رخ�شة  البحرية  جلوبال  خدمات  ال�شادة/   / باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
يف   ترغب   )124321( بالرقم  ال�شارقة  يف  االقت�شادية  التنمية  دائرة  من 
االإ�شالمي.  ال�شارقة  م�شرف  ال�شادة  اإىل  ليدر(  اأم  )يف  امل�شماه  ال�شفينة  رهن 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف   2013
يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 635

اأوكرانيا ترغب يف   : املن�شوري - اجلن�شية  ال�شيدة/ ميلينا    : باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%(  اإىل ال�شيدة ناديه روا�س - اجلن�شية : 
املغرب ، يف الرخ�شة امل�شماه )مركز ميلينا للتجميل( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية 
بال�شارقة برخ�شة رقم  )761782(  تعديالت اأخرى:-تغيري اال�شم التجاري للرخ�شة 
من )مركز ميلينا للتجميل( اإىل )مركز تاج اخلليج للتجميل(. وعمالبن�س املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . 
فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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املال والأعمال

مليار درهم �شيولة جديدة يف ح�شاب   9.77
التوفري لدى البنوك الوطنية خالل 4 اأ�شهر

•• اأبوظبي-وام:

بقيمة  جديدة  �شيولة  الوطنية  البنوك  لدى  التوفري  ح�شابات  ا�شتقطبت 
9.77 مليار درهم تقريبا خالل االأ�شهر االأربعة االأوىل من العام 2021 
وذلك وفق ما اأظهرته اأحدث االإح�شائيات ال�شادرة عن م�شرف االإمارات 
البنكية  النوع من اخلدمات  ه��ذا  على  املتوا�شل  االإق��ب��ال  يعك�س  امل��رك��زي. 
طيلة االأ�شهر املا�شية ارتفاع وترية ال�شلوك االدخاري يف اأو�شاط املواطنني 
اأفراد  م��ن  كبرية  �شريحة  جل��وء  اإىل  ويوؤ�شر  ���ش��واء..  ح��د  على  املقيمني  و 
اأولويات االنفاق  املجتمع ل�شبط و تر�شيد �شلوكهم اال�شتهالكي و ترتيب 
ا�شتمرار  اأن  املركزي  امل�شرف  اإح�شائيات  واأظهرت  املا�شية.  االأ�شهر  خالل 
االإقبال على التوفري �شاهم يف رفع اإجمايل الر�شيد الرتاكمي لهذا النوع 
من احل�شابات البنكية اإىل م�شتوى 199 مليار درهم تقريبا يف نهاية �شهر 
دي�شمرب من  �شهر  دره��م يف  مليار   189.229 مع  املا�شي مقارنة  اأبريل 
و ي�شكل ر�شيد البنوك الوطنية من ح�شابات التوفري نحو   . العام 2020 
التوفري مع نهاية  اإجمايل ر�شيد اجلهاز امل�شريف من ح�شاب  %88 من 
التوفري  على  االإق��ب��ال  زي��ادة  ا�شتمرار  املتوقع  وم��ن  املا�شي..  اأب��ري��ل  �شهر 

خالل االأ�شهر القادمة ح�شب معطيات حتليل �شلوك اأفراد املجتمع.

»ات�شالت« تدرج �شندات بقيمة مليار 
يورو يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية عن اإدراج �شندات برنامج ال�شندات متو�شطة 
االأجل ال�شادرة عن �شركة جمموعة االإمارات لالت�شاالت “ ات�شاالت “ بقيمة 
اإجمالية ت�شل اإىل مليار يورو يف ال�شوق اعتبارا من تاريخ 14 يونيو اجلاري. 
وياأتي اإدراج ال�شندات التي تتكون من فئتني ا�شتنادا اإىل قرار جمل�س اإدارة هيئة 
تعليمات  من   13 امل��ادة  والأحكام  ال�شندات  نظام  ب�شاأن  وال�شلع  املالية  االأوراق 
اإدراج االأوراق املالية يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية . وطالب ال�شوق يف تعميم 
والو�شطاء  االإدارات  توزيعه على جميع  بهذا اخل�شو�س وجرى  اليوم  اأ�شدره 
املعتمدين تنفيذ القرار ،كل يف جمال اخت�شا�شه . و�شملت قائمة اأحكام ت�شعري 
ثابتة  بفائدة  ي��ورو  مليون   500 ل�  قيمتها  ت�شل  ال�شندات  من  فئة  ال�شندات 
%0.375 ت�شتحق عام 2028 وبحيث �شيتم دفعها بتاريخ 17 مايو من كل 
�شنة وحتى تاريخ اال�شتحقاق . وت�شم الفئة الثانية من ال�شندات اأي�شا اإ�شدار 
�شندات بقيمة 500 مليون يورو بفائدة ثابتة ن�شبتها 0.875 % ت�شتحق عام 

2033 وتدفع ابتداء من تاريخ 17 مايو 2022.

ارتفاع �شيولة الأ�شهم اإىل 4.72 
مليار درهم خالل 3 جل�شات

•• اأبوظبي - وام:

حافظت اأ�شواق املال االإماراتية على مكا�شبها املتحققة منذ بداية االأ�شبوع 
و اأظهرت متا�شكا جيدا خالل جل�شة اأم�س وذلك بدعم من ا�شتمرار �شهية 
االأجنبية  اال�شتثمارية  املوؤ�ش�شات  قبل  من  عالية  م�شتويات  عند  التداول 
واملحلية . وبلغت قيمة التداوالت يف نهاية اجلل�شة نحو 1.72 مليار درهم 
نحو  اإىل  جل�شات  ث��الث  خ��الل  املتداولة  ال�شيولة  قيمة  اجمايل  رف��ع  ما 

4.72 مليار درهم وذلك وفق ما اأظهره الر�شد اليومي للتعامالت.
ال�شادرة  االأخ��ب��ار  من  امل�شتثمرين  قبل  من  االإيجابي  التفاعل  توا�شل  و 
وهو  التوايل  على  الثالث  لليوم  االأ�شواق  يف  املدرجة  ال�شركات  بع�س  عن 
ما �شجع �شريحة جديدة من املتداولني على اال�شتثمار . كان املوؤ�شر العام 
ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية قد اأغلق عند م�شتوى 6670 نقطة بزيادة 
اأغلق  املايل  دبي  �شوق  و يف  ال�شابق..  اليوم  %0.37 مقارنة مع  ن�شبتها 

املوؤ�شر العام عند م�شتوى 2835 نقطة يف ختام التعامالت .

املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي يعلن عن وفورات
 بـ 5.4 ترياوات �شاعة من الكهرباء و9.9 مليار جالون من املياه 

•• دبي-وام:

للطاقة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  اأع��ل��ن 
ت����ق����ري����ره  �����ش����م����ن   - دب���������ي  يف 
حققتها  التي  النتائج  ال�شنوي- 
الطلب  الإدارة  دبي  ا�شرتاتيجية 
 2030 وامل����ي����اه  ال���ط���اق���ة  ع��ل��ى 
بلغت  2020 حيث  العام  خالل 

ن�شب الوفورات يف ا�شتهالك الكهرباء %11.8 ويف 
ا�شتهالك املياه %7.9 مقارنة مبعدالت اال�شتهالك 
العادية مبا ي�شاوي 5.4 ترياوات �شاعة من الكهرباء 
 11.5 ي��ع��ادل  امل��ي��اه ومب��ا  و9.9 مليار ج��ال��ون م��ن 
مليون طن مرتي من انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون 
�شنوياً والذي بدوره يعادل اإزالة 1.2 مليون مركبة 

من طرق دبي لعامني كاملني.
وك�شف التقرير اأن اإمارة دبي ال تزال ت�شهد انخفا�شاً 
ثابتاً يف اال�شتهالك على م�شتوى متو�شط ا�شتهالك 
 23% بن�شبة  اإجمالياً  الفرد حيث �شجلت انخفا�شاً 
االأمر   2010 ع��ام  منذ  للمياه  و21%  للكهرباء 
اأحرزته  ال���ذي  وال��ت��ق��دم  ال��ق��وي  االأداء  يعك�س  ال���ذي 
واملياه  الطاقة  على  الطلب  الإدارة  دبي  ا�شرتاتيجية 

2030 خالل االأعوام املا�شية.
وق����ال م��ع��ايل ���ش��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر ن��ائ��ب رئي�س 
روؤية  مع  “متا�شياً  دب��ي:  يف  للطاقة  االأعلى  املجل�س 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
التحول  م�شرية  تعزيز  يف  اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
ن�����ش��ري ق���دم���اً يف تنفيذ  ن��ح��و االق��ت�����ش��اد االأخ�������ش���ر 

التي   2050 النظيفة  للطاقة  دب���ي  ا�شرتاتيجية 
االإنتاجية  ال���ق���درة  م���ن   75% ت��وف��ري  اإىل  ت��ه��دف 
النظيفة بحلول  الطاقة  للطاقة يف دبي من م�شادر 
عام 2050 وا�شرتاتيجية اإدارة الطلب على الطاقة 

واملياه 2030 التي تهدف اإىل تخفي�س الطلب على 
 2030 %30 بحلول عام  الكهرباء واملي������اه بن�شبة 
عاملياً  رائ��دة  من�شة  اإىل  دب��ي  حتويل  يف  ي�ش��هم  مب�����ا 
يف كف�����اءة اإدارة الطلب على الطاقة واملياه.  وقد مت 

حتقيق هذه الوفورات املهمة من 
وال�شراكة  التعاون  تعزيز  خ��الل 
الفاعلة  االأط�����راف  م��ع خم��ت��ل��ف 
ال���ط���اق���ة وامل����ي����اه من  يف ق���ط���اع 
واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات 

الرائدة يف املجال«.
اأن  ال�����ط�����اي�����ر  م������ع������ايل  واأك�������������د 
اال�شرتاتيجية تعمل على تطبيق 
7 اآليات تنفيذية ت�شمل ال�شيا�شات واللوائح البيانات 
ال��ت��وج��ي��ه وال���دع���م احلكومي  وال��ق��ي��ا���س وال��ت��ح��ق��ق 
االت�شال وامل�شاركة التمويل والدعم املقدم من هيئة 
وكذلك  واالب��ت��ك��ار  التكنولوجيا  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
برامج  واأه��داف  الطريق  وخرائط  مبواثيق  االلتزام 
التنفيذية  واآلياتها  واملياه  الطاقة  على  الطلب  اإدارة 
على  الطلب  الإدارة  دبي  ا�شرتاتيجية  حتديث  ح�شب 
االإجراءات  واتخاذ  واملتابعة   2030 واملياه  الطاقة 
اأك��رث بحلول عام  اأو   30% لتحقيق وف��ورات بن�شبة 

.2030
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ����ش���ع���ادة اأح���م���د امل���ح���ريب���ي االأم����ني 
تت�شمن  دب���ي  يف  ل��ل��ط��اق��ة  االأع���ل���ى  للمجل�س  ال���ع���ام 
واملياه  الطاقة  على  الطلب  الإدارة  دبي  ا�شرتاتيجية 
للمباين  التنظيمية  ال��ل��وائ��ح  ت�شمل  ب��رن��اجم��اً   11
اخلارجية  واالإن���ارة  املباين  تاأهيل  واإع���ادة  اخل�شراء 
الطاقة  التربيد وموا�شفات وبطاقات كفاءة  وكفاءة 
من هيئة االإمارات للموا�شفات واملقايي�س وا�شتجابة 
امل�شتهلكني - �شم�س دبي واإدارة الطلب على املياه املعاد 
وال�شحن  التنقل  وك��ف��اءة  اجلوفية  وامل��ي��اه  ت��دوي��ره��ا 

الذكي للمركبات وكفاءة الوقود واملحركات.

% من حمطة حتلية املياه اجلديدة يف اأم القيوين  مدير عام الحتاد للماء والكهرباء : اإجناز 75 
•• اأم القيوين- وام: 

والكهرباء”  ل��ل��م��اء  “االحتاد  ت��وا���ش��ل 
اأعمالها يف حمطة اأم القيوين اجلديدة، 
املنطقة  يف  نوعها  م��ن  االأ�شخم  املحطة 
العك�شي  بالتنا�شح  البحر  مياه  لتحلية 

وبنظام املنتج امل�شتقل.
وقال �شعادة حممد حممد �شالح، مدير 
يف   - والكهرباء”  ل��ل��م��اء  “االحتاد  ع���ام 
 - “وام”  اأنباء االم��ارات  ت�شريح لوكالة 
اإىل  و�شلت  املحطة  يف  االإجن���از  ن�شبة  اإن 
ما يقارب %75 وفق بيانات �شهر اأبريل 
اإجناز  يتم  اأن  امل��ق��رر  م��ن  امل��ا���ش��ي، حيث 
املرحلة االأوىل من امل�شروع وبدء املحطة 
50 مليون  ال��ف��ع��ل��ي مب��ع��دل  االإن���ت���اج  يف 
ج��ال��ون يومياً خ��الل ال��رب��ع االأخ���ري من 
العام اجلاري، الفتاً اإىل اأن اإجمايل �شعة 
مليون   150 اإىل  �شي�شل  املحطة  اإن��ت��اج 
ج��ال��ون ي��وم��ي��اً بعد اإجن���از ك��اف��ة مراحل 
العام  من  الثاين  الن�شف  خالل  امل�شروع 

املقبل 2022.
اأهم  ت��ع��د م���ن  اأن امل��ح��ط��ة  واأك�����د ���ش��ال��ح 
امل�شروعات التي من �شاأنها حتقيق االأمن 
وم�شتهدفات  االإم������ارات  دول����ة  يف  امل��ائ��ي 
اأنها  اإىل  الف��ت��اً  الوطنية،  ا�شرتاتيجيته 
العاملية  امل��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  وف����ق  م�����ش��م��م��ة 
اخلا�شة بهذا املجال، وتعتمد على اأحدث 
املحركات  مثل  الت�شغيل  وم��ع��دات  اآل��ي��ات 
 VFD// ب��ت��ق��ن��ي��ة امل������زودة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

 Variable Frequency Drive
امل�شتخدمة  ال��ط��اق��ة  ا���ش��ت��ه��الك  لتقليل 
“االحتاد  ع��ام  مدير  وك�شف  االإن��ت��اج.  يف 
للماء والكهرباء” عن منظومة متكاملة 
م��ن امل�����ش��روع��ات اخل��ا���ش��ة ب��ق��ط��اع املياه 
م�شروعات  يف  وتتمثل  باملحطة،  ترتبط 
رف���ع ال�����ش��ع��ة ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة وزي������ادة طاقة 
3 مراكز  اإن�شاء  ال�شخ، وذلك من خالل 
باخلريجة،  لل�شخ  وحم��ط��ة  ل��ل��ت��وزي��ع، 
وتو�شعة حمطة �شخ الربيرات، و�شبكات 
اإجمالية  بتكلفة  وذل��ك  والتوزيع،  للنقل 
�شالح  ل  وف�شّ دره��م.  مليار   1.2 تناهز 
النحو  ع��ل��ى  امل�����ش��روع��ات  ت��ل��ك  ل�”وام” 

والغيل  توزيع اخلريجة  : مركزا  التايل 
 200 اإج��م��ال��ي��ة  ب�شعة  اخليمة  راأ����س  يف 
مليون   577 ب��ت��ك��ل��ف��ة  ج���ال���ون  م��ل��ي��ون 
درهم، باالإ�شافة اإىل مركز توزيع احلليو 
يف عجمان �شعة 40 مليون جالون بتكلفة 
معها  وي��ت��زام��ن  دره���م،  مليون   70 تبلغ 
باخلريجة  لل�شخ  حمطة  اإن�شاء  م�شروع 
بتكلفة 60 مليون درهم، وتو�شعة حمطة 
�شخ الربيرات بتكلفة 25 مليون درهم.

وقال : تعمل “االحتاد للماء والكهرباء” 
ال����راه����ن����ة ع���ل���ى ع������دد من  امل����رح����ل����ة  يف 
النقل  خ����ط����وط  مت����دي����د  م���������ش����روع����ات 
وال���ت���وزي���ع يف ك���ل امل��ن��اط��ق ال��ت��اب��ع��ة لها 
نقل  خ��ط��وط   4 بينها  م��ن  ب����االإم����ارات، 
اإثنان  املياه اجلديدة،  من حمطة حتلية 
مروراً  اخلريجة  توزيع  مركز  اإىل  منها 
بن  حممد  ال�شيخ  و�شارع  االحت��اد  ب�شارع 
زايد براأ�س اخليمة بطول 42 كم بتكلفة 
مركز  اإىل  وخ���ط  دره����م،  م��ل��ي��ون   214
توزيع اأم القيوين مبحاذاة �شارع االحتاد 
مليون   163 وب��ت��ك��ل��ف��ة  ك��م   33 ب��ط��ول 
درهم، والرابع اإىل منطقة بطني ال�شمر 
مروراً ب�شارع ال�شيخ حممد بن زايد بطول 
21 كم وبتكلفة 75 مليون درهم. ولفت 
اأنه من خالل املرحلة االأوىل  اإىل  �شالح 
العام  اإجنازها نهاية  امل�شروع واملقرر  من 
اجلاري 2021، �شيتم نقل وتوزيع 30 
مليون جالون يومياً من املحطة باجتاه 
و20  ال��ق��ي��وي��ن،  واأم  ع��ج��م��ان  اإم����ارت����ي 

ال�شمر  اإىل مناطق بطني  مليون جالون 
واجلزيرة والرفاعة براأ�س اخليمة.

ب��خ��الف حم��ط��ة حتلية  اأن����ه  اإىل  واأ����ش���ار 
وامل�شروعات  القيوين  باأم  اجلديدة  املياه 
اأعاله،  امل��ب��ني  النحو  على  بها  املرتبطة 
امل�شروعات  التخطيط لتنفيذ بع�س  يتم 
االأخرى خالل الفرتة املقبلة، من بينها 
اجلديدة  التمديد  م�شروعات  م��ن  ع��دد 

خمتلف  يف  ال��ق��ائ��م��ة  لل�شبكات  وت��و���ش��ع��ة 
اإجمالية  ب��ت��ك��ل��ف��ة  ال�����ش��م��ال��ي��ة،  امل��ن��اط��ق 
اأن  دره��م. يذكر  200 مليون  تبلغ نحو 
حمطة حتلية املياه اجلديدة باأم القيوين 
مرت  مليون  رب��ع  تبلغ  م�شاحة  على  تقام 
مربع، ويعمل على امل�شروع نحو 4000 
الفنية  التخ�ش�شات  خمتلف  م��ن  عامل 

واالإدارية.

•• دبي -وام:

حر�شت دولة االمارات على دعم اال�شتثمارات االأجنبية 
امل�شتثمرين  الأع���م���ال  امل��وات��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  و���ش��ي��اغ��ة 
ف�شال عما توفره بنيتها التحتية املتطورة ومن�شاآتها 
املكتبية  وامل�شاحات  امل�شتودعات  ت�شمل  التي  املتقدمة 
والعديد من  املتقدمة  الطاقة واالت�شاالت  واإم��دادات 

املزايا االأخرى جلذب اال�شتثمار االجنبي .
وف���ى ه���ذا االط����ار اك���د ال�����ش��ي��د ن�����ش��ال ح���داد موؤ�ش�س 
ورئي�س تنفيذي ل�شركة البيادر انرتنا�شونال وهو احد 
انباء  وك��ال��ة  م��ع  خا�س  لقاء  يف  بالدولة  امل�شتثمرين 
االمارات )وام( اأن �شبب اختياره لدولة االإمارات مقراً 
ال�شتثماراته يعود مبا تتمتع به دولة االإمارات العربية 
املتحدة من بنية حتتية جاذبة لال�شتثمار ف�شال عن 
مبادراتها الداعمة للم�شاريع النا�شئة التي �شت�شتقطب 
على  ا�شتثماراتهم  لتاأ�شي�س  االأع��م��ال  رواد  من  املزيد 

البيادر  �شركة  اأ�ش�شت  عندما  ان��ه  اىل  واأ���ش��ار  اأر�شها. 
انرتنا�شونال يف العام 1991، كانت الدولة حينها على 
م�شارف مرحلة واع��دة تربز فيها اخلطط الطموحة 
امل�شتثمرين.  الأع��م��ال  داع��م��ة  حتتية  بنية  لتاأ�شي�س 
متطورة  �شبكة  تطوير  على  حري�شة  حينها  وك��ان��ت 
قوية  ق��ط��اع��ات  دع��ائ��م  واإر����ش���اء  االت�����ش��االت  لتقنيات 
واملنتجات  الطبيعي  والغاز  وال��ب��رتول  الطاقة  ت�شمل 
البرتوكيماوية واخلدمات، مع و�شع اخلدمات املالية 
رجال  م��ن  امل�شتثمرين  م��ت��ن��اول  يف  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية 
وا�شاف  ا�شتثماراتهم.   تنويع  من  ليتمكنوا  االأعمال 
ا�شرتاتيجية  االإم����ارات  اإط���الق حكومة دول��ة  ان��ه م��ع 
ال�شناعة Operation 300Bn الرامية لدفع عجلة 
الطبيعي  م��ن  ب��ات  نطاقه،  وتو�شيع  ال�شناعي  النمو 
انرتنا�شونال  البيادر  مثل  ال�شناعية  ال�شركات  روؤي��ة 
“�شنع  لعالمة  ال�شناعية  ال��ق��درات  لتو�شيع  ت�شعى 
انت�شار  رق��ع��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل  ح��ي��ث  االإمارات”، 

اإىل  لت�شل  االإم������ارات  دول���ة  م��ن  ان��ط��الق��اً  منتجاتنا 
خمتلف اأرجاء العامل. واكد ان القوانني االإ�شتثمارية 
اجل��دي��دة ال��ت��ي و�شعت م��وؤخ��را يف ال��ث��اين م��ن يونيو 
والتي دخلت يف حيز التنفيذ �شُتحدث حتوال هائال يف 
جذب امل�شتثمرين من كل دول العامل ب�شكل عام ومن 
املنطقة العربية ب�شكل خا�س م�شريا اىل انه من خالل 
اإطالعه على دائرة التنمية يف ال�شارقة ودائرة التنمية 
ال�شركات وجذب  فتح  اق��ب��ال على  ه��ن��اك  ف��ان  دب��ي  يف 
العقول والكفاءات من كل دول العامل، فاأ�شبحت دولة 
واالإ�شتثمارات،  ال��ك��ف��اءات  ك��ل  ب���وؤرة جل��ذب  االإم�����ارات 
االإقت�شاد  ومتيز  وفاعلية  كفاءة  �شريفع  حتماً  وه��ذا 
االإم��ارات��ي. ون��وه ب��اأن دول��ة االإم���ارات العربية املتحدة 
هي من اأكرث الدول الرائدة يف املنطقة ويف العامل يف 
يف  �شواء  امل��ج��االت  جميع  يف  املتطورة  التحتية  البنية 
باالإ�شافة  ال�شحن اجلوي،  اأو  البحري  ال�شحن  جمال 
اإىل  باالإ�شافة  املميز  االإ�شرتاتيجي  اجلغرايف  للموقع 

القيادة  و�شعتها  ال��ت��ي  امل�شجعة  االإ���ش��ت��ث��م��ار  ق��وان��ني 
ال��ر���ش��ي��دة يف ال���دول���ة جل���ذب االإ���ش��ت��ث��م��ارات، ل���ذا هي 
تعزيز  مت  طبعاً  ل��الإ���ش��ت��ث��م��ارات،  ج��اذب��ة  بيئة  حقيقًة 
االإ�شتثمارات  رفع  اىل  االرمية  باملبادرات  ال�شيء  هذا 
اإم�����ارة دبي  اأن  ال���دول���ة . و����ش���دد ع��ل��ى  ال�����ش��ن��اع��ي��ة يف 
باإظهار  العموم، جنحت  االإم��ارات يف  ودول��ة  خ�شو�شاً 
قدرتها اال�شتثنائية على النهو�س من االأزمات ب�شكل 
اأكرث قوة، وعلى العك�س، جنحت باغتنام الفر�س التي 
تقدمها تلك االأزمات.وال�شك اأن اإدخال البنية التحتية 
عالية  ق��درات  يقدم  امل��دن  ن�شيج  املتطورة يف  الرقمية 
متناول  يف  م�شتقباًل  اخلام�س  اجليل  تقنيات  وي�شع 
امل�شتقبل  اأن م��دن  ماليني االأف���راد واالأج��ه��زة . ومب��ا 
البيئة  مببادئ  ملتزمة  جهات  قبل  من  تطويرها  مت 
ذكاًء  اأك���رث  امل���دن  تلك  �شتكون  واحل��وك��م��ة،  واملجتمع 
وامل�شتثمرين  املقيمني  جت��ارب  ي��رثي  مبا  وا�شتدامة، 

على حد �شواء.

م�شتثمرون: الإمارات من اأكرث الدول ريادة يف ت�شجيع وجاذبية ال�شتثمار

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن بالن�سر        

يف الدعوى رقم 2066/2020/16 جتاري جزئي
مو�شوع الدعوى: اإلزام املدعى عليهم بالت�شامن ب�شداد مبلغ وقدره 1،812،955.82 دوالر اأمريكي )فقط مليون ثمامنائة 
واثنا ع�شر األفاً وت�شعمائة وخم�شة وخم�شون دوالر واثنان وثمانون �شنتاً ال غري(، اأو ما يعادله بالدرهم االإماراتي 6،671،677 
درهم اإماراتي ) �شتة ماليني و�شتمائة وواحد و�شبعون األفاً و�شتمائة و�شبعة و�شبعون درهماً (  باالإ�شافة اإىل الفائدة القانونية 
املتفق عليها باتفاقية الت�شهيالت االئتمانية بواقع 7.5% �شنوياً باالإ�شافة اإىل ثالث )3( اأ�شهر ُمقابل �شعر الدوالر االأوروبي 
ال�شائد يف بنوك لندن )معدل الليبور(، باالإ�شافة اإىل الفائدة القانونية بواقع 9% �شنوياً، وذلك من تاريخ اال�شتحقاق وحتى 

متام ال�شداد..
طالب االعالن:   البنك التجارى الدوىل   �س.م.ع - �شفته بالق�شية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  راج�س بوثرا  الكفيل ال�شخ�شي - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
مو�شوع االإعالن :  مبا اأن املدعى البنك التجارى الدوىل   �س.م.ع قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�شوعها اإلزام املدعى عليهم 
وخم�شة  وت�شعمائة  األفاً  ع�شر  واثنا  ثمامنائة  مليون  )فقط  اأمريكي  دوالر   1،812،955.82 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  بالت�شامن 
�شتة ماليني   ( اإماراتي  درهم  االإماراتي 6،671،677  بالدرهم  يعادله  اأو ما  �شنتاً ال غري(،  واثنان وثمانون  وخم�شون دوالر 
باتفاقية  عليها  املتفق  القانونية  الفائدة  اإىل  باالإ�شافة    ) درهماً  و�شبعون  و�شبعة  و�شتمائة  األفاً  و�شبعون  وواح��د  و�شتمائة 
الت�شهيالت االئتمانية بواقع 7.5% �شنوياً باالإ�شافة اإىل ثالث )3( اأ�شهر ُمقابل �شعر الدوالر االأوروبي ال�شائد يف بنوك لندن 
)معدل الليبور(، باالإ�شافة اإىل الفائدة القانونية بواقع 9% �شنوياً، وذلك من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت 
لها جل�شة يوم االحد املوافق 13-06-2021 ال�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 

ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثالثة اأيام على االقل.
مدير دعوى

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

 اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 945/2021/300 ا�ستئناف مدين

مو�شوع الدعوى: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 616/2021 ا�شتئناف مدين 
والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب  

طالب االإعالن : زين الدين كونارى حممد  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
املطلوب اإعالنه : 1- عبداحل�شني احمد يو�شف كاظم  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف 

�شده. جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 616/2021 مدي 
جزئي ،   وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2021/6/17  ال�شاعة 10.00 �شباحا 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�شي  بقاعة 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

 اعالن بالن�سر
2021/951 ا�ستئناف مدين

 تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر
اإىل امل�شتاأنف �شده/ 1_ طه �شالح طه دوا�س - جمهول حمل االإقامة

مبا اأن امل�شتاأنف/هيثم با�شم  �شحاده عبد اخلالق
و ميثله /روؤيا عبداهلل حممد العو�شي

قد اأ�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم   728  / 2021 مدين جزئي
�شباحا    10:00 ال�شاعة   2021-06-10 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت 
قانونيا ويف  اأو من ميثلكم  يقت�شى ح�شوركم  وعليه  ُبعد  التقا�شي عن  بقاعة 

حالة تخلفك�م  �شتجرى حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

انذار عديل بالن�سر
رقم/2021/92701 

املن�����ذر : بنك دبي االإ�شالمي )�س م ع( .
املنذر اليه : خلدون خالد خمي�س مو�شى. 

)جمهول حمل االقامة(
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :

املواعيد  خالل  يف  درهم    )45702.82( قيمته  والبالغ  املديونية  مبلغ  �شداد   - اوال 
القانونية. ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة 
 –    6 “ مازدا  ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى  املخت�شة بطلب االذن ببيع 
لوحة رقم 45114   - خ�شو�شي – كود  V – اإمارة دبي – موديل ال�شنع 2016 “ 

وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)45702.82( درهم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم 2021/108159 
املن�����ذر : بنك دبي االإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : روين �شعيد �شنوده رزق اهلل. )جمهول حمل االقامة(
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :

اوال – �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )57670.00( درهم  يف خالل املواعيد 
القانونية. ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل 
 « اال�شالمى  دبى  بنك  ل�شالح  املرهونة  ال�شيارة  ببيع  االذن  بطلب  املخت�شة  املحكمة 
هوندا �شيتي  – لوحة رقم 67040  - خ�شو�شي – كود V – اإمارة دبي – موديل 
ال�شنع 2018  - لون املركبة ابي�س » وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ 

قيمته)57670.00( درهم .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم108170 /2021 
املن�����ذر :بنك دبي االإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : مارى رو�س باكوليناو دينو�شتا. )جمهول حمل االقامة(
قيمته  والبالغ  املديونية  مبلغ  �شداد   - اوال   : باالتي  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 

)27575.00(درهم  درهم  يف خالل املواعيد القانونية .
املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �شوف  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا    - ثانيا 
املخت�شة بطلب االذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى » مت�شوبي�شي 
ال�شنع  – موديل  دبي  S– اإمارة  – كود  خ�شو�شي   11875 رقم  – لوحة  ان�شر  
والبالغ  اليه  املنذر  علي  امل�شتحق  للدين  وفاءا   « ف�شي  املركبة  لون   -   5201

قيمته)27575.00( درهم .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم108174 /2021 
املن�����ذر :بنك دبي االإ�شالمي )�س م ع( .

املنذر اليه : فاروق �شوليف . )جمهول حمل االقامة(
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :

اوال - �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته)51975.00( درهم  يف خالل املواعيد 
القانونية. ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل 
 “ اال�شالمى  دبى  بنك  ل�شالح  املرهونة  ال�شيارة  ببيع  االذن  بطلب  املخت�شة  املحكمة 
– موديل  دبي  – اإمارة   E ني�شان التيما  – لوحة رقم 74825  - خ�شو�شي – كود
ال�شنع 2016  - لون املركبة ابي�س لوؤلوؤي “ وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه 

والبالغ قيمته)51975.00( درهم .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار عديل بالن�سر
رقم2021/108191 

املن�����ذر :بنك دبي االإ�شالمي )�س م ع( .
املنذر اليه : �شريف عاطف ال�شيد احمد عامر. )جمهول حمل االقامة(

ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
– �شداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته)148685.00 درهم( درهم  يف خالل  اوال 
املواعيد القانونية. ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء 
اىل املحكمة املخت�شة بطلب االذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى » 
دودج ت�شارجر  – لوحة رقم 64764  - خ�شو�شي – كود L– اإمارة دبي – موديل 
ال�شنع 3201  - لون املركبة احمر ». وفاءا للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ 

قيمته)148685.00( درهم .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املال والأعمال

نظمت حوارًا افرتا�ضيًا �ضمن فعاليات »�ضل�ضلة حوارات 360« 

غرفة دبي تناق�س الديناميكيات املتغرية للتجارة العاملية يف فرتة ما بعد كوفيد- 19
الها�ضمي:  اجلواز اللوجي�ضتي العاملي اأحد الأمثلة على التزام دبي بدعم التجارة العاملية وتر�ضيخ دورها كمحفز للنمو 

•• دبي-الفجر:

نظمت غرفة جتارة و�شناعة دبي موؤخراً 
حواراً افرتا�شياً حول التغريات اجلذرية 
يف التجارة العاملية، وذلك �شمن فعاليات 
“�شل�شلة حوارات 360” التي اأطلقتها 
غ��رف��ة دب��ي ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ب��ه��دف اإتاحة 
الفر�شة ملجتمع االأعمال لال�شتفادة من 
واخل���رباء  املخت�شني  وخ����ربات  جت���ارب 
وتعزيز  وال����ع����امل،  دب����ي  يف  وال�����ش��رك��ات 
العاملية  بالتطورات  االأعمال  وعي قطاع 

االقت�شادية.
و����ش���م���ل���ت ق���ائ���م���ة امل���ت���ح���دث���ني ك����ل من 
غرفة  يف  الننفيذي  املدير  جينا،  كيبور 

اأفريقيا،  ل��ع��م��وم  وال�����ش��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة 
امل���دي���ر العام  ب���اي���ج،  ت��ي��م��ور  وال���دك���ت���ور 
وكبري االقت�شاديني يف جمموعة ابحاث 
كابوبيانكو،  بينا  وخ��اف��ي��ري   ،»DBS«
االأمني العام جلمعية م�شدري اخلدمات 
يف امريكا الالتينية، يف حني األقى ح�شن 
الها�شمي، مدير اإدارة العالقات الدولية 
يف غ��رف��ة دب����ي ك��ل��م��ة اف��ت��ت��اح��ي��ة خالل 
املتحدثون  وناق�س  االفرتا�شي.   اللقاء 
ال��ع��وام��ل ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ال��ت��ي ت��دف��ع بنمو 
ال���ت���ج���ارة ال���ع���امل���ي���ة، وت���غ���ري اخل���ارط���ة 
ا�شتدامة  وم��ن��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���ج���اري���ة 
واملتغريات  وال��ت��وزي��ع،  االإم���داد  �شال�شل 
يف متويل التجارة وال�شيا�شات، وتطوير 

املتعلقة  والتكنولوجيا  التحتية  البنية 
املتحدثون  وا����ش���ت���ع���ر����س  ب���ال���ت���ج���ارة. 
م�شتقبل  ���ش��رت���ش��م  ال���ت���ي  االجت����اه����ات 
ال��ت��ج��ارة وف��ق وج��ه��ات نظر خ���رباء من 

مناطق جغرافية خمتلفة حول العامل.
واأ����ش���ار امل��ت��ح��دث��ون اإىل ان���ه ي��ج��ب على 
�شياغة  اإع���ادة  وال�شركات  ال��ق��رار  �شناع 
منظومات  ب���اجت���اه  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��م 
جتارية قوية، على ان ياأخذوا باالعتبار 
ه��ذه ال��ع��وام��ل اجل��دي��دة، وال��ت��ي غريت 
توحيد  اإىل  داع����ني  ال��ع��امل��ي��ة،  االأ����ش���واق 
التجارة  دور  ت��ع��زي��ز  اأج���ل  م��ن  اجل��ه��ود 

كمحفز للنمو االقت�شادي.
ح�شن  اأ���ش��ار  االفتتاحية،  كلمته  وخ��الل 

الها�شمي، مدير اإدارة العالقات الدولية 
يف غرفة دبي اإىل اأن جائحة كورونا قد 
العاملية،  التجارية  املنظومة  على  اأث��رت 
حلول  اب��ت��ك��ار  اإىل  احل���اج���ة  واأظ����ه����رت 
التجارة  دور  ت��ع��زز  وم�شتدامة  ج��دي��دة 
معترباً  االقت�شادي،  التعايف  ت�شريع  يف 
االأف��ك��ار واخل���ربات ومناق�شة  ت��ب��ادل  اأن 
خطوة  ي�شكل  احللول  وط��رح  التحديات 
تر�شيخ  ن���ح���و  ال�����ش��ح��ي��ح  االجت��������اه  يف 
التجارة كركيزة لالقت�شاد العاملي ومنو 

اقت�شادات دول العامل.
ت�شكل  دب����ي  ان  اإىل  ال��ه��ا���ش��م��ي  ول���ف���ت 
منوذجاً للوجهات العاملية التي حافظت 
ع��ل��ى م��رون��ت��ه��ا وق��وت��ه��ا، م��ع��ت��م��دًة على 

فاعل،  ح���ك���وم���ي  ودور  ث���اق���ب���ة،  روؤي�������ة 
ومرافق حتتية لوج�شتية متطورة على 
اأعلى م�شتوى باالإ�شافة اإىل بنية حتتية 
رقمية حديثة تدعم االن�شاط التجاري، 
م�شدداً على اأهمية التجارة كركيزة من 

ركائز اقت�شاد االإمارة. 
ويعترب  قائاًل:”  ال��ه��ا���ش��م��ي  واأ�����ش����اف 
اأحد االأمثلة  اجلواز اللوجي�شتي العاملي 
العاملية  التجارة  بدعم  دب��ي  التزام  على 
ظل  يف  للنمو  كمحفز  دوره���ا  وتر�شيخ 
الربنامج  اإن  حيث  ال��ع��امل��ي��ة،  امل��ت��غ��ريات 
ي��ه��دف ل��زي��ادة ال��ف��ر���س ال��ت��ج��اري��ة بني 
االأ�شواق النا�شئة، ويوحد اجلهود العاملية 

لدعم منو التجارة حول العامل.« 

الحتاد لئتمان ال�شادرات وغرفة التجارة الكينية 
يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون القت�شادي بني البلدين

•• دبي - وام:

التابعة  االئ��ت��م��ان  حماية  �شركة  وه��ي  ال�����ش��ادرات  الئتمان  االحت���اد  وقعت 
التجارة  م��ع غ��رف��ة  م��ذك��رة تفاهم  االإم����ارات  ب��دول��ة  للحكومة االحت��ادي��ة 
بني  االقت�شادي  التعاون  تعزيز  بهدف  وذلك  الكينية  الوطنية  وال�شناعة 
اال�شتثمارات  وتدفق  البينية  التجارة  حتفيز  خ��الل  من  وكينيا  االإم���ارات 
ودعم منو ال�شركات املحلية يف كال البلدين. وياأتي هذا التعاون يف اأعقاب 
بداية هذا  ال��ذي مت عقده يف  – كينيا”  اأفريقيا  دب��ي يف  “اأ�شبوع  منتدى 
االإمارات  دول��ة  بني  التجارة  حجم  زي��ادة  على  ال�شوء  �شلط  وال��ذي  العام 
والدول االأفريقية يف ظل حتديات جائحة كورونا. وتهدف مذكرة التفاهم 
التي وقعها كل من ما�شيمو فال�شيوين الرئي�س التنفيذي ل�شركة االحتاد 
وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  رئي�س  وري��ت�����ش��ارد جناتيا  ال�����ش��ادرات  الئ��ت��م��ان 
اإىل  امل�شوؤولني من كال اجلانبني  الكينية بح�شور عدد من كبار  الوطنية 
البلدين  العاملة يف كال  لل�شركات  واعدة  وا�شتثمارية  خلق فر�س جتارية 
كما ت�شعى هذه ال�شراكة اإىل تعزيز م�شتوى التعاون االقت�شادي والعالقات 
التجارية القائمة بني االإم��ارات وكينيا. ومبوجب مذكرة التفاهم املوّقعة 
�شتعمل �شركة االحتاد الئتمان ال�شادرات على عقد وتنظيم ندوات وور�س 
عمل لتثقيف اأع�شاء غرفة التجارة وال�شناعة الوطنية الكينية حول فوائد 
حلول حماية التجارة لدعم اأعمال اال�شترياد والت�شدير بني دولة االإمارات 
الدول  خماطر  وتقرير  ال�شوق  عن  متعمقة  معلومات  �شتقدم  كما  وكينيا 
باأن�شطة  املرتبطة  وال�شيا�شية  التجارية  املخاطر  على  ال�شوء  لت�شليط 
�شتعمل غرفة  اآخ��ر  وم��ن جانب  االإم����ارات.  دول��ة  وال��ت��ج��ارة يف  اال�شتثمار 
العمل  ور���س  وت��روي��ج  ت�شهيل  على  الكينية  الوطنية  وال�شناعة  التجارة 
التدريبية والندوات التثقيفية لكافة االأع�شاء املعنني وت�شليط ال�شوء على 
خدمات ومنتجات االحتاد الئتمان ال�شادرات من خالل الن�شرة االإخبارية 
وامل���وق���ع االإل���ك���رتوين وامل��ج��ل��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��غ��رف��ة وك��ذل��ك ال��ربي��د املبا�شر 
ال�شادرات  الئتمان  االحت��اد  م�شاعدة  على  الغرفة  �شتعمل  كما  وال��ن��دوات. 
االإم��ارات��ي��ة يف  وال�����ش��ادرات  اال�شتثمارات  ح��ول  املعلومات  وت��ب��ادل  يف جمع 
كينيا ودعمها يف توفري من�شة حلماية وتعزيز م�شالح واأهداف ال�شركات 
االإماراتية يف كينيا. وخالل منتدى “اأ�شبوع دبي يف اأفريقيا – كينيا” الذي 
انطلق يف فرباير 2021 ذكر معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير 
دولة للتجارة اخلارجية واملكلف مبلف ا�شتقطاب اأف�شل املواهب والكفاءات 
حجم  اأن  ال�����ش��ادرات  الئتمان  االحت���اد  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ون��ائ��ب 
 9.9/ دوالر  مليار   2.7 بلغ  ق��د  وكينيا  االإم����ارات  ب��ني  التجاري  التبادل 
مليار درهم/ يف عام 2019 مقارنة ب�1.5 مليار دوالر /5.5 مليار درهم/ 
اإىل  االإماراتية يف كينيا ت�شل  اال�شتثمارات  اأن  اإىل  2015 م�شريا  يف عام 
الكينية  اال�شتثمارات  بينما تقدر  2.38 مليار دوالر /8.7 مليار درهم/ 
ب�63 مليون دوالر /231.4 مليون دره��م/. وق��ال ما�شيمو  االإم���ارات  يف 
على  ال�����ش��ادرات:  الئتمان  االحت��اد  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  فال�شيوين 
مدى العقود االأربعة املا�شية جمعت دولة االإمارات وكينيا عالقات جتارية 
متينة وال ميكن اأن ياأتي توقيع هذه االتفاقية يف وقت اأكرث مالءمة لكل 
من ال�شركات االإماراتية والكينية و�شتمكن مذكرة التفاهم هذه كينيا من 
اال�شتفادة من الدور املحوري لدولة االإم��ارات يف احلفاظ على اال�شتدامة 
والتمويل التجاري ل�شال�شل التوريد وحركات ال�شحن البحري واجلوي يف 

االأ�شواق العاملية.

امل�شرف املركزي ي�شدر نظام 
التعهيد للبنوك اجلديد

•• اأبوظبي-وام:

للبنوك  التعهيد  نظام  املركزي  املتحدة  العربية  االإم���ارات  م�شرف  اأ�شدر 
اجلديد، واملعايري امل�شاحبة له، وذلك �شمن جهوده املتوا�شلة الإدخال اأطر 
باأف�شل  االإم���ارات  دول��ة  يف  امل�شريف  القطاع  وحتمي  حتكم  قوية  تنظيمية 
�شكل ممكن. ويهدف النظام، الذي يدخل حّيز التنفيذ بعد �شهر من تاريخ 
املالئمة  ب����االإدارة  البنوك  قيام  �شمان  اإىل  الر�شمية،  اجل��ري��دة  يف  ن�شره 
االإلزامي  االإدراج  مطلب  ي�شمل  وه��ذا  املهام.  بع�س  تعهيد  عند  للمخاطر 
لل�شيا�شات واالإجراءات املعتمدة من جمل�س االإدارة لتعهيد الن�شاط، يف اأطر 
حوكمة البنوك. كما ي�شعى امل�شرف املركزي من خالل اإدخال هذا النظام 
اإىل التحقق من اأن منهجية البنوك يف اإدارة املخاطر الكامنة يف ترتيبات 
التعهيد تتما�شى مع املمار�شات االحرتازية الدولية الرائدة للم�شاهمة يف 

تعزيز اال�شتقرار املايل.

موانئ دبي العاملية – اإقليم الإمارات تعزز الروابط التجارية بني الإمارات وال�شني

•• دبي-الفجر: 

اإقليم   - العاملية  دب��ي  موانئ  ا�شتعر�شت 
ن الرائد للتجارة الذكية،  االإمارات، املُمِكّ
ال��ت��ج��ارة بني  م��ب��ادرات��ه��ا لتعزيز ح��رك��ة 
م�شاعيها  ���ش��م��ن  وال�������ش���ني  االإم���������ارات 
ل��ت��ط��وي��ر ���ش��راك��ت��ه��ا اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
ذلك  جاء  ال�شينية.  واالأعمال  ال�شركات 
تنظيمها  مت  اف��رتا���ش��ي��ة  ن�����دوة  خ����الل 
ال�شيني  االأعمال  جمل�س  مع  بال�شراكة 
التجارية  الفر�س  ملناق�شة  االإم���ارات،  يف 
ال�شرق  منطقة  يف  ال�شينية  لل�شركات 
مبادرة  �شمن  اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط 
احلزام والطريق. يف كلمته االفتتاحية، 
املدير  دم��ي��ث��ان،  ب��ن  ع��ب��داهلل  ا�شتعر�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وامل����دي����ر ال���ع���ام مل���وان���ئ دبي 
ال��ع��امل��ي��ة - اإق���ل���ي���م االإم���������ارات وج���اف���زا، 
للم�شدرين  جت���اري���ة  ك��ب��واب��ة  دب���ي  دور 
اإىل  الو�شول  من  لتمكينهم  ال�شينيني، 
م�شتهلك.  مليارات  اأرب��ع��ة  ت�شم  اأ���ش��واق 
�شيوي  ����ش���ع���ادة يل  اأو�����ش����ح  م���ن ج��ان��ب��ه 
ال�شني  جلمهورية  العام  القن�شل  هانغ، 
ال�شعبية يف دبي، الروؤى امل�شتقبلية حول 
البلدين،  بني  اال�شرتاتيجية  العالقات 
العام  االأم���ني  خ��ه،  ت��ن��اول جينوي  بينما 
ال�شينية،  اخل��ارج��ي��ة  التنمية  جلمعية 
االآفاق والتوقعات االقت�شادية والتجارية 
بني ال�شني ودولة االإمارات. وقد اأطلقت 
م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة ح��دي��ث��اً ع����دداً من 
مع  ال�شراكة  اأهمها  احليوية  امل�شروعات 

�شيتي”  كومودوتيز  “ت�شاينا  جمموعة 
بهدف تعزيز التبادل التجاري بني دولة 
�شوق  اإىل  باالإ�شافة  وال�شني؛  االإم���ارات 
ييوو، كجزء من املرحلة االأوىل من �شوق 
ق��ل��ب ج���اف���زا. و�شيمتد  ل��ل��ت��ج��ار يف  دب���ي 
تقارب  م�شاحة  على  للتجار  دب��ي  ���ش��وق 
األ����ف م��رت م��رب��ع، وي��غ��ط��ي �شوق   800
ييوو حوايل 200 األف مرت مربع. حيث 
�شيتيح هذا ال�شوق للتجار وال�شركات من 
جميع اأنحاء العامل القدرة على احل�شول 
لتقليل  اجلملة،  وخ�شومات  اأ�شعار  على 
التوريد،  �شل�شلة  م��ع  التعامل  تكاليف 
اال�شتفادة  عرب  الت�شليم،  اأوق��ات  وتقليل 
من اخلربات اللوج�شتية الوا�شعة ملوانئ 

دبي العاملية.

مركز اأعمال متطور 
ال�شركاء  اأك�����رب  ب���ني  م���ن  وب���اع���ت���ب���اره���ا 
بلغت قيمة  االإم��ارات،  التجاريني لدولة 
عام  ال�شني  م��ع  النفطية  غ��ري  ال��ت��ج��ارة 
يف  دوالر،  مليار   49 م��ن  اأك��رث   2019
امل��ائ��ة من  15 يف  واردات���ه���ا  بلغت  ح��ني 
التجارة  م���ن  ال���دول���ة  واردات  اإج���م���ايل 
دوالر.  مليار   33 بقيمة  النفطية،  غري 
اللوج�شتية  االأع���م���ال  م��رك��ز  وي�����ش��اه��م 
اإقليم   - ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  مل���وان���ئ  امل��ت��ك��ام��ل 

ال��ذي ي�شمل ميناء جبل علي  االإم���ارات، 
وج����اف����زا، ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف ت��ع��زي��ز هذه 
ال�شراكة التجارية بني االإمارات وال�شني، 
مبا يوفره من قدرات لوج�شتية متعددة 
االأمن����اط، ب���ًرا وب��ح��ًرا وج����ًوا. وق��د طور 
اإمكاناته عرب اأكرث من  ميناء جبل علي 
40 عاًما بكفاءة ا�شتثنائية، ليكون امليناء 
وبوابتها  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  االأول 
ل��الرت��ب��اط م��ع ط��رق ال��ت��ج��ارة الدولية. 
اأكرث  كما ت�شارك جافزا، التي يعمل بها 
من 8،000 �شركة، بن�شبة 24 يف املائة 
االأجنبي  اال�شتثمار  تدفق  اإج��م��ايل  م��ن 
امل��ب��ا���ش��ر ل��ل��دول��ة، وم���ا ي��ع��ادل 23.8 يف 
املائة من الناجت املحلي االإجمايل لدبي.

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 مل���وان���ئ دبي 
العاملية - اإقليم االإمارات وجافزا: “عرب 
ال�شنوات، تزايد حجم التجارة بني دولة 
ملا  م�شطرد،  ب�شكل  وال�����ش��ني  االإم�����ارات 
مت��ت��از ب��ه ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة م��ن قوة 
كبرية دفعت التعاون بني رجال االأعمال، 
اال�شرتاتيجية  ل�شراكتنا  اأ�شا�ًشا  و�شكلت 
يف مبادرة احلزام والطريق، التي �شتحقق 
امل��ائ��ة من  34 يف  اإىل  ي�شل  م��ا  ل��ل��ع��امل 
ياأتي ذلك متا�شًيا مع  االإجمايل.  ناجته 
الر�شيدة  التي ر�شمتها قيادتنا  االأهداف 

ك��م��ح��رك رئ��ي�����س للنمو االق��ت�����ش��ادي يف 
ب�شكل  حر�شنا  واأك����ده  االإم������ارات،  دول���ة 
ال�شينية  ال�شركات  ا�شتقطاب  على  دائم 
م��ن خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ع��رب ع���دد من 
اهتماًما  القت  التي  واملبادرات،  احلوافز 
ال�شينية الختيار  ال�شركات  متزايًدا من 
لال�شتثمار.  ك��وج��ه��ة  ع��ل��ي  وج��ب��ل  دب���ي 
وعرب ا�شرتاتيجيتنا ال�شناعية الوطنية 
على  ن�شعى  مليار”،   300 “م�شروع 
زيادة  اإىل  املقبلة  الع�شر  ال�شنوات  م��دى 
م�شاهمة قطاع الت�شنيع يف الناجت املحلي 
من 133 درهم اإىل 300 مليار درهم، 
لدبي،  اخلارجية  التجارة  حجم  وزي���ادة 
من 1.4 تريليون درهم اإىل 2 تريليون 

درهم، وفًقا لتوجيهات القيادة.« 

موقع ا�ضرتاتيجي وقدرات نوعية
االإمارات  لدولة  اجلغرايف  املوقع  ي�شكل 
جلذب  عاملني  الديناميكية  واأ�شواقها 
اهتمام قطاع االأعمال ال�شيني، وتكري�س 
م��ك��ان��ت��ه��ا ال�����ب�����ارزة يف م����ب����ادرة احل�����زام 
وال��ط��ري��ق، ال��ت��ي ���ش��رتب��ط ال�����ش��ني، بًرا 

وبحًرا، باأ�شواق اآ�شيا واأوروبا.
حول هذا اجلانب، اأو�شح �شعادة يل �شيوي 
ال�شني  جلمهورية  العام  القن�شل  هانغ، 
العام  “يوافق  بقوله:  دب��ي،  يف  ال�شعبية 

2021 الذكرى املئوية لتاأ�شي�س احلزب 
ال�شيوعي ال�شيني؛ حيث حققت ال�شني 
للق�شاء  ج��ه��وده��ا  يف  ك���ام���اًل  ان��ت�����ش��ارا 
ل��ت��دخ��ل م��رح��ل��ة جديدة  ال��ف��ق��ر،  ع��ل��ى 
دولة  لبناء  م�شريتها  االزده���ار عرب  من 
ا�شرتاكية حديثة، ت�شتلهم من فل�شفتها 
القائمة على االبتكار والتن�شيق وتطبيق 
اإىل  جنًبا  للبيئة،  ال�شديقة  املمار�شات 
جنب م��ع االن��ف��ت��اح وامل�����ش��ارك��ة، م��ا مّكن 
جديد  تنموي  من���وذج  ب��ن��اء  م��ن  ال�شني 
التجاري  التبادل  على  يقوم  ومت�شارع، 
اأ�شا�س  اأ�شواقها املحلية، باعتبارها  داخل 
اإىل  منها  منطلقة  منتجاتها،   تطوير 
ت��اأت��ي اأهمية  االأ����ش���واق ال��دول��ي��ة. وه��ن��ا 
ال���ع���الق���ة ال���ق���وي���ة ب���ني ال�����ش��ني ودول����ة 
االإمارات، والقائمة على االلتزام بامل�شورة 
امل�شالح  ل��ت��ط��وي��ر  وال��ت��ع��اون  امل��ت��ب��ادل��ة، 
اأه������داف مبادرة  ي��دع��م  امل�����ش��رتك��ة، مب���ا 
�شعوب  خ��دم��ة  يف  والطريق”  “احلزام 
م�شتقباًل  ويخلق  اأف�شل،  ب�شكل  العامل 

م�شرتًكا للب�شرية جمعاء.
يف  ال�شينية  ال�����ش��رك��ات  اأع���م���ال  وت��ت��ن��وع 
النفط  مثل  م��ت��ع��ددة؛  حيوية  ق��ط��اع��ات 
والبناء  وال�������ش���ل���ب  وامل�����ع�����ادن  وال�����غ�����از 
الكهربائية،  واملنتجات  واالإل��ك��رتون��ي��ات 
وال�شيارات،  واملعدات  االآالت  اإىل  اإ�شافة 
وغريها.  االإلكرتونية  التجارة  و�شركات 
قيمة  يف  ال��دول  اأعلى  من  ال�شني  وُتعد 
املرتبة  حتتل  كما  ج��اف��زا،  م��ع  جت��ارت��ه��ا 

الرابعة من ناحية حجم التجارة. 

•• دبي-وام:

اكد نخبة من اأبرز خرباء �شناعة 
ال����ط����اق����ة ع���ل���ى اأه����م����ي����ة امل���ب���اين 
ودورها  الذكية  وامل���دن  اخل�����ش��راء 
الكبري يف تقليل ا�شتهالك الطاقة 
اأ�شبوع  م���ن  االأول  ال���ي���وم  خ����الل 
ا�شتهالك  ق���ط���اع  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز 
ال�شرق  مل��ع��ر���س  ال��ط��اق��ة  واإدارة 
االأو�شط للطاقة الذي انعقد منذ 
اأم�س االأول وي�شتمر حتى 9 يونيو 

اجلاري.
�شارك يف اجلل�شة وجود نخبة من 
اأبرز خرباء املدن النظيفة والذكية 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ع��امل م��ث��ل بينوا 
ليبوت كبري م�شت�شاري ال�شيا�شة يف 
الفرن�شية النتقال  وزارة احلكومة 
اأول  مدير  �شالح  وعمرو  الطاقة 
اإعمار  �شركة  لدى  املرافق  ورئي�س 
�شامر  واأحمد  االقت�شادية  املدينة 
ملجل�س  املنتدب  الع�شو  الربمبايل 

اال�شتهالك  ق���ط���اع  اأ�����ش����ب����وع  اإن 
رب����ط  ن����ح����و  م�����وج�����ه  واالإدارة 
واحللول  ب��اخل��ربات  امل�شتخدمني 
الإدارة الطلب على الطاقة والذي 
اأ���ش��ب��ح اأك���رث اب��ت��ك��اًرا وك��ف��اءة على 
�شيناق�س  ح���ي���ث  م���ت���زاي���د  ن���ح���و 
جم��م��وع��ة م���ن اخل�����رباء ع�����دًدا ال 
املتعلقة  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  يح�شى 

مبنطقة  النظيفة  الطاقة  اأع��م��ال 
ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا.

وناق�شت اجلل�شة التي مت انعقادها 
اأم�����س احل���د م��ن اال���ش��ت��ه��الك من 
خ����الل امل���ب���اين اخل�������ش���راء وامل����دن 
املو�شوعات  وم��ن��اق�����ش��ة  ال���ذك���ي���ة 
ذلك  ال�شناعة مبا يف  ال�شاخنة يف 

اإدارة الطلب على الطاقة وانبعاثات 
الطاقة  م�شادر  وتطوير  الكربون 
والبنية  امل�����ب�����اين  يف  امل����ت����ج����ددة 
التحتية ودمج التخطيط امل�شتدام 
والتكنولوجيا الإن�شاء املدن الذكية. 
باأنه  اجلل�شة  خ��الل  ليبوت  ق��ال  و 
ميكن التغلب على التحديات التي 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ن��اق�����ش��ت اأن����دري����ا دي 
ملكتب  التنفيذي  املدير  غريغوريو 
كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة يف 
اإدارة  برنامج  اخليمة  راأ���س  بلدية 

الطاقة يف االإمارة.
مديرة  كونيت�شنا  كلوديا  ق��ال��ت  و 
للطاقة  االأو���ش��ط  ال�شرق  معر�س 

من  الطاقة  �شناعة  قطاع  تواجه 
خالل اعتماد �شل�شلة من املبادرات 
الكربون  واإزال���ة  بالف�شل  املتعلقة 
والالمركزية والرقمنة والتعطيل 
م���ن خ���الل االب��ت��ك��ار وال��رغ��ب��ة يف 
ال�شوء  م�����ش��ل��ط��ا  ال���ه���دف  حت��ق��ي��ق 
الالزمة  االأرب������ع  اخل���ط���وات  ع��ل��ى 

للو�شول اإىل االقت�شاد اخلايل من 
الكربون مبا يف ذلك كفاءة الطاقة 
ال�شفري  ال���ط���اق���ة  ����ش���ايف  وح�����ل 
ومن��������ط احل������ي������اة وال����ت����غ����ي����ريات 
مع  والتعليم  والتحفيز  ال�شلوكية 
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دور احل��ك��وم��ات يف 

هذه العملية.

باملباين الذكية واالأمتتة والبيانات 
االإ�شاءة  واأنظمة  الطاقة  وك��ف��اءة 
توجهاً  ه���ن���اك  الأن  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 
االأخ��رية نحو  ال�شنوات  يف  وا�شحاً 
ذكاًء  اأكرث  اإيكولوجية  اأنظمة  بناء 
ولهذا  ال���ط���اق���ة  الإدارة  واأن���ظ���م���ة 
نريد اأن نكون قادرين على توفري 
من�شة توفر روؤى غنية باملعلومات 

ومن�شة مثالية للمناق�شة.
الت�شغيل  ب�����دء  م���رك���ز  وي�����ش��ت��م��ر 
للطاقة الذي يتم اإدارته بال�شراكة 
فينت�شرز  ك��المي��ي��ت  ج���ري���ن  م���ع 
وب����رع����اي����ة ����ش���ن���اي���در اإل���ك���رتي���ك 
التوايل  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث  ل��الأ���ش��ب��وع 
لل�شركات  امل����رك����ز  ي����وف����ر  ح���ي���ث 
الطاقة  جمال  يف  العاملية  النا�شئة 
ابتكاراتها  لعر�س  مثالية  من�شة 
اأمام جلنة من امل�شتثمرين وخرباء 
عن  االإع���الن  �شيتم  كما  ال�شناعة 
االأ�شبوع االأخري من  الفائز خالل 

احلدث.

جل�شات معر�س ال�شرق الأو�شط للطاقة تناق�س احلد من ال�شتهالك من خالل املباين اخل�شراء واملدن الذكية
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املال والأعمال

غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون القت�شادي مع ا�شتونيا  •• عجمان - وام:

و���ش��ن��اع��ة عجمان  غ��رف��ة جت���ارة  بحثت 
تعزيز  و�شبل  االقت�شادي،  التعاون  اآفاق 
التجارة البينية مع جمهورية اإ�شتونيا .

جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شعادة املهند�س 
اإدارة  رئي�س جمل�س  املويجعي،  عبد اهلل 
ال��غ��رف��ة ، ���ش��ع��ادة ي���ان ري��ن��ه��ول��د، �شفري 
جمهورية اإ�شتونيا لدى الدولة ، بح�شور 
����ش���ع���ادة ����ش���امل ال�������ش���وي���دي م���دي���ر عام 
الغرفة، وم��روان حارب العرياين مدير 
ال��دول��ي��ة، و  ال��رتوي��ج وال��ع��الق��ات  اإدارة 
اإيجي ديفون، الرئي�شة التنفيذية املمثلة 

•• دبي -وام:

اأعلنت �شركة “ديزرت كنرتول” النا�شئة 
واملتخ�ش�شة   »in5« ح��ا���ش��ن��ة  ���ش��م��ن 
باأنها  ال��زراع��ي��ة  التكنولوجيا  ق��ط��اع  يف 
اأ�شبحت جاهزة الإطالق ابتكارها املكون 
“نانوكالي”  ي�شمى  طبيعي  مزيج  من 
ب�شكل جتاري حيث يهدف هذا االبتكار 
امل���ك���ون م���ن م�����واد ط��ب��ي��ع��ي��ة ف��ق��ط اإىل 
الت�شحر  م��ن  احل��د  جهود  يف  امل�شاهمة 
عاملياً وحتويل رمال ال�شحراء اإىل تربة 

�شاحلة للزراعة.
�شركة  اأح��دث  كنرتول”  “ديزرت  وتعد 
»in5« يف  االأعمال  تتخرج من حا�شنة 
 85 ح���وايل  جمع  يف  جناحها  بعد  دب��ي 
االكتتاب  ع��م��ل��ي��ة  دره����م خ���الل  م��ل��ي��ون 
متعددة  ال�����ت�����داول  م��ن�����ش��ة  يف  االأويل 
 Euronext Growth« االأطراف
اأو�شلو  ب��ور���ش��ة  ت�����ش��رف  ال��ت��ي   »Oslo

ال�شركة  افتتحت  وق���د  ت�شغيلها.  ع��ل��ى 
م��ك��ات��ب ل��ه��ا يف دب���ي واأب��وظ��ب��ي متهيداً 

للتو�شع اقليمياً.
ومن اجلدير بالذكر باأن االأر�س تخ�شر 
12 مليون هكتار من االأرا�شي اخل�شبة 
ف��ي��م��ا ت�شمح  ب�����ش��ب��ب ال��ت�����ش��ح��ر ���ش��ن��وي��اً 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ب��ت��ك��رة امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
تطوير “نانوكالي” للرتبة ال�شطحية 
ال�شحراء  ورم������ال  ال��رم��ل��ي��ة  وال���رتب���ة 
املغذية  وامل���ك���ون���ات  ب��امل��ي��اه  ب��االح��ت��ف��اظ 
تخ�شري  اإع��ادة  على  قدرتها  عن  ف�شاًل 
االأرا�����ش����ي ال��ق��اح��ل��ة واح��ت��ج��از ماليني 
االأطنان من ثاين اأك�شيد الكربون وخلق 
اآالف الوظائف امل�شتدامة وتعزيز االأمن 
ال��غ��ذائ��ي. وت���اأت���ي ه���ذه اجل��ه��ود يف ظل 
ارتفاع املخاوف من ندرة املياه اإىل اأعلى 
م�شتوى لها حيث ت�شري التقديرات اإىل 
اأن الزراعة واإنتاج الغذاء ي�شتهلكان اأكرث 
العذبة  املياه  جميع  من  باملائة   70 من 

اإيدالند  اأت���ل���ي  وق����ال  ع���امل���ي���اً.  امل���ت���وف���رة 
كنرتول  “ديزرت  ���ش��رك��ة  ع����ام  م���دي���ر 
االأعمال«  حا�شنة  اأن  االأو�شط”  ال�شرق 
كانت مبثابة خطوة ممتازة لبدء   »in5
واالإم����ارات.. دب��ي  يف  �شركتهم  ن�شاطات 
معرباً عن اإمتنانه للدعم امل�شتمر الذي 
عن  النمو..معرباً  مرحلة  خالل  تلقوه 
فخره باأنهم من ال�شركات التي تخرجت 

.»in5 »من حا�شنة
اأويل كري�شتيان �شيفري�شنت  بدوره قال 
“ديرزت  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
“نانوكالي”  م���زي���ج  اأن  كنرتول” 
االأمن  ا�شرتاتيجية  تعزيز  يف  �شي�شاهم 
الغذائي لدولة االإمارات ودول املنطقة. 
اخل�شراء  امل�����ش��اح��ات  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اإن 
يتطلب  ال����دول����ة  اأن����ح����اء  يف  وال���غ���اب���ات 
لكن  امل��ي��اه  م��ن  هائلة  كميات  ا�شتخدام 
اإذا حولنا 50 باملائة من هذه املياه اإىل 
النتائج  �شتكون  الغذاء،  واإنتاج  الزراعة 

مده�شة. كما اأن حتويل رمال ال�شحراء 
وق������ادرة  ل���ل���زراع���ة  ����ش���احل���ة  ت���رب���ة  اإىل 
التنوع  وت��ع��زي��ز  ال��ك��رب��ون  اح��ت��ج��از  على 
البيولوجي ي�شاعد على معاجلة م�شاكل 
الغذائي والعمل من  املياه واالأمن  ندرة 

اأجل املناخ يف الوقت نف�شه.
مدير  ال�شويدي  ماجد  ق��ال  جانبه  من 
اأن ثمة فر�س  عام مدينة دبي لالإعالم 
النا�شئة  وال�����ش��رك��ات  ل��الب��ت��ك��ار  ه��ائ��ل��ة 
م��ع��رب��اً ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب����اأن ت��ك��ون �شركة 
املبكرة  ال�شركات  �شمن  كنرتول  دي��زرت 
ب��رن��ام��ج ح�شانة  م���ن  ا���ش��ت��ف��ادت  ال��ت��ي 
االأع����م����ال وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل���راف���ق 
امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا امل��دي��ن��ة بهدف 
حت��وي��ل االأف��ك��ار يف امل��راح��ل امل��ب��ك��رة اإىل 
يتما�شى  وهذا  جتارياً.  ناجحة  م�شاريع 
تدرك  التي  الر�شيدة  قيادتنا  روؤي��ة  مع 
اأن االبتكار ي�شكل ركيزة التنمية ويدعم 

. خطة دبي احل�شرية 2040 

منطقة  يف  ا�شتونيا”  “انرتبرايز  ل���� 
اخلليج.  و ناق�س اللقاء اآليات اال�شتفادة 
التي  املتاحة  اال�شتثمارية  الفر�س  من 
املجاالت،  خمتلف  يف  الطرفان  يوفرها 
للم�شتثمرين  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  وت���ق���دمي 
وقطاع االأعمال يف كل من اإمارة عجمان 

وجمهورية ا�شتونيا.
 واأكد �شعادة املهند�س عبد اهلل املويجعي 
اأطر  ت��ر���ش��ي��خ  ب��ه��دف  ت��اأت��ي  ال���زي���ارة  اأن 
ال�شراكات  وت��ع��زي��ز  امل�����ش��رتك،  ال��ت��ع��اون 

يف امل��ج��االت ال���واع���دة وخ��ا���ش��ة قطاعي 
هذه  اأن  اإىل  منوهاً  وال�شياحة،  التجارة 
وحيوية  مهمة  من�شة  ت�شكل  ال��ل��ق��اءات 
والتعرف  وال��ت��ج��ارب،  اخل���ربات  لتبادل 
على الفر�س وحتديداً يف جمال توظيف 
الذي  االأم��ر  ال�شناعة،  يف  التكنولوجيا 

تتميز به جمهورية اإ�شتونيا.
تتمتع  اإ�شتونيا  جمهورية  اأن  واأو���ش��ح   
ب��ع��الق��ات وث��ي��ق��ة وم��ت��ن��ام��ي��ة م���ع دولة 
تنمية  ف����ر�����س  ي����ع����زز  م����ا  االإم��������������ارات، 

جماالت  لت�شمل  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ات 
اال�شتفادة  ل��ل��ط��رف��ني  مي��ك��ن  ج���دي���دة، 
م��ن��ه��ا ن���ح���و ت��ن��م��ي��ة وت���ط���وي���ر جمتمع 
وا�شتقطاب  ع��ج��م��ان،  ب���اإم���ارة  االأع���م���ال 
اال�شتثمارات االأجنبية املبا�شرة، وكذلك 
دعم امل�شتثمرين وتوفري بيئة ا�شتثمارية 

حمفزة لهم.
 واأك������د اجل���ان���ب���ان خ����الل ال���ل���ق���اء على 
“اإك�شبو  معر�س  من  اال�شتفادة  اأهمية 
التعاون  م�����ش��ت��وى  ل����زي����ادة   ”2020

اإىل  كنرتول”  “ديزرت  وان�������ش���م���ت 
 2018 ع�������ام  يف   »in5« ح���ا����ش���ن���ة 
وا���ش��ت��ف��ادت ب�����ش��رع��ة م��ن م��زاي��ا �شهولة 
العمل  وم�����ش��اح��ات  االأع����م����ال  ت��اأ���ش��ي�����س 
واملعدات  واملرافق  واالإبداعية  امل�شرتكة 
العالقات.  تعزيز  وف��ر���س  املتخ�ش�شة 
اأف�شل  ال�����ش��رك��ة ���ش��م��ن  اخ���ت���ريت  وق����د 
العربي  ال��ع��امل  يف  نا�شئة  �شركة   100
م��ن ق��ب��ل امل��ن��ت��دى االق��ت�����ش��ادي العاملي 
اإىل  اأح��دث ع�شو ين�شم  االآن  واأ�شبحت 

. »in5 »شبكة خريجي�
يذكر اأن حا�شنة االأعمال »in5« تاأ�ش�شت 
داعمة  من�شة  ل��ت��ك��ون   2013 ع���ام  يف 
النا�شئة.  وال�����ش��رك��ات  االأع���م���ال  ل�����رواد 
200 �شركة  اأكرث من  ويحت�شن املركز 
نا�شئة تن�شط يف برنامج ح�شانة االأعمال 
املركز  �شركات عديدة من  كما تخرجت 
والتنوع  النمو  م�شرية  االآن  تدعم  وهي 

االقت�شادي الإمارة دبي.

زيارات  اأج��ن��دة  بحث  مت  كما  امل�����ش��رتك، 
الوفود امل�شاركة يف احلدث والقادمة من 
ا�شتونيا، و�شرورة عقد لقاءات م�شرتكة 
بينها وبني امل�شتثمرين والتجار يف اإمارة 
اأب����رز الفر�س  ع��ج��م��ان ل��الط��الع ع��ل��ى 
البيانات  تبادل  اأهمية  مع  اال�شتثمارية، 

لر�شدها بال�شكل االأف�شل.
 و �شلط اللقاء ال�شوء على اأبرز جماالت 
والتي  وا�شتونيا،  االإم����ارة  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
تركزت يف قطاعات: التعليم ب�شكل عام، 
والتعليم العايل، ف�شاًل عن اإمكانية فتح 
قنوات بني اجلامعات وموؤ�ش�شات القطاع 

ال�شحي على وجه اخل�شو�س.

م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي  يقدم خدمة امل�شادقة البيومرتية 
يف تعامالت التجارة الإلكرتونية بالتعاون مع فيزا 

 •• اأبوظبي-الفجر: 

االإ�شالمية  املالية  اخلدمات  جمموعة  االإ�شالمي،  اأبوظبي  م�شرف  اأب��رم 
الرائدة عاملياً يف تقنيات الدفع الرقمي،  الرائدة، �شراكة مع �شركة “فيزا”، 
لتقدمي ميزة امل�شادقة البيومرتية يف تعامالت التجارة االإلكرتونية للمرة 
االأوىل يف دولة االإمارات العربية املتحدة. وتعزز هذه امليزة خدمة م�شادقة 

امل�شتهلك من “فيزا” لالرتقاء بتجربة العمالء وتعزيز اأمن البيانات.
بتجربة  االرت���ق���اء  اإىل  “فيزا”  م��ن  امل�شتهلك  م�����ش��ادق��ة  خ��دم��ة  وت��ه��دف 
امل�شتخدمني، ف�شاًل عن التقليل من خماطر االأمن واالحتيال عن طريق 
 ،»OTP« ا�شتبدال طرق التحقق التقليدية، مثل كلمة املرور ملرة واحدة
بامل�شادقة البيومرتية عرب ب�شمات االأ�شابع وب�شمة الوجه. وعند تفعيل 
التحقق  من  االإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف  عمالء  �شيتمكن  اخلدمة،  ه��ذه 
من امل�شرتيات االإلكرتونية من خالل الب�شمة البيومرتية املتعرف عليها 
على تطبيق الهاتف للم�شرف عو�شاً عن اإجراءات التحقق التقليدية مثل 
اإر�شال كلمة املرور ملرة واحدة عرب ر�شالة ن�شية اأو على الربيد االلكرتوين. 
وعلى عك�س خطوات تعريف امل�شتخدم التقليدية، تعزز عملية التحقق من 
الب�شمة البيومرتية من �شعوبة ا�شتخدام املت�شللني بيانات امل�شتهلك التي 
مت احل�شول عليها ب�شكل غري قانوين، متيحة للم�شتخدمني جتربة اأ�شرع 

واأكرث اأماناً يف كل االأوقات حتى عند ال�شفر.
اخلدمات  لقطاع  العاملي  الرئي�س  كينج،  فيليب  ق��ال  املنا�شبة،  ه��ذه  ويف 
اأمن  اأهمية  “ازدادت  االإ�شالمي:  اأبوظبي  م�شرف  يف  ل��الأف��راد  امل�شرفية 
اأكرث بعد تف�شي الوباء. وتواجه مواقع  االإنرتنت واحلماية من االحتيال 
عمليات  من  املعامالت،  اأم��ن  م�شكالت  من  العديد  االإلكرتونية  التجارة 
االحتيال عرب االإنرتنت اإىل �شرقة املعلومات اخلا�شة وغريها. وعلى عك�س 
البايومرتي  الهوية  حتديد  نظام  ي�شتخدم  التقليدية،  امل�شادقة  عمليات 
اأمن  ب�شمة الوجهة واالأ�شابع للو�شول اإىل احل�شاب، االأمر الذي ي�شمن 
معلومات امل�شتهلكني. ون�شعى من خالل �شراكتنا مع ’فيزا‘ اإىل موا�شلة 
جتربة  لتح�شني  ال��رق��م��ي��ة  احل��ل��ول  ا���ش��ت��خ��دام  يف  املتمثل  نهجنا  ت��ط��وي��ر 
دولة  فيزا يف  �شركة  ع��ام  خ��ان، مدير  �شهباز  ق��ال  وم��ن جانبه،  عمالئنا«. 
االإمارات: “متّثل خدمة م�شادقة بيانات امل�شتهلك التي نقدمها خري دليل 
على القيمة الكبرية التي تقدمها �شبكة ’فيزا‘ الذكية للعمالء، �شواء على 
م�شتوى البنوك اأو التجار. والأن هذه امليزة حتث العمالء فقط على التحقق 
من تعامالت التجارة االإلكرتونية االأكرث عر�شة لالحتيال، �شيكون لدى 
معظم امل�شتهلكني عملية م�شادقة مب�شطة. ميتلك امل�شتهلكون يف االإمارات 
االإنرتنت،  املعامالت عرب  املزيد من  وا�شعة، ومع  املتحدة معرفة  العربية 
يوفر حل الب�شمة البيومرتية مل�شرف اأبوظبي االإ�شالمي جتربة دفع اآمنة 
ومثالية عرب االإنرتنت. ي�شعدنا اأن نرى م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي كاأول 
البيومرتية  امل�شادقة  يطلق خدمة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  م�شرف يف 

لتعامالت التجارة االإلكرتونية«.

لتوفري حلول متويلية و�ضمان القرو�س لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة

�شراكة بني م�شرف الإمارات للتنمية وبنك راأ�س اخليمة الوطني 
منتجات  تقدمي  اىل  باالإ�شافة  النوعية 
وح���ل���ول مت��وي��ل��ي��ة ���ش��ام��ل��ة ل��ت��ع��زي��ز بيئة 
العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  يف  االأع����م����ال 

املتحدة.
اأحمد  ق��ال  ال�شراكة،  ه��ذه  على  وتعليقاً 
م�شرف  يف  “ن�شعى  ال��ن��ق��ب��ي:  حم��م��د 
ال�شركات  دع���م  اإىل  للتنمية  االإم�������ارات 
بحلول  وت����زوي����ده����م  االأع�����م�����ال  ورواد 
مت��وي��ل��ي��ة م��ب��ت��ك��رة، االأم������ر ال�����ذي يعزز 
م�شتدامة  تنمية  لتحقيق  الدولة  جهود 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  قطاع  يف 
والذي  ي�شاهم يف دعم االقت�شاد الوطني. 
و�شت�شاعد اتفاقيتنا مع بنك راأ�س اخليمة 
ال��وط��ن��ي ع��ل��ى ت��وف��ري ال��ت��م��وي��ل امل�شريف 
لتاأ�شي�س  واملتو�شطة  ال�شغرية  لل�شركات 

•• اأبوظبي-الفجر:  

اأعلن م�شرف االإمارات للتنمية عن توقيع 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع ب��ن��ك راأ������س اخليمة 
الوطني )راك بنك( حول برنامج �شمان 
للم�شاريع  امل�شرتك  واالإقرا�س  القرو�س 

ال�شغرية واملتو�شطة يف االإمارات.
ووفقاً لالتفاقية، يقدم بنك راأ�س اخليمة 
ماليني   10 اإىل  ي�شل  متوياًل  الوطني 
درهم لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة، على 
اأن تكون %50 من قيمة الت�شهيالت اإما 
ب�شمانة اأو اإقرا�س م�شرتك من م�شرف 

االإمارات للتنمية. 
دع���م  اإىل  ك����ذل����ك  ال����ربن����ام����ج  وي����ه����دف 
باحل�شول  ال��راغ��ب��ني  ال���دول���ة  م��واط��ن��ي 

النا�شئة  �شركاتهم  لتاأ�شي�س   على متويل 
ت�شهيالت  تقدمي  عرب  اأعمالها  وتطوير 
بحيث  دره��م،  مليون  اإىل  ت�شل  متويلية 
اإما ب�شمانة  املبلغ  %60 من هذا  يكون 
اأو اإقرا�س م�شرتك من م�شرف االإمارات 

للتنمية.
وّقع مذكرة التفاهم كل من اأحمد حممد 
مل�شرف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ن��ق��ب��ي، 
االإم���������ارات ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، وب���ي���رت اإجن���الن���د، 
اخليمة  راأ����س  لبنك  التنفيذي  الرئي�س 

الوطني. 
وتندرج االتفاقية يف اإطار جهود م�شرف 
التنويع  خطط  لدعم  للتنمية  االإم���ارات 
اإطالق  خالل  الدولة،من  يف  االإقت�شادي 
ال��رائ��دة واملبادرات  امل�����ش��اري��ع  ح��زم��ة م��ن 

الدولة،  يف  التجاري  ون�شاطهم  اأعمالهم 
مم���ا ي��دع��م من���و اأع��م��ال��ه��ا وي���ع���زز دوره���ا 

للم�شاهمة يف  بناء اقت�شاد قوي«.  
“تتما�شى  اإجن���الن���د:  ب��ي��رت  ق���ال  ب����دوره، 
هذه االتفاقية مع التزام البنك بتح�شني 
ال�شغرية  ال�������ش���رك���ات  وج�������ود  وت���ع���زي���ز 
ال��دول��ة من خ��الل تقدمي  واملتو�شطة يف 
م�شرفية  وح���ل���ول  اأف�������ش���ل  م����ايل  دع����م 
ميثل  كما  احتياجاتهم.  تنا�شب  مالئمة 
تطوير االقت�شاد الوطني اأولوية ق�شوى 
يف بنك راأ�س اخليمة الوطني، وجت�شد هذه 
القطاعات  ال�شراكة ذلك من خالل دعم 
الت�شنيع،  م��ث��ل  ال���دول���ة  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
الرعاية ال�شحية، البنية التحتية، االأمن 
ال��غ��ذائ��ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة. كل 

اأو�شع  عمالء  ق��اع��دة  ا�شتهداف  م��ع  ذل��ك 
واملقيمني  للمواطنني  ت�شهيالت  وتقدمي 
على  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف 
التفاهم  م��ذك��رة  وتتما�شى  ����ش���واء.«  ح��د 
م����ع ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م�������ش���رف االإم��������ارات 
للتنمية التي اأطلقها موؤخراً، حيث يقدم 
االقرا�س املبا�شر وغري املبا�شر للم�شاريع 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة )مت���وي���ل طويل 
وامل�شتحقات(،  امل�شاريع  ومت��وي��ل  االأج���ل 
وي�شّكل ذراع ا�شتثماري لل�شركات النا�شئة 
وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة باالإ�شافة 
لرواد  اال�شت�شارية  االأع��م��ال  خدمات  اإىل 
وال�شركات  النا�شئة  وال�شركات  االأع��م��ال 
واأبحاث  واالإر����ش���اد  )ال��ت��دري��ب  ال�شغرية 

ال�شوق(.

»ديزرت كنرتول« تنطلق من دبي للم�شاهمة يف احلد من الت�شحر عامليا

•• ال�شارقة-وام:

ال�  ن�شختها  يف  ال��ع��امل��ي��ة  تيك”  “�شيب  ج��وائ��ز  ك��رم��ت 
االأكادميية  االأول  اأم�����س  دب��ي  يف  تنظيمها  مت  التي   14
فرع  ال��ب��ح��ري  وال��ن��ق��ل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
اإ�شماعيل  ال��دك��ت��ور  ال��ت��ك��رمي  ج��ائ��زة  ت�شلم   . ال�����ش��ارق��ة 
العربية  االأك��ادمي��ي��ة  رئي�س  ف��رج،  اإ�شماعيل  عبدالغفار 
عدد  بح�شور  ال��ب��ح��ري  وال��ن��ق��ل  والتكنولوجيا  للعلوم 
تيك”  “�شيب  ج��وائ��ز  وتعد  االأك��ادمي��ي��ة.  م�شوؤويل  م��ن 

البحرية العاملية من اجلوائز املرموقة يف قطاعات النقل 
البحري والنفط والغاز و�شهدت الن�شخة ال� 14 م�شاركة 
عدد من اأبرز ال�شركات العاملة يف القطاع البحري التي 
االإمارات  دولة  القطاع يف  اإ�شهامات متميزة يف منو  لها 

ومنطقة ال�شرق االأو�شط ب�شكل عام. 
وتلعب االأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
التعليم  تعزيز  يف  اأ�شا�شياً  دوراً  ال�شارقة  ف��رع  البحري 
والعامل  االأو�شط  ال�شرق  البحري يف منطقة  والتدريب 
من خالل الفر�س االأكادميية الفريدة التي توفرها يف 

�شوء ر�شالتها الإعداد وتاأهيل القدرات والكفاءات ال�شابة 
يف دولة االإمارات حيث ترفد ال�شوق االإماراتي بالكفاءات 
الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  ان�شجاماً  املتميزة  الوطنية 
الدولة كمركز بحري  تعزيز مكانة  االإم��ارات يف  لدولة 
رائد على م�شتوى العامل. وقال الدكتور اإ�شماعيل فرج 
العربية  ال���دول  جامعة  موؤ�ش�شات  اإح���دى  باعتبارنا   :
تطوير  على  تعمل  التي  ال�شراكات  ببناء  مكلفون  نحن 
اإىل  اإ�شافة  كافة  العربية  للدول  االقت�شادية  القدرات 
البحري  التعليم  جم���ال  يف  ج��دي��دة  اب��ت��ك��ارات  ت��ط��وي��ر 

االإمارات  دول��ة  م��ع  عالقتنا  وتت�شم  القادمة  لالأجيال 
غري  ودع��م��اً  اه��ت��م��ام��اً  مل�شنا  اإذ  ا�شثنائية  بخ�شو�شية 
حمدود من القيادة الر�شيدة واأ�شحاب القرار يف الدولة 
تعزيز  بهدف  ال�شارقة  يف  االأكادميية  فرع  تاأ�شي�س  منذ 
واملنطقة  االإم��ارات  دولة  البحري يف  والتدريب  التعليم 
ب�شكل عام ..م�شريا اإىل التزام االأكادميية العربية للعلوم 
والتكنولوجيا والنقل البحري فرع ال�شارقة بر�شالتها يف 
اأعلى املعايري العاملية ل�شمان  توفري تعليم متميز وفق 

منو هذا القطاع املزدهر يف دولة االإمارات.

جوائز »�شيب تيك« العاملية تكرم اأكادميية النقل البحري يف ال�شارقة

Date 9/ 6/ 2021  Issue No : 13261
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 8843/2021 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Folha Kamashivig - Nationality Belarus - with an address at Emirate of  Dubai, Al Barsha 
2, near Barsha Mall, Villa No 305, Mobile No: 056155342 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 26981.86
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
26981.86, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

62363 Dubai O B M W 1316 Red 2012

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

Date 9/ 6/ 2021  Issue No : 13261
Public Notice 

No (4978/2021)
Doc No : 29585/1/2021
Notifying Party : Amex (Middle East) B.S.C (c) - UAE (formerly American Express) 
Notified Party : Jabir Ali Jafri Muhammad Razzaq Jafri, Pakistani
Subject
1. The Notified Party withdrew from his account with Standard Chartered Bank 
for the Notifying Party Cheque No 832225 for AED 22,000 (only Twenty Two 
Thousand Dirham) payable on 19/03/2009.
2. The aforesaid cheque was bounced without cashing when it was presented 
to the Bank due to closed account. Accordingly, The Notifying Party serves 
this notice to the Notified Party to instruct it to pay the  said cheque amount in 
the sum of 22,000 (Twenty Two Thousand Arab Emirates Dirhams) within five 
working days from the receipt date hereof subject to taking all legal procedures 
to claim for payment of the debt, relevant interests, judicial fees and expenses.

Respectfully,
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 246/2020/20 جتاري كلي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )1.581.080.49( درهم والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 
طالب االإعالن :  بنك ابوظبي التجاري  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- اماىل ناواجوماواج ب�شفتها كفيل �شامن للمديونية 2- ماك الدولية دي بليو �شى 
كفيل  ب�شفته  ذ.م.م  البال�شتيكية  ل��الدوات  احلمد  م�شنع   -3 للمديونية  �شامن  كفيل  ب�شفتها  ����س.ذ.م.م 
-  �شفتهم  للمديونية  ب�شفتها كفيل �شامن  ذ.م.م  البال�شتيكية  لل�شناعات  املبتكرة  للمديونية 4-  �شامن 

بالق�شية : مدعي عليهم  - جمهويل حمل االإقامة 
املحكمة  حكمت   2021/3/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : االإع���الن  مو�شوع 
ح�شوريا يف مواجهة املدعي عليهما االوىل والثاين ومبثابة احل�شوري يف حق املدعي عليهم الثالثة والرابعة 
املدعي مبلغ  للبنك  ي��وؤدوا  بان  بينهم  فيما  بالت�شامن  املدعي عليهم  ال��زام  وال�شابعة  وال�شاد�شة  واخلام�شة 
الق�شائية  املطالبة  لتاريخ  التايل  اليوم  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )1.581.080.49( وق��دره 
احلا�شل يف 2020/2/17 وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة   
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5066(

املنذر / اأمل على عبد اهلل  )�شورية اجلن�شية ( 
وعنوانها وحملها  املختار )اإمارة ال�شارقة - كورني�س البحرية - بناية البطحاء - الدور العا�شر مكتب 1006 - 

هاتف : 0543190891 /065740840 بتعدد وكاالت للمحامية / حنان  �شامل
�ش��������د 

املنذر اليه : مالك �شركة ال�شبع لتجارة املعدات الفندقية وميثلها / مالكها رامي �شبع �شمعان )�شوريا اجلن�شية( 
1 �شارع االمام ال�شافعي -  يحمل رقم هوية )784197194608531( وعنوانه / اإمارة عجمان - احلمدية 

مبني رقم 3 /85 هاتف : 05069846840 - )ح�شب ما ورد يف التحري بتاريخ )2021/5/24(
املو�شوع / يكلف املنذر - املنذر اإلية ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )31033( درهم  والفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ ال�شيكات اأرقام االتي االأول رقم 100241 بتاريخ 2018/6/20 وال�شيك رقم )100332( بتاريخ 
وال�شيك الثالث رقم )100331( بتاريخ 2018/9/28  م�شحوبني على )نور بنك( خالل   2018/11/10
التي  القانونية  املنذر التخاذ كافة االجراءات  �شي�شطر  ن�شر هذا االنذار واال  تاريخ  اأيام من  اأق�شاها خم�شة  مده 
حتفظ له حقه وا�شت�شدار اأمر االداء واملطالبة بالتعوي�س املنا�شب عن اي عطل او �شرر تعر�س له املنذر مع حتميل 

املنذر الية بكافة الر�شوم وامل�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/5076(

املخطرة : م�شنع مينوتي دراي مك�س ذ م م
بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي

املخطر اإليها : فيربك�س للمقاوالت ذ.م .م
)جمهول حمل االقامة(

 250،783،33 قدرها  البالغ  بذمتكم  املرت�شدة  املديونية  �شداد  ب�شرعة  ننذركم  فاإننا 
درهم )مائتان وخم�شون األف و�شبعمائة ثالثة وثمانون درهماً وثالثة وثالثون فل�شا( يف 
موعد اأق�شاه خم�شة اأيام تبداأ من تاريخ علمكم بهذا االإنذار ويف حال انتهاء املهلة وعدم 
اأداء �شدكم الإلزامكم ب�شداد  ال�شداد خاللها ، فاإن املنذرة �شت�شطر اإىل رفع عري�شة اأمر 
وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  الفائدة  مع  املرت�شدة  املديونية 

ال�شداد التام ، ف�شاًل عن الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/5073(

املخطرة : �شركة دبي بال�شرت دراى مك�س ذ م م - اجلن�شية االإمارات
بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي

املخطر اإليها االوىل : موؤ�ش�شة العابر للمقاوالت - اجلن�شية االإمارات
املخطر اليه الثاين : عابد عرفان هدى - اجلن�شية الهند ب�شفته املوقع على ال�شيك �شند االإنذار من 

ح�شاب موؤ�ش�شة العابر للمقاوالت - )جمهول حمل االقامة(
درهم   126،601.00 قدرها  والبالغ  بذمتكما  املرت�شدة  املديونية  �شداد  ب�شرعة  ننذركما  فاإننا 
)مائة و�شتة وع�شرون األف و�شتمائة وواحد درهم( يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من تاريخ ن�شر هذا 
االإنذار، ويف حال طواف املهلة وعدم ال�شداد خاللها. فاإن املنذرة �شت�شطر اإىل رفع عري�شة اأمراأداء 
12% من  اقع  بو  القانونية  الفائدة  مع  اإعاله  اإليه  امل�شار  باملبلغ  الإلزامكما مت�شامنني  �شدكما 

تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد ف�شاًل عن الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/5084(

املخطرة : م�شنع مينوتي دراي مك�س ذ م م
بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي

املخطر اإليها االوىل : الكيتوب ملقاوالت البناء ) �س.ذ.م.م(
عن  ومديروامل�شئول  ممثل  اجلن�شية  اردين  خواجة  ح�شن  ح�شنى  كمال   : الثاين  اليه  املخطر 

اعمالها واملخول بالتوقيع عنها - )جمهول حمل االقامة(
درهم   420،000 قدرها  البالغ  بذمتكم  املرت�شدة  املديونية  �شداد  ب�شرعة  ننذركم  فاإننا 
)اربعمائة وع�شرون الف درهم( يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام تبداأ من تاريخ ن�شر هذا االإنذارويف 
حال انتهاء املهلة وعدم ال�شداد خاللها ، فاإن املنذرة �شت�شطر اإىل رفع عري�شة اأمر اأداء �شدكم 
الإلزامكم ب�شداد املديونية املرت�شدة مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى ال�شداد التام ، ف�شاًل عن الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة . 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/5082(

املخطرة : فا�شت لتاأجري ال�شيارات �س .ذ.م.م.
بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي

املخطر اإليها االوىل : �شركة امل�شرتى لاللكرتونيات ذ م م
املخطر اليه الثاين : ا�شواتى �شاجان جورج - اجلن�شية الهند رقم اجلواز Z2029525 ب�شفته 

املوقع على ال�شيكات من ح�شاب املنذر اإليها االأوىل - )جمهول حمل االقامة(
درهم   47،568 قدرها  البالغ  بذمتك  املرت�شدة  املديونية  �شداد  ب�شرعة  تنذرك  املنذرة  فاإن 
)�شبعة واأربعون وخم�شمائة ثمانية و�شتون درهم( يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من تاريخ ن�شر هذا 
االإنذارويف حال اإنتهاء املدة وعدم ال�شداد ، فاإن املنذرة �شت�شطر اىل رفع عري�شة اأمزاداء �شدكما 
الإلزامكما مت�شامنني ب�شداد املبلغ �شند االإنذارمع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع 

الدعوى وحتي متام ال�شداد ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف ومقابل  اأتعاب املحاماه ..
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/5085(

املخطرة : م�شنع مينوتي دراي مك�س ذ م م
بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي

املخطر اإليها : اجلزيرة العاملية ملقاوالت البناء ذ.م .م
)جمهول حمل االقامة(

فاإننا ننذركم ب�شرعة �شداد املديونية املرت�شدة بذمتكم البالغ قدرها 199،439،58 درهم 
)مائة ت�شعة وت�شعون الف واأربعمائة ت�شعة وثالثون درهما وثمانية وخم�شون فل�شاً( يف موعد 
اأق�شاه خم�شة اأيام تبداأ من تاريخ ن�شر هذا االإنذارويف حال انتهاء املهلة وعدم ال�شداد خاللها، 
فاإن املنذرة �شت�شطر اإىل رفع عري�شة اأمر اأداء �شدكم الإلزامكم ب�شداد املديونية املرت�شدة مع 
عن   ف�شال   ، التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  الفائدة القانونية بو اقع 12% من 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/5080(

املخطرة : رويال الدولية لالإن�شاءات �س ذ م م - اجلن�شية االإمارات.
بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي

املخطر اإليها االوىل: م�شنع �شاحل االمارات لالملونيوم ذم م
املخطر اليه الثاين : ر�شيد اأحمد حممد على - باك�شتاين اجلن�شية ب�شفته املوقع على ال�شيك من 

ح�شاب املنذر  اإليها االأوىل - )جمهول حمل االقامة(
فاإن املنذرة تنذركما ب�شرعة �شداد املديونية املرت�شدة بذمتكما البالغ قدرها 198،000 درهم يف 
موعد اق�شاه خم�شة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإنذار ويف حال طواف املهلة وعدم ال�شداد خاللها 
املديونية  ب�شداد  مت�شامنني  الإلزامكما  �شدك  اداء  اأمر  عري�شة  رفع  اإىل  �شت�شطر  املنذرة  فاإن 
املرت�شدة بذمتكما امل�شار اإليها اأعاله مع الفائدة القانونية بو اقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى متام ال�شداد ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/5083(
املخطرة : م�شنع فالكون لل�شقاالت ذ.م .م - اجلن�شية االإمارات

بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي
املخطر اإليها االوىل: دار االأدهم لالأن�شاءات )�س.ذ.م.م( - اجلن�شية االإمارات

املخطر اليه الثاين : حممد ح�شن حامد مو�شى - م�شرى اجلن�شية ب�شفته املوقع علي ال�شيكات 
من دار االأدهم  لالإن�شاءات )�س.ذ.م.م( - )جمهول حمل االقامة(

فاإننا ننذركما ب�شرعة �شداد قيمة املديونية البالغ قدرها 60،000 درهم )�شتون األف درهم( 
يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإنذار ، ويف حال اإنتهاء املهلة دون �شداد فاإننا 
املرت�شدة  املديونية  ب�شداد  مت�شامنني  الإلزامكما  �شدكم  اأمراأداء  رفع  اإىل  اأ�شفني  �شن�شطر 
بذمتكما مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اإ�شتحقاق كل �شيك وحتى متام ال�شداد 

ف�شاًل عن الر�شوم وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/5078(

املخطرة : �شركة حممد يا�شني للتجارة - ذم م.
بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي

املخطر اإلها االوىل: تاال لرتميم اخلر�شانه واملقاوالت �س ذ م م
املخطر اليه الثاين : عبدالرحمن �شليمان النهابى - �شوري اجلن�شية ب�شفته املوقع على ال�شيكات من ح�شاب 

املطلوب �شدها االأوىل - )جمهول حمل االقامة(
124،086.56 درهم )مائة  البالغ قدرها  املنذرة تنذرك ب�شرعة �شداد املديونية املرت�شدة بذمتك  فاإن 
اأيام من تاريخ  اأق�شاه خم�شة  األف و�شتة وثمانون درهم و�شتة وخم�شون فل�شاً( يف موعد  واأربعة وع�شرون 
ن�شر هذا االإنذار ويف حال اإنتهاء املدة وعدم ال�شداد ، فاإن املنذرة �شت�شطر اىل رفع عري�شة اأمر اأداء �شدكما 
الإلزامكما مت�شامنني ب�شداد املبلغ �شند االإنذار مع الفائدة القانونية بو اقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 

وحتي متام ال�شداد ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/5075(

املخطرة : ابيك�س جلف للتجارة ) �س.ذ.م .م(
بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي

املخطر اإليها االوىل : الكيتوب ملقاوالت البناء )�س.ذ.م.م(
املخطر اليه الثاين : كمال ح�شنى ح�شن خواجة ، اردين اجلن�شية ممثل ومدير وامل�شئول عن 

اعمالها  واملخول بالتوقيع عنها  - )جمهول حمل االقامة(
فاإن املخطرة تخطر املخطر اإليهما وتكلفهما بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتها 
51،504،5 درهم )واحد وخم�شون الفا و�شبعمائة وخم�شة و�شتون درهم(، والثابت  والبالغ  
مو�شوع  وال�شيكات  املوقعة  والفواتري  ال�شراء  اأمر  مبوجب  الثابتة  التجارية  العالقة  مبوجب 
االإخطار، وذلك خالل مدة اأق�شاها �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإخطار العديل واإال �شوف 

ن�شطر اأ�شفني اإىل ا�شت�شدار اأمراأداء ب�شداد املبلغ املذكور ل�شالح املخطرة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5087(

م�شرف االمارات االإ�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(
�شد 

املنذر اإليه / اأحمد علي حممد د�شوقي )م�شري اجلن�شية( - جواز �شفر رقم )1342146(
املو�ش�وع / اإنذار عديل بت�شحيح االإخالل بذمة املنذر اإليهما ل�شالح املنذر وفقاً لن�س القانون 

االحتادي رقم )8( ل�شنة 2018 يف �شاأن التاأجري التمويلي
اإن املنذر مبوجب هذا االإنذار يخطركم ب�شرورة ت�شحيح االإخالل املرتكب من قبلكم والتزامكم 
األفاً  وخم�شون  �شبعة  درهم  وقدره )57،514،45  مبلغ  ذمتكم  املرت�شدة يف  االأق�شاط  ب�شداد  
وخم�شمائة واأربعة ع�شر درهماً وخم�شة واأربعون فل�شاً ( يف مدة اأق�شاها )60( يوماً من تاريخ هذا 
االإنذار؛ واإال فاإننا �شن�شطر اإىل ف�شخ االتفاقية و�شنلجاأ اإىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية التي 
ت�شمن حقنا مع حتميلكم كافة الر�شوم والنفقات والتعوي�س اأياً كان نظراً لالأ�شرار التي حلقت 

بنا من ف�شخ االتفاقية واالخالل بها من طرفكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5068(

املنذر / اأمل على عبد اهلل  )�شورية اجلن�شية ( 
وعنوانها وحملها  املختار )اإمارة ال�شارقة - كورني�س البحرية - بناية البطحاء - الدور العا�شر مكتب 1006 - هاتف 

: 0543190891 /065740840 بتعدد وكاالت للمحامية / حنان  �شامل
�ش��������د 

املنذر اليه : �شركة رادار العاملية للتجارة العامة �س .ذ.م.م .وميثلها مديرها / وليد عادل اأحمد م�شطفي املغربي )م�شري 
اجلن�شية يحمل رقم هوية )784197836816401( وعنوانه/ معر�س رقم 1 ملك زمزم �شالح م�شبح - اإمارة 
 دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد ا�شتدامة هاتف : 0503429000 )ح�شب ما ورد يف التحري بتاريخ )2021/5/19(
املو�شوع / يكلف املنذر - املنذر اإلية ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )90،556،20( درهم والفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ ال�شيكات اأرقامهم االتي االأول رقم )000253( بتاريخ 2020/4/24 وال�شيك رقم )000183( بتاريخ 
ال�شارقة  )م�شرف  علي  م�شحوبني   2020/10/27 بتاريخ   )000281( رقم  الثالث  وال�شيك   2020/3/24
االجراءات  كافة  املنذر التخاذ  �شي�شطر  واال  االنذار  ن�شر هذا  تاريخ  اأيام من  اأق�شاها خم�شة  االإ�شالمي( خالل مده 
القانونية التي حتفظ له حقه وا�شت�شدار اأمر االداء واملطالبة بالتعوي�س املنا�شب عن اي عطل او �شرر تعر�س له املنذر 

مع حتميل املنذر الية بكافة الر�شوم وامل�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5086(

م�شرف االمارات االإ�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(
�ش�����������د

)A02499709( جواز �شفر رقم - )املنذر اإليه / اأحمد كمال ماأمون حممد �شقر )م�شري اجلن�شية
املو�شوع / تكليف بالوفاء ب�شداد مبلغ وقدره )664،051.59 درهم فقط �شتمائة واأربعة و�شتون األفاً وواحد 

وخم�شون درهماً وت�شعة وخم�شون فل�شاً ( )املديونية( حتي تاريخ 10/04/2021 باالإ�شافة اإىل الغرامة التاأخريية 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام

وقدره  مبلغ  و�شداد  بذمتكم  املرت�شدة  باملديونية  الوفاء  ب�شرورة  ويكلفكم  يخطركم  االإنذار  هذا  مبوجب  املنذر  فاإن 
)664،051.59 درهم فقط �شتمائة واأربعة و�شتون األفاً وواحد وخم�شون درهماً وت�شعة وخم�شون فل�شاً ( حتي تاريخ 
بواقع 9%، خالل مده )5( خم�شة اأيام من تاريخ هذا االإنذار،  التاأخريية  الغرامة  اإىل  باالإ�شافة   10/04/2021
هذا ويف حال ف�شلكم يف �شداد كامل املديونية خالل املدة املذكورة اأعاله ، �شيبادر املنذر اإىل رفع االأمر للمحكمة املخت�شة 
التنفيذية لقانون  واتخاذ كافة االإجراءات القانونية �شدكم ال�شت�شدار اأمر اأداء، وفقاً للمادتني )63،62( من الالئحة 
كافة  بتحميلكم  اأعاله  ذكر  ما  اإىل  باالإ�شافة  املطالبة  مع  املنذر،  حقوق  كافة  على  حفاظاً  وذلك  املدنية،  االإجراءات 

االأتعاب ور�شوم التقا�شي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4978(

رقم املحرر 29585/1/2021 
املنذر : اأميك�س ال�شرق االأو�شط �س.م.ب )حاليا( - امريكان اك�شربي�س )�شابقا( 

املنذر اإليه : جابر علي جعفري حممد رزاق جعفري - باك�شتاين اجلن�شية
املو�شوع : 1- �شحب املنذر اإليه من ح�شابه امل�شريف لدى بنك �شتاندرد ت�شارترد �شيك ل�شالح 
املنذرة ال�شيك رقم )832225( البالغة قيمته 22،000 درهم )اإثنني و ع�شرون األف درهم( 
امل�شتحق الدفع يف 2009/3/19.  2- اإرتد ال�شيك �شالف الذكر عند تقدميه للبنك لل�شرف 
دون الوفاء مبقابله ب�شبب اأن احل�شاب مغلق. عليه ، فاإن املنذرة توجه هذا االإنذار لتكليف املنذر 
اإليه بالوفاء بقيمة ال�شيك �شالف الذكر البالغة 22،000 درهم )اثنني و ع�شرون األف درهم( 
خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ ت�شلمه لهذا االإن��ذار حتت طائلة اإتخاذ االإج��راءات القانونية 

للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�شوم الق�شائية وامل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5109(
املنذر : م�شرف االمارات االإ�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة

املنذر اليه االول : البريت ليونارد دوجال�س - بريطاين اجلن�شية
املنذر اليه الثاين : ناومي دوجال�س - بريطانية اجلن�شية.

املو�شوع - ينذر املنذر - املنذر اإليهما ب�ش�رورة �ش�داد مبلغ وقدره 1585036.36 درهم 
خالل   SZDMZ01DBMG000120633 رق��م  العقاري  التمويل  عن  وذل��ك 
املنذر التخاذ كافة  �شي�شطر  واإال  االإن��ذار  ن�شر هذا  تاريخ  اق�ش�اها ثالثون يوما من  مدة 
العقار  على  باحلجز  املحكمة  من  والطلب  التاأميني  الرهن  ب�ش�اأن  القانونية  االإج���راءات 
ل��ه حقه  لتي حتفظ  ل���الإج���راءات  وف��ق��ا  العلني  امل���زاد  ع��ن ط��ري��ق  لبيعه  امل��ره��ون متهيدا 
واملطالبة بالفائدة والتعوي�س املنا�ش�ب عن اأي عطل او �ش�رر تعر�س له املنذر مع حتميل 

املنذر اليهما بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/5102(
املنذر : حممد عبد ال�شالم اأحمد عمر - اأردين اجلن�شية

وكيال عن رافد راغب االحمد
مبوجب قرار اجلمعية العمومية ل�شركة / املدى لتجارة الرخام ذ م م

املنذر اليه : حممد علي ابوريا - فل�شطيني اجلن�شية
املو�شوع / - 

يكلف املنذر / املنذر اليه باإداء مبلغ )9332( ت�شعة االف وثالثمائة و اثنان و ثالثون 
�شي�شطر  واإال  االن��ذار  ن�شر هذا  تاريخ  يوما من  اأق�شاها ثالثون  درهما خالل مهلة 
املنذر ا�شفا اإىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية التي حتفظ حقه و املطالبة بالتوي�س 

عما اأ�شابه من �شرر مع حتميل املنذر اليه كافة الر�شوم و نفقات التقا�شي
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2021/4721(
مقدم من املنذر : �شاجهان كادو نكوتايل �شريوفاتاتر ايل - موطنه املختار : مكتب املحامي/ )يون�س حممد 
بناية   - الزهراء  �شارع   - الكبري  الربيد  دوار   - ال�شارقة  امارة   - القانونية(  واالإ�شت�شارات  للمحاماة  البلو�شي 

داما�س 2000 -الطابق اخلام�س -مكتب رقم 546 - هاتف 06-5322229( 
بحر  مطعم   / القوين  اأم  امارة   - عمله  :مكان  عنوان�ه   - اجلن�شية  هندي   - كوتاكون  اأ�شرف   : اإليه  املنذر 
املتحرك  هاتف   - تاجران  �شيدلية  من  بالقرب   - في�شل  امللك   �شارع   -  1 الرا�شال�شرا�س  منطقة   - العرب 
�شخ�شي  هاتف   -  0528093339 العمل   - الوات�شاب    050374272-  0556398000

 0524150079  -  0553033844
درهم   115،000 وقدرها   2018/1/25 بتاريخ  باالتفاقيةاملوؤرخة  املبلغ  دفع  ب�شرورة  اإليه  املنذر  يخطر 
)مائة وخم�شة ع�شر الف درهم (خالل مهلة اأق�شاها 15 اأيام من  تاريخ ن�شر هذا االإنذار ، و اإال �شوف ي�شطر 
املنذر التخاذ كافة االإجراءات القانونية �شده مبا فيها اإقامة الدعوى الق�شائية و ا�شت�شدار اأمر االأداء ، مع 

حتميل املنذر اإليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4796(

املخطرة  : �شركة جيت �شيت انرتنا�شيونال
بوكالة املحامي / يو�شف حممد البحر

املخطر اإليه  : حممد اله باخاه - باك�شتاين اجلن�شية - )جمهولة حمل االإقامة(
تاريخ  من  اعتباراً  اأيام  خم�شة  مدة  ومتهله  اإليه  املخطر  املخطرة  تخطر  املو�شوع: 
تبلغه بهذا االإخطار لوفاء قيمة املبلغ املرت�شد بذمته ل�شالح املخطرة والبالغ قدره 
درهم )مئتان وع�شرون األف درهم(، وبخالف ذلك فان املخطرة �شتكون   220،000
م�شطرة اإىل اتخاذ االإجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �شبيل اإلزام املخطر اإليه 

ب�شداد املبلغ املذكور باالإ�شافة اإىل الر�شوم وامل�شاريف والفوائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5108(

املنذرة/ بيت االبتكار لل�شقاالت �س.ذ.م.م
بوكالة املحامي / عبد اهلل الكعبي

املنذر اليها / ويل جي اند بي الوطنية ) �س.ذ.م.م( - جمهول حمل االإقامة
دره�م   634،618،13 مبل�غ  �ش�داد  ب�ش�رورة  )باإن�ذاركم  اإليه�ا  للمن�ذر  املن�ذرة  تتوج�ه 
فل�ش�ا(  ع�ش�ر  وثالث�ة  دره�م  ع�ش�ر  وثماني�ة  و�ش�تمائة  األ�ف  وثالث�ون  واأربع�ة  )�شتمائة 
اعالنك�م  ت�اريخ  م�ن  ت�ب�داأ  ع�م�ل  اأي�ام  خم�ش�ة  م�دة  خ�الل  وذل�ك  ذم�تكم،  ف�ي  املرت�ش�دة 
به�ذا االن�ذار، واالإ �شن�ش�ط�ر التخ�اذ كاف�ة االإج�راءات القانوني�ة ق�بلكم وحتم�يلكم كاف�ة 
اتع�اب  اإل�ى  ال�ش�داد باال�ش�افة  الت�اأخري ف�ي  الر�ش�وم وامل�ش�اريف والفائ�دة القانوني�ة ع�ن 

املحام�اة م�ع التعوي�س عن كافة االأ�شرار التي حلقت مبوكلتنا املنذرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن ن�سر اإنذار 

)2021/4918( 
مر�شل من : املنذرة : �شركة �شيام التجارية ) �س.ذ.م.م (

بوكالة املحامي / ابراهيم مو�شي على
مر�شل اإيل :

املنذر اليها: باب املميز لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م )املميز لتجارة اللحوم ذ.م.م �شابقا(
الف  و�شتون  )اثنان  درهم   62691،15 وقدره  مبلغ  ب�شداد  اإليهم  املنذر  تنذر  املنذره  فان 
و�شتمائة وواحد وت�شعون درهم وخم�شة ع�شر فل�شا( يف موعد غايته 5 اأيام )خم�شة اأيام عمل( 
من تاريخ االعالن املاثل، واال �شت�شطر املنذره اإىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية قبل املنذر 
اإلزامها بالتعوي�شات والت�شمينات، وبكافة  اإليهم للمطالبة بحقها الثابت قبل املنذ اليها، مع 
امل�شاريف التي تتكبدها املنذرة يف �شبيل ذلك من ترجمة م�شتندات وغري ذلك من م�شاريف 
، مع حفظ حق املنذرة يف اتخاذ كافة االإجراءات التحفظية والوقتيه حلفظ حقها الثابت قبل 
اإليها وغري ذلك من االجراءات التي اتاحها القانون للمنذرة حلفظ حقها الثابت قبل  املنذر 

املنذر اليها وذلك اجمع مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى،،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
انذار بالن�سر

رقم )2021/5036(
املقدم من املنذرة : �شركة يانتاي جريا برتوليوم ايكويبمنت اند تكنولوجيزكو ليمتد حملها 
باإماره دبي - �شارع ال�شيخ زايد - اخلليج التجاري  املختار : مكتب املحامون املتحدون الكائن 
 -�شنجل  بيزن�س تاور - طابق رقم )39( -مكتب رقم )3902( -هاتف رقم )043804141(

�ش�����������������������د/ 
املنذر اإليه: �شركة �شوبريور اأويل تولز �س م ح  وميثلها مديرها/ يو�شف حميد لوميي

)جمهول حمل االإقامة(
تنذر املنذرة/ �شركة يانتاي جريا برتوليوم ايكويبمنت اند تكنولوجيز كو ليمتد - املنذر اإليها 
/ �شركة �شوبريور اأويل تولز�س م ح وميثلها مديرها / يو�شف حميد لوميي ب�شرورة �شداد املبلغ 
اأيام من تاريخ  املرت�شد يف ذمتها وقدره 65،728 دوالر اأمريكي وذلك يف موعد خالل )5( 
القانونية الالزمة  باتخاذ كافة االإجراءات  املنذرة  واإال ف�شوف ت�شطر  االإنذار،  اإخطاركم بهذا 

�شدكم للمطالبة ب�شداد املبلغ مع التعوي�شات.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/5119(
املنذر : عثمان �شر اخلتم جعفر احمد - �شوداين اجلن�شية
املنذراليه : خالد ح�شن ها�شم عثمان - �شوداين اجلن�شية

ومائة  الف  وثالثون  اأربعة   34،102 مبلغ  �شداد  ب�شرور  اليه  املنذر  املنذر/  ينذر 
يف  اال�شتحقاق  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  الفائدة  اليها  م�شافا  درهم  واثنني 
اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ الن�شر ، واال �شي�شطر  2020/7/7 وذلك خالل مدة 
االأداء  اأمر  وا�شت�شدار  حقه  له  حتفظ  التي  القانونية  االجراءات  اتخاذ  اىل  املنذر 
واإقامة الدعوى الق�شائية واملطالبة بالتعوي�س املنا�شب عن عطل او �شرر تعر�س له ، 

مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن بالن�سر        

يف الدعوى رقم 2021/2021/16 جتاري جزئي
األفاً  اأرب��ع وخم�شون  اإم��ارات��ي )فقط مائة  دره��م  وق��دره 154،685  ال��دع��وى:  مطالبة مببلغ  مو�شوع 
و�شتمائة خم�س وثمانون درهماً اإماراتياً ال غري( باالإ�شافة اإىل الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ 

اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. اإلزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
طالب االعالن:  البنك التجاري الدويل �س.م.ع - �شفته بالق�شية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- بومباوي دي�شينا بال�شا - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�شوعها مطالبة مببلغ وقدره 154،685 درهم اإماراتي 
)فقط مائة اأربع وخم�شون األفاً و�شتمائة خم�س وثمانون درهماً اإماراتياً ال غري( باالإ�شافة اإىل الفوائد 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. اإلزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شروفات 
ومقابل اأتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 15-06-2021 ال�شاعة 08:30 �شباحا يف 
قاعة التقا�شي عن ُبعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من 

مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثالثة اأيام على االقل.
مدير دعوى

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اعالن بالن�سر 
                 يف الدعوى رقم 3705/2021/207 تنفيذ جتاري

مو�شوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/1248 اأمر اأداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 223،337.52 درهم ( ، �شاماًل للر�شوم وامل�شاريف

بالق�شية: طالب  - �شفته  ذ.م.م  العامة  للتجارة  ا�شتريلينغ  �شركة  االع��الن:   طالب 
التنفيذ

بالق�شية:  - �شفته  ���س.ذ.م.م  البناء  ملقاوالت  بايون  كيه  1- جيه  اعالنهم:   املطلوب 
املنفذ �شده

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع 
التنفيذاأو خزينة املحكمة. وعليه  املنفذ به وقدره 223337.52 درهم اىل طالب  املبلغ 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك�م  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
 اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 305/2021/792 ا�ستئناف جتاري
مو�شوع الدعوى: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 26/2020 اجراءات افال�س 

والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب  
 : بالق�شية  - �شفته  ذ.م.م   العامة  للتجارة  الربيكي  �شركة حم�شن   : االإع��الن  طالب 

م�شتاأنف
املطلوب اإعالنه : 1- �شركة حلوب للم�شروبات الغازية ليمتد  - �شفته بالق�شية : 

م�شتاأنف �شده. جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 26/2020 اجراءات افال�س 
بتاريخ:2021/3/31   وحددت لها جل�شه يوم االحد املوافق 2021/6/20  ال�شاعة 10.00 
�شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 18/2021/590 عقاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بف�شخ عقد البيع املوؤرخ يف 2014/10/13 والزام املدعي عليهما بالت�شامن 
والتكافل باأن يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )1.709.803( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 

اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن / 1-عو�س بن حممد بن فرج باخمالف - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  �شون للو�شاطة العقارية ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
 جمهول حمل االقامة 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد البيع املوؤرخ يف 2014/10/13 
والزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل باأن يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )1.709.803( درهم والفائدة 
التام والزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
اإدارة  اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2021/6/14  ال�شاعة 8.30 �س يف مكتب 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  دب��ي  مبحاكم  التا�شعة  االبتدائية  ال��دع��وى 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن بالن�سر        

 1356/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليهم : 1- �شالوكا �شيام ابايا وكراما )كفيل �شامن( 2- امايل ناواجوماواج )كفيل 
لل�شناعات  املبتكرة   -4 �شامن(  )كفيل  ذ.م.م  البال�شتيكية  ل��الدوات  احلمد  م�شنع   -3 �شامن( 
البال�شتيكية ذ.م.م )كفيل �شامن( 5- ماك انرتنا�شيونال دي دبليو �شي �س.ذ.م.م )كفيل �شامن(  

- جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )8.127.800.73( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 
 2021/6/13 املوافق  االح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت   - كفالة   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
ال�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 

رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن بالن�سر        

 632/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- جدران لالن�شاءات �س.ذ.م.م - جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :الرتافور�س لالن�شاءات �س.ذ.م.م

وميثله:فريد عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل العو�شي 
ت��وؤدي مببلغ  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان  قد 
والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم  وقدره )54419.25( 
2020/2/10 وحتى ال�شداد التام  - وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2021/6/13 
ال�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
او م�شتندات للمحكمة قبل  ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن بالن�سر        
 3119/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- عبايل للمواد الغذائية ذ.م.م   -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :املخبز الفرن�شي �س.ذ.م.م 

بتاريخ:2021/5/9  االب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  فقد  اأداء  اأم���ر  ا�شت�شدار  طلب 
اوال:بانفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي عليها باأن توؤدي 
تاريخ  �شنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )281487.38( وقدره  للمدعية 
درهم  وخم�شمائة  وامل�شاريف  وبالر�شوم  ال�شداد  متام  وحتى   2021/4/26 يف  املطالبة 

مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت املحكمة طلب النفاذ حيث ال ترى موجبا لذلك 
ولكم احلق يف ا�شتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن. 

رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2868/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:4410 ل�شنة 2020 امر اأداء ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )505689( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : ماهيندار جاجيندرا راو -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

�شفتهما   - �شينها  كومار  ماني�س   -2 اجلباوي  احمد  عبيدة   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
بالق�شية : منفذ �شدهما  - جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )505689( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �شتبا�شر االج��راءات  املحكمة 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2073/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2020/5850 امر اأداء ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )407605( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : �شاه احلميد من�شور -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

وميثله:جمعة خليفة جمعة احلام�س
املطلوب اإعالنه : 1- نوفل اأراكال بيريى احمد كوفا بورام - �شفته بالق�شية : منفذ 

�شده  - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )407605( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �شتبا�شر االج��راءات  املحكمة 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  977/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:193/2020 امر على 
عري�شة حتكيم ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )4135620( درهم �شامال للر�شوم 

وامل�شاريف 
طالب االإعالن : فهد بن علي بن احلمراين -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

املطلوب اإعالنهم : 1- �شركة ابيار للتطوير العقاري - م�شاهمة مقفلة - فرع دبي - 
�شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )4135620( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  1489/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2020/4814 امر اداء ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )108071.5( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : حممد حممد م�شعد ابو الف�شل -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

املطلوب اإعالنهم : 1- ادوارد كيوين - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
 جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )108071.5( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  486/2020/208 تنفيذ مدين 
مو�شوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2677/2018 مدين جزئي 
واملعدل باال�شتئناف رقم:1567/2019 ا�شتئناف مدين، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)531.365( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
-  �شفته  �شا�شني فنيانو�س  ���س.ذ.م.م وميثلها/جوزف  دارت  �شركل   : االإع��الن  طالب 

بالق�شية : طالب التنفيذ
���س.ذ.م.م وميثلها/غ�شان �شعار - �شفته  ايه للمقاوالت  اإعالنه: 1- ا�س �شي  املطلوب 

بالق�شية : منفذ �شده  - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )531365( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �شتبا�شر االج��راءات  املحكمة 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  2825/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف امر االداء رقم:701/2021 ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )326130( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإعالن : مريينت انترييرز �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ
املطلوب اإعالنهم : 1- الفا للب�شريات ���س.ذ.م.م 2- حممد ح�شني ح�شني اليعاقبة - 

�شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما  - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )326130( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �شتبا�شر االج��راءات  املحكمة 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 60/2021/3687 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :املطالبة باإ�شدار االمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )250000( درهم 

والر�شوم وامل�شاريف  
طالب االإعالن : علي م�شبح للمحاماة واال�شت�شارات القانونية  -  �شفته بالق�شية : مدعي

املطلوب اإعالنهم: 1- كونرادو �شاندو�س - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل االإقامة 

املعرو�س �شده ان  بالزام  بتاريخ 2021/6/3  االبتدائية  دبي  : قررت حمكمة  االإع��الن  مو�شوع 
�شنويا من  بواقع %5  القانونية  والفائدة  االم��ر مبلغ وق��دره )25000( دره��م  ي��وؤدي اىل طالب 
2021/5/31 وحتى متام ال�شداد والزمته امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم 

احلق يف اإ�شتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن حكم بالن�سر        
5142/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه/ 1- زيرن للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : النجوم لالإطفاء وال�شالمة �س.ذ.م.م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2021/5/20 مبثابة احل�شوري  الزام 
املدعي عليهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )156.378.17( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2018/12/15 وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم 
امل��ح��ام��اة.  حكما مبثابة احل�����ش��وري قابال  ات��ع��اب  ال��ف دره���م مقابل  وامل�����ش��اري��ف ومبلغ 
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم  اليوم  لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن بالن�سر 

 3484/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  مروة عتيق حممد علي �شيفان -   جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/النظام اجلديد للهند�شة �س.ذ.م.م 
وميثله / احمد علي حممد من�شور الزيودي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)802523( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اعالن بالن�سر 
 3469/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  وليد م�شطفى قناوي ابراهيم -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/طارق حممد االأمني التجاين 

وميثله / عبيد �شعيد علي عبيد ال�شام�شي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)109752.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اعالن بالن�سر        
               يف  الدعوى رقم  223/2021/480 نزاع تعيني خربة جتاري 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بتعني خبري خمت�س الحت�شاب مبلغ القر�س التمويلي وما 
ترتب عليه من غرامات تاخريية على �شوء االتفاقية مو�شوع التداعي مع الزام املدعي عليه 

بالر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن / 1-�شركة حلول �شبكات امل�شتقبل لتقنية املعلومات - �شفته بالق�شية : متنازع 

املطلوب اإعالنه :  1-  اأن�س وهيب �شبيب -  �شفته بالق�شية : متنازع �شده 
 جمهول حمل االقامة 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بتعني خبري خمت�س الحت�شاب 
مو�شوع  االتفاقية  �شوء  على  تاخريية  غرامات  من  عليه  ترتب  وم��ا  التمويلي  القر�س  مبلغ 

التداعي مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف   
التقا�شي عن  بقاعة  09.00 �س  ال�شاعة  املوافق 2021/6/14   االثنني   يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
بعد  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  3339/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:621 لعام 2021 امر اداء ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )72767( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : داود عيد حممد ملقاوالت التك�شية واالر�شيات -  �شفته بالق�شية : 

طالب التنفيذ
املطلوب اإعالنهم : 1- اخلط اخلليجي االول ملقاوالت الطرق ذ.م.م - فرع دبي - �شفته 

بالق�شية : منفذ �شده  -  جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )72767( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �شتبا�شر االج��راءات  املحكمة 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  126/2021/208 تنفيذ مدين 
مو�شوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2019/1661 مدين جزئي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )32.605.63( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة
طالب االإعالن : �شركة جمموعة االمارات لالت�شاالت )جمموعة ات�شاالت �س.م.ع( 

-  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ
املطلوب اإعالنه : 1- فريجي ابورا كا�شرتو - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  

جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )32605.63( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  124/2021/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2019/1662 مدين جزئي 
، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )40480.28( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة
طالب االإعالن : �شركة جمموعة االمارات لالت�شاالت )جمموعة ات�شاالت �س.م.ع( 

-  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ
املطلوب اإعالنه : 1- ف�شل �شهزاد �شاهزاد احمد - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  

جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )40480.28( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  123/2021/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2019/1590 مدين جزئي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )38.558.02( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب االإعالن : �شركة جمموعة االمارات لالت�شاالت )جمموعة ات�شاالت �س.م.ع( 
-  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

املطلوب اإعالنه : 1- عثمان بركت علي بركت علي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  
جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )38.558.02( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  3621/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:185 ل�شنة 2021 جتاري 

جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )85.271.75( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب   : بالق�شية  �شفته    - �����س.ذ.م.م  للنقليات  خ��ان  احمد  �شيد   : االإع���الن  طالب 

التنفيذ
املطلوب اإعالنهم : 1- احلمد انرتنا�شيونال للمقاوالت �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : 

منفذ �شده  -  جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )85271.75( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

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

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )130.000.00( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 

طالب االإعالن / 1-داود عيد حممد ملقاوالت التك�شية واالأر�شيات - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  ماوننت فيو لالأعمال الفنية �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

- جمهول حمل االقامة 
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)130.000.00( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  2021/4/4  ال�شاعة 8.30 �س يف قاعة 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ش ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 4555/2020/16 جتاري جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )827.206.33( درهم 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 

الزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن :  م�شرف الهالل  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- اي ان دي اأيه تي اأيه ل�شناعة معدات حقول النفط �س.ذ.م.م 2- برافني كهاند راغافان 
ب�شفته كفيل �شامن ملديونية اأي اإن دي اأيه تي اأيه ل�شناعة معدات حقول النفط �س.ذ.م.م 3- برابهو رام ابيل 
ايه ابيل ب�شفته كفيل �شامن ملديونية اأي اإن دي اأيه تي اأيه ل�شناعة معدات حقول النفط �س.ذ.م.م -  �شفتهم 

بالق�شية : مدعي عليهم  - جمهويل حمل االإقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2021/4/27 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�شوع 
اأعاله ل�شالح/م�شرف الهالل بالزام املدعي عليهم االوىل والثاين والثالث بالت�شامن بان يوؤدوا اىل البنك 
الق�شائية احلا�شل يف  املطالبة  تاريخ  �شنويا من  بواقع %5  الفائدة  املدعي مبلغ )827.206.33( درهم مع 
2020/11/16 وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة   حكما مبثابة 
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم  اليوم  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13261 بتاريخ 2021/6/9 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر

جزئي جتاري   4190/2020/16
م.د.م.�س  & ريزورتز  هوتيلز  روك  ريفر  اإىل حمكوم عليهم / 1- ايال�س كرميريي لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م، 2- 
اأن  ، مبا  االإقامة  4- حمد احمد �شديق حممد �شميع املطوع - جمهويل حمل  الرحيم عبد اهلل جعفر،  3-�شيف عبد 
حمكوم له / العربية االمريكية للتكنولوجيا ارامتك �س.ذ.م.م و ميثله  / ح�شن حميد عبداهلل ح�شن ال�شويدي. نعلنكم 
االمريكية  العربية  ل�شالح/  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021-01-24 
الغذائية  امل��واد  لتجارة  )ايال�شكرميريي  االأويل   املدعي عليها  ال�شركة  وت�شفية   ���س.ذ.م.م  بحل  ارامتك  للتكنولوجيا 
اأ�شول  كافة  الت�شفية وجرد  ب�شهر حكم  بتكليفه  ، وذلك  لها  ال��دور باجلدول م�شفيا  -ذ.م.م(  وتعيني اخلبري �شاحب 
ال�شركة ، وح�شر مالها من حقوق وما عليها من التزامات وعلي مدير ال�شركة حترير قائمة مف�شلة باأموال ال�شركة 
وميزانيتها وما لها من حقوق لدى الغري وما عليها من التزامات وديون  وتكليف امل�شفى ببيع موجودات ال�شركة بطريق 
، واإخطار دائني ال�شركة وت�شفية  ال�شركة حتت الت�شفية  اأحد امل�شارف حل�شاب  ، واإي��داع ح�شيلة البيع يف  املزاد العلني 
اأم��وال علي  ، وتوزيع ما يتبقى من  الغري و�شداد ديونها  ال�شركة وحت�شيل حقوقها لدى  امل�شتحقة علي  الديون  جميع 
ال�شركاء كل بح�شب ح�شته ، وحددت مبلغ ع�شرة اأالف درهم حتت ح�شاب م�شاريف واأجر امل�شفى ت�شاف علي عاتق املدعي،  
املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف  اأتعاب  بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل  املدعي عليهم  واألزمت 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.  �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ش ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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 •• دبي-د.حممود علياء

عقدت ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع �شالون املنتدى جل�شة 
نقا�شية للرواية احلائزة على جائزة البوكر يف دورتها االأخرية 
“دفاتر الوراق” بح�شور كاتبها جالل برج�س ود. عبداخلالق 
عبداهلل ود. مرمي الها�شمي ود. اأمل �شقر واملرتجمة د. �شفاء 
بدر  �شالم  والكاتبة  ال�شامي  وزينة  حبيب  بروين  ود.  ج��ربان 

الدين وجمع من املهتمني والكّتاب.
االأعمال  مناق�شة  اأن  واأك����دت  �شلطان  عائ�شة  اجلل�شة  اأدارت 
االأدبية تف�شح املجال للوقوف وعمق الروؤية، فالرواية البد اأن 
تقراأ مرتني اأو اأكرث لت�شكل روؤية اأو�شع واأكرث عمقاً، واأكدت اأن 
يكون  وال��ذي قد  تاأتي من معارف وخ��ربات متباينة،  ال��ق��راءة 

بديهياً لدى �شخ�س يكون جمهواًل  لدى االآخر.
االنف�شام  نقطة  يف  تتمحور  ال���وراق  دفاتر  رواي��ة  اأن  واأ�شافت 
ال��ع��ق��ل��ي، وه���ي ح��ي��ل��ة ���ش��ردي��ة جت��ع��ل ك��ل م��ا يف ال���رواي���ة قابل 
الرواية  دفاتر  اإن  قال  وت�شاءلت: من  اال�شتمرارية.  اأو  للن�شف 
هي لل�شخو�س، فالقارئ اأمام مري�س انف�شام عقلي، ومري�س 
عوامل  يتخيل  ولكنه  متعددة،  ب�شخ�شيات  يت�شكل  ال  االنف�شام 
ولكنهم  ويحدثونه  يحدثهم  اأ�شخا�شا  يرى  فيها  يت�شظى  وال 
غري موجودين.وعرفت زينة ال�شامي باملوؤلف باأنه �شاعر وقا�س 
وال�شحافة  بالكتابة  و�شغف  اأردين،  ط��ريان  ومهند�س  وروائ��ي 
ولكنه مل  الهند�شة  ملجال  وع��اد  ع��دة �شحف  يف  وعمل حم��رراً 
ينقطع عن الكتابة وقد ح�شل عن روايته “اأفاعي النار” على 
جائزة كتارا العربية عام 2015، اأ�ش�س مع عديد من زمالئه 
اللغة  جممع  يف  ب��رن��اجم��اً  ق��دم  كما  ومنتديات،  ثقافية  ور���س 

العربية بعنوان بيت الرواية.
واأ�شارت اإىل اأن الكاتب يركز على واقعية ما ورد يف الرواية، اإال 
اأن  القارئ  على  لذلك  واقعي  اإىل منطق  ت�شتند  الرواية ال  اأن 
يقبل اللعبة بح�شور �شخ�شيات واأحداث وتتداخلها، فالرواية 
رمزية للواقع اأكرث منها الت�شاقاً به. فمري�س الذهان يرى ما 
ال نراه ويدخل عوامل اأو�شع واأكرث �شبابية بني احللم واحلقيقة 
التي  بال�شخ�شية  الكاتب لقول ما يريد  بارعة من  وهي حيلة 
يريدها.وذكر جالل برج�س اأنه مهموم بقراءة وكتابة الرواية، 
ويكتب لريدم قوة معتمة يف نف�شه وموجودة لدى الكثري، هناك 
هوة يف النف�س ت�شكلت جراء ما يحيط باالإن�شان العربي ب�شكل 

خا�س حتتاج اإىل الردم واملعاجلة.

واأكد اأن كتابة دفاتر الوراق ا�شتغرقت ثالثة �شنوات يف الكتابة 
ال��وراق بطل  اإبراهيم  وك��ان  واالأح���داث  ال�شخو�س  عاي�س فيها 
�شخو�س  ومعظم  وال�شروخات  واالنك�شارات  واالأح���الم  احل��زن 
القاع  من  تنطلق  الرواية  اأبطال  واأزمنتها،  واأمكنتها  الرواية 
يطلق جمموعة  ولكنه  ير�شم مالحمه  ال  عربي  م�شتقبل  اإىل 
من االأ�شئلة حياله، وهي من مهمات الرواية، فالرواية مقرتح 
اإن�شاين قد يروق البع�س وال يروق االآخر وخ�شو�شاً رواية ما 
الرواية  �شخ�شيات  مع  معاي�شته  اأن  اإىل  احل��داث��ة.واأ���ش��ار  بعد 
يف  واق��ع  هو  وكاأنه  البطل  حياة  ويعي�س  احلالة  يتلب�س  جعلته 

كثري من املاآزق نتيجة لتلك املعاي�شة. 
ونوه برج�س على اأن فوز الرواية حرك يف �شياق كتابة وقراءة 
الرواية العربية املياه الراكدة، واأن فوزه اأ�شعره بو�شول كلمته 
ل�شريحة اأو�شع من القراء عربياً ودولياً لتنقل الكلمة العربية 
تعترب  احل��ي��اة  م��ن  املرحلة  ه��ذه  اأن  برج�س  اآخ��ر.واأك��د  لف�شاء 
غرائبية  م��ن  نعي�شه  مب��ا  اخل��ي��ال،  م��ن  خيالية  اأك���رث  ال��واق��ع 
اأب��ط��ال ال��رواي��ة وه��ن��اك كثري  فائ�شة ع��ن احل��د، ومم��ا يعي�شه 
فكثري من  واق���ع حقيقي،  م��ن  م�شتمدة  ال��رواي��ة  اأح����داث  م��ن 
يتقم�شها  والتي  امل�شتدعاة  وال�شخ�شيات  ال��رواي��ة  �شخ�شيات 
واأن  وال�شروخ.  واالنك�شارات  االأح��داث  يف  عالقة  تربها  البطل 

ذائقة  ال��ق��ارئ  لبلوغ  مق�شود  ال��رواي��ة  �شخ�شيات  يف  التبعرث 
الن�س والتفاعل معه.وذكرت د. بروين حبيب اأن اللغة هي اأول 
ما �شدها يف ن�س برج�س الطويل، كونها العامل االأكرث تاأثريا 
اأن  واأعتقد  ال��ق��راءة.  ن�شوة  واإدخ��ايل يف  ذائقتي، ال�شتمالتي  يف 
كلها  جمالية،  واأدوات  تعبريية،  واأ�شكاال  م�شتويات،  لغة  لكل 
�شقلها  يف  اج��ت��ه��اده  وم���دى  وح���ده،  الكاتب  مبوهبة  مرتبطة 
اأخربنا كاتب  وال��ق��راءات، وقد  التكوين  �شنوات من  على مدى 
»دفاتر الوّراق« عن الكثري من اأ�شراره، عرب �شخ�شيته املحورية 
غريبة،  تركيبة  يف  واخل��ري  ال�شر  ملكّونات  اجلامعة  »اإب��راه��ي��م« 
ال جندها �شوى يف جمتمعاتنا، التي تر�شم ح��دودا بني املثقف 
واجلماهري، بني املثقف وال�شلطة، وبني املثقف وعامليه الواقعي 
واملتخيل، تقريبا هذا املثقف م�شّنف ك�شخ�شية وهمية، تعي�س 
اأح���د يتعاطف م��ع��ه، حتى  داخ���ل اإط���ار م��ن ال��ف��رج��ة، بحيث ال 
اإّن هذا  ب��روي��ن  ت��راج��ي��دي��ة.واأ���ش��اف��ت  ك��ارث��ة  ح��ني حت���ُلّ عليه 
على  علينا  يخرج  اأدب مفاجئ،  الغالب  ال��رواي��ات يف  النوع من 
غري توقع، بني احلني واالآخر ليعيد لنا الثقة يف النتاج االأدبي، 
مع اأّنه لي�س حقيقيا رغم واقعيته، ولي�س خياال رغم مرجعيته 
الوّراق  ف��رواي��ة  امللمو�شة.  غري  التعبريية  واأ�شكاله  الل�شانية، 
هذه رواية عجيبة، جتعل العقل ال يهداأ ال خالل قراءتها وال 
القارئات  اإح��دى  بامتياز، وكما قالت  تاأملية  بعدها، هي رواي��ة 
عن  اأفت�س  ال�شارع  اإىل  واأنظر  الّنافذة  اأفتح  جعلتني  »النهاية 

اأبطال الرواية«.
ال��وراق من االأعمال  اأن رواي��ة دفاتر  اإىل  اأمل �شقر  واأ�شارت د. 
ال��ت��ي حت��ث ال���ق���ارئ ع��ل��ى االن��ت��ه��اء م��ن��ه��ا، اإال اأن ه��ن��اك بع�س 
ملاذا  واأي�شاً  م�شنوعة،  فيها  وامل�شادفة  امل��ربرة  غري  االأح���داث 
ومعر�شة  اأمرها  على  ومغلوب  �شعيفة  الرواية  يف  امل��راأة  كانت 
معروف  االأردين  امل��ج��ت��م��ع  اأن  وخ��ا���ش��ة  واالغ��ت�����ش��اب،  للقهر 

بفاعليته يف جرائم ال�شرف اأكرث من جرائم االغت�شاب.
وت�شاءلت اأمل �شقر ما  معيار تقم�س بطل الرواية ل�شخ�شيات 
و�شعيد مهران يف  ن��وت��ردام  كاأحدب  وعربية  عاملية  رواي��ات  من 

الل�س والكالب وغريهم من ال�شخ�شيات.
وذكرت تي�شري �شويخة اأن الكاتب لديه مل�شة اإبداعية فيها ذكاء 
وحنكة فتحت غطاء االنف�شام واملر�س النف�شي مل يعط القارئ 
يعترب  ال��ذي  النف�شي  املر�س  هو  االأ�شا�س  الأن  للت�شاوؤل  جماال 
مربراً لكثري من الال معقول، اإال اأن بع�س اخليوط اأفلتت من 
ال��ذي هو  ال��ال معقول  ال�شرد يف  ذاب��ت يف وه��م  الكاتب ولكنها 

اأ�شا�س العمل الروائي، اإال اأن هناك �شوؤال من ميتلك احلقيقة؟
ومريحاً  �شل�شاً  ك��ان  ال��رواي��ة  اأ�شلوب  اأن  داري��ن فرحات  وذك��رت 
للقارئ، وهناك متيز يف بناء ال�شخ�شيات، وقد ر�شخت الرواية 
ال�شخ�شيات  حتى  العنوان  من  ب��دءا  التبعرث  فكرة  الذهن  يف 
ومعاناتهم وتبعرثهم، كما اأ�شاء الكاتب على بع�س ال�شخ�شيات 

املهم�شة وامل�شحوقة يف احلياة.
واأ�شافت دارين اأن ا�شتخدام الكاتب لفكرة القارئ النهم الذي 
جدا  وا�شحة  كانت  ال��رواي��ة  اأن  اإال  ال��رواي��ة،  �شخ�شيات  يعي�س 
يعط  مل  ولكنه  وم��ري��ح  �شل�شل  ب�شكل  ل��ل��ق��ارئ  ال��رواي��ة  ف��ق��دم 
وكذلك  ا�شتفزازه،  اأو  ال�شطور  بني  ما  ل��ق��راءة  فر�شة  ال��ق��ارئ 
تاأثري  ف��ك��ان  ال���رواي���ة،  يف  منا�شب  غ��ري  ك��ان  التفا�شيل  ت��ك��رار 

الرواية تاأثري اآنياً ولي�س طويل املدى.
وت�شاءل د. عبداخلالق عبداهلل هل التعقيد يف الرواية مق�شود، 
واإذا كان هذا غر�س الكاتب فلماذا يجب اأن تكون الرواية معقدة 
وحت�شى باأحداث مركبة لتجذب القارئ، وخا�شة اأن الكاتب يف 
رواياته ال�شابقة كانت جاذبة و�شل�شلة اإال اأن دفاتر الرواق فيها 
اللغة رغم  اأن  واأك��د  اأمامها.  نقف  ما يجعلنا  ال��ال معقول  من 
للقارئ،  مقنع  غ��ري  ب�شكل  ال��رواي��ة  يف  م��ك��ررة  ك��ان��ت  ر�شاقتها 

وت�شاءل ما مدى توقع الكاتب بالفوز بجائزة البوكر.

باعتبارها  �شلطان  للكاتبة عائ�شة  ت�شاءل  د. عبداخلالق  ووجه 
اللجنة  اإجماع من  هناك  كان  الرواية هل  �شمن جلنة حتكيم 
باأن  فوجئت  اأنها  الدين  ب��در  �شالم  ال��رواي��ة.وذك��رت  ف��وز  على 
القراءة،  �شهلة  اأنها  اإال  �شفحاتها  ع��دد  �شخامة  رغ��م  ال��رواي��ة 
ال�شخ�شيات  رب���ط  م���ن ح��ي��ث  م�����ش��ب��وط��ة وم���درو����ش���ة  ول��غ��ت��ه��ا 
�شبكة عنكبوتية متوا�شلة برباعة  وكاأنها  واالأح��داث  واالأمكنة 
فائقة.اإال اأن �شالم تتوقف عند م�شادفات الرواية غري املعقولة 
اأن  وخا�شة  م��ربرة،  غري  نف�شية  بحالة  البطل  اإ�شابة  وكذلك 
ا�شتيعاب  ت�شتطيع  مغايرة  واأيديولوجيا  فكر  ذو  ك��ان  البطل 
االآخر، فمنطق ال�شدف يف الرواية اأو منطقتها يف الرواية غري 

م�شتوعب، وتلب�شه ل�شخ�شيات فيها ت�شارب متعدد االنف�شام.
والهجرة  املوت  الرواية حتتوي  اأن  الها�شمي  د. مرمي  واأ�شارت 
واحلرب  والفقر  العوملة  وغربة  واالنتحار  وال��وح��دة  والغياب 
امل���ف���ردات االجتماعية  ال��ت��وا���ش��ل وغ��ريه��ا م��ن  ���ش��ب��ك��ات  وه���ي 
واحلياتية، والكاتب مل ياأت باجلديد وكل ما ذكر يندرج حتت 
اأن  ال��رواي��ة  اأزم��ة االإن�شان احل��داث��ي، ولكن االإب���داع املوجود يف 
الكاتب رغم متكنه ال�شردي ا�شتطاع اأن ي�شل اإىل ذلك االتزان 
العمل  جدية  على  ت��دل  التي  املعرفية  والكفاءة  الت�شويق  بني 

الروائي وتخرج رواية نف�شية واقعية.

لالحتاد  االإقليمية  اللجنة  اخ��ت��ارت 
الدويل جلمعيات وموؤ�ش�شات املكتبات 
“اإفال”، اإميان بو�شليبي، مدير اإدارة 
مكتبات ال�شارقة العامة، لتكون ع�شواً 
لدى منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال 
مبا�شر  ب�شكل  �شتعمل  حيث  اأفريقيا، 
اللجنة  اأع�������ش���اء  م���ن  ن��ظ��رائ��ه��ا  م���ع 

االأولويات  حت��دي��د  ع��ل��ى  االإق��ل��ي��م��ي��ة، 
لدعم قطاع املكتبات يف املنطقة وبناء 

قدراتها. 
و����ش���اه���م���ت ب��و���ش��ل��ي��ب��ي يف االرت����ق����اء 
اأ�شرفت  حيث  املكتبي،  العمل  ب��واق��ع 
االإدارة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
وتنفيذها، كما جنحت خالل العامني 

والعمل  امل��ك��ت��ب��ات  اإدارة  يف  امل��ا���ش��ي��ني 
على و�شع خطط تطويرية ملمو�شة 
اإذ حققت املكتبات خالل فرتة اإدارتها 
اأ�شهر  ثالثة  يف   50% بن�شبة  من��واً 

فقط.  
اللجنة  اأع���������ش����اء  ق���ائ���م���ة  وت�������ش���م 
االإقليمية لالحتاد الدويل جلمعيات 

ملنطقة  “اإفال”  املكتبات  وموؤ�ش�شات 
اأفريقيا،  و���ش��م��ال  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
كاًل من يون�س ال�شوابكة من االأردن، 
و�شيف  ال��ع��راق،  م��ن  البياتي  وف��اي��زة 
واإميان  عمان،  �شلطنة  من  اجلابري 
اإ�شماعيل من  ب�شري من لبنان، وهبة 

م�شر، وعبري الكواري من قطر. 

دفاتر الوراق.. يف ندوة الثقافة والعلوم

حققت املكتبات خالل فرتة اإدارتها منوًا بن�ضبة 50 % يف 3 اأ�ضهر فقط

»اإفال« تختار مدير اإدارة مكتبات ال�شارقة 
ع�شوًا يف جلنة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

•• ال�شارقة-الفجر:

الفن  ل���دع���م  “فن”  م��وؤ���ش�����ش��ة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت 
ال�شارقة،  يف  وال�����ش��ب��اب  ل��الأط��ف��ال  االإع���الم���ي 
�شمن برنامج فعالياتها فنان الر�شوم املتحركة 

العاملي توما�س كات�شريا،
“بيك�شومودو” التي تولت ت�شميم   من �شركة 
املوؤثرات اخلا�شة للم�شل�شل التلفزيوين ال�شهري 
مكثفة  تدريبية  دورة  يف  العرو�س”،  “�شراع 
اطلعوا خاللها  بدبي،  لطالب جامعة مانيبال 
بوا�شطة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  ت�����ش��م��ي��م  ت��ق��ن��ي��ة  ع��ل��ى 

الكمبيوتر. 
ا�شتمرت  التي  الور�شة  خ��الل  الطالب  وتعرف 

على م���دار اأرب��ع��ة اأي���ام )ك��ل ي��وم ج��م��ع��ة(، على 
الب�شرية  امل��وؤث��رات  لت�شميم  “مايا”  برنامج 

ثالثية االأبعاد،
املحاكاة  مثل  اأدوات��ه  ا�شتخدام  كيفّية  وتعلموا   
جانب  اإىل  وحت��ري��ك��ه��ا،  بال�شخ�شية  والتحكم 
والنماذج  ال�شخ�شيات  ت�شميم  تقنية  اأ���ش��رار 
ثالثية االأبعاد وحتويلها اإىل �شخ�شيات حيوية 

حتاكي الواقع.  
الدورة  م��ن  االأول  ال��ي��وم  يف  امل�شاركون  وت��ع��رف 
“مايا”  ب��رن��ام��ج  واج��ه��ة  ت�شفح  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 
وا���ش��ت��خ��دام م�����ش��اح��ات ال�����ش��ورة وال��ت��ح��ك��م بها 
لت�شميم مناذج خمتلفة، فيما ركز اليوم الثاين 
اأ�شكال  على مهارات ت�شميم النماذج با�شتخدام 

وغريها،  احل���رة  االأ���ش��ك��ال  وت�شميم  م�شّلعة 
واإ�شافة  التظليل  اأدوات  الثالث  اليوم  وت��ن��اول 
اإىل  املج�شمات،  �شطوح  على  واالأ�شكال  املوؤثرات 

جانب الر�شم الثالثي االأبعاد.  
الطالب  تعلم  ال�����دورة،  م��ن  ال��راب��ع  ال��ي��وم  ويف 
اأث����ن����اء حتريك  ط��ري��ق��ة ال��ت��ح��ك��م ب����االإ�����ش����اءة 

ال�شخ�شيات التي قاموا بابتكارها،
 فيما اختتمت الدورة برناجمها بور�شة تعرف 
فيها امل�شاركون كيفية ا�شتخدام برنامج “مايا” 
واخلطوات  ل��ل��ع��ر���س  ج���اه���زة  ���ش��ور  لت�شميم 

االأ�شا�شية الإن�شاء املج�شمات،
الور�شات  عن  مطبوعة  ملفات  ت�شليمهم  ومت   

ال�شتخدامها كمراجع يف امل�شتقبل.

واإع��داد جيل  تن�شئة  اإىل  تهدف موؤ�ش�شة )ف��ن( 
املبدعني،  وال�شينمائيني  الفنانني  م��ن  واع���د 
اجلديدة  واالأف��الم  الفنية  لالأعمال  والرتويج 
ال���ت���ي ي��ن��ت��ج��ه��ا االأط����ف����ال وال��ن��ا���ش��ئ��ة يف دول���ة 
ال�شينمائية،  املهرجانات  االإم��ارات، وعر�شها يف 
واملوؤمترات الدولية يف جميع اأنحاء العامل، كما 
خالل  من  وت�شجيعها  املواهب  دعم  اإىل  تهدف 

املهرجانات، 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  وور�����س  وامل����وؤمت����رات، 
�شبكة  توفري  اإىل  باالإ�شافة  وال����دويل،  املحلي 
والواعدين،  املوهوبني  ال�شباب  من  مرتابطة 
على  واخل��ربات  التجارب  تبادل  من  ومتكينهم 

نطاق عاملي.

تعّلم ال�ضباب تقنيات ت�ضميم ال�ضخ�ضيات بوا�ضطة الكمبيوتر

موؤ�ش�شة )فن( ت�شت�شيف اأحد م�شممي �شراع العرو�س يف ور�شة اإبداعّية
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31
دلل عبدالعزيز ما زالت حالتها حرجة

اإميى �شمري غامن ت�شتعيد ذكرياتها مع والدها وتدعو لوالدتها
يغفرلك،  ربنا  االأبي�س  وقلبك  طيبتك  قد  "علي  وتابعت: 
كنت  دامي���ا  م��ا  زي  وم���رت���اح  �شعيد  وت��ك��ون  عليك  وي��ط��م��ن��ا 
كان  اللي  حتي  ح��د،  زعلت  ما  وعمرك  مب�شوطني  بتخلينا 
بت�شاحمه يف وقتها وعمرك ما كلمت حد  يجي عليك كنت 
بطريقة وح�شة اأبًدا اأبًدا، ودامًيا �شايل هم كل اللي حواليك 
ع��ارف��ني جمال  م��ع��اك واح���د واح���د  بي�شتغلوا  ال��ل��ي  وح��ت��ي 
هي  بها  عالقته  ح��ول  حت��دث��ت  وطيبتك".ثم  �شخ�شيتك 
و�شقيقتها دنيا قائلة: "اأنا ودنيا عمره ما زعق لينا وال كلمنا 
بطريقة تخوف حتي واإحنا اطفال )راجل طيب طيب طيب 

يارب اأ�شوفك تاين(.
ثم ختمت كالمها بتوجيه الدعاء له بقولها "اللَُّهمَّ اإِنَّ �شمري 
 ِ الَقربرْ َنِة  ِفترْ ِمنرْ  َفِقِه  ِج���َواِرَك،  ِل  وَحبرْ ِتَك،  ِذمَّ يِف  فتحية  ابن 
ُه،  َحمرْ َلُه، واررْ ِفررْ  ، فاغرْ الَوَفاِء واحَلقِّ ُل  اأهرْ َت  واأَنرْ النَّاِر،  َوَعَذاِب 
ِحيُم، اللهم اجعل يف قربه بهجه و �شرور  َت الَغُفوُر الرَّ اإِنََّك اأَنرْ

يا رب"
والدها  مع  ذكرياتها  غامن،  �شمري  اإميي  الفنانة  وا�شتعادت 
عبد  دالل  الفنانة  ووال��دت��ه��ا  غ��امن،  �شمري  الفنان  ال��راح��ل 
العزيز، من خالل ن�شر عدد من ال�شور لهما عرب ح�شابها 

على موقع التوا�شل االجتماعى اإن�شتجرام.
ح�شابها  ع��رب  �شور    3 غ��امن  �شمري  اإمي��ى  الفنانة  ون�شرت 

على اإن�شتجرام، االأوىل يف مرحلة ال�شغر وهى تقبل والدتها 
الفنانة دالل عبد العزيز، و�شورة اأخرى حتت�شنها واأخرى 

مع الفنان �شمري غامن، وعلقت عليهم: "يارب".

تطورات حالة دلل عبدالعزيز
اإ�شابتها  اآث��ار  من  تعاين  عبدالعزيز  دالل  الفنانة  زال��ت  ما 

بفريو�س كورونا امل�شتجدعلى الرغم من �شلبية امل�شحة.
الفنانة  اأن  غ��امن،  �شمري  دنيا  الفنانة  ك�شفت  جانبها  وم��ن 
دالل عبدالعزيز ما زالت حالتها حرجة، وتوجد يف العناية 

املركزة، ومل تعلم بوفاة زوجها الفنان �شمري غامن.
حالة كبرية من الفزع تنتاب حمبي الفنانة دالل عبد العزيز 
بعدما  خا�شة  �شحتها،  على  قلقا  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ 
ك�شفت الفنانة دنيا �شمري غامن من خالل ح�شابها الر�شمي 
على اإن�شتجرام عن عدم معرفة والدتها بخرب رحيل الفنان 
ال�شحية  حالتها  على  قلقاً  وذل��ك  االآن،  حتى  غ��امن  �شمري 
التي ال ت�شمح حالياً مبعرفتها بخرب �شادم مثل وفاة �شريك 

حياتها.
وهو االأمر الذى دفعنا اإىل ت�شليط ال�شوء على اأبرز االأمور 
االأخ��رية، وذلك  الكبرية فى حمنتها  الفنانة  التي واجهتها 
ودنيا عن تطورات حالتها على  اإميى  ابنتيها  بعدما ك�شفت 

37 ي��وم فى  م���دار االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ى، وذل���ك بعدما ق�شت  
امل�شت�شفى منذ دخولها لها عقب اإ�شابتها بفريو�س كورونا.

نهاية االأ�شبوع املا�شى ن�شرت الفنانة اإميي �شمري غامن �شورة 
عبدالعزيز  دالل  الفنانة  والدتها  غرفة  خ��ارج  م��ن  م��وؤث��رة 
داخل امل�شت�شفى التي تعالج فيه من تبعات االإ�شابة بفريو�س 

كورونا امل�شتجد.
واح���ت���وت ال�����ش��ورة ال��ت��ي ن�����ش��رت��ه��ا اإمي����ى ���ش��م��ري غ���امن عرب 
موؤثرة  ع��ب��ارة  على  ان�شتجرام  مب��وق��ع  "�شتورى"  خا�شية 
ب���اب غ��رف��ة دالل عبد  مت كتابتها ع��ل��ى ورق���ة وع��ل��ق��ت ع��ل��ى 
اإ�شارة  يف  زوجها"  ع��ن  �شيء  اأي  تعلم  ال  العزيز:"املري�شة 
اإىل عدم اإخبارها بوفاة الفنان �شمري غامن منذ اأيام حتى ال 

يوؤثر ذلك على �شحتها النف�شية.
وك�شفت النجمة دنيا �شمري غامن اأم�س عن تفا�شيل احلالة 
ال�شحية لوالدتها النجمة القديرة دالل عبد العزيز، التي 
بعد  امل�شت�شفيات،  اأح��د  داخ��ل  �شحية  لرعاية  حالياً  تخ�شع 
اإ�شابتها منذ عدة اأ�شابيع بفريو�س كورونا امل�شتجد، وكتبت 
قائلة  ان�شتجرام،  مب��وق��ع  ال�شخ�شى  ح�شابها  ع��رب  بو�شت 
"واهلل العظيم دعاوؤكم هو اللي بي�شربنا وخملينا نقدر نقف 
على رجلينا ع�شان ن�شاعد ماما، هي ل�شة يف العناية املركزة 
اإننا  ت�شمح�س  ما  ل�شة  حالتها  بابا،  عن  حاجة  وماتعرف�س 

نقول لها خرب زي ده، �شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم 
بابا و ي�شربنا على فراقه و ي�شفى ماما يا رب".

وكانت قد ك�شفت الفنانة نهال عنرب، م�شئولة امللف الطبى 
فى نقابة املهن التمثيلية، تطورات احلالة ال�شحية للفنانة 
 34 منذ  كورونا  بفريو�س  اإ�شابتها  منذ  العزيز  عبد  دالل 
يوًما، يف م�شت�شفى العزل، وقالت يف ت�شريح خا�س ل�"اليوم 
ال�شابع" اإن حالة الفنانة دالل عبد العزيز ت�شهد حت�شًنا هذه 

الفرتة ولكنه ببطء.
�شفاء  يتم  اأن  يف  باالأمل  ن�شعر  عنرب:  نهال  الفنانة  وتابعت 
ال��ف��ن��ان��ة دالل ع��ب��د ال��ع��زي��ز ق��ري��ًب��ا ب����اإذن اهلل، وت��ع��ود و�شط 
اأنها ال تعلم حتى االآن بوفاة زوجها الفنان  اأ�شرتها، موؤكدة 
ال��ك��ب��ري �شمري غ���امن ال���ذى رح���ل ع��ن ع��امل��ن��ا خ���الل الفرتة 
امل��ا���ش��ي��ة، ط��ال��ب��ة م��ن اجل��م��ه��ور ال���دع���اء ل��ل��ف��ن��ان بالرحمة 

واملغفرة وبال�شفاء للفنانة دالل عبد العزيز.

اتنني  "ال�شاعة  اجل��دي��دة  اأغنيتها  �شعيد  �شمرية  الديفا  طرحت 
بالليل" من كلمات تامر ح�شني واأحلان عزيز ال�شافعى وتوزيع 
اإخ����راج ن�شال ه��ان��ى، وه��ى االأغنية  امل��ن��ع��م، وم��ن  و���ش��ام عبد 
اأغانيه على  ق��ررت طرح  ال��ذى  األبومها اجلديد،  الثالثة من 

ال�شيف،  مو�شم  نهاية  مع  طرحه  ينتهى  حتى  متقاربة  ف��رتات 
وتقول كلمات "ال�شاعة اتنني بالليل".

زهقانة  زهقانة  بالليل  ات��ن��ني  ال�شاعة 
والنا�س ناميني

ما  يانا  ا�شحابياآه  يف  مني  اأكلم  طب 
هيعملوا م�س �شامعني

هاخد عربيتي واأنزل اأ�شمع مزيكا واأعلي.. 
قبل ملا دموعي تنزل ملوحدة ومللى ح�شلى

واأح�شن يل ما اأكلم حد وواثقة اإنه اأكيد هيقويل 
.. نامي وارتاحي دلوقتي وهنتكلم بعدين

امليزة امليزة امليزة امليزة امليزة ت�شاحب نف�شك..
تزعل تفرح مع نف�شك

حتكيلها فاآخر يومك.. ليه ت�شيل حد همومك
ده اأح�شن ما تكلم حد وواثق اإنه اأكيد هيقولك.. 

نام وارتاح دلوقتى وهنتكلم بعدين
حواليا  طيبة  بو�شو�س  و�شفيت  عالنيل  لفيت 

ولنف�شى اأوام غنيت و�شاحلتها باالأغنية
وطرحت �شمرية �شعيد يف االأ�شابيع املا�شية اأغنية 
"بحب معاك" من كلمات حممود طلعت، واأحلان 
اأح��م��د ح�شام،  وت��وزي��ع مو�شيقى  ال��ع��دل،  اأح��م��د 
"متاهة"  اأغنية  اإخراج ن�شال هانى، واأي�شا  ومن 
من كلمات �شادى نور، اأحلان بالل �شرور، توزيع 

مو�شيقى هانى ربيع، ومن اإخراج ن�شال هانى.

اأع��ل��ن��ت ال��ف��ن��ان��ة وف���اء ع��ام��رع��ودة ال��ف��ن��ان��ة حورية 
جناح  بعد  الفنية  اأعمالها  وت�شوير  للعمل  فرغلي 
�شتوري  خ��ا���ش��ي��ة  ع��رب  وك��ت��ب��ت  االأخ�����رية،  عمليتها 
ت�شوير  :"ا�شتئناف  "ان�شتجرام"  مبوقع  بح�شابها 
اجلاري..  ال�شهر  خ��الل  و�شكينة"  ري��ا  فيلم"براءة 
انتظرونا بطولتي اأنا وحورية فرغلي وجنوم كتري.. 

اإخراج عبد القادراالأطر�س وتاأليف اأحمد عا�شور".
ال��ف��ن��ان��ة ح��وري��ة ف��رغ��ل��ى ع��ل��ى متابعيها  وخ��رج��ت 
مبوقع  ال�شخ�شية  �شفحتها  على  اأم�����س  ب�"اليف" 

الذى  اجلمهور  لكل  ال�شكر  لتوجه  بوك"،  "في�س 
دعمها ودعا لها طوال فرتة �شفرها من اأجل اإجراء 
بعد  واأي�شاً  باأمريكا،  اأنفها  العمليات اجلراحية فى 
ال�شحية  حالتها  على  املتابعني  وطماأنت  عودتها، 

واآخر تطوراتها".
�شنة  "كل  ال�"الاليف":  يف  فرغلى  ح��وري��ة  وق��ال��ت 
الر�شائل  كمية  على  اأوى  مري�شى  طيبني،  وان��ت��وا 
ليا  دعمكوا  على  �شكراً  تبعتوهاىل،  عمالني  ال��ل��ى 
ودعواتكوا و�شوؤالكوا عليا طول واأنا م�شافرة وحتى 

بعد ما رجعت، اأما تطورات العالج والنقاهة فعاوزة 
اأقولكوا اإن اأنا زى الفل، الدكتور مب�شوط جداً واأنا 
مب�شوطة جداً، حا�شتى ال�شم والتذوق رجعوىل تانى 
و�شوتى مبقا�س خمنف وبقيت اأنام واأنا بتنف�س من 
رب،  ي��ا  هلل  "احلمد  ح��وري��ة:  مناخريى".واأ�شافت 
ربنا رجعلى النعمة دى تانى، اأنا ب�س بحب اطمنكوا 
اإن اأنا زى الفل وعندى كمية طاقة كبرية اأوى واأنا 
داخلة على �شغل كتري، هتبقى مفاجاأة بالن�شبة ليكوا 

واأنا داميا معوداكوا اأن م�س بعمل حاجة عادية".

توا�ضل الفنانة اإميي �ضمري غامن، التعبري عن حزنها بعد 
وفاة والدها، حيث ا�ضرتجعت ذكرياتها معه من خالل 
وا�ضتعانت  اإن�ضتجرام،  موقع  على  الر�ضمي  ح�ضابها 
"فطوطة"،  ال�ضهرية  �ضخ�ضيته  وبجواره  له  ب�ضورة 
كانت  التي  طيبته  ومدي  �ضخ�ضيته  عن  كتبت  حيث 

تتجلي يف معاملته لها هي ودنيا يف �ضغرهما.
وكتبت اإميي �ضمري غامن: "يا حبيبي بحبك يا اأطيب 
راجل يف العامل، ربنا يرحمك يا بابي وتكون يف اجلنة 

اإن �ضاء اهلل".

�شمرية �شعيد تطرح 
اأغنيتها اجلديدة 

بالليل" اتنني  "ال�شاعة 

حورية فرغلى ت�شتاأنف ن�شاطها الفنى بفيلم 
عامر وفاء  النجمة  و�شكينة"مع  ريا  "براءة 
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الكمية املنا�شبة من فيتامني »د« تقلل 
خطر املوت.. فما هو املقدار؟

لدى  ال���وف���اة  خ��ط��ر  "ب�شكل كبري" م���ن  ي��ق��ل��ل  اأن����ه  )د(  ف��ي��ت��ام��ني  اأظ���ه���ر 
فريق  و�شرح  الدموية.   واالأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�س  امل�شابني  االأ�شخا�س 
10 جامعات يف الرنويج -  بحثي من جامعة بريغن - واحدة من اأف�شل 
اأن االأ�شخا�س امل�شابني باأمرا�س القلب واالأوعية الدموية الذين يتلقون 
بن�شبة  الوفاة  خطر  من  يقللوا  اأن  ميكن  )د(،  فيتامني  من  كافية  كميات 
املنا�شبة  الكمية  اأن  "اكت�شفنا  ديركي�س:  جوتا  االأ�شتاذة  وقالت   .30%
ب�شكل كبري".  ووا�شلت ديركي�س  امل��وت  من فيتامني )د( تقلل من خطر 
القول اإن "الكثري اأو القليل جدا" من فيتامني )د( يزيد من خطر الوفاة. 
وبالن�شبة الأبحاثها، جرى توثيق ما ي�شل اإىل 4000 مري�س يعانون من 

اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية الأكرث من 12 عاما.
 100 اإىل   42 م��ن  ال����دم  )د( يف  ف��ي��ت��ام��ني  ق��ي��م��ة  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 
نانومول/لرت كانت "مواتية". وتعّر�س اأي قيم اأعلى اأو اأقل لفيتامني )د( 
من هذا النطاق، ال�شخ�س خلطر اأكرب للوفاة من اأمرا�س القلب واالأوعية 
الدموية. واأو�شحت NHS اأن اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية و�شفت 

العديد من احلاالت التي توؤثر على القلب، ومنها:

مر�س القلب التاجي
الغني  ال��دم  تقليل تدفق  اأو  يتم منع  التاجي عندما  القلب  يحدث مر�س 

باالأك�شجني اإىل ع�شلة القلب.
اأن يوؤدي اإىل الذبحة ال�شدرية )اأي اأمل يف ال�شدر( والنوبات  وهذا ميكن 

القلبية وف�شل القلب.

ال�ضكتة الدماغية
حتدث ال�شكتات الدماغية ال�شغرية عندما ينقطع اإمداد الدم عن جزء من 

الدماغ، ما قد يوؤدي اإىل موت خاليا الدماغ.

مر�س ال�ضرايني الطرفية
يف  وع���ادة  االأط����راف،  �شرايني  ان�����ش��داد يف  هناك  يكون  عندما  ه��ذا  يحدث 

ال�شاقني.
ال�شاقني  �شعر  وت�شاقط  ال�����ش��اق،  يف  وت�شنجا  اأمل���ا  ه��ذا  ي�شبب  اأن  ومي��ك��ن 

والقدمني، وتنميل، وتقرحات م�شتمرة.

مر�س ال�ضريان الأبهر
وهو اأكرب وعاء دموي يف اجل�شم، ينقل الدم من القلب اإىل باقي اجل�شم.

تختلف  )د(  فيتامني  مكمالت  م��ن  املثلى  "الكمية  ديركي�س:  واأو���ش��ح��ت 
النظام  الذي تعي�س فيه، ونوع  املكان  من �شخ�س الآخ��ر. ذلك يعتمد على 
الغذائي الذي تتبعه". وعلى �شبيل املثال، تقرتح هيئة اخلدمات ال�شحية 
 - يوميا  )د(  فيتامني  ميكروغرامات من   10 تناول   )NHS( الوطنية 
مثل الرنويج - بينما تو�شي اأمريكا بتناول 15 ميكروغراما يوميا وتن�شح 
اأملانيا ب 20 ميكروغراما. واأو�شحت: "حتى لو كان الرنويجيون يح�شلون 
على قدر اأقل من اأ�شعة ال�شم�س مقارنة باالأملان، فاإن الرنويجيني يتناولون 

املزيد من االأ�شماك يف نظامهم الغذائي".

الفلني؟ ي�ضتخرج  اأين  • من 
من اأحد اأنواع �شجر البلوط

ع�ضامي؟ رجل  كلمة  عك�س  • ما 
رجل عظامي

وتطهريه؟ الدم  بتنقية  تقوم  التي  الغدد  ا�ضم  • ما 
الغدد الليمفاوية

الدقيقة؟ يف  الطفل  نب�س  �ضربات  عدد  • كم 
نب�شة  85

فعالية؟ الأقل  احلا�ضة  هي  ما  اخلم�ضة.  احلوا�س  بني  • من 
حا�شة ال�شم

• نقار اخل�ضب ينقر جذوع الأ�ضجار لي�ضع بي�ضه يف الثقوب 
حلمايتها ... فما هي �ضرعة نقار اخل�ضب يف النقر ؟

�شرعته اأكرث من 8 مرات يف الثانية اأي حوايل 500 مرة يف الدقيقة

كيلومرتات   8 م�شافة  على  من  �شماعه  ميكن  االأ�شد  • زئري 
اخلم�شني.  �شن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�س  • النعامة 

اأيام.   10 من  يتاألف  االأ�شبوع  كان  الفرعونية  م�شر  • يف 
نف�شها.  �شته�شم  فاإنها  واإال  اأ�شبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  االإن�شان  معدة  على  • يتعني 

النمل  م�شتعمرات  على  غ��ارات  ي�شن  الأنه  وذلك  ال�شفاح(  )النمل  با�شم  ي�شتهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  وي��ج��ربه  النمل  ذل��ك  م��ن  ع��ددا  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  امل��ج��اورة 

كعبيد لديه! 
يلتئم. حتى  مرات  عدة  جرحه  ي�شمد  �شائاًل  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �شالحه  القط  • ل�شان 

وعيدان  ال��ط��ني  با�شتعمال  امل��ك�����ش��ورة  ق��دم��ه  بتجبري  ق��ام  ط��ائ��ر  ع��ن  �شمع  اأن���ه  الباحثني  اأح���د  روى   •
احلطب.

بق�شرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولذلك  ق�شرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 
بع�س  اأن  كما  الهواء  الأك�شدة  فيتاميناته  يعر�س  فاالأنتظار  ب�شرعه  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  • ع�شري 

االأنواع تف�شد ب�شرعه واأهمها اجلزر. 
عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�شكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبني  الب�شر  دموع  حتليل  ال  خل  • من 

يبكي االأن�شان.
اأر�شا.  ي�شقط  اأن  قبل  �شاعات  لب�شع  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 

الل�ص والأمني!
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م�ضروب الين�ضون
اأحمد  ال��دك��ت��ور  اأو����ش���ح 
اأخ�شائي  اخل����ط����ي����ب، 
العالجية  ال����ت����غ����ذي����ة 
وع�����������������الج ال���������ش����م����ن����ة 
جامعة  وال�����ن�����ح�����اف�����ة، 
القاهرة، اأن هناك فوائد 
لتناول  ع��دي��دة  �شحية 
م�����������ش�����روب ال���ي���ن�������ش���ون 
ال����داف����ئ واأه���م���ه���ا، اأن���ه 

م�شكن لالأمل، وي�شاعد على تهدئة اأمل البطن "املغ�س" عند االأطفال، يف 
البطن  اأمل  االإ�شابة بنزالت الربد، وكذلك يقلل  حالة معاناة الطفل من 

التي تتعر�س لها ال�شيدات فرتة الدورة ال�شهرية.
عن  الناجتة  احل��ل��ق،  التهابات  ع��الج  يف  الين�شون  م�شروب  ت��ن��اول  ويفيد 
االإ���ش��اب��ة ب��ن��زالت ال���ربد واالأن��ف��ل��ون��زا، وك��ذل��ك يف ح��ال��ة اإ���ش��اب��ة ال�شخ�س 
ال�شعال  االأمل  ح��دة  وتقليل  بلغم،  ل��وج��ود  وامل�شاحب  ال�شديد  بال�شعال 

ال�شديدة.
املفيد  الين�شون  م�شروب  بتناول  باالهتمام  اأحمد،  الدكتور  ين�شح  لذلك 
ل�شحة الكبار واالأطفال، بدال من امل�شروبات الغنية بالكافيني، التي يت�شبب 

االإفراط يف تناولها يف االإ�شابة ببع�س االأ�شرار ال�شحية العديدة.

اغرا�شهم مقابل مبلغ  للنا�س  اهلل فيحمل  ق�شمه  ير�شى مبا  احدهما طيب  االأ���ش��واق  اأح��د  رج��الن يف  تقابل 
ب�شيط او يقوم باداء بع�س االعمال يف املحال باأجر، اما االخر فهو خبيث يتل�ش�س على النا�س رمبا ي�شتطيع 
ان ي�شرق �شيئا او يحاول ان يعمل يف املحال الكبرية املزدحمة لي�شتطيع اي�شا ان ي�شرق ما تطوله يداه.. تقابل 
الرجالن يف دكان واحد فقد ا�شتاأجرهما �شاحب الدكان لتنظيف خمازنه واخذ يراقب الطيب واخلبيث. اخذ 
الرجل اخلبيث يتجول يف املخازن وكلما راأى �شيئا �شغريا غاليا اخذه وو�شعه يف جيبه او �شدره وكلما راأى �شيئا 
يوؤكل تناول منه حتى امتالأت معدته بل لقد جل�س الأخذ ق�شط من النوم اما الطيب فكان يعرف ان اهلل هو 
الذي يراه فعمل بهمة ون�شاط وامانة حتى انتهي من التنظيف والرتتيب والتحميل يف الوقت الذي �شبع فيه 
اخلبيث نوما فلما ا�شتيقظ �شاأل ان كان �شاحب الدكان جاء فقال الطيب مل يح�شر ومل يرك نائما .. هنا دخل 
�شاحب الدكان فما كان من اخلبيث اال ان تظاهر بانهاء اخر عمل يف يده ثم جل�س على االر�س وقال كفاين 
تعبنا اليوم كثريا وجعنا اي�شا ف�شحك �شاحب الدكان وقال نعم �شاأح�شر الطعام حاال .. و�شفق بيديه فدخل 
رجالن عمالقان هما ولديه وقال لهما هذا يريد ان ياأكل ويرتاح وا�شار على الطيب وذاك يريد ان ياأكل ويرتاح 
وينظف نف�شه ..وا�شار على اخلبيث فاأخذا الرجل الطيب اإىل الدكان وقدما له الطعام ال�شهي وفرا�شا للراحة 
ومبلغا حمرتما نظري تعبه ،ثم دخال وام�شكا باخلبيث وقلباه راأ�شا على عقب فاأوقعاه كل ما يف جبيه و�شدره 
ثم نف�شاه جيدا من كل ما �شرقه وبعد ذلك لقناه در�شا قويا واعطياه �شربا مربحا كاد ان ي�شيبه بعاهات 
خمتلفة ومن ثم القياه خارج الطريق ووقف احدهما ليعلن ان هذا الرجل ل�س وافاق وحذار من التعامل معه 
مما دفع الرجل اخلبيث ان يجري م�شرعا خارج ال�شوق قبل ان يتكاتل عليه االخرون اما الطيب فقد طلبه 

�شاحب الدكان عامال لديه باأجر جيد جزاء امانته وطيبته .

قد  احللق،  يف  كتلة  بوجود  ال�شعور  اأن  ي�شكوفا،  اإيرينا  الرو�شية  الدكتورة  اأعلنت 
ي�شري اإىل االإ�شابة باأمرا�س خطرية.

ووفقا لها، ال�شعور بوجود كتلة يف احللق ي�شكل خطورة كبرية على احلياة، خا�شة 
عندما يتعلق االأمر بالعدوى الفريو�شية. وتقول، "قد يوؤدي التهاب اللوزتني مثال، 
اإىل الوذمة والتقيح، وهذا بدوره ي�شبب اختناقا وان�شدادا يف اجلهاز التنف�شي، ما 
ي�شكل خطرا كبريا على احلياة". وتو�شي الدكتورة يف مثل هذه احلاالت با�شت�شارة 
الطبيب فورا. كما اأن ال�شعور بوجود كتلة يف احللق، قد يكون ب�شبب ورم خبيث، 

حيث ي�شبح من ال�شعب بلع الطعام و�شرب املاء وحتى التنف�س.
�شديد و�شعوبة  تعّرق  ال�شعور  اإىل جانب هذا  اإذا ظهر  اأن��ه  اإىل  وت�شري اخلبرية، 
يف البلع فاإنه قد يكون ب�شبب جلطة دماغية اأو اإ�شابة دماغية ر�شحية اأو اإ�شابة 
االأع�شاب بعدوى مر�شية. وقد يكون ال�شعور بوجود كتلة يف احللق من اأعرا�س 

اأمرا�س اجلهاز اله�شمي مثل حرقة املعدة اأو القرحة اأو فتق يف املريء 
فوق احلجاب احلاجز.

احللق  اأن�شجة  على  الدرقية  الغدة  ت�شخم  ي�شغط  اأن  "ميكن  وتقول، 
اأن  القر�س ميكن  وانحراف  العنقية  الفقرات  اإ�شابة  اأن  كما  الرخوة. 
االأع�شاب،  على  ال�شغط  نتيجة  احللق  يف  كتلة  بوجود  �شعورا  يخلق 
والفك  االأذن  اإىل  ينتقل  قد  البلع،  عند  اأمل  يرافقه  احلالة  ه��ذه  ويف 

ال�شفلي".
وت�شيف الدكتورة، يظهر ال�شعور بوجود كتلة يف 

احللق يف اأحيان كثرية نتيجة التوتر الع�شبي 
اأو االإجهاد امل�شتمر، ويختفي هذا ال�شعور بعد 

زوال هذه االأ�شباب.

ال�شعور بوجود كتلة يف احللق قد ي�شري اإىل اأمرا�س خطرية

انثى طائر اللقلق ترعى �ضغارها يف الع�س يف نيوويلر لي�س �ضافرين، �ضرق فرن�ضا. ا ف ب


