�ص 22

حديقة احليوانات بالعني
حتافظ على الأنواع
املهددة باالنقرا�ض
�ص 39
�أحمد الزين:

لبنان و�سورية ..

�أف�ضل عالج لفقدان حا�سة

بلدان و �شعب واحد
األربعاء  26مايو  2021م  -العـدد

26 May 2021 - Issue No 13249

email:munawaat@alfajrnews.ae

Wednesday

ت��زداد �أ�سراب الطيور خالل ف�صل الربيع وبداية ف�صل ال�صيف مع
هجرة الكثري منها بحثاً عن �أج��واء منا�سبة ،وميكن �أن ي�شكل هذا
كابو�ساً حقيقياً ملالكي ال�سيارات ،حيث تختار الكثري من هذه الطيور
طرح ف�ضالتها على ال�سيارات املتوقفة على جانب الطريق.
وال �شك يف �أن �إزالة ف�ضالت الطيور من على ال�سيارة قد تكون مهمة
�شاقة وم��زع�ج��ة ،ل��ذل��ك ن�ق��دم ل��ك جمموعة م��ن ال�ط��رق الب�سيطة
لتنظيف �سيارتك من ه��ذه الف�ضالت ،بح�سب �صحيفة �إك�سربي�س
الربيطانية� :صودا اخلبز� :صودا اخلبز الذي ي�ستخدم يف العديد من
عمليات التنظيف مفيد �أي�ضاً يف التخل�ص من ف�ضالت الطيور .كل ما
عليك فعله هو خلط �أربع مالعق كبرية من امل�سحوق مع ربع جالون
من املاء ال�ساخن يف زجاجة رذاذ ،ور�ش املحلول على مكان الف�ضالت
على ال�سيارة .وبعد الر�ش ،اترك املحلول ملدة خم�س �إىل  10دقائق
قبل �شطفه مبزيد من املاء .رذاذ زيت الت�شحيم :ي�ستخدم رذاذ زيت
الت�شحيم يف عدد ال يح�صى من اال�ستخدامات املحتملة ،من بينها
تنظيف ف�ضالت الطيور .وميكن ر�ش ال�سائل على البقع للتخل�ص
منها يف  30ثانية فقط .حتتاج بعد ذلك �إىل �إزالة الف�ضالت بقطعة
قما�ش �أو �إ�سفنجة مبللة بد ًال من �شطفها بخرطوم املاء.

عادات يومية حتافظ على نظافة منزلك با�ستمرار
يعترب احلفاظ على ترتيب ونظافة املنزل من �أك�ثر املهام التي قد
تق�ض م�ضجع ربة املنزل ،وخا�صة �إذا كان لديها عائلة كبرية.
وم��ن ه��ذا املنطلق� ،شاركت الأ�سرتالية كارولينا يف حديث لها مع
�صحيفة ديلي ميل الربيطانية ،عاداتها التي تتبعها ب�شكل يومي
للحفاظ على نظافة وترتيب املنزل ب�شكل دائم ،على النحو التايل:
ترتيب ال�سرير ك��ل �صباح :تو�صي كارولينا ،برتتيب ال�سرير بعد
اال�ستيقاظ م�ب��ا��ش��رة ،وع��دم ت��أج�ي��ل ه��ذه املهمة حتى �إجن ��از املهام
الأخ��رى .ي�ساعد ترتيب ال�سرير مبا�شرة على احلفاظ على مظهر
الئق لغرفة النوم.
احل�ف��اظ على نظافة ح��و���ض امل�ط�ب��خ :ت�ق��ول ك��ارول�ي�ن��ا� ،إن احلفاظ
على نظافة حو�ض املطبخ وجلي الأطباق والأواين بعد ا�ستخدامها
على الفور يحافظ على نظافة املطبخ وي�ساعد على �إبعاد احل�شرات
منه قدر امل�ستطاع .وتن�صح كارولينا ،بعدم ترك الأطباق يف حو�ض
املطبخ ل�ف�ترة طويلة لأن بقايا ال�ط�ع��ام ق��د تلت�صق ب��الأط�ب��اق ،ما
يجعل عملية تنظيفها �أكرث �صعوبة .ترتيب الغرفة بانتظام :تن�صح
كارولينا ،ب�إعادة جميع الأغرا�ض التي يتم ا�ستخدامها �إىل �أماكنها
بعد االنتهاء منها مبا�شرة� ،سواء �أكان ذلك يف غرفة املعي�شة �أم غرفة
النوم ،لتجنب تراكم الأ�شياء التي ُتظهر املكان يف حالة فو�ضى كبرية،
وبالتايل ت�صبح مهمة الرتتيب والتنظيف �أكرث �صعوبة.

�شا�شات �إلكرتونية للتوا�صل بني مر�ضى كورونا وذويهم
مبادرة جديدة جل�أت �إليها م�ست�شفى ميت غمر ،مبحافظة الدقهلية
يف دلتا م�صر ،بهدف التخفيف عن مر�ضى فريو�س ك��ورون��ا ،داخل
غ��رف ال�ع��زل ال�صحي ،ع��ن ط��ري��ق �إع�ط��ائ�ه��م ف��ر��ص��ة ،للتحدث مع
ذويهم ،من خالل �شا�شات عر�ض خارجية ،لالطمئنان على و�ضعهم
ال�صحي ،ورفع روحهم املعنوية ،يف مواجهة الفريو�س القاتل.
وح ��ول ذل ��ك ،ق��ال وك �ي��ل وزارة ال���ص�ح��ة بالدقهلية �سعد م �ك��ي ،يف
ت�صريحات خا�صة ،ملوقع� " ،سكاي نيوز عربية"� ،أن مدير م�ست�شفى
ميت غمر ،عر�ض عليه تنفيذ تلك املبادرة ،والتي تهدف �إىل تخفيف
معاناة مر�ضى كورونا ،داخل غرف العزل ال�صحي بامل�ست�شفى ،حيث
يعاين مر�ضى كورونا داخل غرف العزل ،من وحدة قاتلة� ،إىل جانب
معاناتهم من �أعرا�ض ذلك الفريو�س اللعني.
وتابع مكي حديثه ،قائال ،وافقت فورا على تنفيذ تلك املبادرة التي
تعد الأوىل من نوعها باملحافظة ،لتخفيف حالة العزلة والوحدة،
التي يعاين منها املر�ضى ،وا�ستطرد� " :أثناء تفقدي مل�ست�شفى ميت
غمر املركزي ،ملتابعة انتظام �سري العمل واخلدمات املقدمة للمر�ضى
بالأق�سام املختلفة بامل�ست�شفى ،حتدثت م��ع اح��د املر�ضى ع�بر تلك
ال�شا�شات لالطمئنان على �صحته ،و�شاهدت الفرحة العارمة التي
�شعر بها � ،أثناء حديثي معه".

ابتكر فريق من طالب جامعة بطر�سبورغ
من��وذج��ا �أول �ي��ا لطابعة ثالثية الأبعاد
ميكن ا�ستخدامها يف طبع �أع�ضاء اجل�سم
ل��زراع �ت �ه��ا يف ج���س��م امل��ري ����ض امل �ح �ت��اج.
وت�ت�م�ي��ز ه ��ذه ال �ط��اب �ع��ة ع��ن مثيالتها
الأخ ��رى ،ب�أنها ت�ستخدم البوليمريات
واملواد احليوية بدال من البال�ستيك� .أي
�أنه يف امل�ستقبل مب�ساعدة هذه الطابعة،
�سيكون ب��الإم�ك��ان طبع �أع���ض��اء اجل�سم
القابلة للزرع يف ج�سم الإن�سان .وتتكون
ه��ذه الطابعة من املكب�س واملحاقن ،ما
ي�سمح ب�ط�ب��ع الأن���س�ج��ة البيولوجية.
وثبت املبتكرون داخل الطابعة احليوية
ج� �ه ��ازا ل�ت�ن�ق�ي��ة ال � �ه� ��واء ،ال � ��ذي يعترب
وج��وده �شرطا مهما لطباعة الأن�سجة
البيولوجية .وجتدر الإ�شارة� ،إىل وجود
العديد من ال�شركات يف العامل املنتجة
لطابعات حيوية ثالثية الأب�ع��اد ،ولكن
يف رو�سيا ال توجد �شركة متخ�ص�صة يف
هذا املجال ،كان ب�إمكانها �إطالق الإنتاج
التجاري لهذه الطابعة احليوية التي
ال ت��زي��د قيمتها التقديرية ع��ن 300
�ألف روبل� ،أي �أقل بكثري من الطابعات
املناف�سة.
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طرق ب�سيطة لتنظيف ف�ضالت الطيور من على �سيارتك

طابعة ثالثية لطبع �أع�ضاء اجل�سم
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ال�شم ب�سبب "كوفيد!"19 -

املوريتاين بعيون �أمريكية ..فيلم
يحكي ق�صة معتقل بغوانتانامو

قد يكون طفلك يعاين منه و�أنت
ال تعلم ..مر�ض فرط احلركة
يعد مر�ض فرط احلركة وت�شتت االنتباه �أو نق�ص االنتباه attention
 ، )deficit hyperactivity disorder (ADHDهو مر�ض
نف�سي �سلوكي يظهر يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وهو املر�ض الذي مت
معاجلته يف �شكل درام��ي يف بع�ض الأعمال الفنية ،ليلفت النظر لهذا
املر�ض الذي ال يقت�صر على مرحلة الطفولة فقط بل يعاين
منه البالغون �أي�ض ًا واملراهقون.
فما �سماته وكيف ميكننا التعامل معه ،وما
�أ�سباب الإ�صابة به؟
"العربية.نت" توجهت بهذه الأ�سئلة للدكتور حممد
ه ��اين ،ا��س�ت���ش��اري ال �ط��ب ال�ن�ف���س��ي ،ح�ي��ث �أو� �ض��ح �أن ال�ـ
 ADHDهو مر�ض نف�سي �سلوكي يظهر على الأطفال
يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وهو مر�ض يعاين منه 6%
�إىل  7%من الأطفال يف املدار�س حول العامل ،والتي
ت��رت �ب��ط ب �ب��داي��ة م �ع��رف��ة ال �ط �ف��ل ل�ل�ح��رك��ة يف عمر
ال�ع��ام�ين ،وي�ظ�ه��ر ب��داي��ة م��ن ه��ذه امل��رح�ل��ة �سلوك
ال�ط�ف��ل ،وتظهر �أع��را���ض امل��ر���ض م��ن خ�لال فرط
احلركة للطفل مع ت�شتت االنتباه .وتظهر الأعرا�ض
ب�شكل وا��ض��ح م��ن خ�لال معاملته ال�ت��ي تت�سم باجلر�أة
ب�شكل كبري مع املعلمني ،وفرط احلركة وت�شتت االنتباه
مع التح�صيل الدرا�سي ال�ضعيف نتيجة ع��دم الرتكيز،
وغالباً يكون لدى الأطفال ن�سبة ذكاء مرتفعة ،و�إيذائه
لأ�صدقائه �أو باقي الأطفال الذين يكونون يف تعامل دائم
معه.
وت��اب��ع ال��دك�ت��ور حم�م��د ه��اين ب� ��أن ه�ن��اك �أ��س�ب��اب��ا عديدة
للإ�صابة ب��امل��ر���ض ،فمنها جينات وراث�ي��ة ومنها عوامل
بيئية ب��الإ��ض��اف��ة �إىل البيئة الأ��س��ري��ة املحيطة ب��ه التي
يعي�ش فيها.
و�أك��د ا�ست�شاري الطب النف�سي� ،أن التعامل اخل�ط��أ مع
احل��ال��ة ي� ��ؤدي �إىل ح��دة امل��ر���ض ل��دى الأط �ف��ال ،ويتم
ال �ع�ل�اج م��ن خ�ل�ال ط��ري �ق �ت�ين ،ف�م�ن�ه��م م��ن يكتفي
بجل�سات العالج النف�سي ال�سلوكي ،وبع�ضهم يحتاج
�إىل بع�ض الأدوي� ��ة ال�ع�لاج�ي��ة .وي��رج��ع ن��وع العالج
ح�سب ح��دة املر�ض ،كما يجب على الأه��ايل مراقبة
الأط�ف��ال لكي ال يقوموا ب��إي��ذاء �أنف�سهم �أو يت�سببوا
ب�ضرر لغريهم من الأطفال ،وميكن اال�ستعانة بالريا�ضة
اجل�م��اع�ي��ة �أو ال�ف��ردي��ة ول�ك��ن م��ع ال�ب�ع��د ع��ن الريا�ضات
العنيفة والقتالية ال�ستغالل فرط احلركة.
و�أ�شار الدكتور حممد هاين �إىل �أن هذا املر�ض يظهر يف
مرحلة الطفولة املبكرة حتى مرحلة املراهقة ،وبن�سبة
ال تزيد عن  20%من الأف��راد ي�ستمر معهم املر�ض يف
مرحلة الن�ضوج.
وم ��ن ��س�م��ات ه ��ذا امل��ر���ض ع�ل��ى ال �ب��ال �غ�ين ،ت�غ�ير احلالة
املزاجية لديهم ب�شكل م�ستمر ،واالندفاعية يف التعامل
وات �خ��اذ ال� �ق ��رارات ،وال �ت��وت��ر ال���ش��دي��د امل���ص��اح��ب للقلق
املر�ضي .ومن �سمات املر�ض �أي�ضاً عدم ا�ستمرار العالقات
مع الأفراد ،وات�سام ال�شخ�ص باخلوف والقلق الدائم ،كما
يكون �شخ�ص عنيف يف ردود �أفعاله مع الآخرين ،وغالباً ما
يكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص عانوا من العنف الأ�سري وظروف
بيئية غري �صحية �أو �سوية.
من جهة �أخرى ،يقول ا�ست�شاري الطب النف�سي الدكتور
جمال فرويز� ،إن ال�سبب الأ�سا�سي ملر�ض فرط احلركة هو
الن�شاط الزائد يف الق�شرة الداخلية للمخ.
وي���ض�ي��ف ف��روي��ز مل��وق��ع "�سكاي ن �ي��وز عربية"" :توجد

يف امل� ��خ ق �� �ش��رت��ان ،ق�شرة
خم�ي��ة خ��ارج �ي��ة ،وق �� �ش��رة داخلية
(حت��ت خم �ي��ة) ،وب�سبب الن�شاط
الزائد بالق�شرة الداخلية ،يعاين
مري�ض ( )ADHDمن فرط
احلركة ،وحماولة دائمة لتفريغ
تلك الطاقة ال��زائ��دة ،مما ينتج
ع �ن��ه ب �� �ش �ك��ل م �ل �ح��وظ ن�شاط
زائ ��د ل�ل�أط�ف��ال طيلة الوقت،
ل�ك��ن الأزم � ��ة الأك �ب�ر ت�ك�م��ن يف
الت�صرفات املفاجئة".
وي � �ت� ��اب� ��ع ا�� �س� �ت� ��� �ش ��اري الطب
ال �ن �ف �� �س��ي" :الن�شاط ال ��زائ ��د
مي �ك��ن لل��أ� �س��رة ال �ت �ع��ام��ل معه
وت�ف��ري�غ��ه م��ن خ�ل�ال الأن�شطة
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ل�ك��ن ال�ط�ف��ل املري�ض
بـ( ،)ADHDيقوم بت�صرفات
انفعالية مفاجئة ،رمبا تكون
ع ��واق� �ب� �ه ��ا وخ �ي �م ��ة،
مثل التفكري يف
الإل �ق��اء بنف�سه
م � � ��ن ال � � �ن� � ��اف� � ��ذة،
ل� �ي� �ج ��رب �� �ش� �ع ��ور ال ��رج ��ل �ضحيتها كثري من الأطفال يف عمر الزهور".
اخلارق (�سوبر مان) ،ومن املعروف �أن كل الأطفال ت�أتي ويك�شف اال�ست�شاري الطب النف�سي عدم تو�صل العلم حتى
�إل�ي�ه��م ت�ل��ك الأف �ك ��ار ،ل�ك��ن م��ري����ض ف��رط احل��رك��ة وقلة الآن �إىل ال�سبب وراء �إ�صابة الأط�ف��ال بهذا امل��ر���ض ،وما
الذي يت�سبب يف الن�شاط الزائد بالق�شرة الداخلية يف مخ
االنتباه يقوم بتنفيذها ب�شكل مفاجئ".
مري�ض الـ(.)ADHD
�سن املر�ض
ويو�ضح فرويز �أن املر�ض يف الأغلب يظهر بني الأطفال كيفية العالج
م��ن ��س��ن � 3إىل �� 5س�ن��وات ،وي�ظ�ه��ر ب�شكل �أق ��ل يف بقية ويو�ضح فرويز �أن عالج مر�ض فرط احلركة رمبا يحتاج
الأع �م��ار ،وه �ن��اك ن�سبة قليلة ي�ستمر معها يف املراحل �إىل املواظبة فقط على الأدوي��ة املن�شطة للق�شرة املخية،
بالإ�ضافة �إىل العالج ال�سلوكي ملدة عام كامل ،الفتا �إىل
التالية للطفولة.
كما ي�شري فرويز �إىل �أن عالمات مر�ض "فرط احلركة" �أن هناك العديد من احل��االت التي يقل ن�شاطها الزائد
ه��ي ق�ل��ة ال�ترك �ي��ز ،و��ص�ع��وب��ة ال�ت�ع�ل��م ،و��س��رع��ة الغ�ضب ،بالو�صول �إىل �سن .14
منوها �إىل �أن��ه على الأه��ايل "التفرقة جيدا بني ن�شاط وي�ستطرد" :هناك من ال ميكنهم التخل�ص من املر�ض،
الأط� �ف ��ال ال� �ع ��ادي ،وال �ن �� �ش��اط امل �ب��ال��غ ف �ي��ه وال �ن ��اجت عن ويعي�ش معهم بقية حياتهم ،وه�ؤالء يلتزمون بعالج مدى
احلياة ،لل�سيطرة على قراراتهم االنفعالية ،والقدرة على
الـ(.")ADHD
ويتابع" :هناك الكثري من الآباء والأمهات الذين يظنون االندماج مع من حولهم".
�أن ع�لام��ات مر�ض ف��رط احل��رك��ة ،ه��ي ع�لام��ات طبيعية ويف خ �ت��ام ح��دي �ث��ه م ��ع م��وق��ع "�سكاي ن �ي��وز عربية"،
للطفولة ،و�أن هذا الن�شاط الزائد طبيعي ،واحلقيقة �أن ي�شري ف��روي��ز �إىل "�أهمية ال��وع��ي املجتمعي بالأمرا�ض
املخيف يف هذا املر�ض ،لي�س احلركة الزائدة ،لكن القرارات واال�ضطرابات النف�سية ،و�ضرورة ت�سليط ال�ضوء عليها
االنفعالية املفاجئة ،التي نتج عنها عديد من احلوادث ،راح من قبل و�سائل الإعالم والأعمال الفنية".

ما هو احلذاء املنا�سب
ملري�ض ال�سكري؟
قال املركز االحتادي للتوعية ال�صحية �إن الأحذية املغلقة �أف�ضل ملر�ضى
ال�سكري حتى يف احلرارة املرتفعة يف ف�صل ال�صيف ،مع مراعاة التهوية
اجليدة فيها.
وقل املركز الأملاين� ،إن الأحجار ال�صغرية ،التي تدخل �إىل القدم
عرب الأحذية املفتوحة مثل ال�صنادل تت�سبب يف �إ�صابة مري�ض
ال�سكري بجروح يف القدم ،والتي ال تالحظ ب�سبب التلفيات
ب�أع�صاب القدم بفعل املر�ض.
وح��ذر امل��رك��ز م��ن ت�سبب ه��ذه اجل ��روح يف ت�ق��رح��ات تعر�ض
املري�ض خلطر برت القدم فيما يعرف مبتالزمة القدم
ال�سكرية.
وب�شكل ع��ام� ،أك��د امل��رك��ز �أهمية فح�ص
م��ري ����ض ال �� �س �ك��ري ق��دم��ه بانتظام
لك�شف �أي جروح وعالجها يف الوقت
املنا�سب.

ي �ع��ر���ض ف �ي �ل��م امل ��وري� �ت ��اين ق�صة
املواطن حممد ولد �صالحي الذي
اع�ت�ق��ل يف م��وري�ت��ان�ي��ا ب�ع��د �أح ��داث
احل��ادي ع�شر م��ن �سبتمرب ب�شبهة
ال�ع�لاق��ة مب�ن�ف��ذي ه�ج�م��ات برجي
مبنى التجارة العاملي ومت ت�سليمه
ل�ل��أم�ي�رك� �ي�ي�ن .ف ��ول ��د �صالحي
مهند�س متدين تخرج من هامبورغ
ب ��أمل��ان �ي��ا ،ح�ي��ث ك ��ان ي��در���س �أغلب
منفذي تلك الهجمات.
زار �أفغان�ستان وت��درب على �أيدي
امل�سلحني يف �آخ��ر عهد القتال �ضد
ال�سوفييت ،وبعد �أن بد�أ القتال عاد
�إىل �أملانيا .وبعد تخرجه قرر العودة
�إىل بالده مرورا بكندا ،وكان ذلك يف
رم�ضان ..وت�شاء ال�صدف �أن يعتكف
حممد يف امل�سجد الذي كان ي�صلي
فيه ع�ضو القاعدة اجلزائري �أحمد
ر��س��ام ،امل��دان بالتخطيط لتفجري
م �ط��ار ل��و���س �أجن �ل ��و� ��س .ك ��ل هذه
الأم � ��ور ج�ع�ل��ت م��ن ول ��د �صالحي
م���ش�ت�ب�ه��ا ب��ه مت���س�ك��ت �إدارة بو�ش
باتهامه و�إن مل جتد دليال واحدا
يدينه .ليظل بعد ذلك يف ال�سجن
�إىل �أن اطلعت على ملفه املحامية
وامل ��داف� �ع ��ة ع ��ن ح� �ق ��وق الإن �� �س ��ان
نان�سي ه��والن��در ال�ت��ي داف�ع��ت عنه
حتى �إط�لاق �سراحه .وتقوم بدور
ه� ��والن� ��در امل �م �ث �ل��ة احل� ��ائ� ��زة على
الأو� �س �ك��ار م��رت�ين ال�ن�ج�م��ة جودي
ف��و��س�تر .وق��د ح�صلت على جائزة
غولدن غلوب عن هذا الدور.

من هو احلفيد املف�ضل
للملكة �إليزابيث؟

بينما حت��اول امللكة �إل�ي��زاب�ي��ث غمر
�أح� �ف ��اده ��ا الـ 8و�أب � �ن� ��اء �أح �ف ��اده ��ا
الـ 10ب ��احل ��ب ،ت��رب �ط �ه��ا عالقة
خ��ا� �ص��ة ب� ��الأم �ي�رة �� �ش ��ارل ��وت ،ابنة
الأم � �ي� ��ر وي � �ل � �ي� ��ام .ووف� � �ق� � �اً ملجلة
" ، "womanandhomeتعتقد
اخلبرية امللكية �إجن��ري��د �سيوارد �أن
ابنة دوق ودوقة كامربيدج ،الأمرية
� �ش��ارل��وت ��ص��اح�ب��ة الـ� 6أع � ��وام ،هي
احل �ف �ي��دة امل�ف���ض�ل��ة مل�ل�ك��ة بريطانيا
البالغة من العمر  95عاماً .وعن
�سبب ارتباط جاللة امللكة بحفيدتها
� �ش ��ارل ��وت ب �ه��ذه ال ��درج ��ة القوية،
ت �ق��ول اخل �ب�ي�رة امل�ل�ك�ي��ة �إن ��ه حبهما
امل�شرتك للخيول .وقالت �إجنريد،
رئي�سة حت��ري��ر جملة Majesty
ال�بري �ط��ان �ي��ة" :بينما ك ��ان الأم�ي�ر
فيليب يحب الأطفال الر�ضع ،تف�ضل
امللكة دائماً التواجد ح��ول الأطفال
الأك�ب��ر � �س �ن �اً ،خ��ا� �ص � ًة �إذا ك ��ان ذلك
الوقت له عالقة بتعليمهم اجللو�س
فوق الأح�صنة والفرو�سية ،ولذلك،
فالأمرية �شارلوت -املجنونة باملهور-
كانت دائماً املف�ضلة جلاللتها".

�أزمة لبنان االقت�صادية
ع�صفت بالكالب

تكافح العديد من العائالت اللبنانية التي تهوى اقتناء احليوانات الأليفة
يف منازلها لإبقائها معها يف ظل �أزم��ة اقت�صادية خانقة طالت املجتمع
اللبناين برمته ،بينما ا�ست�سلمت �أخ��رى لب�ؤ�س احلال ورمت باحليوانات
على قارعة الطريق.
ومل تعد كلفة املرتفعة االعتناء بهذه احليوانات مقبولة على اللبنانيني
ب�سبب االرتفاع اجلنوبي يف �أ�سعار ال�سلع وانهيار �سعر اللرية اللبنانية ،فعجز
البع�ض عن توفري وجبة واحدة حليوانه الأليف الذي ر ّباه ل�سنوات.
وير�صد خمت�صون يف الرفق باحليوان ات�ساع ظاهرة التخلي عن احليوانات
الأليفة من قبل اللبنانيني ورميها يف ال�شوارع.
وبعد �أن كانت الكالب والقطط مدللة مرفهة �صارت مثل �أ�صحابها تعاين
من فقدان الأ�سا�سيات ،بعد �أن غ��دت �أعباء معي�شة ه��ذه ه��ذه احليوانات
وال�سهر على رعايتها تكلف مئات ال��دوالرات ،ناهيك عن �أثمان اللقاحات
اخلا�صة بها وعمليات التعقيم التي و�صلت �إىل مبلغ ن�صف مليون لرية
لبنانية بح�سب ما �أو�ضحته النا�شطة يف جمال الرفق باحليوان يف لبنان
غنى نحفاوي.
عائالت كثرية مل تتمكن من متابعة اهتمامها باحليوانات الأليفة  ،وهذا
ما دفع ع��دد�أً من �أ�صحابها �إىل طلب امل�ساعدة لت�أمني الطعام لها ،فيما
يطلب بع�ضهم من �آخرين �إيواءها� ،أو يبيعونها ،وو�صل الأمر حد �إلقائها
يف ال�شارع.
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رواية دفاتر الو ّراق تفوز باجلائزة العاملية للرواية العربية 2021

جالل برج�س يفوز بجائزة  2021بعد
و�صوله �إىل القائمة الطويلة 2019

•• �أبوظبي -الفجر

�أعلنت اجلائزة العاملية للرواية العربية �أم�س الأول عن ف��وز رواي��ة "دفاتر
الورّاق" للكاتب ج�لال برج�س ب��ال��دورة ال��راب�ع��ة ع�شرة م��ن اجل��ائ��زة للعام
 .2021وك�شف �شوقي بزيع ،رئي�س جلنة التحكيم ،عن ا�سم الرواية الفائزة
باجلائزة وال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،خ�لال فعالية
افرتا�ضية ،والتي ح�صل جالل برج�س مبوجبها على اجلائزة النقدية البالغة
قيمتها � 50ألف دوالر �أمريكي ،بالإ�ضافة �إىل متويل ترجمة روايته �إىل اللغة
الإجنليزية .وقال �شوقي بزيع" ،قد تكون امليزة الأهم للعمل الفائز ،ف�ض ً
ال عن
املحكمة وامل�شوقة ،هي
لغته العالية وحبكته ْ
قدرته الفائقة على تعرية الواقع الكارثي
م��ن �أق�ن�ع�ت��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ح�ي��ث ي�ق��دم امل�ؤلف
�أ�شد البورتريهات قتامة عن عامل الت�شرد
والفقر وف�ق��دان املعنى واق�ت�لاع الأم��ل من
ج��ذوره ،مبا يحول احلياة �إىل �أرخبيل من
الكوابي�س .وم��ع ذل��ك ف ��إن ال��رواي��ة لي�ست
ت�ب���ش�يراً ب��ال�ي��أ���س ،ب��ل ه��ي ط��ري�ق��ة الكاتب
للقول ب��أن الو�صول �إىل ال�صخرة العميقة
ل �ل ��أمل ،ه ��و ال �� �ش��رط الإل� ��زام� ��ي الخ �ت�راع
الأحالم ،وللنهو�ض بالأمل فوق �أر�ض �أكرث
�صالبة" .وب��دوره ،ق��ال يا�سر �سليمان ،رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة العاملية
للرواية العربية" :تلتقي ع��وامل الب�ؤ�س والت�شرد يف دفاتر ال��ورّاق يف ثنائية
ين�شبك فيها الت�سجيل والتمثيل ،ت�سجيل ما يدور ومتثيل ما كان ،فتختلط
الأزمنة والأمكنة� ،إلاّ �أ ّنها تبقى ت��راوح مكانها يف عامل تندمج فيه احلقيقة
واخليال .وعلى الرغم من حمل ّية الب�ؤ�س والت�شرد يف الرواية� ،إلاّ �أنهما يبقيان
الزم��ة �إن�سانية ينهل منها الأدب كلما فا�ض التهمي�ش والت�شظي يف عوامل
الف�ساد والإق�صاء واخلواء .دفاتر الورّاق هي حكاية ع ّمان التي تتجاوز نف�سها
وزمانها ،على يد روائ��ي يب�سطها �أم��ام �أهلها كما فعل حمفوظ مع قاهرته،
في�سري القارئ يف �شوارعها وي�صعد جبالها ويلتقي �شخو�صها وي�ستذكر ورّاقها
ويت�أمل حلكاياتها ويطل منها على �إقليمه وعوامله بخدر وكدر .ال�شكر جلالل
برج�س على ما �صنع لقرائه بعني تلتقط التفا�صيل دون �أن تغرق فيها".
تقع �أح��داث "دفاتر الورّاق" يف الأردن ومو�سكو خ�لال الفرتة بني 1947
و ،2019وتروي الرواية ق�صة �إبراهيم ،بائع الكتب والقارئ النهم ،الذي يفقد
ري حياة الت�ش ّرد .وبعد �إ�صابته بالف�صام ،ي�ستدعي �إبراهيم
ك�ش َكه ويجد نف�سه �أ�س َ
�أبطا َل الروايات التي كان يحبها ليتخ ّفى وراء �أقنعتهم وهو ين ِّف ُذ �سل�سل ًة من
عمليات ال�سطو وال�سرقة والقتل ،ويحاول االنتحار قبل �أن يلتقي باملر�أة التي
تغيرّ م�صريه .الدفاتر هي جمموعة من الدفاتر تتوزع بني �إبراهيم وبني
�شخو�ص الرواية ،وهم متقاطعون مع البطل ،وحتكي م�ضمون هذه احلكاية
امل�ؤملة واملت�شظ ّية� .إنها حكاية املهم�شني الذين دائماً ما يُنظر �إليهم ب�إهمال �أو
ال ينظر لهم �أ�ص ً
ال ،حيث يعي�شون �إىل جانب منو طبقة متنف ّذه فا�سدة .كما
ت�شري الرواية �إىل �أهمية البيت ،رم��زاً للوطن وتالم�س واقعاً �صعباً لي�س يف
الأردن فح�سب ،بل يف املنطقة العربية ب�شكل عام .جالل برج�س �شاعر وروائي
�أردين من مواليد  .1970يعمل يف قطاع هند�سة الطريان .عمل يف ال�صحافة
الأردن �ي��ة ل�ع��دد م��ن ال�سنني وت��ر�أ���س ع��ددا م��ن الهيئات الثقافية وه��و الآن
رئي�س خمترب ال�سرديات الأردين ،ومُع ّد ومقدم برنامج �إذاع��ي بعنوان "بيت
الرواية"� .صدر له جمموعات �شعرية وق�ص�صية وكتب يف �أدب املكان وروايات.
حازت جمموعته الق�ص�صية "الزالزل" ( )2012على جائزة روك�س بن زائد
العزيزي ل�ل�إب��داع ،ونالت رواي�ت��ه "مق�صلة احلامل" ( )2013جائزة رفقة
دودين للإبداع ال�سردي عام  ،2014كما فازت روايته "�أفاعي النار" (يف فئة
الرواية غري املن�شورة) بجائزة كتارا للرواية العربية  ،2015و�أ�صدرتها هيئة
احلوا�س اخلم�س"
اجلائزة يف العام  .2016و�صلت روايته الثالثة�" ،سيدات
ّ
(� ،)2017إىل القائمة الطويلة للجائزة العاملية للرواية العربية .2019
وقال جالل برج�س ،الفائز باجلائزة�" :شكرا للجائزة العاملية للرواية العربية
فقد فتحت يل كل هذه الطرق اجلميلة �إىل القراء لت�صل كلمتي التي عملتُ
على �أن تكون ي��داً ت��زرع البهجة يف حقل الإن�سانية" .اختريت رواي��ة "دفاتر
الورّاق" من قبل جلنة التحكيم باعتبارها �أف�ضل عمل روائي ُن�شر بني  1يوليو
 2019و� 31أغ�سط�س  ،2020وجرى اختيارها من بني �ست رواي��ات يف
القائمة الق�صرية لك ّتاب من الأردن وتون�س واجلزائر والعراق واملغرب ،حيث
كان الك ّتاب الذين تر�شحوا للقائمة الق�صرية ،جالل برج�س واحلبيب ال�ساملي
وعبد املجيد �سباطة وعبد اللطيف عبداهلل و�أم�ي�رة غنيم ودنيا ميخائيل.
وتلقى املر�شحون ال�ستة جائزة تبلغ قيمتها ع�شرة �آالف دوالر �أمريكي .تر�أ�س
جلنة حتكيم اجلائزة العاملية للرواية العربية للعام  2021ال�شاعر والكاتب
اللبناين �شوقي بزيع ،بع�ضوية كل من �صفاء ج�بران� ،أ�ستاذة اللغة العربية
والأدب العربي احلديث يف جامعة �ساو باولو ،الربازيل؛ وحممد �آيت ح ّنا ،كاتب
ومرتجم مغربي ،يدرّ�س الفل�سفة يف املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين
بالدار البي�ضاء؛ وعلي املقري ،كاتب ميني و�صل مرتني �إىل القائمة الطويلة
ل�ل�ج��ائ��زة يف ع��ام��ي  2009و2011؛ وع��ائ���ش��ة ��س�ل�ط��ان ،ك��ات�ب��ة و�صحافية
�إماراتية ،وهي م�ؤ�س�سة ومديرة دار ورق للن�شر ونائب رئي�س احتاد كتاب و�أدباء
الإمارات .تهدف اجلائزة العاملية للرواية العربية �إىل الرتويج للرواية العربية
على امل�ستوى العاملي� ،إذ ت�ضمن اجلائزة متويل ترجمة الروايات الفائزة �إىل
الإجنليزية ،ومن بني ال��رواي��ات الفائزة التي �صدرت بالإجنليزية" ،القو�س
والفرا�شة" ملحمد الأ�شعري؛ و"ترمي ب�شرر" لعبده خال؛ و"عزازيل" ليو�سف
زي��دان (دار �أتالنتيك)؛ و"فرانك�شتاين يف بغداد" لأحمد �سعداوي (دار وون
ورلد يف اململكة املتحدة ودار بنجوين يف الواليات املتحدة)؛ و"�ساق البامبو"
ل�سعود ال�سنعو�سي؛ و"واحة الغروب" لبهاء ط��اه��ر (دار ��س�ب�تر)؛ و"طوق
احلمام" ل��رج��اء ع��امل (دار داك� ��وورث يف اململكة امل�ت�ح��دة ودار �أوف��رل��وك يف
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة)؛ و"الطلياين" ل�شكري املبخوت" (م�ن���ش��ورات �أوروب ��ا) ؛
و"م�صائر ،كون�شرتو الهولوكو�ست والنكبة" لربعي املدهون (دار هوبو).
�شهد ال�ع��ام��ان  2020و�� 2021ص��دور ال�ترج�م��ات الإجن�ل�ي��زي��ة ل�ع��دد من
ال��رواي��ات ال�ت��ي و�صلت �إىل القائمتني الطويلة وال�ق���ص�يرة ،منها "�أنا ،هي
والأخريات" جلنى فواز احل�سن" (القائمة الق�صرية  )2013التي ترجمتها
مي�شيل هارمتان و�أ�صدرتها دار انرتلينك؛ و"زرايب العبيد" لنجوى بن �شتوان
(القائمة الق�صرية  )2017التي ترجمتها نان�سي روبرت�س و�أ�صدرتها مطبعة
جامعة �سايراكوز؛ و"اخلائفون" لدمية ونو�س (القائمة الق�صرية )2018
ال�ت��ي ترجمتها �أل�ي��زاب��ث جاكيت و�أ��ص��درت�ه��ا دار ن��وب��ف؛ و"احلالة احلرجة
ل�ل�م��دع��و ك" ل�ع��زي��ز حم�م��د (ال �ق��ائ �م��ة ال�ق���ص�يرة  )2018ال �ت��ي ترجمها
همفري ديفيز و�أ�صدرتها دار هوبو؛ و"�شغف" لر�شا عديل (القائمة الطويلة
 )2018و"م�سرى الغرانيق يف مدن العقيق" لأميمة اخلمي�س ال�صادرتان
عن دار هوبو وترجمتهما �سارة العناين؛ و"�صيف مع العدو" ل�شهال العجيلي
(القائمة الق�صرية  )2019التي ترجمتها مي�شيل هارمتان و�أ�صدرتها دار
انرتلينك؛ و"ملك الهند" جل�ب��ور ال��دوي�ه��ي (القائمة الق�صرية )2020
التي ترجمتها بوال هايدر و�أ�صدرتها دار انرتلينك.

الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات ي�ستقبل الطلبة الفائزين بجوائز التميّز 2021-20
•• العني -الفجر

ا�ستقبل معايل زك��ي �أن��ور ن�سيبة ،امل�ست�شار الثقايف
ل�صاحب ال�سمو رئ�ي����س ال��دول��ة ،ال��رئ�ي����س الأعلى
جلامعة الإم��ارات مبكتبه يف مقر اجلامعة مبدينة
العني �صباح �أم�س الأول الطلبة الفائزين بجوائز
ال�ت�م� ّي��ز ل�ل�ع��ام ال��درا� �س��ي  .2021-2020وهم
ال�ط��ال�ب��ة ف��اط�م��ة ال�شحي ال�ف��ائ��زة ب�ج��ائ��زة ال�شيخ
حممد بن خالد �آل نهيان للأجيال ،الطالب ليث
ع�صام الفائز بجائزة الإمارات فئة الطالب املُتم ّيز،
و الطالب حممد الأح�ب��اب��ي الفائز بجائزة ال�شيخ
حممد بن خالد �آل نهيان للأجيال.
ً
وه �ن ��أ م�ع��ايل زك��ي ن�سيبة ال�ف��ائ��زي��ن  ،متمنيا لهم
التوفيق يف حياتهم العملية والعلمية ،م ��ؤك��داً �أن
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة �أ�صبحت من �أكرث
ال ��دول اجل��اذب��ة للعقول واخل �ب�رات وامل��واه��ب من
جميع اجلن�سيات وال��دي��ان��ات والأع� ��راق  ،وذل��ك ملا و�أ�شاد معايل الرئي�س الأعلى بجهود الطلبة و�سعيهم
تتمتع ب��ه م��ن خ��دم��ات تعليمية ،ورع��اي��ة �صحية� ،إىل التم ّيز ك ً
ال يف جماله ملواكبة طموحات وتط ّلعات
و�أم��ن وا�ستقرار و ّفرته للمواطنني واملقيمني على ر�ؤي� ��ة ق �ي��ادة الإم� � ��ارات ال��ر��ش�ي��دة للخم�سني عاماً
ح ٍّد �سواء،
القادمة ،داعياً �إياهم �إىل موا�صلة تطوير �أنف�سهم

غر�س املبادئ والأخ�لاق الإ�سالمية واحلفاظ على
اللغة العربية  ،وذلك من خالل ر�ؤيتها القائمة على
احلفاظ على الهوية الإ�سالمية والعربية ملجتمع
دولة الإم��ارات العربية املتحدة .وقد ارت�أت اجلائزة
�أن حتقق ر�ؤيتها م��ن خ�لال تقدمي من��اذج متميزة
من املجتمع الطالبي الإماراتي يف املجاالت التالية:
ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي  ،واحل��دي��ث ال���ش��ري��ف ،وال���ش�ع��ر ،
والق�صة  ،وامل�شاريع التطبيقية  ،والإب ��داع يف ( :
ال�شعر  ،والر�سم ،والق�صة  ،واخلطابة ) كما متت
�إ�ضافة جمال مهم وهو املجال القيادي ك�سمة من
�سمات التميز من خالل معايري تقييم اجلائزة .
كما �أن�شات وزارة الرتبية والتعليم جائزة الإمارات
وذل� ��ك ��ض�م��ن امل� �ب ��ادرات ال �ت��ي ت���س�ع��ى م��ن خاللها
الوزارة �إىل تر�سيخ فكر ور�ؤية املغفور له -ب�إذن اهلل
ت�ع��اىل -ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان م�ؤ�س�س
الدولة وباين نه�ضتها  ,لدى جميع منت�سبيها من
وتنمية قدراتهم ملوا�صلة م�سرية �إجن��ازات الوطن ،طلبة وهيئات تعليمية و�إداري� ��ة وجميع القائمني
على العملية التعليمية ليكون ذلك �سلوكاً ومنهاجاً
واملُ�ساهمة يف احلفاظ على ريادته.
وم��ن اجل��دي��ر بالذكر �أن ج��ائ��زة املغفور ل��ه ال�شيخ للعمل اجلاد املحقق للأهداف املن�شودة يف ا لأجندة
حممد ب��ن خ��ال��د �آل نهيان ل�ل�أج�ي��ال  ،ت�سعى �إىل الوطنية لدولة الإمارات العربية املتحدة.

املختربات البيطرية لـ «الزراعة وال�سالمة الغذائية» جتري � 421ألف ًا و 84اختبار ًا لتحليل عينات الرثوة احليوانية ب�إمارة �أبوظبي العام املا�ضي
•• �أبوظبي  -الفجر

بلغ �إجمايل عدد العينات الواردة للمختربات البيطرية
التابعة لهيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية
ح ��وايل � 193أل �ف �اً و 78عينة خ�لال ال�ع��ام املا�ضي
 ،2020و�سجلت منطقة �أبوظبي الن�سبة الأكرب من
العينات الواردة �إىل املختربات ،حيث مثلت ما ن�سبته
 64,9%من �إجمايل العينات بعدد بلغ نحو 125
�ألفاً و 247عينة ،مقابل � 40أل��ف و 343عينه من
منطقة العني بن�سبة  ،20,9%تليها منطقة الظفرة
بواقع � 27ألفاً و 488عينة ن�سبتها  14,2%من
�إج�م��ايل العينات .ووف�ق�اً للتقرير الإح���ص��ائ��ي الذي
�أع��دت��ه �إدارة الإح �� �ص��اء والتحليل يف هيئة �أبوظبي
ل�ل��زراع��ة وال�سالمة الغذائية لعام  ،2020فقد مت
�إج��راء نحو � 421ألفاً و 84اختباراً للعينات الواردة
�إىل املختربات البيطرية م��ن خمتلف مناطق �إمارة
�أبوظبي ،منها � 162ألفاً و 827اختباراً يف منطقة خالل عدد  2م�ست�شفى مركزي و 20عيادة بيطرية خربة يدعم منظومة اجلودة وي�ساهم يف نقل املعرفة
�أبوظبي  ،مقابل � 173ألفاً و 577اختباراً يف منطقة م��وزع��ة يف خم�ت�ل��ف م�ن��اط��ق �إم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،وتقدم واخلربات �إىل �أع�ضاء املنظمة يف جميع �أنحاء العامل،
العني ،و� 84ألفاً و 690اختبار يف منطقة الظفرة.
اخلدمات العالجية واال�ست�شارات من خالل بيطريني وت�ت�م�ت��ع خم �ت�برات ال�ه�ي�ئ��ة ب�سمعة ك �ب�يرة يف جمال
وتنق�سم عمليات التحليل امل�خ�بري �إىل جمموعات متخ�ص�صني.وحققت امل�خ�ت�برات البيطرية التابعة الت�شخي�ص املخربي على م�ستوى املنطقة وفق �أعلى
رئي�سية ت�شمل حتاليل املايكروبيولوجيا والبيولوجيا للهيئة ال�ع��دي��د م��ن الإجن � ��ازات ال�ع��امل�ي��ة والإقليمية معايري اجل��ودة املعتمدة لنظام الأي��زو  17025من
اجل��زئ�ي��ة  ،وحت�ل�ي��ل ال�ك�ي�م�ي��اء ،وال�ك�ي�م�ي��اء احل�ي��وي��ة  ،والوطنية يف جم��ال ت�شخي�ص الأم��را���ض والتحاليل هيئة االعتماد الربيطانية (يوكا�س) ،كما �أنها حا�صلة
و ب��الإ��ض��اف��ة �إىل حتليل الت�شريح امل��ر��ض��ي وحتليل املخربية ،ومت اعتمادها كمركز مرجعي يف جمال نظم ع�ل��ى ال �ع��دي��د م��ن � �ش �ه��ادات الأي � ��زو يف ن �ظ��ام الإدارة
الأن�سجة ،حيث تقدم الهيئة خدمات متكاملة لتعزيز �إدارة اجلودة من املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية ،امل�ت�ك��ام�ل��ة وال ��ذي ي�شمل ن�ظ��ام �إدارة اجل ��ودة ونظام
منظومة الأمن احليوي وتنمية الرثوة احليوانية من وه��و اعتماد دويل يخولها لعب دور ا�ست�شاري ،وبيت �إدارة البيئة ون�ظ��ام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية

ونظام �إدارة ا�ستمرارية الأع�م��ال .وبلغ �إجمايل عدد
احلاالت العالجية التي قدمتها امل�ست�شفيات والعيادات
البيطرية خالل عام  2020حوايل � 667ألف و14
حالة عالجية بح�سب نوع احليوان والت�صنيف العالجي
و�سجلت هذه احل��االت العالجية يف
للحالة امل�سجلةُ .
ً
منطقة العني بواقع � 373ألفا  262حالة عالجية
�أي م��ا ي �ق��ارب الن�صف ن�سبياً م��ن �إج �م��ايل احلاالت
العالجية ،مقابل � 155ألفاً  892حالة عالجية يف
�أبوظبي و� 137ألفاً  858حالة عالجية يف منطقة
الظفرة .وت�ساهم العيادات البيطرية يف هيئة �أبوظبي
للزراعة وال�سالمة الغذائية ب�شكل �أ�سا�سي يف تعزيز
منظومة الأمن احليوي واال�ستجابة الفورية لطوارئ
الأم��را���ض الوبائية ،م��ن خ�لال ت�شخي�ص الأمرا�ض
وفق �أحدث التقنيات ،و�إجراء التحاليل املخربية على
العينات اخل��ا��ص��ة بالت�شخي�ص وب��رام��ج اال�ستق�صاء
املر�ضي ،والتحاليل املتعلقة بكفاءة اللقاحات وقيا�س
املناعة ،بالإ�ضافة �إىل التحاليل املت�صلة بتنمية الرثوة
احليوانية .وتعمل هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة
ال�غ��ذائ�ي��ة ع�ل��ى االرت� �ق ��اء ب�ق�ط��اع ال �ث�روة احليوانية
باعتباره راف ��داً مهما ل�ل�أم��ن ال�غ��ذائ��ي ،وت�سعى �إىل
متكني املربيني والعاملني يف جمال الإنتاج احليواين
على ال�صعيدين التجاري واخلا�ص بهدف تنمية قطاع
ال�ث�روة احل�ي��وان�ي��ة واالرت �ق��اء بعملية ال�ترب�ي��ة ورفع
كفاءة الإنتاج وتعظيم م�ساهمة املنتجات احليوانية يف
اال�ستهالك املحلي.

موطن لأكرث من  4000حيوان

حديقة احليوانات بالعني حتافظ على الأنواع املهددة باالنقرا�ض
•• العني  -الفجر

عززت حديقة احليوانات بالعني كافة جهودها للحفاظ
على ف�صائل احليوانات النادرة وانقاذها من االنقرا�ض
من خالل العديد من الربامج واخلطط التي تعمل
عليها� ،إ�ضافة التوعية اجلمهور ب�أهمية احلفاظ على
بيئاتها الطبيعية التي تتعاي�ش فيها.
حققت احلديقة منذ �إن�شائها العديد من الإجنازات
يف جم��ال حماية احل�ي��وان��ات مبختلف �أن��واع�ه��ا حتى
�أ�صبحت اليوم موطناً �آمناً لأكرث من  4000حيوان،
و�أ�صبحت من امل�ؤ�س�سات الرائدة يف جمال �إكثار الأنواع
املهددة باالنقرا�ض ،حيث �أ�سهمت يف �إكثار املها العربي
�ضمن جمموعات حيوية وم�ستدامة ،وكما جنحت يف
عملية �إكثار قط الرمال العربي وا�صبحت �أول حديقة
حت�ت���ض��ن �أك �ب�ر ع ��دد م��ن ال�ق�ط��ط ال��رم �ل �ي��ة ،و�أول ��ت

اهتمامها ال�شديد بظبي النيل الذي انقر�ضت �أعداده
يف الربية بن�سبة  50%يف ال�سنوات الـ  15الأخرية
�إىل ج��ان��ب امل���ش��ارك��ة يف و� �ض��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات �صون
غزال الداما الإفريقي بالتعاون مع جهات ومنظمات
عاملية معنية باملجال.
وعملت احل��دي�ق��ة يف جم��ال حفظ الف�صائل النادرة
من االنقرا�ض منذ مطلع ال�سبعينيات وكانت مركزاً
ف��اع� ً
لا للمحافظة على الأن ��واع امل�ه��ددة بالإنقرا�ض،
ويف مقدمتها النجاح الكبري الذي حتقق على �صعيد
�إكثار وتربية الظباء والغزالن ال�صحراوية ،ثم تو�سعت
ب��رام��ج الإك �ث��ار لت�شمل ال�ن�ط��اق املحلي وال�ع��امل��ي من
خالل �إع��ادة هيكلة برامج الإكثار وتطويرها والعمل
واحل�م��اي��ة وذل��ك بالتعاون م��ع العديد م��ن �شركائها املتعلقة باحلفاظ على الأن��واع وتكاثرها وانت�شارها،
على تبادل احليوانات مع احلدائق العاملية الأخرى.
وللحديقة دورمهم يف احلفاظ على العديد من الأنواع الإ�سرتاتيجيني يف ه��ذا امل�ج��ال ،مركزة ب�شكل خا�ص ف�ض ً
ال ع��ن �سعيها �إىل �إع ��ادة �إط�ل�اق الأن ��واع املهددة
املعر�ضة لالنقرا�ض من خالل تطبيق برامج احلفظ على الأن��واع الربية يف الأرا��ض��ي القاحلة ،والأبحاث باالنقرا�ض يف مواطنها الأ�صلية.

لتح�ضري قادة منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للم�ستقبل

�أيكون تعقد �شراكة ا�سرتاتيجية مع كلية �إدارة الأعمال يف جامعة ييل
•• دبي -الفجر

عقدت ال�شركة الرائدة يف جمال التدريب التنفيذي يف
منطقة ال�شرق الأو�سط�" ،أيكون" للتدريب والإر�شاد،
واملتخ�ص�صة يف �إحداث التحوالت على م�ستوى القيادة،
�شراكة ا�سرتاتيجية م��ع ق�سم التعليم التنفيذي يف
كلية �إدارة الأعمال يف جامعة ييل ،وذلك بهدف تقدمي
برامج القيادة التنفيذية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا.
بف�ضل هذا التعاون اال�سرتاتيجي� ،ستتم ّكن "�أيكون"
للتدريب والإر� �ش��اد من اال�ستفادة من �أف�ضل برامج
التدريب التنفيذي يف كلية �إدارة الأع�م��ال يف جامعة
ييل ،ونقلها �إىل قادة منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا.
تعليقاً على ه��ذه اخلطوة ،قالت الرئي�سة التنفيذية
ل�شركة "�أيكون" �سلمى ال�سخنيني" :نحن متحم�سون

لهذا التعاون مع ق�سم التعليم التنفيذي يف كلية �إدارة
الأع �م��ال يف ج��ام�ع��ة ي�ي��ل لنقل �أف���ض��ل ال�برام��ج �إىل
منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا" .و�أ�ضافت
ال�سخنيني "نرغب يف تزويد ق��ادة املنطقة بالأدوات
واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ات ال �ت��ي مت�ك�ن�ه��م م��ن حت���س�ين �أداء
�أع�م��ال�ه��م .وي ��أت��ي ه��ذا ال�ت�ع��اون يف مرحلة ح��رج��ة يف
املنطقة يف ظ��ل ال�ت�ح��دي��ات وال�ف��ر���ص ال�ت��ي تواجهها
معظم ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية فيها".
ي�ه��دف ه��ذا ال�ت�ع��اون �إىل ا��س�ت�غ�لال �أف���ض��ل اخلربات
وامل� �ع ��ارف ال�ت�ق�ن�ي��ة امل �ت��وف��رة يف امل��ؤ��س���س�ت�ين والبناء
عليها ،و ُي � َّع��د ت�ق��دم�اً ه��ام�اً يف ق�ط��اع تطوير القيادة
التنفيذية يف املنطقة .و�سيتم تقدمي برامج القيادة
ملجموعة خمتارة من التنفيذيني من القطاع اخلا�ص
وامل�ؤ�س�سات احلكومية.
من جهتها ،قالت العميدة امل�ساعدة واملديرة التنفيذية
لق�سم التعليم التنفيذي يف كلية �إدارة الأع �م��ال يف

جامعة ييل كافيثا بيندرا �إن "القيادة ُت َّعد جزءاً هاماً
من اال�ستجابة لأي من التحديات التي قد تواجهها
املنظمات وامل�ؤ�س�سات .نحن متحم�سون للتعاون مع
"�أيكون" ونقل خربتنا �إىل منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا".
و�أ�ضافت بيندرا "يحفزنا يف عملنا �إمياننا ب�أن القادة
ال �ع �ظ��ام ي���س�ت�م��رون يف ال�ت�ع�ل��م م ��دى احل �ي��اة .يف �أي
مرحلة من مراحل م�سرياتهم املهنية ،يخلق القادة
الذين يواجهون امل�شكالت بالتحليل الدقيق والطاقة
واالهتمام الأثر العميق يف املجتمع".
وختمت الرئي�سة التنفيذية ل�شركة "�أيكون" �سلمى
ال���س�خ�ن�ي�ن��ي ب��ال �ق��ول "�إن دخ��ول �ن��ا يف ه ��ذا التعاون
اال��س�ترات�ي�ج��ي م��ع ق�سم التعليم التنفيذي يف كلية
�إدارة الأعمال يف جامعة ييل يُ�شرفنا ويُ�شعرنا بالفخر.
وه ��ذه بالت�أكيد م��ا ه��ي �إال خ�ط��وة �أوىل نحو تعاون
طويل الأمد".
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ين�صح جمموعة م��ن خ�براء حا�سة ال�شم بعدم ا�ستخدام
املن�شطات لعالج فقدان حا�سة ال�شم الذي ي�سببه "كوفيد-
 ."19وبدال من ذلك ،يقرتحون حماولة �إعادة تدريب الأنف
على ا�ستن�شاق بع�ض الروائح.
وق��د ي�ستغرق الأم��ر وقتا ،ورمب��ا �شهورا ،ولكن �إذا حاولت
ا�ستن�شاق �أربع نكهات خمتلفة على الأقل مرتني يوميا ،فقد
ي�ساعدك ذلك على التعايف ب�شكل �أ�سرع وكامل ،دون �أي �آثار
جانبية غري مرغوب فيها ،وفقا للخرباء.
من دون �أي �آثار جانبية غري مرغوب فيها
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�أف�ضل عالج لفقدان حا�سة ال�شم ب�سبب "كوفيد!"-19
وت�ستند التو�صية �إىل مراجعة منهجية قائمة على الأدلة،
والتي خل�صت �إىل �أن ال�ستريويدات الق�شرية ال ينبغي �أن
تكون خيار العالج الأول لفقدان ال�شم ب�سبب "كوفيد-
."19
وع��ادة ما تو�صف هذه الأدوي��ة ملن يعانون من احتقان �أو
التهاب يف الأن��ف ،ولكن ال يبدو �أن ه��ذا هو �سبب اخللل
الوظيفي يف حا�سة ال�شم لدى امل�صابني بـ "كوفيد،"-19
لذلك قد ال يعمل.
وكتبت املجموعة" :ب�صفتنا جمموعة من اخلرباء ،ن�ؤكد
ب�شدة على االعتبار الأويل للتدريب على ال�شم ،وال يوجد
له �آث��ار جانبية معروفة وه��و منخف�ض التكلفة .عالوة
على ذلك ،فهو العالج الوحيد املتاح ،مدعوما بقاعدة �أدلة
قوية".
ويف عام  ،2020على �سبيل املثال ،وجدت مقارنة منهجية
للعالجات املحتملة لفقدان ال�شم بعد الإ�صابة بالفريو�س

 مب��ا يف ذل��ك ال�ت��دري��ب ع�ل��ى ح��ا��س��ة ال���ش��م ،واملن�شطاتاجلهازية ،والعالجات املو�ضعية ،والأدوي��ة الفموية غري
ال�ستريويدية ،وال��وخ��ز ب��الإب��ر � -أن التدريب على ال�شم
يجب �أن يكون التو�صية الأوىل بناء على الأدلة.
واليوم ،قد نحتاج �إىل تنفيذ هذه املمار�سة على نطاق مل
ن�شهده من قبل .ويعاين ح��وايل  60%من امل�صابني بـ
"كوفيد "-19من ا�ضطراب يف حا�سة ال�شم ،بينما يعاين
ح ��وايل  10%م��ن �أع��را���ض م�ستمرة ت�ستمر لأ�سابيع
�أو حتى �شهور.وحل�سن احل��ظ ،ي�ب��دو �أن معظم النا�س
يتح�سنون بالفعل ،وقد يكون للتدريب على ال�شم عالقة
بذلك .ويف بداية عام  ،2021وجدت درا�سة �أجريت على
 1363مري�ضا بفريو�س كورونا يعانون من �ضعف حا�سة
ال�شم� ،أن  95%من املر�ضى ا�ستعادوا حا�سة ال�شم بعد
�ستة �أ�شهر.
و ُن�صح ه ��ؤالء املر�ضى ب��إج��راء جل�ستني تدريبيتني على

ال�شم يوميا يف املنزل ،على الرغم من �أنه مل يت�ضح عدد
الأ�شخا�ص الذين فعلوا ذلك بالفعل.
واعتُربت الكورتيكو�ستريويدات �أي�ضا خيارا عالجيا ،لكن
هذا الدواء ميكن �أن ي�أتي مع العديد من الآثار اجلانبية
غري املرغوب فيها ،مبا يف ذلك احتبا�س ال�سوائل وارتفاع
�ضغط الدم وتقلبات امل��زاج.ويف حني ت�شري بع�ض تقارير
احلاالت �إىل �أن ال�ستريويدات قد ت�ساعد الأ�شخا�ص على
ا�ستعادة حا�سة ال�شم املفقودة بعد "كوفيد ،"-19فمن غري
الوا�ضح ما �إذا كان ه�ؤالء املر�ضى �سيتح�سنون مبفردهم.
وبناء على الأدل��ة احلالية ،ين�ضم الباحثون �إىل العديد
من اخلرباء الآخرين يف الدعوة �إىل احلذر .وحتى �إجراء
جتارب ع�شوائية م�ضبوطة ،يجب �أن نبد�أ بتدريب حا�سة
ال�شم ،كما يقولون ،ولي�س ا�ستخدام املن�شطات.
ويقول كارل فيلبوت من جامعة �إي�ست �أجنليا يف اململكة
املتحدة" :برز التدريب على ال�شم كخيار عالج رخي�ص
وب���س�ي��ط وخ ��ال م��ن الآث � ��ار اجل��ان�ب�ي��ة لأ� �س �ب��اب خمتلفة
لفقدان حا�سة ال�شم� .إن��ه يهدف �إىل امل�ساعدة يف التعايف
على �أ�سا�س امل��رون��ة الع�صبية  -ق��درة ال��دم��اغ على �إعادة
تنظيم نف�سه للتعوي�ض عن التغيري �أو الإ�صابة".وهذا
يتطلب وقتا ،ولن يتح�سن اجلميع باملعدل نف�سه .فكبار
ال���س��ن ،ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،ق��د ي���س�ت�غ��رق��ون وق �ت��ا �أط ��ول
ال�ستعادة حا�سة ال�شم ،لأن لديهم عددا �أقل من اخلاليا
الع�صبية للم�ستقبالت ال�شمية.
ويعتمد التدريب على ال�شم على �أرب��ع روائ��ح :القرنفل
وال ��ورد وال�ل�ي�م��ون والأوك��ال �ب �ت��و���س ،لكن ال يهم حقا ما
تختاره.وقد يكون هناك فائدة من الرتكيز على الروائح
امل�ألوفة ،مثل العطور وق�شر الليمون والفانيليا �أو النب
املطحون ،والت�أمل يف الذكريات �أثناء �شمها .وللح�صول
على �أف�ضل النتائج ،يجب تغيري الروائح الأرب��ع كل 12
�أ�سبوعا.و�إذا كنت مهتما مبعرفة املزيد ،يقرتح فيلبوت
م��راج �ع��ة امل��وق��ع اخل�ي��ري .Fifth Senseو ُن�شرت
الدرا�سة يف املنتدى الدويل لأمرا�ض احل�سا�سية والأنف.

عالقة بني اللحوم احلمراء واملعاجلة وانخفا�ض وظائف القلب
ربط علماء بريطانيون ا�ستهالك �أي �شكل من �أ�شكال اللحوم احلمراء  -مثل حلم البقر وال�ض�أن  -بانخفا�ض وظائف القلب.ووجد الباحثون ،الذين در�سوا حاالت ما
يقرب من � 20ألف فرد� ،أن تناول كميات �أكرب من اللحوم احلمراء واملعاجلة كان مرتبطا بانخفا�ض ثالثة مقايي�س خمتلفة ل�صحة القلب.
وهناك بع�ض الأدلة على �أن اللحوم احلمراء تغري ميكروبيوم
الأمعاء ،ما ي�ؤدي �إىل ارتفاع م�ستويات بع�ض الأي�ض يف الدم،
والتي ب��دوره��ا ارتبطت ب��زي��ادة خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب.
وج��رى بالفعل رب��ط ا�ستهالك اللحوم احل�م��راء ب�أمرا�ض
القلب � -أكرب قاتل يف العامل.
ويف ال�شهر املا�ضي فقط ،ربط فريق �آخر من الباحثني من
كندا بني �أمرا�ض القلب والأوع�ي��ة الدموية ،مثل النوبات
القلبية وال�سكتة الدماغية ،وا�ستهالك اللحوم امل�ص ّنعة.
ويف غ�ضون ذل��ك ،وج��دت درا� �س��ة �أج��ري��ت ع��ام � 2018أن
اال�ستهالك املنتظم للحوم احلمراء ميكن �أن يرفع م�ستويات
املواد الكيميائية امل�سببة لأمرا�ض القلب والأوعية الدموية
�أكرث من  10مرات.
ويُنتج املركب الع�ضوي ( TMAO -ثالثي ميثيل �أمني
�أك�سيد النيرتوجني)  -يف القناة اله�ضمية �أثناء اله�ضم.
وقالت معدة الدرا�سة الدكتورة زهرا راي�سي ا�سترباغ ،من
جامعة "كوين ماري" بلندن�" :أظهرت الدرا�سات ال�سابقة
وج��ود رواب��ط بني زي��ادة ا�ستهالك اللحوم احلمراء وزيادة
خطر الإ��ص��اب��ة بنوبات قلبية �أو ال��وف��اة ب��أم��را���ض القلب.
ا�ستهالك
وللمرة الأوىل ،قمنا بفح�ص العالقة بني
ال � � �ل � � �ح� � ��وم وم� �ق ��اي� �ي� �� ��س
الت�صوير ل�صحة
ا لقلب .

وق��د ي�ساعدنا ه��ذا يف فهم الآل�ي��ات الكامنة وراء الروابط
التي لوحظت �سابقا مع �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية".
ت�ضمنت ال��درا��س��ة  19408م�شاركا م��ن البنك احليوي
يف اململكة املتحدة  -وه��ي درا��س��ة طويلة الأج ��ل تبحث يف
م�ساهمة اجلينات والبيئة يف تطور امل�شكالت ال�صحية.
وفح�ص الباحثون ارتباطات تناول اللحوم احلمراء واملعاجلة
املبلغ عنها ذاتيا مع ت�شريح القلب ووظائفه.
وجرى حتليل ثالثة �أنواع من مقايي�س القلب � -أحدها كان
مرونة الأوعية الدموية ،وهي عالمة على �صحة جيدة.
ومت ت �ع��دي��ل ال �ت �ح �ل �ي��ل ل �ع ��وام ��ل �أخ� � ��رى ق ��د ت� ��ؤث ��ر على
االرتباط ،مبا يف ذلك العمر واجلن�س والتعليم والتدخني
والكحول وممار�سة الريا�ضة وارتفاع �ضغط ال��دم وارتفاع
الكولي�سرتول وال�سكري وم�ؤ�شر كتلة اجل�سم ()BMI
كمقيا�س لل�سمنة.
ووجد الباحثون �أن تناول كميات �أكرب من اللحوم احلمراء
واملعاجلة كان مرتبطا بانخفا�ض مقايي�س �صحة القلب يف
جميع املقايي�س التي دُر�ست.
وع�ل��ى وج��ه التحديد ،ك��ان ل��دى الأف ��راد ال��ذي��ن يتناولون
ك�م�ي��ات �أك�ب�ر م��ن ال�ل�ح��وم ب�ط�ي�ن��ات �أ� �ص �غ��ر ،ووظ�ي�ف��ة قلب
�ضعيفة ،و�شرايني �أكرث �صالبة
 وك� �ل� �ه ��ا ع�ل�ام ��اتع� �ل ��ى �صحة

القلب والأوعية الدموية ال�سيئة.
وعلى �سبيل املقارنة ،اخترب الباحثون �أي�ضا العالقات بني
�إج ��راءات ت�صوير القلب وت�ن��اول الأ�سماك الزيتية ،والتي
ُربطت �سابقا بتح�سني �صحة القلب.
ووج ��دوا �أن��ه م��ع زي��ادة كمية ا�ستهالك الأ��س�م��اك الزيتية،
تتح�سن وظائف القلب وت�صبح ال�شرايني �أكرث متددا.
وقالت الدكتورة راي�سي" :تدعم النتائج املالحظات ال�سابقة
التي تربط ا�ستهالك اللحوم احلمراء واملعاجلة ب�أمرا�ض
القلب ،وتوفر ر�ؤى فريدة من نوعها حول الروابط مع بنية
ووظيفة القلب والأوعية الدموية".
ومن املثري لالهتمام� ،أن الروابط بني تدابري �صحة القلب
الثالثة وتناول اللحومُ ،ف ّ�سرت جزئيا فقط من خالل ارتفاع
�ضغط الدم وارتفاع الكولي�سرتول وال�سكري وال�سمنة.
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة راي���س��ي ا� �س �ت�براغ" :مت اق �ت�راح �أن هذه
ال �ع��وام��ل مي�ك��ن �أن ت �ك��ون ��س�ب��ب ال �ع�لاق��ة امل�ل�ح��وظ��ة بني
اللحوم و�أمرا�ض القلب" .وعلى �سبيل املثال ،من املمكن �أن
ي��ؤدي تناول اللحوم احلمراء ب�شكل �أك�بر �إىل ارتفاع ن�سبة
الكولي�سرتول يف ال��دم وه��ذا ب��دوره ي�سبب �أمرا�ض القلب.
وت�شري ال��درا��س��ة �إىل �أن ه��ذه العوامل الأرب�ع��ة تلعب دورا
يف الروابط بني تناول اللحوم و�صحة القلب ،لكنها لي�ست
الق�صة الكاملة.
و�أ�شارت �أي�ضا �إىل �أن الدرا�سة مل تبحث يف �آليات بديلة،
واعرتفت ب�أنها مل تثبت وقوع �إ�صابات  -و�أن اللحوم
احلمراء ت�سبب تراجعا يف وظائف القلب.
و�أ� �ض��اف��ت راي �� �س��ي" :كانت ه ��ذه درا�� �س ��ة قائمة
على املالحظة وال ميكن اف�ترا���ض �أن ال�سببية
ميكن اف�ترا��ض�ه��ا ،ول�ك��ن ب�شكل ع��ام ،يبدو
م��ن املنطقي احل��د م��ن تناول
اللحوم احلمراء واملعاجلة
لأ�� �س� �ب ��اب ت �ت �ع �ل��ق ب�صحة
القلب".
و ُي �ق �دّم ال�ب�ح��ث يف ESC
ال��وق��ائ��ي لأم ��را� ��ض القلب
 ،2021وهو م�ؤمتر علمي
ع �ب�ر الإن �ت��رن � ��ت للجمعية
الأوروب� �ي ��ة لأم��را���ض القلب
( ،)ESCوالذي ي�ستمر من
اخلمي�س �إىل ال�سبت من هذا
الأ�سبوع.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
العدد  13249بتاريخ 2021/5/26
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة حب�شان التجارية
رخ�صة رقم CN 1022147:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة على عبدالر�ضا يو�سف احلداد
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 750000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ت�ضامن �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة حب�شان التجارية
HABSHAN TRADING COMPANY

�إىل� /شركة حب�شان التجارية ذ.م.م
HABSHAN TRADING COMPANY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 573 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /بابر ح�سني جابر ح�سني  -باك�ستان اجلن�سية يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /عمري علي غالم علي  ،باك�ستان
اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماة (�صالون حممود ح�سني حممد للحالقة) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )751636ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت
اخرى  :تغيري اال�سم التجاري من (�صالون حممود ح�سني حممد للحالقة) اىل (�صالون
عمري علي للحالقة)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
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�إعــــــــــالن

وزارة العدل

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بي�سان للمالب�س اجلاهزة
رخ�صة رقم CN 1181100:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /احمد اح�سان يا�سني ال�صباغ من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد اح�سان يا�سني ال�صباغ من � % 100إىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة على حممد على حممد باطوق %51
تعديل وكيل خدمات  /حذف را�شد عبداهلل را�شد هالل العليلى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /بي�سان للمالب�س اجلاهزة
BISSAN READY MADE GARMENTS

�إىل /بي�سان للمالب�س اجلاهزة ذ.م.م
BISSAN READY MADE GARMENTS L.L.C
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 4581/2020جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل حمكوم عليهما - 1/ال�سكا لل�شقق الفندقية -2 ,فايف لت�أجري بيوت العطالت � ��ش.ذ.م.م -
�سابقاً � :سكا  1لت�أجري بيوت العطالت �ش ذ م م  -جمهويل حمل الإق��ام��ة .مبا �أن حمكوم له /
بريكلي للخدمات االم��ارات العربية املتحدة (�ش ذ م م) و ميثله  /فهد �أحمد علي حممد بن متيم
 نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021-02-28يف الدعوى املذكورة �أعالهل�صالح /بريكلي للخدمات االمارات العربية املتحدة (�ش ذ م م) ب�إلزام املدعي عليها الأويل ب�أن ت�ؤدي
للمدعية مبلغا وقدره  123,201.70درهم (مائة وثالثة وع�شرون �ألف ومائتان وواحد درهما
و�سبعون فل�سا) م�ضافا �إليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها � %5سنويا ,اعتبارا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية احلا�صل يف  2020-11-23وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها امل�صاريف ومبلغ
خم�سمائه درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

�إىل املحكوم عليه بن �صقر ملقاوالت البناء ذ.م.م ( -جمهول حمل االقامة)
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/01/20قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح
�شركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م بالتايل:
حكمت املحكمة مبثابة احل���ض��وري  :ب ��إل��زام امل��دع��ى عليها ب ��أن ت ��ؤدي للمدعية مبلغا وقدره
 69,393درهم (ت�سعة و�ستون الفا وثالثمائة وثالثة وت�سعون درهما) والفوائد التاخريية
ب��واق��ع  %9م��ن ت��اري��خ املطالبة الق�ضائية احل��ا��ص��ل يف  2020-6-7وح�ت��ى ال���س��داد التام
والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغا وقدره  200درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستثناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي � /سرحان ال�سيد عبدالعاطي
حمكمة الفجرية
املحكمة الإبتدائية املدنية

حمكمة التنفيذ
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�إعالن الن�شر
رقم ()2021/4520
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اعالن بالن�شر
 2656/2021/207تنفيذ جتاري

املنذره  :اليا�س لت�أجري احلافالت ذ م م
املنذر �إليها  :حممد ب�شري بنار�س خان
نخطركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة االتي:
ب�سرعة �سـداد مبلـغ وقدره  51,839,65درهـم املرت�صـد قيمة ال�شيك املرت�صد
فـي ذمـتكم وذلـك خـالل خم�سـة �أي�ـ��ام مـن تـاريخ ن�شـر هـذا الإن ��ذار ،واال �سـوف
ت�ضـطـر املنـذرة �إلـى اتخـاذ كافـة االجـراءات القانونيـة الالزمة ومنهـا ا�ست�صـدار
امـر اداء فـي مـواجهتكم اللـزامكم مبـا �سـبق ذكـره باال�ضـافة �إلـى حتمـيلكم كافـة
الر�سوم وامل�صاريف املقررة مع حفظ كافة احلقوق القانونية  %12مع حفظ
كافة احلقوق القانونية الأخري للطالب ،ولأجل العلم

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ايكو  8لرتكيب �شبكات الإت�صال � -ش ذ م م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /ديكوالب � -ش ذ م م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )67848.4درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/4634
املنذر  /ر�شا احمد عبدالظاهر توفيق
املنذر �إليه  /عبدالفتاح حممود جالل م�صطفى مر�سى عبد الرحمن
املو�ضوع  /طلب �إعالن بالن�شر يف �إنذار رقم ()2021/1/ 104996
ينذر املنذر/املنذر اليه ب�إداء مبلغ وقدره ( )3,000ثالثة �آالف درهم �إماراتي قيمة
ال�شيك باال�ضافة اىل الفوائد القانونية عن الت�أخري وذلك خالل مهله �أق�صاها ()5
خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار  ،و�إال �سي�ضطر املنذر �آ�سفا اىل اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا يف ذلك �إقامة الدعاوي الق�ضائية وا�ست�صدار
�أمر الأداء واملطالبة بالتعوي�ض اجلابر للعطل وال�ضرر مع حتميل املنذر اليه بكافة
الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4632

الكاتب العدل

املنذر  /املحامي علي م�صبح �ضاحي
املنذر اليه  /كونرادو �سانتو�س  -ايطاليا اجلن�سية
(جمهول حمل الإقامة)
املنذر يكلف املنذر اليه ي�سداد املبلغ املتبقي بذمته من قیمه فاتوره اتعاب
املحاماة املوقعة منه ل�صالح مكتب املنذر وقيمتها  25,000,00درهم
وذل��ك يف موعد اق�صاه خم�سة اي��ام م��ن ت��اري��خ ا�ستالم ه��ذا االن ��ذار واال
�سي�ضطر املنذر ا�سفا ايل ا�ست�صدار امر ال�سيد قا�ضي املحكمة بالزامه باداء
املبلغ مع الفائدة القانونية عنه مع امل�صروفات والر�سوم واالتعاب.
الكاتب العدل
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�إعــــــــــالن

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13249بتاريخ 2021/5/26
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4365
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4367

املنذر  :القوز االو�سط �ش ذ م م
بوكالة وادارة �شركة ال�شويب للعقارت ذ م م
املنذر اليه  :ايليو ل�صناعة االملنيوم �ش ذ م م
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سداد قيمة املت�أخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد
االيجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق حيث �شيكات االيجار املرجتعه من البنك
بدون �سداد بتاریخ  2020/12/30بقيمة  22800درهم ومبهلة مدتها
( )30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال االخالء وت�سليمنا امل�أجور وذلك
ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازعات االيجارية

املنذر  :ال�شويب للعقارات  -ذ م م
املنذر �إليه  :رو�ضة الوادي للمقاوالت (حممد م�صطفی)
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سداد قيمة املت�أخرات االيجارية الغري مدفوعة بح�سب
عقد االيجار املحرر بيننا لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق القيمة االيجارية حيث
انتهاء عقد االيجار وجتددة من تلقاء نف�سة وبدون �سداد االيجار من تاريخ
 2020/12/1ومبهلة مدتها (خم�سة ع�شر يوما)  -ح�سب املتفق عليه بعقد
االيجار  -من تاريخ ن�شر ه��ذا االع�لان واال االخ�لاء وت�سليمنا امل��أج��ور ذلك
ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل

الأربعاء  26مايو  2021العدد 13249

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دبليو
للدعاية و الت�سويق
رخ�صة رقم CN 2805007:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

�إعــــــــــالن

الأربعاء  26مايو  2021العدد 13249

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تامي الب�س
�سوليو�شنز لالعالنات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3794172:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سيف الدين ح�سنى حممود ال�صواحله %24
تعديل ن�سب ال�شركاء  /نقوال هري�ستيك من � % 49إىل %25
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�إعــــــــــالن

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

الكاتب العدل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة الفجرية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى  FUCFICIPOR2020 / 0000359جتاري (جزئي)

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي االبتدائية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
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حماكم دبي
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تي�ستفل
كافيه
رخ�صة رقم CN 2835112:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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املرجع 576 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة /راجا�سري كامالما راجي�ش  -اجلن�سية  :الهند ترغب يف البيع
والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صتها البالغة ( )%100اىل ال�سيدة /ماجنو�شا راج�ش  -اجلن�سية :
الهند .وترغب ال�سيدة /راجا�سري كامالما راجي�ش  -اجلن�سية  :الهند ترغب يف البيع والتنازل
عن ( )%50من كامل ح�صتها البالغة ( )%100اىل ال�سيدة /مانت�شيما ماين  -اجلن�سية  :الهند  -يف
الرخ�صة امل�سماة (�صالون املتباهية لل�سيدات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة
برخ�صة رقم ( .)602383تعديالت اخرى  :تغيري وكيل خدمات .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية

الأربعاء  26مايو  2021العدد 13249

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شال لالقم�شة
الن�سائية  -ذ م م
رخ�صة رقم CN 1014309:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة على حممد على حممد باطوق %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد عبداهلل را�شد هالل العليلى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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املال والأعمال

Wednesday

30

دناتا ت�ستعر�ض خالل معر�ض املطارات خدمات
ت�سجيل الو�صول واختبار كوفيد  19 -من املنزل

•• دبي – وام:

حققت خدمات ت�سجيل الو�صول واختبار كوفيد “ 19 -بي �سي ار” من
املنزل التي تقدمها �شركة “دابز” التابعة لوكالة دب��ي الوطنية لل�سفر
اجلوي “دناتا” ارتياحاً لدى امل�سافرين من الإم��ارات يف خ�ضم اجلائحة
امل�ستمرة ال�ن��اج�م��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا .وح�ظ��ي ه��ذا امل�ن�ت��ج اخل��دم��ي الذي
مت عر�ضه يف معر�ض امل�ط��ارات ال��ذي افتتح ام�س يف مركز دب��ي التجاري
العاملي باهتمام كبري .وقال �سامر �صبح مدير العمليات وال�شريك امل�ؤ�س�س
لـ”دابز”� ..إن احللول املبتكرة املقدمة خارج املطارات باتت ت�شكل جتارب
�سفر جيدة ومطلوبة يف مرحلة ما بعد كوفيد .19-و�أ�ضاف �أن “دابز”
�أول �شركة يف العامل جلهة تقدمي وجلب خدمات املطارات اىل داخل املدينة
مع �سالمة و�أم��ان ت�أمني وذل��ك من
خالل �سيارة متنقلة جمهزة للقيام
ب�ك��اف��ة امل �ه��ام امل�ط�ل��وب��ة لل�سفر حيث
ميكن للم�سافرين من دولة االمارات
تب�سيط رح �ل��ة ��س�ف��ره��م م��ن خالل
ال�شروع ب�أول و�أكرث اخلطوات �أهمية
والتي ت�شمل اجراء فح�ص “بي �سي
ار” واحل�صول على بطاقة ال�صعود
اىل الطائرة وهم يف منازلهم.
ك�م��ا ت�ق��دم “دابز” خ��دم��ة م�شابهة
للم�سافرين ال �ق��ادم�ين ال��ذي��ن بات
ب�إمكانهم الذهاب ملنازلهم بعد فرتة
وجيزة من �إمتام �إج��راءات اجلوازات
حيث تقوم ال�شركة با�ستالم حقائبهم
وتخلي�صها جمركياً ومن ثم ت�سليمها
�إىل عتبات منازلهم.
وتقدم “دابز” حالياً خدماتها �إىل
امل �� �س��اف��ري��ن ع �ل��ى م�ت�ن � 13شركة
ط�يران مبا فيها الناقالت الوطنية
وه � ��ي ط� �ي��ران الإم� � � � ��ارات وط �ي��ران
االحتاد وفالي دبي كما ميكن �أي�ضاً
ل�ل�م���س��اف��ري��ن ع �ل��ى م�ت�ن اخلطوط
اجل� ��وي� ��ة ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة واخل � �ط ��وط
اجل ��وي ��ة ال �ق �ط��ري��ة اال� �س �ت �ف��ادة من
هذه اخلدمات .و�أ�ضاف مدير العمليات وال�شريك امل�ؤ�س�س لـ”دابز”� ..أنه
وفقاً لل�سيناريو احلايل فقد �أ�صبحت خدمات ال�شركة على درجة �أعلى من
الأهمية جلهة �أنها ت�ضمن احلد الأدنى من التما�س بني الأ�شخا�ص خالل
الرحلة وبالنظر �إىل �أنها تقوم با�صدار بطاقات ال�صعود �إىل الطائرة يف
موقعهم فقد بات من املمكن للم�سافرين التوجه مبا�شرة من منازلهم �إىل
نقاط اجل��وازات .وتقدم دابز الآن خدمات ت�سجيل الو�صول واختبار “بي
�سي ار” اجلماعية التي حتظى بطلب مرتفع بالنظر �إىل �أن الكثري من
ال�شركات ت�ضع موظفيها يف احلجر ال�صحي قبيل ال�سفر �إىل الوجهات
اجلديدة.

الدار تطلق م�شروع «نويا
لوما» على جزيرة يا�س

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة ال��دار العقارية “الدار” عن �إط�لاق  189فيال م�ستقلة يف
م�شروع “نويا لوما” بجزيرة يا�س ،ال��ذي يقع جم��اوراً لنويا يف اجلزء
ال�شمايل م��ن اجل��زي��رة وتتوفر وح��دات��ه للتملك احل��ر لكافة اجلن�سيات
وذلك عقب النجاح الكبري املُحقق يف املرحلتني الأوىل والثانية من م�شروع
“نويا وقد �شهدت ال��دار �إقباال كبريا على وح��دات الفلل املك ّونة من �أربع
غ��رف خ�لال مبيعات املرحلتني الأول�ي�ت�ين ،فيما �سي�ضم م�شروع “نويا
لوما” وحدات فلل م�ستقلة مك ّونة من ثالث �أو �أربع �أو خم�س غرف ،وذلك
تلبية الحتياجات العمالء .وتتميز كافة ال��وح��دات داخ��ل م�شروع “نويا
لوما” با�ستقالليتها مع زيادة امل�ساحات الداخلية واخلارجية ،مع متو�سط
م�ساحات �أكرب مقارن ًة بوحدات املرحلة الثانية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املوقع واملرافق املجتمعية كانا من الأ�سباب الرئي�سة
وراء الإقبال الكبري على مبيعات الوحدات يف م�شروع “نويا فيفا” ،وهو
م��ا يتم ّتع ب��ه �أي���ض�اً م�شروع “نويا لوما” ،حيث يقع بالقرب م��ن كافة
�شبكات الطرق واملرافق الرئي�سة يف جزيرة يا�س كما ي�ض ّم مرافق ترفيهية
ومنتزهات ح�صرية توفر جميعها بيئة مثالية جتمع بني خيارات العي�ش
والعمل والرتفيه.

�أدنوك توا�صل دعمها للقطاع ال�صناعي يف الدولة عرب �إمدادات موثوقة وم�ستدامة من الغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي مٌمكن رئي�سي لنمو قطاع ال�صناعات املحلية وا�سرتاتيجية «ا�صنع يف الإمارات»
�أدنوك توقع اتفاقيتني مدة كل منهما � 10سنوات لدعم
الطلب املتزايد على الطاقة من القطاع ال�صناعي يف �أبوظبي

•• �أبوظبي –وام:

�أعلنت �شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية
“�أدنوك” اليوم عن توقيع اتفاقيتني
طويلتي الأجل لبيع الغاز الطبيعي مع
اثنتني من ال�شركات ال�صناعية الرائدة
يف دول��ة الإم��ارات ،وهما �شركة “حديد
الإمارات”� ،أكرب �شركة متكاملة لإنتاج
احلديد يف دولة الإمارات ،و”�أركان ملواد
البناء” يف �أبوظبي .وت�ؤكد االتفاقيتان
التزام �أدن��وك بتوفري �إم��دادات موثوقة
وم�ستدامة من الغاز الطبيعي لتمكني
ودع ��م ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ات املحلية ودفع
عجلة النمو وال�ت�ن��وي��ع االق�ت���ص��ادي يف
الإم ��ارات ،كما تعك�س االتفاقيتان دعم
�أدن ��وك ال�سرتاتيجية وزارة ال�صناعة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ت �ق��دم��ة “ا�صنع يف
الإمارات” و��س�ع�ي�ه��ا ال��دائ��م لتحقيق
االك� �ت� �ف ��اء ال� ��ذات� ��ي م ��ن ال� �غ ��از لدولة
الإمارات يف �إطار ا�سرتاتيجيتها املتكاملة
 2030للنمو الذكي .ومبوجب �شروط
االتفاقيتني� ،ستقوم �أدنوك بتوريد الغاز
الطبيعي ل�شركتي “حديد الإمارات”
و”�أركان” على م��دى ال�سنوات الع�شر
امل �ق �ب �ل��ة ل��دع��م ال �ط �ل��ب امل �ت ��زاي ��د على
ال �ط ��اق ��ة وامل� � � ��واد اخل � ��ام م ��ن القطاع

ال�صناعي يف �أبوظبي .وقع االتفاقيتني
كل من خالد �ساملني ،الرئي�س التنفيذي
لدائرة التكرير والت�صنيع والت�سويق يف
�أدنوك ،و�سعيد غمران الرميثي ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة “حديد الإمارات”،
وعبد العزيز �أ��س��د ،الرئي�س التنفيذي
ب��الإن��اب��ة ل�شركة “�أركان مل��واد البناء».
وقال خالد �ساملني “ نحن �سعداء للغاية
بتوقيع هاتني االتفاقيتني اجلديدتني
لتوريد الغاز مع �شركتي حديد الإمارات
و�أرك��ان مل��واد البناء اللتني تعتربان من
ال���ش��رك��ات ال�صناعية ال��رائ��دة واملهمة
يف دول ��ة الإم� � ��ارات وال ��ش��ك �أن هاتني
االتفاقيتني املهمتني �ست�سهمان يف تعزيز
عالقتنا طويلة الأمد مع كلتا ال�شركتني
وتوفري �إمدادات م�ستقرة وموثوقة من
الطاقة لدعم القطاع ال�صناعي يف �إمارة
�أب��وظ�ب��ي ،وذل��ك لتعزيز من��و ال�صناعة
وتطويرها ومتكني ودع��م ا�سرتاتيجية
’ا�صنع يف الإمارات‘ .و�ستظل �أدنوك
ملتزمة باملحافظة على توفري �إمدادات
اقت�صادية وم�ستدامة من الغاز ومتكني
االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي منه ل��دول��ة الإم ��ارات
متا�شياً مع توجيهات القيادة الر�شيدة».
ويعترب الغاز الطبيعي من امل��واد اخلام
املهمة الالزمة للقطاع ال�صناعي ،حيث

يعمل كم�صدر �أ�سا�سي للطاقة للعديد
من العمليات ال�صناعية ومتتلك �أدنوك
طاقة �إنتاجية تقدر ب�ـ  11مليار قدم
مكعبة قيا�سية من الغاز الطبيعي يوم ًيا
و�أك�ث�ر م��ن م�ل�ي��ار ق��دم مكعبة قيا�سية
من الغاز احلام�ض يومياً ،ويتم توريد
الكثري من ه��ذا الغاز للعمالء يف دولة
الإم� � ��ارات .وت��وف��ر �أدن� ��وك ح��ال�ي�اً �أكرث
من ثلثي احتياجات القطاع ال�صناعي
املحلي م��ن الطاقة ،مب��ا ي�سهم يف دعم
ومتكني منو ال�صناعات املحلية.
من جانبه ،قال �سعيد غمران الرميثي،
ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة “حديد
الإمارات”� “ ..ست�ضمن هذه االتفاقية
ت� ��أم�ي�ن �إم� � � ��دادات م��وث��وق��ة م ��ن الغاز
الطبيعي مل�صانعنا بتكلفة م�ضمونة على
م��دى ع�شرة �أع��وام مقبلة .كما �ستعزز
هذه االتفاقية ،التي تعك�س جهود �أدنوك
امل �ت��وا� �ص �ل��ة ل��دع��م ال �ق �ط��اع ال�صناعي
امل�ح�ل��ي ،ال �ت �ع��اون ب�ين �أدن� ��وك و’حديد
الإمارات‘ يف جمال اال�ستدامة وخف�ض
انبعاثات الكربون».
وت �ع ��د “حديد الإمارات” ال�شركة
الوحيدة املتكاملة لإنتاج احلديد يف دولة
الإمارات ،حيث توفر منتجات وخدمات
وح �ل��ول ع��ال�ي��ة اجل � ��ودة .وي �ق��ع جممع

“حديد الإمارات” يف مدينة �أبوظبي
ال�صناعية الأوىل �إيكاد 1-ويتم �شحن
منتجات ال�شركة �إىل �أكرث من  40دولة
ح��ول ال�ع��امل ال�ستخدامها يف قطاعات
الإن�شاءات والت�صنيع والطاقة.
وقال عبد العزيز �أ�سد ،الرئي�س التنفيذي
بالإنابة ل�شركة “�أركان ملواد البناء”“ ..
ي�سعدنا توقيع هذه االتفاقية مع �أدنوك
ال�ت��ي تربطنا بها ع�لاق��ة ��ش��راك��ة قوية
على مدى �سنوات عديدة� .ست�سهم هذه
االتفاقية يف �ضمان ا�ستقرار الأ�سعار
والت�سليم يف املواعيد املحددة ،ما يدعم
خططنا الت�شغيلية وقدراتنا الت�صنيعية
ع�ب�ر جم�م��وع��ة �أع �م��ال �ن��ا .وال ��ش��ك �أن
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال �� �ش��رك��ات وامل�ؤ�س�سات
الإماراتية وت�ضافر جميع اجلهود عرب
ال رئي�سياً
القطاع ال�صناعي ميثل عام ً

يف دف ��ع ع�ج�ل��ة ال�ن�م��و امل���س�ت��دام لإم ��ارة
�أب��وظ�ب��ي» .وت�ع��د “�أركان مل��واد البناء”
م��ورداً رائ��داً ملواد البناء يف �أبوظبي من
خ�لال جمموعة متنوعة م��ن املنتجات
واخل��دم��ات عالية اجل��ودة التي ترتاوح
ب �ي�ن الإ�� �س� �م� �ن ��ت وال � �ط ��اب ��وق وامل �ل��اط
اجل� � ��اف و�أن ��اب � �ي ��ب  PVCو�أن ��اب� �ي ��ب
 GRPوالأك�ي��ا���س .وت�شمل ال�شركات
ال�ت��اب�ع��ة ل �ـ “�أركان” “م�صنع �إ�سمنت
العني” ،و”م�صانع طابوق الإمارات”،
و”�أنابيب” ،و”م�صنع �أرك��ان للمالط
اجلاف” .وت �� �ش��ارك ال���ش��رك��ة يف بع�ض
�أكرب م�شاريع البناء يف �أبوظبي ،ومتتلك
واح� ��داً م��ن �أك�ب�ر م�صانع الإ��س�م�ن��ت يف
دول��ة الإم � ��ارات .وي�ع��د امل�صنع الوحيد
ال ��ذي ي�ع�م��ل ب��ال �غ��از ب��ال�ك��ام��ل يف دولة
الإمارات ب�أقل تكلفة �إنتاج.

�أدنوك تر�سي عقدا بقيمة  2.73مليار درهم لتطوير حقول منطقة امتياز بالبازم البحرية

«اليا�سات البرتولية» ،امل�شروع امل�شرتك بني �أدنوك و«�سي �إن بي �سي» ال�صينية،
تر�سي عقد تنفيذ الأعمال الهند�سية وامل�شرتيات والت�شييد عقب مناق�صة تناف�سية
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية
“�أدنوك”� ،أم�س عن تر�سية عقد بقيمة
 2.73م �ل �ي��ار دره� ��م “  744مليون
دوالر “ وذلك لتطوير احلقول الواقعة
يف منطقة امتياز “بالبازم” البحرية،
مبا ي�ؤكد �سعي ال�شركة لتحقيق �أق�صى
ق�ي�م��ة مم�ك�ن��ة م��ن ح �ق��ول �أب��وظ �ب��ي يف
ال ��وق ��ت ال � ��ذي ت��وا� �ص��ل ف �ي��ه جهودها
لزيادة �سعتها الإنتاجية من النفط �إىل
 5م�لاي�ين ب��رم�ي��ل ي��وم�ي�اً ب�ح�ل��ول عام
.2030
وتقع منطقة “بالبازم” على بعد 120
كيلومرتاً �شمال غربي مدينة �أبوظبي،
وت�ت�ك��ون م��ن ث�لاث��ة م��ن احل �ق��ول التي
يطلق عليها احلقول البحرية الهام�شية،
وهي “بالبازم” و”�أم ال�صل�صال” و”�أم
ال�ضلوع».
وق ��ام ��ت � �ش��رك��ة “اليا�سات للعمليات
ال �ب�ت�رول �ي��ة املحدودة” “اليا�سات”
التابعة لأدن��وك وامل�شروع امل�شرتك مع
م�ؤ�س�سة ال �ب�ترول ال��وط�ن�ي��ة ال�صينية
“�سي �إن ب� ��ي �سي” ب�ت�ر� �س �ي��ة عقد
تنفيذ الأع�م��ال الهند�سية وامل�شرتيات
والت�شييد على �شركة “�شركة الإن�شاءات
البرتولية الوطنية» ./NPCC/
ومتتلك �أدنوك ح�صة  60%و”�سي �إن
بي �سي”  40%يف “اليا�سات” ما يعزز
ال�ع�لاق��ات الثنائية ال�ق��وي��ة وال�شراكة
يف جمال الطاقة التي تربط بني دولة
الإمارات وال�صني.

وت�أتي تر�سية العقد عقب عملية مناق�صة
ات�سمت بالتناف�سية ،و�سيتم �إعادة توجيه
 65%من القيمة الإجمالية للعقد �إىل
االق�ت���ص��اد امل�ح�ل��ي ع�بر ب��رن��ام��ج �أدن ��وك
لتعزيز القيمة املحلية امل���ض��اف��ة ،مما
يعك�س موا�صلة �أدن��وك �إعطاء الأولوية
لتعزيز القيمة املحلية امل�ضافة خالل
ت�ن�ف�ي��ذه��ا ال��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا املتكاملة
 2030للنمو الذكي.
وق��ال يا�سر �سعيد امل��زروع��ي ،الرئي�س
التنفيذي لدائرة اال�ستك�شاف والتطوير
والإن�ت��اج يف �أدن��وك � “ :سعداء بتطوير
حقول النفط الواقعة يف منطقة امتياز
“ بالبازم” البحرية بالكامل ،بالتعاون
م��ع ��ش��ري�ك�ن��ا اال� �س�ترات �ي �ج��ي م�ؤ�س�سة
البرتول الوطنية ال�صينية “�سي �إن بي
�سي” .وتعك�س تر�سية هذا العقد التزامنا
بتحقيق �أق�صى قيمة ممكنة من جميع

م ��وارد �أب��وظ �ب��ي ال�ه�ي��دروك��رب��ون�ي��ة مبا
يعود بالنفع والفائدة على دولة الإمارات
و��ش�ع�ب�ه��ا و� �ش��رك��ائ �ن��ا .ل �ق��د مت اختيار
“�شركة الإن�شاءات البرتولية الوطنية”
ب�ع��د عملية مناق�صة ات���س�م��ت بالدقة
والتناف�سية ومبا ي�ضمن �أنها �ست�ستخدم
�أح��دث التقنيات واخل�برات لتنفيذ هذا
امل�شروع اال�سرتاتيجي ،و�إع ��ادة توجيه
ن�سبة ك�ب�يرة م��ن قيمة ه��ذا العقد �إىل
اقت�صاد دول��ة الإم ��ارات لتحفيز النمو
االقت�صادي املحلي ،وذل��ك متا�شياً مع
ت��وج �ي �ه��ات ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة لدولة
الإمارات».
وي �غ �ط��ي ن �ط��اق ت��ر��س�ي��ة ال �ع �ق��د تنفيذ
الأع � � �م� � ��ال ال �ه �ن��د� �س �ي��ة وامل� ��� �ش�ت�ري ��ات
والت�شييد والت�شغيل للمرافق البحرية
املطلوبة لتمكني حتقيق �سعة �إنتاجية
كاملة تبلغ � 45أل��ف برميل يومياً من

اخلام اخلفيف بكثافة حوايل  35درجة
وفقاً لت�صنيف معهد البرتول الأمريكي،
و 27م�ل�ي��ون ق��دم مكعبة قيا�سية من
الغاز امل�صاحب من منطقة “بالبازم”.
ومن املتوقع �أن يبد�أ �أول �إنتاج للنفط يف
عام .2023
ويف �إط��ار العملية التمهيدية لرت�سية
ع� �ق ��د ت �ن �ف �ي��ذ الأع � � �م� � ��ال الهند�سية
وامل �� �ش�تري��ات وال�ت���ش�ي�ي��د ،ق��ام��ت �شركة
“اليا�سات” ب � ��إج ��راء م���س��اب�ق��ة حول
ال �ت �� �ص��ام �ي��م ال �ه �ن��د� �س �ي��ة الأول � �ي� ��ة بني
مقدمي العطاءات لتعزيز امل�شروع.
و� �س��اه �م��ت ه� ��ذه امل � �ب� ��ادرة يف تقلي�ص
اجل��دول الزمني للمناق�صة مب��ا ي�صل
�إىل � 12شهراً ،من خالل �إلغاء احلاجة
ل �ع �م �ل �ي��ة ت� �ق ��دمي ال � �ع � �ط� ��اءات الفنية
ملرحلة الأع�م��ال الهند�سية وامل�شرتيات
والت�شييد ،و�ساهمت يف ت��وف�ير نفقات
ر�أ�سمالية بنحو  697.3مليون درهم
“ 190مليون دوالر «.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال � �ش��اه�ين املن�صوري،
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ب��الإن��اب��ة ل�شركة
“اليا�سات”“ :ي�ؤكد �إج� ��راء م�سابقة
ح ��ول ال�ت���ص��ام�ي��م ال�ه�ن��د��س�ي��ة الأولية
وتر�سية عقد تنفيذ الأعمال الهند�سية
وامل�شرتيات والت�شييد ملنطقة “بالبازم”
البحرية على نهج “اليا�سات” الرامي
�إىل ال�ترك�ي��ز على التناف�سية وخف�ض
التكاليف ل�ضمان قدرتنا على تطوير
م �ن ��اط ��ق ام� �ت� �ي ��ازن ��ا جت � ��اري � �اً وت ��وف�ي�ر
قيمة م�ستدامة ب�ع�ي��دة امل ��دى لأدن ��وك
و��ش��ري�ك�ن��ا م��ؤ��س���س��ة ال �ب�ترول الوطنية

ال�صينية “�سي �إن بي �سي” .و�ستوا�صل
“اليا�سات” جهودها خلف�ض التكاليف،
فيما ن�سعى لتعزيز القيمة م��ن حقول
�أبوظبي الأ�صغر ن�سبياً والتي تتطلب
من ��وذج� �اً ت���ش�غ�ي�ل�ي�اً ب���س�ي�ط�اً لتح�سني
�إمكانات �إنتاجها وقيمتها».
وي�شمل نطاق امل�شروع تنفيذ ثالثة �أبراج
ر�ؤو���س �آبار بحرية ،مبعدل واحد يف كل
ح�ق��ل م��ن احل �ق��ول ال�ث�لاث��ة يف منطقة
“بالبازم” ،ل��رب��ط خ �ط��وط الأنابيب
وال �ك��اب�لات ال�ب�ح��ري��ة ب�ج��زي��رة زرك ��وه،
الواقعة على بعد حوايل  60كيلومرتاً
من حقل “بالبازم كما يغطي امل�شروع
ت�ط��وي��ر م��راف��ق ج��دي��دة حل�ق��ن املياه،
ومعاجلة امل�ي��اه املنتجة ،و�ضغط الغاز،
واملرافق املرتبطة بها ،ف�ض ً
ال عن �أعمال
التطوير للربط مع املرافق القائمة يف
جزيرة زركوه.
ويغطي امتياز “اليا�سات” منطقتني،
�إح��داه �م��ا ب�ح��ري��ة والأخ � ��رى خمتلطة
ب� ��ري� ��ة/ب � �ح� ��ري� ��ة .وت� ��� �ش� �م ��ل املنطقة
البحرية حقول النفط يف “بوح�صري”
و”بالبازم” و”�أم ال�صل�صال” و”�أم
ال�ضلوع” و”�أرزانة” ،بينما تقع املنطقة
الربية/البحرية جنوب غربي مدينة
�أبوظبي.
وتركز ال�شركة على ا�ستك�شاف وتطوير
كلتا منطقتي االمتياز با�ستخدام منوذج
ت�شغيل ب�سيط .ويعد “بوح�صري” �أول
ح�ق��ل م��ن ح �ق��ول “اليا�سات” يدخل
اخل ��دم ��ة ع �ق��ب ب � ��دء الإن� � �ت � ��اج يف عام
.2018

ً
مقارنة بالربع الأول من عام 2020
مبعدل منو %54

اقت�صادية دبي� :إ�صدار  14,182عقد ت�أ�سي�س �إلكرتوين وملحق تعديل خالل الربع الأول من 2021
•• دبي-الفجر:

ت�ن�ف�ي��ذاً مل��ر��س��وم ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س الدولة ،اخلا�ص بقانون احت��ادي رقم ( )7لعام
 2018يف �ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحت��ادي رقم
( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية والذي ن�ص ب�أن
يكون التوقيع باحل�ضور ال�شخ�صي �أو بالتوقيع الإلكرتوين،
�أ��ص��در قطاع الت�سجيل والرتخي�ص التجاري يف اقت�صادية
دبي 14,182ع�ق��د ت��أ��س�ي����س �إل� �ك�ت�روين وم�ل�ح��ق تعديل
خالل الربع الأول من عام  2021مبعدل منو قدره 54%
مقارن ًة بالربع الأول من عام  ،2020حيث و�صل الإجمايل
�إىل  .9197وتنوعت ع�ق��ود الت�أ�سي�س ال�ت��ي مت ت�صديقها
�إل�ك�ترون�ي�اً خ�لال ال��رب��ع الأول م��ن ع��ام  2021على ح�سب
ن��وع الرخ�صة حيث ج��اء يف مقدمتها املهنية بن�سبة ،55%
تلتها التجارية بن�سبة  ،43%وت��وزع��ت ب��اق��ي الن�سب على

ال�سياحية وال�صناعية� ،أما بالن�سبة �إىل مالحق التعديل التي
مت ت�صديقها خالل الربع الأول من عام  2021على ح�سب
نوع الرخ�صة ،جاءت التجارية يف املقدمة بن�سبة  ،80%تلتها
املهنية بن�سبة  ،17%وت��وزع��ت باقي الن�سب على الرخ�ص
ال�سياحية وال�صناعية .وت�ؤكد الأرقام ا�سرتاتيجية اقت�صادية
دبي الرامية �إىل ت�سهيل حركة ومزاولة الأعمال والأن�شطة
االق�ت���ص��ادي��ة يف دب��ي ،وا��س�ت�م��رار تناف�سية الإم� ��ارة وقدرتها
على ا�ستقطاب ال�شركات الراغبة يف النمو امل�ستدام ،وتو�سيع
�أعمالها يف خمتلف القطاعات احليوية بدبي .وميكن لأ�صحاب
الأعمال وال�شركات احل�صول على عقد الت�أ�سي�س ومالحقه
�إلكرتونياً يف زي��ارة واح��دة من خ�لال مراكز اقت�صادية دبي
للخدمة املعتمدة والتي متلك �أجهزة التوقيع الإلكرتوين �أو
من خالل املوافقة الإلكرتونية عرب الر�سائل الن�صية 6969
دون احل��اج��ة �إىل م��راج�ع��ة اقت�صادية دب ��ي .و�أ� �ض��اف قطاع
الت�سجيل والرتخي�ص التجاري بع�ض الإج ��راءات اجلديدة

لعقود الت�أ�سي�س الإل�ك�ترون�ي��ة �ضمت :عقد بيع احل�ص�ص
لل�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة و�شركة ال�شخ�ص الواحد ذات
م�س�ؤولية حمدودة؛ و�إ�صدار عقد �شركة �أعمال مدنية يف حال
وجود �أطراف مواطنني �أو خليجيني ،كما مت �إ�ضافة ت�صديق
عقد وكيل خدمات للم�ؤ�س�سة الفردية و�شركة الأعمال املدنية.
و�ضمت الإج��راءات اجلديدة حت�صيل التوقيعات الإلكرتونية
لعقود الت�أ�سي�س حيث �أ�صبح ب�إمكان ممثل ال�شركة (ال�شخ�ص
االعتباري) التوقيع �إلكرتونياً بد ًال عن ال�شركة يف حال توفري
وكالة قانونية �سارية من ال�شركة �أو بقرار من جمل�س الإدارة
�أو من خالل �صالحيات املدير املذكورة يف عقود الت�أ�سي�س.
و��ض�م��ت الإج� � ��راءات اجل��دي��دة �إ� �ض��اف��ة بع�ض ال�صالحيات
اخلا�صة بالإدارة تخول املدير �صالحية ت�أ�سي�س �شركات تابعة
لل�شركة الرئي�سية (الأم) و�إدارت �ه��ا و�إلغائها ،بالإ�ضافة �إىل
القيام بت�سجيل �ضريبة القيمة امل�ضافة وتقدمي العوائد لدى
الهيئة االحتادية لل�ضرائب.
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ت�سارع التحول الرقمي يعزز منو اقت�صاد البيانات يف الإمارات والعامل

ً
يف تقرير �أ�صدرته م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل واقت�صادية دبي�..أكرث من  243مليار دوالر قيمة اقت�صاد البيانات عامليا بحلول 2027

31

•• دبي -وام :

تكت�سب البيانات املفتوحة �أهمية كبرية لدورها املحوري
يف تعزيز ج�ه��ود احل�ك��وم��ات لبناء اق�ت���ص��ا ٍد م�ع��ريف ذكي
ومتطور ،وي�شهد �سوق البيانات ال�ضخمة ونظم حتليلها
منواً م�ضطرداً على م�ستوى العامل ،فيما ت�شكل عمليات
جمع البيانات وحتليلها وتوظيفها قطاعاً اقت�صادياً قائماً
بذاته يولد فر�صاً و�أ�سواقاً جديدة ومناذج �أعمال مبتكرة
غري تقليدية با�ستخدام خوارزميات الربجمة وتقنيات
الذكاء اال�صطناعي وغريها من التقنيات امل�ستقبلية.
وتوقع تقرير حديث �أ�صدرته م�ؤ�س�سة دب��ي للم�ستقبل
بال�شراكة مع “اقت�صادية دبي” بعنوان “اقت�صاد البيانات
اجلديد”� ،أن ترتفع قيمة �سوق البيانات ال�ضخمة عاملياً
من نحو  70.5مليار دوالر يف عام � 2020إىل 243.4
مليار دوالر بحلول عام  ،2027ولفت �إىل �أن هذا القطاع
ي�شكل ما بني  7%و 10%من الناجت املحلي الإجمايل
لعدد من االقت�صادات املتقدمة مثل �أملانيا واململكة املتحدة
وهولندا.
وا�ستعر�ض التقرير �أه��م االجت��اه��ات الوطنية والعاملية
لال�ستفادة م��ن الفر�ص الكبرية التي يوفرها اقت�صاد
ال�ب�ي��ان��ات ،و��س�ب��ل االرت �ق��اء مب �ج��االت االب �ت �ك��ار والبنية
التحتية وري��ادة الأع�م��ال ،وتطوير امل�ؤ�س�سات املتو�سطة
وال���ص�غ�يرة ،وا��س�ت�ق�ط��اب امل��واه��ب وامل� �ه ��ارات ،وت�صميم
ال �ل��وائ��ح وال �� �س �ي��ا� �س��ات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة مل��واك �ب��ة املتطلبات
اجلديدة.
وت �ع��د ال �ب �ي��ان��ات م ��ن �أه� ��م ع ��وام ��ل حت�ف�ي��ز القطاعات
االق�ت���ص��ادي��ة� ،إذ ��س��اه��م ت��واف��ر ب�ي��ان��ات ن�ظ��م املعلومات
اجلغرافية بنمو قطاع تطبيقات حتديد املواقع با�ستخدام
الأقمار ال�صناعية فو�صلت قيمته ال�سوقية �إىل �أكرث من
 128مليار دوالر ،ما فتح املجال �أم��ام ابتكار جمموعة
من التقنيات اجلديدة يف جمال �أنظمة املالحة ،وم ّكن
ال���ش��رك��ات يف خم�ت�ل��ف ال�ق�ط��اع��ات م��ن رب�ط�ه��ا ببيانات
�أخرى لتطوير تطبيقات جديدة مثل برجميات تخطيط
املناطق احل�ضرية والدعم اللوج�ستي.
ك �م��ا �أدى ت� �ب ��ادل ال �ب �ي��ان��ات ب�ي�ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات البحثية

وامل�ست�شفيات �إىل منو قطاع الطب الدقيق عرب درا�سة
ب �ي��ان��ات امل��ر� �ض��ى وحت��دي��د م��واق��ع ال �ط �ف��رات الوراثية
وحتليل احلم�ض النووي الكت�شاف الأم��را���ض الوراثية
مبكراً ،ف�ض ًال عن تطوير �أ�ساليب العالج املخ�ص�صة لكل
مري�ض ح�سب حالته وم��ن املتوقع �أن تبلغ قيمة قطاع
الطب الدقيق عاملياً نحو  105مليارات دوالر بحلول
 .2026و�أو�صى التقرير ب�ضرورة تعاون جميع اجلهات
ل��زي��ادة ج ��ودة ال�ب�ي��ان��ات و�إدارة ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ،وت�سهيل
و�صول اجلهات احلكومية واخلا�صة وال�شركات النا�شئة
واملبتكرين �إىل البيانات مفتوحة امل�صدر وم�شاركتها مع
الباحثني واملهتمني باحل�صول على البيانات واملعلومات
التي ت�ساعد يف تخفي�ض التكاليف ومدة البحث والتطوير
وجمع البيانات وفرزها.
و�أ� �ش��ار �إىل �أه�م�ي��ة ت�ط��وي��ر من�صات ال�ب�ي��ان��ات املفتوحة
احلالية ،وتوفري و�سائل بديلة لت�سريع تبادل البيانات
عرب من��اذج مبتكرة مثل “�أمانات البيانات” بدعم من
ال�ق�ط��اع�ين احل �ك��وم��ي واخل ��ا� ��ص� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �ضرورة
منع احتكار الأن�شطة االقت�صادية يف جم��ال البيانات،
وم ��واءم ��ة ��س�ي��ا��س��ات م���ش��ارك��ة ال �ب �ي��ان��ات م��ع متطلبات
خمتلف القطاعات ،وت�شجيع ال�شركات النا�شئة وامل�شاريع
الرقمية املتخ�ص�صة بتطوير تقنيات قائمة على توظيف
البيانات.
و�أك��د خلفان جمعة بلهول الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
دب��ي للم�ستقبل� ،أن ل��دى دب��ي ودول ��ة الإم� ��ارات جتربة
ناجحة ورائدة عاملياً يف جمال توظيف الفر�ص الواعدة
لقطاع البيانات ،التي �أ�صبحت من �أه��م الأ�صول عالية
القيمة ،وثروة وطنية حلكومات امل�ستقبل ت�ساعدها على
تعزيز تناف�سية اقت�صاداتها ،وتدعم ا�ستعدادها لتغريات
وحتديات امل�ستقبل مع ت�سارع التحول الرقمي يف كافة
القطاعات احليوية.
وق��ال بلهول �إن م�ؤ�س�سة دب��ي للم�ستقبل حري�صة على
ال�ت�ع��اون م��ع ك��اف��ة �شركائها يف دول��ة الإم� ��ارات والعامل
ل��درا��س��ة م�ستقبل ق�ط��اع ال�ب�ي��ان��ات ،وحت��دي��د التوجهات
اجلديدة ،و�إطالق حوارات �شاملة ودعم اجلهات احلكومية
واخل��ا��ص��ة لتطوير �أنظمتها الرقمية و�سيا�سات �إدارة

البيانات وتخطيط اال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية لتوظيف
البيانات ال�ضخمة والتقنيات احلديثة ،مبا ي�سهم بتوليد
قيمة اقت�صادية �إ�ضافية يف ال�سنوات املقبلة.
و�أ�ضاف“ :يقدم هذا التقرير الذي مت �إعداده بال�شراكة
م ��ع “اقت�صادية دبي” جم �م��وع��ة م ��ن التو�صيات
وامل�ق�ترح��ات وال��درا��س��ات التحليلية ح��ول �أن�سب الأطر
التنظيمية وال�ن�م��اذج التجارية لت�سريع عمليات تبادل
البيانات وا�ستخدامها مع الرتكيز يف الوقت نف�سه على
حماية البيانات وخ�صو�صية امل�ستخدمني لت�شجيع جميع
اجل�ه��ات احلكومية وال�شركات العاملية على اال�ستثمار
ب�شكل �أكرب يف تطوير قطاع البيانات».
من جهته ،قال حممد �شاعل ال�سعدي املدير التنفيذي
لقطاع ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية يف اقت�صادية
دب��ي“ :بد�أت دبي م�سريتها الناجحة وال��رائ��دة عاملياً يف
تبني التكنولوجيا املتقدمة منذ ع��ام  1999ب�إطالق
�أول ا�سرتاتيجية متكاملة لقطاع تكنولوجيا املعلومات
واالت� ��� �ص ��االت وغ�ي�ره ��ا م ��ن امل � �ب� ��ادرات م �ث��ل احلكومة
الإل�ك�ترون�ي��ة واحل�ك��وم��ة ال��ذك�ي��ة وو� �ص��و ًال �إىل ت�شجيع
تطبيقات البيانات املفتوحة وتوظيف تقنيات التعامالت
الرقمية /بلوك ت�شني /لالرتقاء ب�أداء العمل احلكومي،
وت�سريع عملية التحول الرقمي لتكون دبي رائ��دة على
م�ستوى املنطقة يف تبني �أح��دث االب�ت�ك��ارات والتقنيات
امل�ستقبلية».
و�أك� ��د ال���س�ع��دي �أن حت��دي��ات ج��ائ�ح��ة ف�ي�رو���س كورونا
امل�ستجد �أظهرت خالل الفرتة الأخ�يرة �أهمية و�أولوية
دور االقت�صاد الرقمي يف حتقيق �أهداف اال�سرتاتيجيات
الوطنية ،م�شرياً �إىل �ضرورة موا�صلة تطوير ا�ستخدامات
االبتكارات الرقمية و�سيا�سات البيانات ملواكبة متطلبات
ك��اف��ة ق �ط��اع��ات االق �ت �� �ص��اد والأع � �م� ��ال واال�ستثمارات
التكنولوجية .وتختلف البيانات ال�ضخمة عن البيانات
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وال �ت �ح �ل �ي�لات والإح� ��� �ص ��اءات لأن �ه��ا ت�شكل
جمموعات بيانات �أو��س��ع و�أك�ث�ر ت�ط��وراً وتعقيداً جتمع
با�ستمرار من م�صادر البيانات اجلديدة ،مثل الأجهزة
امل ��زودة ب��احل���س��ا��س��ات� ،أو م�ع�ل��وم��ات �صفحات الإنرتنت
وتطبيقات الأجهزة النقالة� ،أو البيانات احلية التي تبث

موانئ دبي والإحتاد �إ�سكو تعززان تعاونهما
امل�شرتك يف م�شاريع حت�سني كفاءة الطاقة

•• دبي  -وام :

مبا�شرة من من�صات التوا�صل االجتماعي مثل تويرت
ويوتيوب وفي�سبوك .ومت�ت��از جمموعات البيانات هذه
ب�أنها �أ�ضخم بكثري من البيانات التقليدية� ،إذ يرتاوح
حجمها من ع�شرات التريابايت �إىل مئات البيتابايت،
وتت�ضمن الن�صو�ص وال�صور وال�صوت ومقاطع الفيديو،
ما يعني �أن معاجلتها تتطلب �أك�ثر من برامج معاجلة
البيانات التقليدية ،وقد �ساهم ذلك بظهور علم البيانات
كنوع م��ن امل�ه��ارات �أو اخل�ب�رات اجل��دي��دة التي ت�ستخدم
الريا�ضيات وعلم الإح�صاء وبرجمة احلوا�سيب وتع ّلم
الآل��ة ال�ستخراج معلومات قيّمة من هذا املقدار الهائل
م��ن ال �ب �ي��ان��ات .وي �ع��ود ال �ن �م��و وال �ن �ج��اح ال� ��ذي حققته
ال�شركات العمالقة يف قطاع التقنية ،مثل “�أمازون”
و”كرمي” و”في�سبوك” و”غوغل” و”نتفلك�س”� ،إىل
كمية البيانات التي جتمعها وت�ستخدمها.

العني للتوزيع تنجز  15م�شروعا
حيويا للبنية التحتية للمياه والكهرباء

القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع وجرنال �إلكرتيك
تعززان الرقمنة والإنتاج امل�ستدام يف القطاع ال�صناعي

•• �أبوظبي -وام:

�أع�ل�ن��ت ك��ل م��ن القمة العاملية لل�صناعة
والت�صنيع وج�نرال �إلكرتيك عن توقيع
�شراكة جديدة بينهما تهدف �إىل تعزيز
ت��وظ �ي��ف ال��رق �م �ن��ة والإن � �ت� ��اج امل�ستدام
ومعايري ال�سالمة يف مكان العمل لدعم
ج�ه��ود ت�ط��وي��ر ال�ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ي ودفع
عجلة النمو االقت�صادي يف دولة الإمارات
والواليات املتحدة وعلى امل�ستوى العاملي.
و��س�ت�ت�ع��اون ج�ن�رال �إل�ك�تري��ك م��ع القمة
العاملية لل�صناعة والت�صنيع يف جمموعة
م��ن �أن���ش�ط��ة ال�ق�م��ة مب��ا يف ذل��ك الريادة
الفكرية والتقارير والدرا�سات املتخ�ص�صة،
وذل��ك ب�ه��دف دع��م ال���ش��رك��ات ال�صناعية
يف ت��وظ�ي��ف ال��رق�م�ن��ة يف �أع�م��ال�ه��ا وتبني
عمليات الإن �ت��اج امل���س�ت��دام وبروتوكوالت

ال�سالمة لتح�سني الكفاءة ،والق�ضاء على
الهدر ،وخف�ض التكاليف ،ورفع م�ستوى
الإنتاجية ووقت الت�شغيل ،وتعزيز ر�ضى
املوظفني.
و ُتعقد ال��دورة الرابعة من القمة العاملية
لل�صناعة والت�صنيع  2021يف مركز
�إك�سبو دبي للمعار�ض يف الفرتة من 22
وحتى  27نوفمرب القادم.
وتوفر القمة من�صة دولية فريدة لقادة
ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �� �ص �ن��اع��ي والتكنولوجي
ملناق�شة م�ستقبل القطاع ال�صناعي العاملي
وم�ستجدات القطاع التكنولوجي� ،إ�ضافة
�إىل تبادل اخل�برات واملعارف وا�ستك�شاف
الفر�ص التي يوفرها القطاعني ال�صناعي
والتكنولوجي.
و ق��ال ب��در �سليم �سلطان العلماء ،رئي�س
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ل �ل �ق �م��ة العاملية
لل�صناعة والت�صنع“ :ي�سعدنا �أن نوطد
�شراكتنا م��ع ج�ن�رال �إل�ك�تري��ك ،ال�شركة
ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��رائ��دة ع��امل� ًي��ا وال �ت��ي تلعب
يرا يف ت�ط��وي��ر وت�ن��وي��ع القطاع
دو ًرا ك �ب� ً
ال �� �ص �ن��اع��ي .و� �س �ت �ت �ع��اون ال �ق �م��ة العاملية
لل�صناعة والت�صنيع مع جرنال �إلكرتيك
ل �ت��وظ �ي��ف خ�ب�رات �ن��ا وم �ع��ارف �ن��ا و�شبكة

عالقاتنا لدفع اجلهود الدولية الداعمة
لتوظيف الرقمنة يف الأعمال والعمليات،
وتطوير القطاع ال�صناعي والتكنولوجي،
وت�ع��زي��ز ال��ري��ادة ال�ف�ك��ري��ة ،وال�ع�م��ل على
ن�شر ه��ذه اخل�ب�رات وامل �ع��ارف لي�ستفيد
منها جمتمع ال�صناعة العاملي ”.و�أ�ضاف
العلماء“ :ت�ساهم هذه ال�شراكة يف �إعادة
�صياغة م�ستقبل القطاع ال�صناعي العاملي
خا�صة مع توجه ال�شركات ال�صناعية يف
جميع �أنحاء العامل نحو توظيف التقنيات
امل �ت �ق��دم��ة م �ث��ل ال� ��ذك� ��اء اال�صطناعي
وال��روب��وت��ات و�إن�ترن��ت الأ�شياء و�سال�سل
ال �ك �ت��ل ل�لان �ت �ق��ال مل �� �س �ت��وي��ات ال�صناعة
املتقدمة ”.من جهته ق��ال نبيل حبايب،
ال� �ن ��ائ ��ب الأول ل �ل��رئ �ي ����س يف “جرنال
�إلكرتيك :ي�سعدنا �أن نكون �شركاء للقمة
العاملية لل�صناعة والت�صنيع ودعم الدور
الكبري والهام الذي تلعبه القمة يف تطوير
القطاعني ال�صناعي والتكنولوجي ودفع
ع�ج�ل��ة ال �ت �ق��دم االقت�صادي ”.و�أ�ضاف
ح �ب��اي��ب ،ال � ��ذي ي �� �ش �غ��ل �أي �� ً��ض ��ا من�صب
الرئي�س وامل��دي��ر التنفيذي يف “جرنال
�إل �ك�تري��ك العاملية” ،ال �ت��ي ت��دي��ر �أكرث
من  1000من�ش�أة للت�صنيع وال�صيانة

والإ��ص�لاح والعمرة يف  130دول��ة حول
ال� �ع ��امل�“ :ست�شارك ج�ن��رال �إلكرتيك
اخل �ب�رات وامل �ع��ارف ال �ت��ي اكت�سبتها من
ت��وظ�ي��ف ال��رق�م�ن��ة يف �أع�م��ال�ه��ا ،وتبنيها
ملفهوم الإنتاج امل�ستدام ،ومعايري ال�سالمة
امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي ت��وظ�ف�ه��ا ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
الأ��س��ال�ي��ب ال�ت��ي نتبعها ل��دع��م �شركائنا
وع�م�لائ�ن��ا يف ت�ب�ن��ي الإن �ت��اج امل���س�ت��دام يف
�أعمالهم ”.وتقام ال ��دورة ال��راب�ع��ة من
القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع ،املبادرة
امل �� �ش�ترك��ة ب�ي�ن م�ن�ظ�م��ة الأمم املتحدة
للتنمية ال�صناعية “اليونيدو” ووزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة حتت
ع�ن��وان “االرتقاء باملجتمعات :توظيف
التقنيات الرقمية لتحقيق االزدهار”،
وامل �� �س �ت��وح��ى م��ن � �ش �ع��ار �إك�سبو2020
“توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل».
وي�ساهم انعقاد القمة العاملية لل�صناعة
وال �ت �� �ص �ن �ي��ع يف �إك�سبو 2020دب� ��ي يف
ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أه �م �ي��ة القطاع
ال�صناعي وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي يف دع��م النمو
االقت�صادي وحتقيق االزدهار العاملي.
وت�سلط القمة ال�ضوء على ال��دور الذي
تلعبه تقنيات ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة

خليفة �آل علي ،رئي�سة جمل�س �سيدات
�أع� �م ��ال ع �ج �م��ان ،وال ��دك� �ت ��ورة طريفة
ال��زع��اب��ي ،امل��دي��ر ال �ع��ام ب��الإن��اب��ة لإكبا،
وذلك يف مقر املجل�س يف مركز عجمان
لريادة االعمال.
ن���ص��ت م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ع�ل��ى التعاون
امل�شرتك يف �إع ��داد مقرتحات م�شاريع
ت���س�ت�ه��دف ت �ط��وي��ر امل �� �ش��اري��ع وبرامج
تنمية القدرات مبا يف ذلك ور�ش العمل
التدريبية التي تركز على ريادة الأعمال
ال ��زراع� �ي ��ة ل �ع �� �ض��وات جم �ل ����س �سيدات
�أعمال عجمان.
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م� ،أكدت

الدكتورة �آمنة خليفة على �أهميتها يف
زيادة التعاون القائم بني جمل�س �سيدات
�أعمال عجمان واملركز ال��دويل للزراعة
امللحية ،وت�شجيع �سيدات الأعمال على
امل���ش��اري��ع ال��زراع �ي��ة م��ن خ�ل�ال مبادرة
“ازرع واح�صد” ،وهي �إح��دى املبادرات
الرئي�سية للمركز للعام .2021
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة �آم �ن��ة“ :تهدف هذه
امل �ب��ادرة �إىل ت�شجيع ��س�ي��دات الأعمال
ع �ل��ى حت �ق �ي��ق االك� �ت� �ف ��اء ال� ��ذات� ��ي من
امل�ن�ت�ج��ات ال��زراع �ي��ة م��ن خ�ل�ال توفري
ال� ��دع� ��م امل� �ن ��ا�� �س ��ب ل �ت �ج �ه �ي��ز امل�شاتل
الزراعية ،واال�ستفادة من امل�ساحات غري

امل�ستخدمة يف امل �ن��ازل ،واالع�ت�م��اد على
التقنيات ال��زراع�ي��ة احلديثة والزراعة
املائية” .وت��اب�ع��ت“ :يحر�ص املجل�س
على مواكبة الأم��ن ال�غ��ذائ��ي والآليات
امل�ط�ل��وب��ة ل��دع��م ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي من
خالل توجيه رائ��دات الأعمال للدخول
يف ه��ذا امل�ج��ال ،ال �سيما يف ظ��ل التقدم
ال��زراع��ي الكبري ال��ذي ت�شهده الدولة
ب ��االع �ت �م ��اد ع �ل��ى ال� �ن� �م ��اذج ال ��زراع �ي ��ة
احل��دي �ث��ة و�أدوات� � � ��ه امل �ب �ت �ك��رة ال ��واع ��دة
للم�شاريع الزراعية الناجحة «.
و�أ�� �ش ��ادت ال��دك �ت��ورة �آم �ن��ة ب�ج�ه��ود �إكبا
ودوره يف تنفيذ برامج بحثية وتنموية

•• �أبوظبي -وام:

يف تعزيز التوا�صل بني القوى الب�شرية،
وبني الب�شر والآالت ،وبني الآالت بع�ضها
البع�ض ،والذي بدوره �سي�ساهم يف تعظيم
�إنتاجية القطاع ال�صناعي ،وحت�سني كفاءة
ال�شركات واالرتقاء باملجتمعات.
ك�م��ا ت��وف��ر ال�ق�م��ة ف��ر�ً��ص��ا مهمة ل�ضمان
ت�شجيع ال�شركات ال�صناعية على توظيف
الرقمنة وتبني م�ب��ادئ الإن �ت��اج امل�ستدام
و�أع � �ل ��ى م �ع��اي�ي�ر ال �� �س�ل�ام��ة يف القطاع
ال�صناعي.
وي��دع��م الري ك��ال��ب ،الرئي�س والرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة ج �ن��رال �إلكرتيك،
منهجية الإن �ت��اج امل�ستدام على امل�ستوى
ال�ع��امل��ي ،حيث �أع�ط��ى الأول��وي��ة لتطبيق
املنهجية اجل��دي��دة ع�بر خمتلف �أق�سام
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ك �ط��ري �ق��ة مل��وا� �ص �ل��ة عملية
التطوير.

مذكرة تفاهم بني جمل�س �سيدات �أعمال عجمان واملركز الدويل للزراعة امللحية «�إكبا»

•• عجمان ـ الفجر

وق ��ع جم�ل����س � �س �ي��دات �أع� �م ��ال عجمان
التابع لغرفة جت��ارة و�صناعة عجمان
مذكرة تفاهم مع املركز الدويل للزراعة
امللحية (�إكبا) لتعزيز التعاون امل�شرتك
ح ��ول دع ��م ري � ��ادة الأع� �م ��ال الزراعية
وتنمية القدرات.
تهدف مذكرة التفاهم �إىل �إيجاد و�سائل
و�أدوات حت �ف��ز � �س �ي��دات الأع� �م ��ال على
اال�ستثمار يف ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي وزيادة
م�ساهمتهن يف الأمن الغذائي.
وقعت م��ذك��رة التفاهم ال��دك�ت��ورة �آمنة

�أطلقت م��وان��ئ دب��ي العاملية � -إقليم الإم ��ارات و�شركة االحت��اد خلدمات
الطاقة “الإحتاد �إ�سكو” اململوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه
دبي ..خططهما امل�شرتكة لتو�سيع التعاون يف جمال حت�سني كفاءة الطاقة
لت�شمل جميع وحدات �ألواح الطاقة ال�شم�سية املوجودة يف �أ�صول موانئ دبي
العاملية بالدولة..
جاء ذلك من خالل مذكرة التفاهم التي مت توقيها بني الطرفني يف حفل
افرتا�ضي بح�ضور معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي و�سعادة �سلطان �أحمد بن �سليم رئي�س
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة موانئ دبي العاملية.
وت�شمل مذكرة التفاهم �إطار عمل لتعزيز التعاون احلايل من �أجل تلبية
االحتياجات املتعددة ملوانئ دبي العاملية � -إقليم الإمارات ودعم م�شاريعها
لتح�سني كفاءة ا�ستهالك الطاقة وبراجمها لتعزيز اال�ستدامة .وت�شمل
املذكرة م�شاريع تعاقدية لتح�سني �أداء ا�ستهالك الطاقة ورب��ط وحدات
�ألواح الطاقة ال�شم�سية ب�شبكة الكهرباء وتطوير حلول وتقنيات تكنولوجيا
املعلومات لت�ضم التكامل مع مراكز القيادة والتحكم وتطبيقات �إنرتنت
الأ�شياء والأمتتة الذكية وعمليات ال�شبكة.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير �إن الهيئة ت�سعى �إىل حتقيق ر�ؤية �سيدي
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” جلعل دبي منوذجا رائدا يف كفاءة
الطاقة على �صعيد املنطقة وال�ع��امل وتعزيز مكانتها ك��واح��دة من �أكرث
امل��دن ا�ستدامة على م�ستوى ال�ع��امل..وم�ن��ذ ع��ام  2015تعاونت �شركة
االحتاد خلدمات الطاقة وجمموعة موانئ دبي العاملية يف م�شاريع عديدة
للم�ساهمة يف احلد من ب�صمتها الكربونية ودع��م �أهدافها لال�ستدامة..
م�ضيفا �أنه بناء على �شراكتهم الطويلة تعد مذكرة التفاهم هذه �إجنازا
بارزا جديدا ل�شركة الإحتاد �إ�سكو حيث تتطلع ال�شركة �إىل تعزيز التعاون
امل�شرتك وتبادل �أف�ضل اخلربات العاملية يف جمال كفاءة الطاقة ملوا�صلة
م�سرية التنمية امل�ستدامة من �أجل م�ستقبل �أكرث �إ�شراقا للجميع.

ت�ه��دف �إىل تعزيز الإن�ت��اج�ي��ة الزراعية
وا�ستدامتها م��ن خ�لال االع�ت�م��اد على
الإب ��داع واالب�ت�ك��ار ل��دع��م ب��رام��ج الأمن
الغذائي .من جانبها �أو�ضحت الدكتورة
طريفة ال��زع��اب��ي« :ي�سعدنا �أن نتعاون
م ��ع جم �ل ����س � �س �ي ��دات �أع� �م ��ل عجمان
م��ن �أج� ��ل ت �ن��وي��ع ج �ه��ودن��ا احل��ال �ي��ة يف
تنمية ال�ق��درات وتعزيز ري��ادة الأعمال
ال��زراع �ي��ة يف دول ��ة الإم� � ��ارات العربية
املتحدة والدول الأخرى .هذه ال�شراكة
اجلديدة تتما�شى مع براجمنا احلالية،
م �ث��ل ب��رن��ام��ج ال �ق �ي��ادي��ات ال �ع��رب �ي��ة يف
الزراعة ( )AWLAومبادرة نعم �إكبا
– نعم مل�ساهمة ال�شباب ()ICBAYES
ال�ت��ي ت�ستهدف الن�ساء وال���ش�ب��اب .و�أنا
مت�أكدة من �أن ه��ذه ال�شراكة اجلديدة
�سوف ت�ساهم يف زيادة الوعي واالهتمام
بني جيل ال�شباب ،وخا�صة الن�ساء ،جتاه
ق �ط��اع ال��زراع��ة ودع ��م الأم� ��ن الغذائي
وامل �� �س��اه �م��ة يف حت�ق�ي��ق �أه� � ��داف الأمم
املتحدة للتنمية امل�ستدامة».
ومبوجب هذا التعاون� ،سيقدم جمل�س
�سيدات �أع�م��ل عجمان وامل��رك��ز الدويل
للزراعة امللحية
اال�ست�شارات ال��زراع�ي��ة يف �إط��ار مبادرة
“ازرع واح�صد .»2021

�أعلنت �شركة العني للتوزيع ،التابعة ل�شركة �أبوظبي الوطنية للطاقة
“طاقة”� ،أم ����س ،ع��ن تنفيذ  15م���ش��روع�اً يف ال�ب�ن�ي��ة التحتية للمياه
والكهرباء ،خالل العام املا�ضي وذلك يف �إطار اخلطة اال�سرتاتيجية ل�شركة
العني للتوزيع ،الهادفة لتوريد خدمات املياه والكهرباء ب�أعلى معايري
الكفاءة واال�ستدامة لقاعدة املتعاملني املتنامية يف منطقة العني.
وتدعم ه��ذه امل�شاريع التي تت�ضمن حت�سينات وحتديثات �أدخلتها �شركة
العني للتوزيع على البنية التحتية يف منطقة العني ،ا�سرتاتيجية �شركة
“طاقة” للعام  ،2030التي تق�ضي مبوا�صلة الرتكيز على التميز يف
الأداء الت�شغيلي واال�ستفادة الأمثل من امل��وارد ،لت�صبح “طاقة” �شركة
مرافق رائ��دة تتميز ب��الأداء العايل والكفاءة واملوثوقية يف �أعمالها �ضمن
قطاع نقل املياه والكهرباء وتوزيعهما.
ومتيزت م�شاريع تطوير البنية التحتية بالتنوع والتعقيد ،حيث تراوحت
ب�ين ت��وري��د وتركيب حم�ط��ات فرعية ج��دي��دة ،وتفكيك حم�ط��ات فرعية
قائمة يف مناطق ذات �أهمية ا�سرتاتيجية يف منطقة العني ،وذلك بهدف
تلبية الزيادة املتوقعة يف الطلب يف مدينة العني على املياه والكهرباء يف
امل�شاريع ال�سكنية والتنموية اجلديدة خالل العقد املقبل.
من جهته ،قال عبد اهلل علي ال�شرياين ،املدير العام ل�شركة العني للتوزيع
�إنه مت االنتهاء من �إجناز  15م�شروعاً حيوياً للبنية التحتية خالل العام
املا�ضي .وبالرغم من التحديات والظروف التي فر�ضتها جائحة كورونا
فقد مت تطبيق ا�سرتاتيجية موا�صلة الأعمال لتحقيق الأهداف وامل�شاريع
املخطط لها دون ت�أخري �أو �إ�صابات عمل �أو هدر للوقت �أثناء تنفيذ 10
ماليني �ساعة عمل.
ونحن يف �شركة العني للتوزيع جندد التزامنا جتاه متعاملينا لتلبية الطلب
يف القطاعات املختلفة للم�ساهمة يف رفاهية ومنو اقت�صادنا.
وكانت �شركة العني للتوزيع قد ا�ستثمرت �أك�ثر من  416مليون درهم
ال�ستكمال امل�شاريع التطويرية يف املناطق ال�سكنية واحل�ضرية يف كافة
�أنحاء منطقة العني ،والتي �شملت �أعمال توريد وتركيب �أرب��ع حمطات
فرعية �أولية بجهد  11/33كيلوفولت بقدرة  240ميجا فولط �أمبري،
ونقل  12حمطة مدجمة �إىل مناطق جديدة.
ك �م��ا ت���ض�م�ن��ت ت ��وري ��د وت��رك �ي��ب �أرب� � ��ع حم �ط��ات ف��رع �ي��ة �أول� �ي ��ة بجهد
 11/33كيلوفولت بقدرة  60ميجا فولت �أمبري لكل منها ،وذل��ك يف
مناطق؛”املريال” ،و”امل�ضيف” ،و”الطوية” ،و”البطني” ،مع جتهيزها
بكابالت الألياف ال�ضوئية لتغذية املحطات الفرعية الأولية اجلديدة يف
الطوية والعني.
و�ستم ِّكن هذه املحطات من تلبية الطلب على اخلدمات يف م�شاريع الإ�سكان
اجل��دي��دة ،وب��ال�ت��ايل تلبية احتياجات الأع ��داد امل�ت��زاي��دة م��ن ال�ع�م�لاء يف
املنطقة .كما مت تركيب  21حمطة توزيع فرعية بجهد 0.415/11
كيلوفولت يف عدة مناطق ل�ضمان اجلودة وعدم االنقطاع يف اخلدمات التي
توردها ال�شركة للم�صانع واملدار�س واملناطق ال�سكنية.
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فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل� ��دع� ��و /ال � ��ك ع�صب
اي � �ن� ��د� � �ش� ��او  -بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )EP5185743يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االثيوبية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و /م �ن��ى م ��ازن
ج��ا� �س��ر م �� �ص �ل��ح  ،االردن
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )T384580من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0569971801
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3111/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/3802جتاري جزئي ,
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )785966.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :م�صرف دبي �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهم  -1 :ف�ؤاد عبا�س متيز � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )785966.5درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه � -1 :سايل ميتال �سيتي ل�صناعة االب��واب املقاومة للحريق ���ش.ذ.م.م � -2أبو
الغيط جمال �أبو الغيط �سيد احمد (عن نف�سه وب�صفته مدير املخطر اليها االوىل واملوقع على
ال�شيكات)  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :هاري�س ديزاين�س م.د.م�.س
وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ 2021/4/4:بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية جزء من قيمة ال�شيكات الواردة تفا�صيلها بالطلب مببلغ
( )51.196.60درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
وبالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما زاد على ذل��ك من
طلبات ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )35000درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن -1 /يوكون اك�سيا � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :جيا لليو � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره
( )35000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .نود اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى
املذكور بياناتها اعاله �ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور عرب برنامج االت�صال املرئي
تطبيق � BOTIMأمام ادارة الدعوى االبتدائية اخلام�سة على هاتف رقم 00971566039174
املوافق 2021/5/31 :وذلك من ال�ساعة � 9:00ص ولغاية ال�ساعة  12:30ظ او احل�ضور املرئي
عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد (الع�ضيد) لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى
ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية
مدير دعوى

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 3548/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد فهد �سامل �ضيدان العتيبي  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/جمال لطفى كامل ابو الوفا
وميثله:مرمي احمد �سامل م�سلم املحرمي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )384985درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  1716/2021/16جتاري جزئي
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3070/2021/60امر اداء
طالب الإعالن � :شركة �سيام التجارية �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :فود مانرتا خلدمات التموين باملواد الغذائية �ش.ذ.م.م  -2ماهاديف
�سينغ اململكة املتحدة � -صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/5/6بالزام املعرو�ض �ضدهما
بالت�ضامن فيما بينهما ان ت�ؤديا اىل طالبة االمر مبلغ وقدره ( )55549.31درهم والفائدة
القانونية ب��واق��ع � %9سنويا م � ��ن 2021/5/2:وح�ت��ى مت��ام ال���س��داد والزمتهما امل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  ,ولكم احلق يف
�إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2061/2021/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  363/2020جتاري جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره مبلغ ( )218764.12درهم والفائدة القانونية  %9من تاريخ املطالبة
الق�ضائية يف 2020/1/27:حتى متام ال�سداد والزمتها مب�صاريف الدعوى ومبلغ خم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :كتمتو لالعمال الفنيه �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهم  -1 :توا�صل للحلول واخلدمات �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )218764.12درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :علي بن حممد بن مبارك اخلالدي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :حممد �صالح احمد حممد العقيلي
وميثله  :جمموعة العقيلي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها �صحيفة للمطالبة باحلكم ب�براءة ذمة املدعي االول /حممد �صالح
احمد حممد العقيلي اماراتي اجلن�سية واملدعي الثاين /جمموعة العقيلي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
من ال�شيك رق��م 504:ت��اري��خ 2018/1/1:مببلغ ( )2.844.663درهم امل�سحوب على بنك حبيب بنك اي جي
زيوريخ من ح�ساب املدعي الثاين جمموعة العقيلي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ل�صالح املدعي عليه /علي
بن حممد بن مبارك اخلالدي �سعودي اجلن�سية � ,سندا للحكم النهائي واليات ال�صادر بالدعوى رقم2673:
ل�سنة  2018جتاري كلي دبي والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/6/1ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2731/2021/60امر اداء
مو�ضوع الدعوى :املطالبة ب�إ�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )817580درهم
والر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ قيد امر االداء
طالب الإعالن  :م�صرف االمارات اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :ف�ؤاد عبا�س متيز � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/4/27
نامر بالزام املعرو�ض �ضدها ان ت�ؤدي للطالبة مبلغا وقدره ( )817.580درهم م�ضافا اليه فائدة
قانونية ب�سيطة قدرها  %5اعتبارا من تاريخ تقدمي لطلب والزمت املعرو�ض �ضده بامل�صاريف ,
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
 2417/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 3163/2021/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/رامي مرزوق معزوز ثابت  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دار التمويل �ش.م.ع
وميثله � /شيخه حممد �سيف علي املحرزي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )47596.24درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد عبداهلل �سيف حميد ال�شام�سي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دار التمويل �ش.م.ع
وميثله � /شيخه حممد �سيف علي املحرزي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )48210.42درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3345/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 489/2021أمر �أداء  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )57.975.98درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :فارم فري�ش �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهم � -1 :شيزان املدينة خلدمات التموين � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
 جمهول حمل الإقامةمو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )57.975.98درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2800/2021/60امر اداء
مو�ضوع الدعوى :املطالبة ب�إ�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )149.304.48درهم
والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :فهد عبداهلل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية � -صفته بالق�ضية  :مدعي املطلوب
�إعالنه  -1 :اوالو تيجاين رابيو � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/4/25
اوال:انفاذ العقد التجاري واملربم بني الطرفني  -ثانيا:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
( )149.304.48درهم والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ  2020/10/14وحتى متام ال�سداد مع
الزامها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات,
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
 1371/2021/60امر �أداء
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1812/2021/60امر اداء

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2010/2021/60امر اداء

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  7310/2020/207تنفيذ جتاري

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليهما  -1 :الر�ضوان لتجاره املن�سوجات واالقم�شة �ش.ذ.م.م  -2جيتندرا
كومار برابهوا دايال  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :التنوع لتجاره االقم�شه ذ.م.م
وميثله:حممد را�شد �سامل علي العوي�س
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/3/1:الزام
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )102.116درهم وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب النفاذ املعجل
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1823ل�سنة  2017جتاري
كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )1064414.79درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :الدولية لتجارة وتاجري ال�سقاالت وميثلها مالكها ماهر بن �سامل بن
هندي � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهم  -1 :عمارة للمقاوالت ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وق��دره ( )1064414.79دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليهما فيما بينهما بالت�ضامن والت�ضامم
ب�سداد مبلغ (ت�سعه واربعون الف وثالثمائه و�سته وع�شرون درهم) والفائدة القانونية  %12من ترايخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
طالب الإعالن � :سبيع خالد الدورى � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :بلندز �ش.ذ.م.م � -2شريك احمد كاتينتي بارامبات � -صفتهما بالق�ضية  :مدعي
عليهما  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :طلب ا�ست�صدار �أم��ر اداء فقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/3/20
الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ ( )49.326درهم والفائدة القانونية بواقع %9
من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/3/15وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ,ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأم��ر خالل  15يوم من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى :الزام املطلوب �صدور االمر يف مواجهتهما بـ�أن ي�ؤدي للم�ستدعي بالت�ضامن
والت�ضامم فيما بينهما مبلغ وقدره ( )56500درهم والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة
وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
طالب الإعالن � :سبيع خالد الدورى � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه � -1 :شريك احمد كاتينتى بارامبات عن نف�سه وب�صفته مالك م�ؤ�س�سة/مقهى وكافترييا
تى تامي (فرع) � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/4/2بالزام
املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعيه مبلغ ( )56500درم والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ
املطالبة الق�ضائية يف 2021/3/18:وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة ,ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  731/2021/305ا�ستئناف جتاري
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اعالن بالن�شر
 1117/2021/305ا�ستئناف جتاري

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  232/2021/211تنفيذ عقاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/171عقاري كلي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )7268236درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن � :شيخه �شاهني خليفه املرر � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :خالد عبد اهلل حميد مزينة � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )7268236دره��م ري��ع االر���ض مو�ضوع التداعي بالت�ساوي فيما بينهم مع اعتبار
املدعون من الثامن وحتى الثالث ع�شر لهم ن�صيب واحد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة  -2الزام املنفذ �ضده بت�سليم قطعة االر�ض مو�ضوع التداعي خالية من ال�شواغل وتعيني
املدعي الثاين حممد عبداهلل حميد ليتوىل ادارتها ومنع تعر�ض املدعي عليه االول له يف ذلك ,
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

لإعالناتكم يف

مو�ضوع الدعوى :اوال:قبول اال�ستئناف �شكال للتقرير به يف امليعاد القانوين  -ثانيا:ويف
املو�ضوع الغاء احلكم امل�ستانف فيما ق�ضى به واعتباره ك�أن مل يكن والغاء كا ما يرتتب عليه
من اثار والق�ضاء جمددا � -أ�صليا اعادة طلب االغفال ملحكمة اول درجة للف�صل يف مو�ضوعه -
احتياطيا:بقبول طلب االغفال والف�صل فيه والق�ضاء بعدم جواز ا�ستخدام ال�شيكات التي حتمل
ذات الأرقام  33 , 31 , 32 , 30 , 29 , 28 , 27 , 26 , 25وامل�سحوبة على بنك االمارات اال�سالمي
من ح�ساب املدعي عليها الثالثة �ضد املدعي  -ثالثا:مع الزام امل�ستانف �ضدهم املدعي عليهم
بامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن الدرجتني
طالب الإعالن  :روزبيه زاهيدي � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه  -1 :الباين انرتنا�شونال �ش.م.ح � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده.
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2021/6/14ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي ع��ن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم قانونيا ويف ح��ال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

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

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

املرجع 578 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد� /سـرور �سـاعد �سـرور الـواىل اجلن�سـية  :الإمـارات العربيـة املتحـدة ،يرغـب
فـي البيـع والتنـازل عـن( )%51مـن كـامـل ح�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سيد  :مبـارك عبـداهلل حممـد
جهجيـر البلو�شـي اجلن�سية  :الإمـارات العربيـة املتحـدة ،ويرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن( )%49مـن كـامـل
ح�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد  :حممـد �صـبحى عبـداهلل ال�سـقعان  -اجلن�سية  :الأردن  ،فـي
الرخ�صـة امل�سـماه (مطعـم حـي الق�صـور) ت�أ�س�سـت ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )751480ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى -1 :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية)
�إىل (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) -2 .تغيري الإ�سم التجاري من (مطعم حي الق�صور) �إىل (مطعم حي
الق�صور(ذ.م.م)) .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

اعالن بالن�شر
 1150/2021/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/ال�صداقة لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات وادارتها  -2ح�سام وديع
العري�ضي  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/هوي الن
وميثله � /سامل خمي�س �سعيد ح�سن اليماحي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )813445درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/هايدون انرتنا�شيونال للمقاوالت امليكانيكيه والكهربائية
���ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /شابورجي بالوجني ميداي�ست
�ش.ذ.م.م قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2020/2875جتاري جزئي وحددت
لها جل�سه ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2021/6/2ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي
عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ
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اعالن بالن�شر
 207/2021/193تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 3294/2021/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/فيكا�س اجروال رام كومار اجروال  -2 ,براديب اغاروال بن رام
كومار اغاروال  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /بنك برودا
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )118292724.46درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/ال��وادي للتربيد ���ش.ذ.م.م  -2حممد ح�سني �شيخ ا�سماعيل
�صاحب  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�شرق � -شركة م�ساهمة عامة
وميثله  /خالد خليفة حممد �سيف حثبور
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1.387.400.32درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعـــــــالن

اعـــــــالن

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات  -خورفكان
ال�سيد� /أحمد ملنك عمر مراد البلو�شي  ،اجلن�سية  :الإم��ارات  ،وطلب الت�صديق على
حمرر يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري �صالون الرواد للحالقة
 ،ن�شاط الرخ�صة �صالون حالقة رج��ايل  ،واملرخ�ص من دائ��رة التنمية االقت�صادية يف
خ��ورف�ك��ان رخ�صة مهنية رق��م  506028ال���ص��ادر بتاريخ  2000/9/13يف دائ ��رة التنمية
الإقت�صادية خورفكان .اىل ال�سيد /حممد علي نواز  ،اجلن�سية  :باك�ستان .ليكن معلوما
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن
يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان
ال�سيد /خمي�س �أحمد حممد ال�شاعر العبدويل  ،اجلن�سية  :الإمارات وطلب الت�صديق
على حمرر يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري النيل لتلميع
ال�سيارات  ،ن�شاط الرخ�صة تنظيف وتلميع ال�سيارات  ،واملرخ�ص من دائ��رة التنمية
االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم  722073ال�صادر بتاريخ  2014/1/21يف
دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد/عابد م�سيح بارفيز م�سيح  ،اجلن�سية
 :باك�ستان  ،ليكن معلوما للجميع ب��ان ال�ك��ات��ب ال�ع��دل يف مدينة خ��ورف�ك��ان �سيقوم
بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

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

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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�إعالن بالن�شر
يف الق�ضيه رفم  2021/ 1289جتاري جزئي ال�شارقة
يت�شرف اخلبري احل�سابي املنتدب يف الدعوى بدعوة املدعي عليهما
يف الق�ضيه ا ملذكوره  -جبل جفيت العامليه ملقاوالت البناء ذ.م.م&.
حممد ماجد ال�شاكو�ش حل�ضور جل�سة خربه ح�سابیه افرتا�ضیه
و فق تقنية الزووم يف متام ال�ساعه الثانيه ع�شر يوم ال�سبت املوافق
 2021/5/29وحل�ضور اجلل�سه يرجى االت�صال مع اخلبري
احل�سابي د .حممد عبد املنعم ماهر على هاتف املحمول رقم
0506417108

املو�ضوع /دعوة �إجتماع اخلربة عن بعد
يف الدعوى رقم  1302/2021جتاري جزئي

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
حمكمة دبا احل�صن االبتدائية

املرفوعة من  /دبي بريكا�ست �ش.ذ.م.م
�ضد� /شركة االحتاد للبناء واال�ستثمار (ذ.م.م)
بالإ�شارة اىل حكم حمكمة دبي بجل�سة  04/05/2021بندبي خبريا يف
الدعوى �أعاله ,فقد تقرر عقد اجتماع اخلربة عن بعد يف يوم الإثنني املوافق
 31/05/2021و يف متام ال�ساعة  12.00ظهرا عن طريق برنامج زووم
(.)Zoomوفق التفا�صيل التالية:
Meeting ID: 218 990 2782
Meeting Pass Word : 7aXRNm
Link:https://us04web.zoom.us/i/2189902782?pwd=TIRydGJMN2t052NkUERuR01ZeWd4UT09

اخلبري الهند�سي املنتدب
�سواره عبدالقادر الطالباين

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعـــــــالن

اعـــــــالن

املرجع 9 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /جميل حممد زكريا جميل القد�سى اردين اجلن�سية ،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )100لل�سيد /بيويكوتوتاديى جوباو
اثيوبى اجلن�سية يف الرخ�صة التجارية امل�سماة /م�ستودع الرديني لالدوية وال�صادرة من
دائرة التنمية الإقت�صادية  -حكومة ال�شارقة برقم ( - )709154تنازل ا�صحاب الرخ�ص
اىل م�ستثمرين جدد ال�سيد /بيويكوتوتاديى جوباو اثيوبي
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

املرجع 134 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد انور عي�سى خان  -اجلن�سية  :باك�ستان  ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد  /حممد وزير عي�سى
خان  ،اجلن�سية  :باك�ستان  ،يف الرخ�صة امل�سماة (املهد خلدمات الأفراح) والتي ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )505848ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية ،
تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

انه يف يوم االثنني املوافق  2021/5/24م
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد� /صالح عبيد حممد الغـول ال�سالمي  -و جن�سيته  :الإمارات،
و يحمل بطاقة الهوية رقم  784197206303253 :وب�صفته �صـاحب  /مقـاوالت الن�صـر
للبنـاء  -رخ�صـة جتاريـة رقـم (� )140037صادرة من دائ��رة التنمية الإقت�صادية  -ف��رع دبا
احل�صن  /ال�شارقة ون�شاطه التجاري  :مقاوالت بناء فئة خام�سة ب�أنه تنازل عن كامل ح�ص�صـه
فـي /مقاوالت الن�صر للبناء والبالغة  100%وذلك �إىل ال�سيد  /عبيد حممد خلفان الغول
ال�سالمي � -إم��ارات��ي اجلن�سية  -يحمل بطاقة ال�ه��وي��ة رق��م 784194952743147 :
وللمتنازل اليه مطلقة احلرية يف الت�صرف يف ح�ص�صه امل�شار اليها �أع�لاه ول��ه حق الت�صرف
فيها ت�صرف املالك يف ملكه .وعمال لن�ص املادة ( )16فقرة  3من القانون االحتادي رقم ()22
ل�سنة  1991يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وعلى كل من له حق
االعرتا�ض على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�سبوعني من تاريخ ن�شر
هذا االعالن واال�ست�ستكمل االجراءات القانونية.

الكاتب العدل
حمكمة دباحل�صن االحتادية االبتدائية

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات  -خورفكان
ال�سيد /عبداهلل علي حممد بن عبود النقبي  ،اجلن�سية  :الإمارات  ،وطلب الت�صديق
على حم��رر يت�ضمن (ت�ن��ازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري اخلدمات
الوطنية لكهرباء ال�سيارات  ،ن�شاط الرخ�صة ت�صليح كهرباء ال�سيارات  ،واملرخ�ص من
دائ��رة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية رق��م  241866ال�صادر بتاريخ
 1992/1/11يف دائ��رة التنمية الإقت�صادية .اىل ال�سيد /رامي�ش بونامبت كري�شان
بونامبت  ،اجلن�سية  :ال�ه�ن��د .ليكن معلوما للجميع ب��ان ال�ك��ات��ب ال�ع��دل يف مدينة
خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء
ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -مطعم ق�صر ام ح�سن ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0001352عمايل (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -الب�ستان اجلميل للمقاوالت الفنية  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0001648عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :مطعم ق�صر ام ح�سن  -ذ م م
ال�شارقة اخلان معر�ض رقم  1طابق  0مقابل فندق اريانه
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ افتخار احمد حممد انور  -اجلن�سية  :باك�ستاين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  11276درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :الب�ستان اجلميل للمقاوالت الفنية ذ م م
ال�شارقة املنطقى الو�سطى املليحة خلف �صناعية مليحة اجلديدة حمل رقم  4ملك حممد �سيف حميد الكتبي
0527889909 0509084630 0554102400
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ا�سماعيل باتكا حممد �سمري  -اجلن�سية  :هندي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  26957درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

القا�ضي /وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة  /حمكمة التنفيذ املدنية

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

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية �/1شركة باتيا التجارية (ذ.م.م) � /2سوري�ش باتيا
تل�سیدا�س باتيا  /3راجيف �سوری�ش بهاتیا
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOM2021 /0000375جتاري (كلي)

�إىل :املحكوم عليه �/1:شركة باتيا التجارية (ذ.م.م)
 �إمارة عجمان �شارع ال�شيخ خليفه بناية النعيمي لل�سيارات الطابق ( )3مكتب رقم  307 :هاتف رقم  067400717 :فاك�س :� 067407565ص ب 850 :الربيد الإلكرتونیinfo@unitedtradingdubai.com :
� /2سوری�ش باتیا تل�سیدا�س باتيا
 �إمارة عجمان �شارع ال�شيخ خليفه بناية النعيمي لل�سيارات الطابق ( )3مكتب رقم  307 :هاتف رقم  067400717 :فاك�س :� 067407565ص ب 850 :الربيد الإلكرتونیinfo@unitedtradingdubai.com :
 /3راجیف �سوری�ش بهاتيا
 �إمارة عجمان �شارع ال�شيخ خليفه بناية النعيمي لل�سيارات الطابق ( )3مكتب رقم  307 :هاتف رقم  067400717 :فاك�س :� 067407565ص ب 850 :الربيد الإلكرتونیinfo@unitedtradingdubai.com :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ بنك اخلليج الدويل (�ش.م.ب) -
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف . 2.9125361E7
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة
تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
القا�ضي /معت�صم احمد �سمري ابو �شادي
حمكمة ال�شارقة  /حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية � -سيد حمزه كابوران حممد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICVS2021 /0000941مدين

�إىل املحكوم عليه � :سيد حمزه كابوران حممد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عبدالرزاق حممد علي عبدويل الزرعوين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  24546درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ اليوم التايل للن�شر .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات
التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي � /أحمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000895مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000895مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000895مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :بيبى انطوين بي ا
جمهول حمل الإقامة  :الإمارات ال�شارقة �أبو �شغارة بناية عبدالعزيز �شقة  891بقرب حديقة
ابو �شغارة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/23م.

�إىل املدعي عليه  :امري برادهان
جمهول حمل الإقامة  :الإمارات ال�شارقة �أبو �شغارة بناية عبدالعزيز �شقة  891بقرب حديقة
ابو �شغارة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/23م.

�إىل املدعي عليه  :بادماراج كودوت بادينهارى
جمهول حمل الإقامة  :الإمارات ال�شارقة �أبو �شغارة بناية عبدالعزيز �شقة  891بقرب حديقة
ابو �شغارة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/23م.

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  / SHCFICIPOR2021 / 0003106جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :ال�سنغال ملقاوالت االملنيوم والزجاج  -جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة املنطقة
الو�سطى املليحة ار�ض م�سورة رقم  1ملك �سامل حميد �سامل � .0503679213إىل املدعي عليها :
ال�سنغال ملقاوالت االملنيوم والزجاج ملالكها � /سانتو�ش بابو  -هندي اجلن�سية .اعالن بالن�شر باللغة االجنبية
فقط  -بناء على طلب املدعية  :االحتاد الدولية لتجارة �أدوات ومواد اللحام ذ.م.م قد رفعت الدعوى
املذكورة اعاله تطالبكم ب� - :إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره ( 11796.70درهم)
�إحدى ع�شر الف و�سبعمائة و�ستة وت�سعون درهم وخم�سة و�سبعون فل�سا� - .إلزام املدعى عليها ب�سداد الفائدة
الت�أخريية بواقع �- 12%إلزام املدعى عليهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .انت مكلف
باحل�ضور بجل�سة � 2021/5/27أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية
 مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية علىالدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/5/24
مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سني امني املال

مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�شي

مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�شي

مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�شي

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000895مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000895مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000895مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000895مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :رينى فارجي�س توما�س
جمهول حمل الإقامة  :الإمارات ال�شارقة �أبو �شغارة بناية عبدالعزيز �شقة  891بقرب حديقة
ابو �شغارة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/23م.

�إىل املدعي عليه  :ن�شرين ارجون رامبيا
جمهول حمل الإقامة  :الإمارات ال�شارقة �أبو �شغارة بناية عبدالعزيز �شقة  891بقرب حديقة
ابو �شغارة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/23م.

�إىل املدعي عليه  :اليك�سى كريفيخ
جمهول حمل الإقامة  :الإمارات ال�شارقة �أبو �شغارة بناية عبدالعزيز �شقة  891بقرب حديقة
ابو �شغارة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/23م.

�إىل املدعي عليه  :جت رام ت�شاودهارى
جمهول حمل الإقامة  :الإمارات ال�شارقة �أبو �شغارة بناية عبدالعزيز �شقة  891بقرب حديقة
ابو �شغارة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/23م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�شي

مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�شي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

فقـــــــدان ا�ســــــــهم
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4622

�إعالن حكم بالن�شر
رقم الدعوى  2018/97جتاري كلي

املنذرة � :شركة دبى بال�سرت درای مك�س ذم م  -اجلن�سية الإمارات.
بوكالة املحامية  /رميا اجلر�شي
املنذر اليها  :ال�شركة ال�صينية الثامنة للهند�سة االن�شائية املحدودة (فرع دبي)
(جمهول حمل االقامة)
ف�إننا ننذركم ب�سرعة �سداد املديونية املرت�صدة بذمتك البالغ قدرها  155,641,50درهم (مائة
وخم�سة وخم�سون �أل��ف و�ستمائة واح��د و�أربعون دره��م وخم�سون فل�سا) يف موعد �أق�صاه خم�سة
�أي��ام تبد�أ من تاريخ ن�شرهذا الإن��ذار ،ويف حال �إنتهاء املهلة وع��دم ال�سداد خاللها  ،ف��إن املنذرة
�ست�ضطر �إىل رفع عري�ضة �أمر اداء �ضدك لإلزامك ب�سداد املديونية املذكورة اعاله مع الفائدة
القانونية الت�أخريية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد .ف�ضال عن الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،،

الكاتب العدل

مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�شي

بناء على طلب  /مدعي � /شركة جلوبال تريد �أ�سيت�س �إ�س �إيه اجلن�سية
�إىل مدعى علیه � /شركة االكليل الذهبي للنفط (م.م.ح) اجلن�سية
يرجي االحاطة ب�أن املحكمة بتاريخ  2019-10-30ا�صدرت بحقك احلكم التايل
حكمت املحكمة
�أوال  -ب�إ�شهار �إفال�س ال�شركة املدعى عليها (�شركة الأكليل الذهبي للنفط م.م.ح ر�أ�س اخليمة)  -املدين  -وت�صفية �أموالها.
ثانيا  -با�ستمرار تعيني �أمني التفلي�سة ال�سابق تعيينه ال�ستكمال مهام �إجراءات الإفال�س وت�صفية �أموال ال�شركة املدعى
عليهـا  -املدين  -وفقا للمهام املوكلة �إليه يف ذلك بقانون الإفال�س مع تكليفه مبخاطبة البنك املركزي للح�صول على
احل�سابات البنكية للمدعى عليها وحركة تلك احل�سابات خالل العامني ال�سابقني على حكم املحكمة لتحديد املدفوعات
التي تدخل يف نطاق عدم النفاذ املقرر وفقا للمادتني  169 ،168من قانون الإفال�س واتخاذ كافة الإجراءات حيالها
ثالثا - :ب�إلزام مدير ال�شركة امل�شهر �إفال�سها �سلفا � /سيد عبا�س علي مرع�شي بالت�ضامن معها بالوفاء بالدين امل�ستحق
للمدعية واملعتمد من قبل املحكمة ب�سجل الدائنني وقدره مبلغ  32,799,305.44درهم .حكما قابال لال�ستئناف
خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للإعالن به  ،وبانق�ضاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار �إليه ف�إن
املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
املالحظات  :يجب االعالن باللغة العربية واالجنليزية

�إداري �سعادة متعاملني
مرمي عبداهلل ال�شحي

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

فقدت املدعوة  /ذكية �سامل جمعة طناف
ال�شام�سي � -إماراتي اجلن�سية �شهادات �أ�سهم
�صادرة من �شركة �إت�صاالت رقم 11575
بعدد � 3أ�سهم  -و  121665بعدد � 85سهما  -و
 102350بعدد � 850سهما (من يجدها عليه
الإت�صال بتليفون رقم )0506183648

مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�شي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13249بتاريخ 2021/5/26
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0001406جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :حممد رحيل ظفر خان
جمهول حمل الإقامة � :إمارة ابوظبي اخلالدية �شارع الكورني�ش برج العني يعمل لدى �شركة
ادنوك للتوزيع هاتف 0507811451
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/2أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/24م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
اميان احمد العو�ضي

األربعاء  26مايو  2021م  -العـدد
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GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 26/ 5/ 2021 Issue No : 13249

No. 4521/2021
Claimant : Aliyas Bus Rental LLC
The Respondents: 1) Zahrat Kerman Transport LLC
2) Mohsin Ali Mohib Ali
3) Muhammad Bashir Banars Khan.
We inform you according to this warning of the necessity of the
following: To pay promptly an amount of 110.785.33 dirhams, the value
of the payable check in your trust, within five days from the date of
publishing this warning, otherwise the Claimant will have to take all
necessary legal measures, including the issuance of a ORDER FOR
PAYMENT in front of you to compel you with the aforementioned
in addition to charging you all the fees and prescribed expenses and
the legal interest 12 While preserving all the other legal rights of the
Claimant. And for your information,,,
ATTESTED ON 20th of May 2021
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 26/ 5/ 2021 Issue No : 13249

Publication letter
No. 4520/2021
Claimant: Aliyas Bus Rental LLC
The Respondent: Muhammad Bashir Banars Khan.
We inform you according to this warning of the necessity of the
following: To pay promptly an amount of 51083965 dirhams, the
value of the payable check in your trust, within five days from the
date of publishing this warning, otherwise the Claimant will have
to take all necessary legal measures, including the issuance of a
ORDER FOR PAYMENT in front of you to compel you with the
aforementioned in addition to charging you all the fees and prescribed
expenses and the legal interest 12 While preserving all the other legal
rights of the Claimant. And for your information,,,
ATTESTED ON 20th of May 2021
Notary Public

38
حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13249بتاريخ 2021/5/26
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4366

املنذر  :القوز االو�سط �ش ذ م م
بوكالة وادارة �شركة ال�شويب للعقارت ذ م م
املنذر اليه  :ايليو ل�صناعة االملنيوم �ش ذ م م
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سداد قيمة املت�أخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد
االي�ج��ار ل��وج��ود ف�ترة ب��دون ا�ستحقاق حيث �شيكات االي�ج��ار املرجتعه من
البنك ب��دون �سداد بتاریخ  2020/1/30بقيمة  35700دره��م ومبهلة
مدتها ( )30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال االخالء وت�سليمنا امل�أجور
وذلك ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازعات االيجارية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2020 /0001597أمر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0000597جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :الباب املثايل للأ�سقف املعلقة ذ م م
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ذا �سا�ستينبل �سيتي ليمتد  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 216850.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /عبداهلل املر�شدي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4422

املنذر :ح�سنی حجت اله توانكر رجنرب  -ايراين اجلن�سية.
املنذر اليه  :ناتاليا موزيت�شكو  -اوكرانية اجلن�سية
املو�ضوع
ينذر املنذر  -املنذر �إليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  13000درهم خالل مدة
اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ن�شـر هذا الإن��ذار و�إال �سـي�ضطر املنذر التخاذ
كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�سـت�صـدار امر االداء واملطالبة
بالتعوي�ض املنا�سب عن �أي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اليه
بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

Date 26/ 5/ 2021 Issue No : 13249
Certificate No. MOJB00108021
Judicial notice
Notifying party: Ashbilia Tech. Cont., Licensing by Economic development, Sharjah,
under No. 728166, representing by its owner Mr. Nishad Puthiya Purayil, holder of ID.
No. 784-1984-0217579-2, representing as signatory vide power of attorney Mr. Ishak
Kannan Palliyalil, Indian national, holder of ID. No. 784-1975-6813246-4. Address:
Sharjah, Alnbah Cellular: 050 976 5728. Notified party/ (1) M/s. Mzoon Bldg. Cont. Co.
L.L.C, Licensing by Economic Development, Sharjah, under No. 728166, representing by
Mr. Nand Kishore Nagdeve. (2) Mr. Nand Kishore Nagdeve, Indian national, holder of
ID. No. 784-1950-0436973-2 - Address: Sharjah, Al Shuwaihean, flat No. 10, Abu Dhabi
national bank building cellular No. 050 482 2078. Subject: obligation with fulfillment of
AED 114,324.53 (one hundred and fourteen thousand, three hundred twenty-four dirham
and fifty three fils only). Whereas the notified party has issued a Cheque amounting AED
114,324.53 (one hundred and fourteen thousand, three hundred twenty-four dirham and
fifty three fils only) issued by the signatory on behalf of the defendant, When submitting
the aforesaid cheque on its due date it's appeared there is no available and sufficient fund.
Details of the cheque as follows: Cheque No. 026707 - Amount: AED 114,324.53 - Due
date: 20/08/2019 - Drawn on Sharjah Islamic Bank. Whereas the defendant despite
repeated amicable claims for settlement of the cheque, he failed to pay and no action was
taken until now. Therefore the Notifying party is desirous to notify the notified party to
pay the value of cheque within a period not exceeding 5 days as from receiving of the
notification; otherwise he shall be forced to take legal actions against you. I request the
notary public to attest this notice accordingly.

املنذر :ح�سنی حجت اله توانكر رجنرب  -ايراين اجلن�سية.
املنذر اليه  :ربيعة اعمره  -مغربية اجلن�سية.
املو�ضوع
ينذر املنذر  -املنذر �إليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  10100درهم خالل مدة
اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ن�شـر هذا الإن��ذار و�إال �سـي�ضطر املنذر التخاذ
كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�سـت�صـدار امر االداء واملطالبة
بالتعوي�ض املنا�سب عن �أي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اليه
بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

اعالن بالن�شر
املرجع 574 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد نا�صر الدين  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،يرغب يف
البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد /حممد عاملغري
�صالح احمد  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،يف الرخ�صة امل�سماة (رمز املدينة ل�صيانة ال�سيارات)
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )604093ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة .تعديالت اخرى  :ال يوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 577 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /مهدي خليل عبداهلل خليل نوح  -البحرين اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /حمد �سلطان
عمران را�شد النعيمي  -الإمارات اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماة (�صالون اجلزيرة اخل�ضراء
للحالقة) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )613371ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :اليوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

Date 26/ 5/ 2021 Issue No : 13249

Defendant Service by Publication
Before Case Management Office,
Ajman Court, Federal Civil Court of First Instance
)In Case No. 0001406/AJCFICIPOR2021/ Commercial (Summary
To the defendant: Mohammed Raheel Zafr Khan
Abu Dhabi, Al Khalidiyah, Cornish Street, Al Ain Tower, works for
Adnoc Distribution Company, Tel. 0507811451
You are ordered to attend the hearing of 02-06-2021 before Case
Management Office, Ajman Court, Civil Court of First Instance,
Office No. (Case Manager Office No. 6) in person or by an approved
attorney and to submit a rejoinder to the case attached with all the
documents within a period of not more than ten days from publishing
date to consider the case with the above mentioned number in your
capacity as a defendant.
Judicial Services Office
Iman Ahmed Al Awadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 26/ 5/ 2021 Issue No : 13249
Notification by publication
Presented to Case management office - Sharjah Federal Court of First Instance
In case number SHCFICIPOR2021/0003106 commercial partial
To the defendant: Al Senegal Alum. & Glass Cont.
Whose address is unknown - Emirate of Sharjah - Central region- Mleiha- fences plot of
land No. 1 owned to Salem Hamed Salem 0503679213
 To the defendant: Al Senegal Alum. & Glass Cont. to its owner: Santhosh BabuIndian national
A notification by publication in English language only.
Subject to the request of the plaintiff: United Int. Welding Mat. Tr. LLC. Who filed the
above- mentioned case against you to claim you to: Impose the defendant to pay to the
plaintiff an amount of AED 11,796.70 (eleven thousand, seven hundred and ninety six
dirhams and seventy fils only) Impose the defendant to pay the delay interest at the rate
of 12% Impose the defendant to pay the fees and expenses and attorney fees. You are
requested to appear in the hearing of 27/05/2021 before the case management office of
Sharjah Federal Civil Court of first instance office No. (case management office number
2) in person or via an authorized proxy to submit the rejoinder to the case attached with
all the documents with a period that shall not exceed ten days as of the publication date
in order to review the abovementioned case in your capacity as the defendant.
Judicial Services office
Mohamed Hussein Amen Almula

فقدان �شهادات �أ�سهم

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

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة الفجرية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى  FUCFICIPOR2020 / 0000358جتاري (جزئي)

اعالن بالن�شر

�إىل  :املحكوم عليه دلتا ملقاوالت البناء “م�ؤ�س�سة فردية” الورن�س هريالد برييرت
(جمهول حمل االقامة)
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/01/19قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح �شركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م بالتايل:
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :ب�إلزام املدعى عليهما ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ 036، 50
 ) 136،مائة و�ستة وثالثون الفا و�ستة وثالثون درهما وخم�سون فل�سا) وفائدة ت�أخرییه بواقع
� %6سنويا من تاريخ  2020/7/6حتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ مائتي درهم
مقابل �أتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�ضي /ع�صام عطوه الع�سيلي
حمكمة الفجرية
املحكمة الإبتدائية املدنية

الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
اعالن بالن�شر

وزارة العدل

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4420

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

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

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26

الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice

�إىل املحكوم عليه  /موديرن فور �سكوير للتجارة العامة ذ.م.م
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/04/07قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح هنیكل بویل بت لل�صناعات املحدودة ذ م م  -بالتايل :قررت املحكمة:
 بالزام ال�شركة املدعي عليها ب�أن ت�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغا قدره �إثنني وت�سعون �ألفاوت�سعمائة وت�سع وخم�سون درهما و�ستون فل�سا” على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار ف�ضال عن
الفائدة القانونية بواقع � 5%سنويا على املبلغ املق�ضي به بدء من تاريخ املطالبة وحتى متام
الوفاء ،و الزمتها بالر�سوم و امل�صاريف و مببلغ �ألفي درهما مقابل �أتعاب املحاماة .حكما قابال ً
لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

حماكم دبي

املرجع 575 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /خالد �سيف مطر بن قطي املن�صوري  -اجلن�سية  :الإمارات
 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100اىل ال�سيد /ميلون عبدالرزاق -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماة (اريج الب�ستان للخياطة والتطريز) ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( .)770984تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين
للرخ�صة من (م�ؤ�س�سة فردية) اىل (وكيل خدمات).
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4423
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  177/2021/20جتاري كلي
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1980/2021/60امر اداء

املنذر :ح�سنی حجت اله توانكر رجنرب  -ايراين اجلن�سية.
املنذر اليه  :ا�سعد رنيف ليو�س � -سوري اجلن�سية.
املو�ضوع
ينذر املنذر  -املنذر �إليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  14900درهم خالل مدة
اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ن�شـر هذا الإن��ذار و�إال �سـي�ضطر املنذر التخاذ
كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�سـت�صـدار امر االداء واملطالبة
بالتعوي�ض املنا�سب عن �أي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اليه
بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي له مبلغ  50,696,628,85درهم والفائدة القانونية
عن هذا املبلغ بواقع  %9من تاريخ  2020/12/31وحتى ال�سداد التام مع الزامه بالر�سم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :بنك ابوظبي التجاري � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :را�شد مبارك �سيف الريامي � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
م��و� �ض��وع الإع �ل��ان  :ق��د �أق � ��ام ع�ل�ي��ك ال ��دع ��وى وم��و� �ض��وع �ه��ا ال � ��زام امل��دع��ي ع�ل�ي��ه ب ��ان ي� � ��ؤدي ل��ه مبلغ
 50,696,628,85درهم والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع  %9من تاريخ 2020/12/31
وح�ت��ى ال���س��داد ال�ت��ام م��ع ال��زام��ه بالر�سم وامل���ص��اري��ف وم�ق��اب��ل ات�ع��اب امل �ح��ام��اة .وح ��ددت لها جل�سة يوم
ال�ث�لاث��اء امل��واف��ق  2021/6/1ال�ساعة � 9.30صباحا يف ق��اع��ة التقا�ضي ع��ن ب�ع��د ل��ذا ف��أن��ت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4638

العدد  13249بتاريخ 2021/5/26
�إعالن الن�شر
رقم ()2021/4521
املنذره  :اليا�س لت�أجري احلافالت ذ م م
املنذر �إليهم  )1 :زهرة كرمان للنقليات � -ش ذ م م
 )2حم�سن علي حمب علي  )3 ،حممد ب�شري بنار�س خان.
نخطركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة االتي:
ب�سرعة �سـداد مبلـغ وقدره  110,785,33درهـم املرت�صـد قيمة ال�شيكات املرت�صدة
فـي ذمـتكم وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ن�شـر هـذا الإنذار ،واال �سـوف ت�ضـطـر
املنـذرة �إلـى اتخـاذ كافـة االجـراءات القانونيـة الالزمة ومنهـا ا�ست�صـدار امـر اداء فـي
مـواجهتكم اللـزامكم مبـا �سـبق ذكـره باال�ضـافة �إلـى حتمـيلكم كافـة الر�سوم وامل�صاريف
املقررة مع حفظ كافة احلقوق القانونية  %12مع حفظ كافة احلقوق القانونية
الأخري للطالب ،ولأجل العلم
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املنذر :ح�سنی حجت اله توانكر رجنرب  -ايراين اجلن�سية.
املنذر اليه  :زكريا كتيلة  -جزائري اجلن�سية
املو�ضوع
ينذر املنذر  -املنذر �إليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  21500درهم خالل مدة
اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ن�شـر هذا الإن��ذار و�إال �سـي�ضطر املنذر التخاذ
كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�سـت�صـدار امر االداء واملطالبة
بالتعوي�ض املنا�سب عن �أي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اليه
بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

رئي�س الق�سم

برقم املحرر ()29929/1/2021
املخطر  -:حامت ال�شيخ ادري�س حممد
املختار  :مكتب عبداهلل الناخي للمحاماة  -دبي  -اخلليج التجاري  -بناية ا�سبكت تاور  -طابق
 – 25مكتب  - 2502هاتف 0505270555 – 040252000 :
امییل info@aaalegalconsultants.ae :
املخطر اليه  :فرا�س حممود احمد ( -جمهول حمل االقامة)
املخطر يخطر املخطر اليه ب�أن يقوم يف مدة خم�سة ( )5ايام ب�سداد قيمة املديونية املرت�صدة
بذمتك والبالغة  300.000.00ع�ب��ارة ع��ن قيمة ال�شيك امل��رجت��ع م��ع الفائدة القانونية
التجارية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وح�ت��ى ال���س��داد ال�ت��ام ف�ضال على الر�سوم
وامل�صاريف ،مع اعتبار هذا االنذار لغايات املادة  63من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات
املدنية االحتادي.
الكاتب العدل

مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار الأمر ب�أن ي�ؤدي املطلوب �ضده مبلغ  301,197,69درهم (ثالثمائة
و واحد الف ومائة و�سبعة و ت�سعون درهم و ت�سعة و�ستون فل�سا) والفائدة القانونية عن هذا املبلغ
بواقع  %12من تاريخ هذا الطلب وحتى متام ال�سداد مع حتميله بالر�سم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بنك دبي التجاري � -ش م ع � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :علي غامن املا�س عبداهلل البلو�شي � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ  2021/4/4ب��إل��زام املدعى عليه
ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره  301,197,69درهم (ثالثمائة و واحد الف ومائة و�سبعة
و ت�سعون درهم و ت�سعة و�ستون فل�سا) والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ 2021/3/21
وحتى متام ال�سداد ،مع �إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف  ،ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم
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اال�سم
را�شد �سعيد عبداهلل علي احلجري
�سميحة �سعيد عبداهلل علي احلجري
زيانه علي حمد
�سعيد عبداهلل علي احلجري
�أ�سماء �سلطان �سعيد عبداهلل احلجري
�سلطان �سعيد عبداهلل احلجري
عبداهلل �سعيد عبداهلل علي احلجري
كوثر �سعيد عبداهلل علي احلجري
�شيخة �سعيد عبداهلل علي احلجري
اميان �سعيد عبداهلل علي احلجري
ابراهيم �سعيد عبداهلل علي احلجري

رقم ال�شهادة عدد اال�سهم
151
1089057
151
1089053
151
1089051
151
1089050
150
1089049
151
1089048
151
1089058
151
1089055
150
1089052
150
1089056
151
1089054

�صادرة من م�صرف ابوظبي اال�سالمي.
وعلى من يجدها االت�صال بالرقم 0501387318

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 26/ 5/ 2021 Issue No : 13249
Legal Notice by Publication
)No. (3665/2021
Exhibit No. 25257/1/2021
Notifying Party: AMEX (Middle East) B.S.C-Emirates (Formerly:
American Express) Notified Party: ABDUL KARIM MOHAMED
THAHA. Indian national
1. The Notified Party has withdrawn the Cheque No. (920516) amounting
AED 45.000 (Forty-Five Thousand Dirhams) from his account with RAK
Bank. The amount was payable on 11.07.2012
2. The Cheque was submitted to the Bank to get encashed. However, the
Cheque has been bounced because the account is closed.
Accordingly
The Notifying Party serve such Notice to instruct the Notified Party to
pay the aforesaid value of the cheque amounting AED 45.000 ((FortyFive Thousand Dirhams within five days as of the date of receipt of such
Notice, otherwise the legal procedures to claim such debt in addition to
the legal interest, charges and judicial expenses shall be taken.
Notary Public

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1763/2021/209تنفيذ عمايل
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4599

مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية
رقم  2020/12145عماىل جزئى  ،ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها
( 272961درهم) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن�:ضر غام �سعد علي � -صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
املطلوب اعالنهم  -1 :جالنجر لت�أجري ال�سيارات ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره  272961اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـ يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

رقم املحرر 29614/1/2020
املنذر � :أميك�س (ال�شرق الأو�سط) �ش.م.ب (م)  -االمارات (امريكان اك�سرب�س �سابقا)
املنذر �إليه  :توما�س لينارت الر�سون � -سويدي اجلن�سية
� -1سحب املنذر �إليه من ح�سابه امل�صريف لدى بنك الإمارات دبي الوطني �شيك ل�صالح املنذرة ال�شيكات التايل بيانها :
�أ  -ال�شيك رق��م ( )000006البالغة قيمته  33,100دره��م (ثالثة و ثالثون �ألفا ومائة دره��م) امل�ستحق الدفع يف
2020/8/16
ب  -ال�شيك رق��م ( )000005ال�ب��ال�غ��ة قيمته  37,000دره ��م (�سبعة و ث�لاث��ون �أل ��ف دره ��م) امل�ستحق ال��دف��ع يف
2020/8/16
ت  -ال���ش�ي��ك رق��م ( )000010ال�ب��ال�غ��ة قيمته  41,000دره ��م (واح� ��د وارب �ع��ون �أل ��ف دره� ��م) امل�ستحق ال��دف��ع يف
2020/8/16
� - 2إرتدت كل ال�شيكات �سالفة الذكر عند تقدميها للبنك لل�صرف دون الوفاء مبقابلها ب�سبب عدم كفاية الر�صيد.
عليه ،ف�إن املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر �إليه بالوفاء بقيمة ال�شيكات ال�سالفة الذكر البالغ جمموعها 111,100
درهم (مائة و �إح��دى ع�شر �ألفا و مائه در هم) خالل خم�سة �أي��ام عمل من تاريخ ت�سلمه لهذا الإن��ذار حتت طائلة �إتخاذ
الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف.
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األربعاء  26مايو  2021م  -العـدد

فــن عــربـــي

26 May 2021 - Issue No 13249

ت�أ ّلق الفنان �أحمد الزين ب�شخ�صية (عبداهلل) يف م�سل�سل
(للموت) ،وا�ستطاع كما يف كل �أعماله �أن يجذب املُ�شاهدين
ب�أدائه الطبيعي والعفوي الذي يجعلهم ي�شعرون وك�أنه
واحد منهم ولي�س ممث ًال ّ
يطل عليهم على ال�شا�شة.
�أحمد الزين ،كان (ابن البلد) يف م�سل�سل (للموت) الرجل
ال�صادق وال��ويف ،ال��ذي يقف مع املظلوم يف وجه الظامل،
والعا�شق الذي مل يلتفت �إىل �سنّه لي�ؤكد �أن احلب ال عمر
نا�سب موجود ًا.
له حني يكون ال�شريك املُ ِ
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ميكن �أن نغ�ش بالتاريخ ولكن ال ميكن �أن نفعل ذلك يف اجلغرافيا

�أحمد الزين :لبنان و�سورية ..بلدان و�شعب واحد
• ترك دورك (عبداهلل) يف م�سل�سل (للموت) �أَ َثراً كبرياً بني
النا�س وع��رف��تَ كيف تقدّمه بطريقة عفوي ٍة حملتْ الكثري
م��ن ال��ر� �س��ائ��ل ،وال�ل�اف��ت �أن ��ك ق ��ادر دائ �م �اً ع�ل��ى مفاج�أتهم
باجلديد بعد م�شوار فني طويل؟
 احلارة التي �أنتمي �إليها يف امل�سل�سل هي حارتي ،وال�شخ�صيةالتي قدّم ُتها هي �شخ�صية ابن البلد بال�صوت وال�صورة ،لذلك
ع�شتُ الدور �إىل �أبعد تف�صيل لأنه مي ّثلني.
�أنا �أي�ضاً تفاج� ُأت ماذا فعل عبداهلل بالنا�س.

• هل ال تزال تتفاج�أ بر ّد فعل النا�س؟
 هذا �س ّر جناح الإن�سان البعيد عن الغرور والذي تكون قدماهثابتتني على الأر�ض.
هناك ممثلون يحرتق (الفيوز) يف ر�أ�سهم ،بينما �أنا يف املهنة
منذ  52عاماً ومل يحرتق (فيوزي) يوماً بر�ضى من اهلل.
• هل ترى �أن الدراما اللبنانية �صارت تعي�ش مرحلة من
االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي ومل ي�ع��د امل�م�ث��ل ب�ح��اج��ة لأن يق�صد م�صر
�أو � �س��وري��ة ب �ح �ث �اً ع��ن ال �� �ش �ه��رة واالن �ت �� �ش��ار ب��وج��ود الدراما

امل�شرتكة؟
احلروب والكراهية واحلقد.
 طبعاً.ويكفي �أن يُن�شر خرب على (تويرت) عني فينت�شر بني النا�س
م�سل�سل (للموت) حقق جناحاً باهراً ومثله م�سل�سل (ع�شرين حتى لو مل يكن �صادقاً ،ويت�س ّبب مب�شاكل وعندما يعتذر مَن
ع�شرين).
ن�شر اخلرب ال يلتفت �أحد �إليه.
�أجوبتي لن تكون تقليدية ك�سائر الفنانني.
• ت�شارك يف الدراما اللبنانية �أ�سماء مهمة وغالبيتها من
يف الثاين ي�شارك ق�صي خويل ويف الأول حممد الأحمد وخالد خريجي املعاهد اللبنانية ،كتقال �شمعون وف��ادي �أب��ي �سمرا
القي�ش.
ورندة كعدي و�سواهم.
عندما ُخطفت العام  1982و�أن�ق��ذ حياتي ج��وزف الها�شم ،فهل ميكن القول بالفم امللآن �إنهم فخر الدراما اللبنانية؟
ُ
�أطال اهلل يف عمره،
وجدت والدي على باب الإذاع��ة ،فحاولتُ  -طبعاً.
لاّ
تقبيل ي��ده ،فرف�ض وق��ال( :ه��ل حت��اول �أن ت�ك��ون غيفارا او ال ميكنني �إ �أن �أ��ش��اه��د الن�صف امل ل��آن م��ن ال �ك��وب ،ولي�س
ابن البلد؟ (ا�سم الربنامج الإذاع��ي الذي كان يقدّمه قبل �أن الن�صف الفارغ وح�سب.
يتحوّل لقباً ال َزمه).
• هل ترى �أن الدراما يف املو�سم الرم�ضاين  2021حققت
�أي��ن تعي�ش �أن��ت؟ غيفارا داف��ع عن الفالحني ط��وال  20عاماً نقلة نوعية؟
ّ
ولكن فالحاً و�شى به�.أنت ممثل ماذا تريد بابن البلد؟).
 طبعاً.وال��دي كان يقول يل (لبنان كذبة ،من ناحية حتوط به عكا جنومنا وجنماتنا ث ّبتوا �أقدامهم.
ومن ناحية ثانية ال�شام ومن الناحية الثالثة البحر) ،ف�أجب ُته • كيف �أ�صبحت �صحتك بعد الذبحة ال�صدرية؟
(مل يعد يوجد والٍ يف عكا بل عد) ،ف�أجابني (لن تتمكن مني - .تع ّر�ضتُ لذبحة قلبية قبل ت�صوير م�شهد تع ّر�ضي لذبحة
�إما بريوت  -دم�شق و�إما بريوت  -تل �أبيب و�إما البحر).
قلبية يف (للموت) بخم�سة �أيام.
مي�ك��ن �أن ن�غ����ش ب��ال�ت��اري��خ ول �ك��ن ال مي�ك��ن �أن ن�ف�ع��ل ذل ��ك يف �أخ�ي�راً ،انتقلت من بيتي �إىل بيت جديد مقابل بيت ابني يف
اجلغرافيا ،ولبنان �إما بريوت  -دم�شق و�إما بريوت  -تل �أبيب .دوح��ة احل�ص ،و(ط ّلعني من احلالة) التي كنت �أعي�شها بعد
ولكن بع�ض التافهني ال يفهمون �أن لبنان و�سورية هما بلدان وفاة زوجتي هدى.
ولكن �شعب واحد.
• هل خ�ضعتَ لعملية جراحية؟
(ر�سورين) (دعامتني) و�أحتاج �إىل راحة كي
�أق�ف�ل��وا احل ��دود ول�ك��ن مقابلها فتحتْ ع���ش��رات احل ��دود غري  -نعم ،ومت تركيب ّ
ال�شرعية .نحن يف الدراما نحافظ على هذه اخل�صو�صية ،وال �أ�ستعيد عافيتي.
نف ّرق بني ممثل لبناين وممثل �سوري.
را�ض متاماً عن م�ستوى (للموت) على م�ستوى
• وهل �أنت ٍ
الن�ص والإخراج والإنتاج؟
 ه��و �أول عمل يل م��ع املُ� ْ�خ �رِج فيليب �أ��س�م��ر و��ش��رك��ة (�إيغلفيلمز).
ً
ً
هم �سحروين يف كل �شيء� ،أخالقا ومعاملة وكرما ،ومل ن�شعر
�إلاّ �أننا �أوالد البلد.
• هل تتابع دراما املن�صات؟
 بعد موت زوجتي هدى و�شقيقي ال�صغري وتع ُّر�ضي لذبحةقلبية �أخ�ي�راً وورك ��ي امل�ع�ط��وب ،مل �أع��د �أ��ش��اه��د ��س��وى النوم
والعقاقري.
ً
ّ
• هل ميكن �أن حتل املن�صات مكان التلفزيون خ�صو�صا �أن
امل ُ ْنتِجني �صاروا يكثفون �إنتاجاتهم لها؟
 هل �س�ألتِ يوماً ملاذا مل يعد �أحد ي�سمع الإذاعات؟ التلفزيونات�ألغت دور الإذاع ��ات ،واملن�صات وو�سائل التوا�صل االجتماعي
�أ ّثرت على التلفزيونات.
هذا �أمر بديهي.
لكنني ال �أح ��ب و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي لأن �ه��ا ت�س ّبب

�سمية اخل�شاب تطلب من متابعيها عدم
التنمر على �أ�صحاب الوزن الزائد
طلبت النجمة �سمية اخل�شاب ،من متابعيها وجمهورها عدم
التنمر على �أ�صحاب الوزن الزائد ،الفتة �إىل �أنها مرت
بهذه التجربة وعانت منها لفرتة.
ون �� �ش��رت ��س�م�ي��ة اخل �� �ش��اب ،ع�ب�ر ح���س��اب�ه��ا على
تويرت� ،صورة لها ب��وزن زائ��د ،وكتبت عليها
قائلة" :يف حاجة خطرية و�ضرورية الزم
نبطلها ا�سمها  fat shamingودي
ان ��ك ت �ق��ول ت�ع�ل�ي��ق ��س�خ�ي��ف �أو تتنمر
على وزن حد �أو حتي تقولها بهزار،
لأن ده ب�ي��أث��ر ج��دا على �صحتهم
النف�سية ،و�أن ��ا م��ري��ت ب��ده قبل
ك��ده يف ف�ترة من ال�ف�ترات وزين
زاد ��ش��وي��ة ع��ن امل �ع �ت��اد ،وكنت
ب�ق��ر�أ تعليقات �سلبية كانت
بتزعلني ف�أرجوكم كفاية".
وق� ��دم� ��ت ال �ن �ج �م ��ة �سمية

اخل�شاب ،فى مو�سم دراما رم�ضان املنق�ضى م�سل�سل "مو�سى"،
وحاز على �إعجاب قطاع عري�ض من امل�شاهدين.
وم�سل�سل "مو�سى" ب�ط��ول��ة ك��ل م��ن :حممد
رم �� �ض��ان� ،سمية اخل �� �ش��اب ،ع�ب�ير �صربى،
ريا�ض اخلوىل� ،سيد رجب� ،صربى فواز،
م�ن��ذر ري��اح�ن��ة ،ه�ب��ة جم ��دى ،فريدة
�سيف الن�صر ،عارفة عبد الر�سول،
�أم �ي��ر �� �ص�ل�اح ال� ��دي� ��ن� ،ضياء
ع �ب��د اخل��ال��ق وع� ��دد �آخ� ��ر من
ال�ف�ن��ان�ين ،وت ��أل �ي��ف نا�صر
ع �ب��د ال��رح �م��ن ،و�إخ � ��راج
حم �م��د � �س�ل�ام��ة و�إن � �ت ��اج
�شركة �سيرنجى ،وتدور
�أحداثه فى �إطار من
الدراما ال�صعيدى.

• هل ترهق نف�سك خالل الت�صوير؟
 عندما �أدخل الت�صوير و�أخلع مالب�س �أحمد الزين يف موقعالت�صوير و�أرت��دي مالب�س ال�شخ�صية ،ال �أم ّثلها بل �أعي�شها
وعندما �أخلع مالب�س ال�شخ�صية و�أرتدي مالب�سي و�أعود اىل
بيتي �أبكي من الوجع.
اهلل يقف �إىل جانبي لأنه يعرف منذ ال�ستينات مَن �أنا وما هو
معدين ،و�أن�ن��ي خدمت مل��دة  27عاماً زوجتي وكنت مم ّر�ضاً
لها.
• وه��ل مي�ك��ن �أن ت���ش��ارك يف اجل ��زء ال �ث��اين م��ن م�سل�سل
(للموت)؟
 هو العمل الأول الذي �أ�شارك فيه مب�سل�سل من �إنتاج (�إيغلفيلمز).
ُ
اعتذرت عن �أعمال �سابقة� ،إما ب�سبب ارتباطي ب�أعمال
و�سبق �أن
�أخ��رى� ،إذ ال �أرتبط بعملني يف وقت واحد ،و�إما ب�سبب مر�ض
زوجتي الراحلة هدى.
ُ
تربطني عالقة مميزة بامل ْنتِج جمال �سنان ،و�أنا معجب ب�شركة
(�إيغل فيلمز) على امل�ستوى الإن�ساين والأخالقي وبتعاطيها،
كما باملمثلة ماغي بو غ�صن ،و�أنا �أقبل بامل�شاركة باجلزء الثاين
من م�سل�سل (للموت) ولكن �أمتنى �أن ي�أخذ احلي ال�شعبي حيزاً
�أكرب لأن لبنان كله حي �شعبي.
وقد َ�سحَ َرين تعاطي �سكان حي كرم الزيتون يف الأ�شرفية.
كذلك �أُعجبتُ بكتابة نادين جابر ،لأن هناك فارقاً بني كاتب
يكتبك ،وبني كاتب يكتب لك ،وهناك �سحر باالحرتام وطريقة
ال�سالم بيننا ،كما �أنا م�سحور ب�أن�سنة العالقة املوجودة بيننا.

لقاء اخلمي�سى
يف �أحدث جل�سة
ت�صوير جديدة
خ �� �ض �ع��ت ال� �ف� �ن ��ان ��ة لقاء
اخلمي�سي ،جلل�سة ت�صوير
ج��دي��دة ك�شفت عنها على
ح� ��� �س ��اب� �ه ��ا ال�شخ�صى
مب ��وق ��ع �إن�ستجرام،
وظ �ه��رت يف ال�صور
م � � ��رت � � ��دي � � ��ة ب� ��دل� ��ة
ن� ��� �ص� �ف� �ه ��ا ب ��ال � �ل ��ون
البينك والن�صف الآخر
ب��ال�ل��ون الأح �م��ر ،م��ا �آثار
�إعجاب متابعيها.
وت���س�ت�ع��د ل �ق��اء اخلمي�سى
ال�ستئناف ت�صوير م�سل�سلها
اجل��دي��د "�إجازة مفتوحة"
خ�ل��ال الأ� �س ��اب �ي ��ع القليلة
امل�ق�ب�ل��ة ،وذل ��ك ب�ع��د ت�صوير
ي ��وم م��ن �أح� � ��داث ال �ع �م��ل يف
��ش�ه��ر ف�ب�راي ��ر امل��ا� �ض��ى قبل
االن���ش�غ��ال ب��درام��ا رم�ضان،
والعمل بطولة �شريف منري،
�سميحة �أي � ��وب ،م�ل��ك ق ��ورة،

دن�ي��ا م��اه��ر ،م��راد م�ك��رم ،ن��وره��ان ك��رمي �أب��و زيد،
ه�شام �إ�سماعيل،
هدى جمد وت�أليف �أحمد حممود �أبو زيد و�إخراج
حممد عبد الرحمن حماقى.
وقدمت لقاء اخلمي�سي م�سل�سل "�ضد الك�سر" يف
�شهر رم�ضان املا�ضى،
حيث �شاركت يف بطولته �إىل جانب نيللي كرمي،
حممد فراج ،تارا عماد ،م�صطفى دروي�ش،
�سينتيا خليفة ،ه�شام �إ�سماعيل ،حمزة العيلى ،ل�ؤى
عمران ،تامر ه�شام،
نهري �أمني ،نور �إيهاب ،حممد ال�سوي�سى ،وجمال
يو�سف وت�أليف عمرو الدىل وو�إخراج �أحمد خالد.
وحلت لقاء اخلمي�سى �ضيفة يف "تليفزيون اليوم
ال�سابع" م ��ؤخ��راً ،وك�شفت خ�لال احل ��وار �أ�سباب
غيابها ع��ن ال�سينما وه��ل ي�شغلها دول البطولة
املطلقة،
وقالت�( :أن��ا م�ش م�ؤمنة بحاجة ا�سمها البطولة
املطلقة ،و�أن��ا ب�شوف البطولة ملجموعة �أ�شخا�ص
كلها لأن النجاح م�ش بيكون ب�شخ�ص واحد فقط،
وهى بطولة �أ�شخا�ص وممثلني �شاطرين وخمرج
�شاطر ومدير ت�صوير وعوامل كترية).
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الألياف الغذائية ت�ؤثر �إيجابيا
يف عملية اله�ضم

�أع�ل�ن��ت الطبيبة يلينا �سمرينوفا� ،أخ�صائية �أم��را���ض امل�ستقيم
والأورام يف رو�سيا � ،أن الألياف الغذائية ت�ؤثر �إيجابيا يف عملية
اله�ضم ،لذلك يجب �أن تكون الأطعمة الغنية بها �ضمن النظام
الغذائي.
وت�شري اخلبرية� ،إىل �أن الألياف الغذائية تق�سم �إىل نوعني .النوع
الأول قابل للذوبان ،م�س�ؤول عن تخفي�ض م�ستوى الكولي�سرتول
وال�سكر يف الدم وع�سر اله�ضم .والنوع الثاين غري قابل للذوبان
ي�ساعد على حت�سني تقل�صات الأمعاء .وهذا النوع مفيد لفقدان
الوزن وامت�صا�صه يف الأمعاء يعد بطيئا.

وتو�صي الطبيبة باتباع طريقة "الطبق ال�صحي" ل��زي��ادة كمية
الألياف التي يتناولها ال�شخ�ص� .أي يجب �أن ت�شكل اخل�ضروات
وال �ف��واك��ه مب��ا ف�ي�ه��ا امل�ج�ف�ف��ة وامل �ك �� �س��رات  50%م��ن النظام
الغذائي ،ويف�ضل تناول اخل�ضروات والفواكه بق�شرتها لأنها غنية
بالفيتامينات والعنا�صر املعدنية.
وتن�صح الأخ�صائية �أي�ضا بتناول البقول (العد�س والفا�صوليا
واحلم�ص وغريها) ،م�شرية �إىل �ضرورة تناول الألياف تدريجيا
بدءا من وجبة الإفطار وذلك لتجنب حدوث م�شكالت يف اجلهاز
اله�ضمي.

ما الذي يجب تناوله للتخل�ص من ال�سيلوليت؟

ال�سيلوليت ظ��اه��رة �شائعة ،لكن ه��ذا ال يجعلها �أم ��را مرحبا ب��ه ،حيث
تك ّون الدهون املرتاكمة مظهرا مد ّمال للجلد على الذراعني وال�ساقني
والأرداف .وال�سيلوليت عبارة عن ده��ون ،حيث ترتاكم اخلاليا الدهنية،
فت�ضغط على اجللد بينما يتم �سحب احلبال ال�ضامة الليفية التي تربط
اجللد بالع�ضالت .وه��ذا يخلق املظهر غري امل�ستوي على اجللد .وتلعب
الهرمونات واجلينات ون�سيج اجللد ون��وع اجل�سم دورا يف حتديد ما �إذا
كان ال�شخ�ص �سي�صاب بال�سيلوليت ومدى �شدته ،والنظام الغذائي له دور
رئي�سي �أي�ضا� .إذن ما ال��ذي يجب �أن ي�أكله �أولئك الذين يريدون تقليل
ظهور ال�سيلوليت؟
فيما يلي الأطعمة التي يجب �إ�ضافتها �إىل النظام الغذائي للح�صول على
�أف�ضل النتائج ،واثنان يجب جتنبهما.

املاجنو
ت �ع �ت�بر فاكهة
امل� � � � � � � ��اجن� � � � � � � ��و
م�ستودع ادوية
و فيتا مينا ت
ح� � �ي � ��ث ع � ��رف
الهنود املاجنو
م � �ن� ��ذ �أرب� � �ع � ��ة
�آالف � �س �ن ��ة،
ومت� � � � � �ث � � � � ��ل يف
بع�ض الثقافات
كالثقافة الهندية رمزاً للحياة.
فثمرة م��اجن��و واح ��دة كفيلة بتزويد اجل�سم ب��رب��ع حاجته اليومية من
فيتامني ج ،وثلثي حاجته من فيتامني �أ ،وم�ق��داراً جيداً من فيتامني د
بجانب الأل �ي��اف .كما �أن�ه��ا غنية مب�ع��ادن مثل املغن�سيوم ،والفو�سفور،
والبوتا�سيوم الذي يقلل من خطورة ارتفاع �ضغط الدم.
وتعترب ثمرة امل��اجن��و م��ن �أف�ضل م�صادر م�ضادات الأك���س��دة التي تتميز
بخ�صائ�ص م�ضادة للأمرا�ض ال�سرطانية حيث متنع تدهور خاليا اجل�سم
وبالتبعية ع��دم ت�ك� ّون اخل�لاي��ا ال�سرطانية �أو الإ��ص��اب��ة ب��أم��را���ض القلب
والأوعية الدموية وال�شيخوخة املبكرة.
وقد ك�شفت الأبحاث حديثاً االرتباط الوثيق بني تناول الأطعمة الغنية
بالألياف بكرثة وقلة خطورة الإ�صابة بالأمرا�ض ال�سرطانية التي ت�صيب
اجلهاز اله�ضمي ك�سرطان املعدة والقولون وغريهما.
كما �أن املاجنو غني باحلديد ،لذلك ُتن�صح احلامل وامل�صابون بالأنيميا
(فقر ال��دم) بتناولها ب�صفة دوري��ة .كما �أن��ه فعال يف عالج ان�سداد م�سام
اجللد وتقي من حمو�ضة املعدة و�سوء اله�ضم

 املاء:ي�ؤدي اجلفاف �إىل جعل ال�سيلوليت يبدو �أ�سو�أ ،لذا ف�إن �شرب الكثري من
املاء والبقاء رطبا هو مفتاح املعركة من �أجل ب�شرة ناعمة.
 نخالة ال�شوفان:تن�صح ك�ي��ت ��ش��اب�لان��د ،مبتكر خ�ط��ة  ،Cellu-Liteب��اع�ت�م��اد نخالة
ال�شوفان كجزء من النظام الغذائي ،وهذا لأنه يحتوي على ن�سبة عالية
من الربوتني وميت�ص ما ي�صل �إىل � 20ضعف حجمه من املاء.
واحتبا�س ال�سوائل هو �أحد العوامل التي ت�ؤدي �إىل ظهور ال�سيلوليت ،لذا
ف�إن �إ�ضافة ال�شوفان �إىل النظام الغذائي كل يوم ميكن �أن ي�ساعد.
 بذور الكتان:قال الدكتور ليونيل بي�سون ،م�ؤلف كتاب "عالج ال�سيلوليت"" :الن�ساء يف
بريو ال يعانني من ال�سيلوليت ،وهو ما �أعتقد �أنه يرجع �إىل حقيقة �أنهن
يتبعن نظاما غذائيا غنيا بالفيتوي�سرتوجني الطبيعي (الإ�سرتوجني
النباتي) ،والذي يوازن م�ستويات هرمون الإ�سرتوجني".
وحتتوي بذور الكتان على معدالت هرمونية ت�سمى ليغنان ،والتي تخف�ض
م�ستويات هرمون الإ�سرتوجني الزائدة.
 الأ�سماك الزيتية:تناول الدهون ال�صحية مهم يف مكافحة ال�سيلوليت .ويرتبط هذا مرة
�أخرى بالرتطيب واحتبا�س املاء ،وهي م�شكالت تظهر مرارا وتكرارا عند
احلديث عن ال�سيلوليت.
وت�شجع الدهون ال�صحية ال�سوائل على البقاء يف خاليا اجللد بدال من
اخلاليا الدهنية ،ما ي�ؤدي �إىل ب�شرة �أكرث امتالء ونعومة ،وبالتايل �سيكون
ظهور ال�سيلوليت على اجللد �أقل.

• ماذا تعرف عن درجة حرارة املاء قبل الغليان ؟
 -املاء يبلغ درجة حرارة عالية قبل الغليان تفوق درجته �أثناء الغليان

• ما هي �أ�شهر فواكه جزر هاواي ؟

جزر هاواي تنتج �أكرث من ثلث احتياج العامل من االنانا�س .

• رمو�ش عني االن�سان هل تتجدد؟

 نعم تتجدد رمو�ش عني االن�سان با�ستمرار ،ويبلغ متو�سط عمر الرم�شالواحد حوايل  150يوما

• هل تعلم مقدار الوقت الذي تنامه الفقمة ؟
 -الفقمة تنام مدة ال تتجاوز دقيقة ون�صف فقط .

فيل �آ�سيوي عمره �أ�سبوع واحد مع والدته �أجنلي يف حديقة حيوان بوداب�ست ،املجر .رويرتز

 الكربوهيدرات وامللح:�أ�شارت كيت يف حديثها �إىل " :Get the Glossنعلم �أن الكربوهيدرات
ميكن �أن يحفز اجل�سم على االحتفاظ بال�سوائل ،مثل امللح ،ما يت�سبب يف
تراكم ال�سوائل وحب�سها .و�ست�شجع بع�ض الأطعمة على �إنقا�ص وزن املاء
لأنها تتمتع بنوعية مدرة للبول".
لذا حاول تناول امللح عند احلد الأدنى من املقادير ،وال تعتمد ب�شدة على
الكربوهيدرات عند التخطيط لوجباتك.

• مر�ض العمى اللوين هو مر�ض ي�صيب الرجال �أكرث من الن�ساء ،لأن رجل من بني ع�شرين رجل ي�صاب
بهذا املر�ض ،ولكن امر�أة واحدة ما بني مائتي امر�أة ت�صاب به.
• كوكب عطارد ال يوجد حوله �أي �أقمار ت��دور من حوله ،وهو ي�شبه يف �صفاته الكثري من �صفات كوكب
الأر�ض.
• طول ل�سان الزرافة ي�صل �إىل � 20إن�ش ،وهو ذات لون �أزرق داكن.
• عندما ي�صاب ال�شخ�ص باجلفاف ف�إنه ي�صاب مبا ي�سمى الت�سمم املائي ،وذلك لوجود �أختالل يف الإلكرتونات
املوجود يف اجل�سم.
• هل تعلم �أن �أول مطبعة عربية �أن�شئت يف لبنان على يد عبد اهلل بن زكريا الزاخر احللبي الوالدة
اللبناين الإقامة .ويعترب الزاخر من رجال النه�ضة الأدبية و�أول م�ؤ�س�س ملطبعة عربية يف لبنان ،يف دير
مار يوحنا ال�صايغ يف اخلن�شارة وذلك عام  1733م .وكان كل ما يف مطبعته من �آالت وح��روف وم�سابك
وم�صفات وحمابر ومكاب�س ونقو�ش وزخارف من �صنع يده .وقد ابتد�أ عمل هذه املطبعة بطبع كتاب ا�سمه
ميزان الزمان .ثم �أو�صى مبطبعته �إىل الرهبان ال�شويريني وال تزال حمفوظة عندهم يف دير ال�صايغ.

النملة املغرورة
كانت النملة �صاحبة غرور قاتل لذلك كانت ترى نف�سها اجمل منلة يف الوجود ورغم �شكوى ال�صديقات منها
اال ان ملكتهم مل ت�ستطيع ان تفعل �شيئا فالغرور مثله مثل املر�ض ي�أخذ وقته ثم ي�شفي �صاحبه منه ..كان بيت
النمل يعج بهم واجلميع يعملون يف جد واخال�ص ون�شاط وامللكة تراقبهم وهي �سعيدة ..لكنها فج�أة وجدت
النملة املغرورة هي مت�شي بدون فائدة تذكر وقد تركت اجلميع يعملون بدون ان متد يد امل�ساعدة ..فجاءت
امللكة اليها وقالت لن اطلب منك العمل مع من يعملون ولن اقول لك ان من يعمل هو من ي�أكل ويعي�ش هنا يف
حمايتي لذلك �س�أطلب منك التفكري اما ان تعي�شي هنا كما نعي�ش وتفعلي ما نفعل ومتتثلي لأمري او ترحلي
وتبحثي لنف�سك عن مكان �آخر.
بالطبع لن ت�ستطيع ان تعي�ش وحدها هكذا فكرت ..ولن ت�ستطيع ان تبني لنف�سها بيتا وحدها ..هذا �صحيح
لكن رمب��ا �ساعدها جمالها ان جتد من ي�ساعدها وخرجت وم�شت تختال بنف�سها و�سط الزهور والطبيعة
اجلميلة ومل تنظر امامها او حتت اقدامها لذلك وقعت يف م�ستنقع �صغري والن النمل معروف عنه انه يغرق
يف �شرب ماء فقد اخ��ذت ت�صرخ وت�صرخ وتطلب امل�ساعدة والعون ون�سيت جمالها وغرورها فهي االن حتتاج
�إىل من ينقذها فهي تواجه املوت الذي مل ولن يفلح معه جمال ودالل ،ومع �صرخاتها �سمعتها جمموعة من
�صديقاتها كن يحملن بذرة كبرية فرتكنها وذهنب لر�ؤيتها ف�ضحكن وقالت احداهن ..هيا ..هيا ايها اجلمال
انقذ �صاحبتك ..هيا ايها اجلمال �صارع الوحل قبل ان يهطل املطر وت�ضيع ..هيا ايها اجلمال القوي املتعجرف
انقذ �صاحبتك التافهة ..هنا عرفت انها بحق تافهة فلم ينقذها جمالها وعجرفتها لذلك بكت ب�شدة وقالت
و�سط دموعها لكم كل احلق ن�سيت نف�سي ومل اعرف قدرها اال الآن فاجلمال لن يدوم يل ..لكم كل احلق ولكن
�سيدوم اال�صدقاء واالخ��وات و�سائر اململكة ،ت�أثرن بذلك الح�سا�سهن ب�صدقها فدفعن لها ق�شة قوية ركبتها
وعادت و�سط اخواتها و�صديقاتها لتبد�أ ع�صر جديد ن�سيت فيه الغرور واجلمال فقط متنت ان تتزوج وتنجب
منلة اجمل منها بكثري ولكن لن تعلمها الغرور ابدا.

