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�أ�سباب ق�صور الغدة الدرقية لدى الأطفال
قالت الرابطة الأملانية لأطباء الأطفال واملراهقني �إن ق�صور الغدة
الدرقية يعني انخفا�ض �إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.
و�أ�ضافت الرابطة �أن ق�صور الغدة الدرقية لدى الأطفال ينق�سم �إىل
نوعني ،خلقي ومكت�سب ،مو�ضحة �أن ق�صور الغدة الدرقية اخللقي
يحدث ب�سبب ع��دم من��و ال�غ��دة الدرقية ب�شكل ك��اف قبل ال��والدة �أو
ب�سبب نق�ص اليود �أثناء احلمل.
�أم��ا ق�صور الغدة الدرقية املكت�سب فيحدث بعد ال��والدة على �سبيل
املثال ب�سبب الإ�صابة مبا يعرف بالتهاب الغدة الدرقية لها�شيموتو
�أو اخل�ضوع للعالج الإ�شعاعي.
وتتمثل �أعرا�ض ق�صور الغدة الدرقية لدى الأطفال يف زيادة الوزن
والتعب امل�ستمر والإم�ساك وب��طء النمو اجل�سدي والعقلي وجفاف
وخ�شونة ال�شعر والب�شرة.
وي�ت��م ع�لاج ق�صور ال�غ��دة ال��درق�ي��ة ل��دى الأط �ف��ال بوا�سطة العالج
الهرموين البديل.

ن�صائح حلماية كبار ال�سن من التفاعالت الدوائية
قال احتاد روابط ال�صيادلة الأملان �إن خطر حدوث تفاعالت دوائية
يرتفع عندما يتناول املري�ض ما ال يقل عن ثالثة �أو خم�سة �أدوية
ب�شكل دائم.
ولتجنب ذلك يتعني على �أي �شخ�ص يحتاج �إىل تناول �أدوية متعددة
�إع��داد خطة يومية ت�شتمل على الأدوي ��ة ،التي يتم تناولها وموعد
تناولها وغر�ض تناولها وكذلك جرعتها املحددة.
ويف�ضل االح�ت�ف��اظ ب��اخل�ط��ة ،ال�ت��ي حت�ت��وي ع�ل��ى جميع املعلومات
املتعلقة بالدواء ،يف مكان بحيث ميكن العثور عليها ب�سهولة يف حاالت
الطوارئ مث ً
ال يف الثالجة.
ومي�ك��ن �أي���ض�اً اال��س�ت�ف��ادة م��ن احل�ل��ول الرقمية يف ه��ذا امل�ج��ال مثل
التطبيقات اخلا�صة بتعاطي الأدوية كتطبيق .Mediteo
وعند ال�شك �أو ظهور �أعرا�ض غري معتادة بعد تناول ال��دواء ينبغي
طلب امل�شورة الطبية .وميكن اال�ستدالل على حدوث تفاعالت دوائية
من خالل مالحظة بع�ض الأعرا�ض مثل متاعب اجلهاز اله�ضمي
وال�صداع والدوار و�آالم الع�ضالت.

حركة تدعو لتغيري �صورة اجل�سد املثايل
رغ��م �أن �أج�سامهم �أو �أع�م��اره��م ال تتوافق م��ع املعايري املعمول بها
يف ع��امل الأزي ��اء ،فهم مي�شون على من�صات العر�ض ويقفون �أمام
امل�صورين املحرتفني ...ه�ؤالء العار�ضون هم حاملو ال�شعلة لـ "بودي
بوزيتيف" ،وهي حركة تدعو �إىل تقدير كل �أ�شكال الأج�سام الب�شرية
و�أحجامها املختلفة.
ً
تقول كارولني �إيدا �أور�س عار�ضة الأزياء البالغة  61عاما ذات ال�شعر
الف�ضي الطويل التي تعر�ض ل��دور خمتلفة مالب�س داخلية "من
ق��ال �إن اجل�سد املثايل هو ال��ذي ي�تراوح مقا�سه ما بني  34و36؟
امل�صممون؟ ا�ستناداً �إىل ماذا؟ مقا�سي  .44كل ج�سم فريد وهذا ما
يجعله جمي ً
ال".
ً
�أما دافيد فينتاكابن الذي يعمل عار�ضا منذ ثماين �سنوات مع وكالة
بال�س فيو�ضح :كل منا لديه ج�سد خمتلف عن الآخ��ر ،وهو ي�صف
نف�سه ب�أنه �سمني ويقول لي�س لدي م�شكلة مع الكلمة .وي�شرح �أفكر يف
الرجال البدينني الآخرين ،الأ�صغر �أو الأكرب �سناً ،الذين ال ي�شعرون
بالراحة ب�أج�سامهم .ر�ؤية �شخ�ص ي�شبههم �أو يتمتع بج�سم خمتلف،
ميكن �أن مينحهم الثقة".
ف �ق��دت ف��ال�يري هري�شفيلد ( 57ع��ام �اً) ��س��اق�ه��ا ق�ب��ل  17عاماً.
ت�ستعر�ض وت�أخذ و�ضعيات �أمام كامريات الت�صوير لأنها تريد تغيري
االفكار .من املهم �أن نظهر �أنف�سنا من �أجل ت�شجيع الذين يعانون يف
حياتهم مع �إعاقتهم اجل�سدية ويختبئون .وتقول هذه املر�أة ال�شقراء
التي ت�شارك يف مناف�سات �سباقات كنت �أرت��دي �سراويل ق�صرية ،وما
زلت �أرتديها.

�أول جهاز منع حمل قابل
لالرتداء يف العامل
ح �� �ص��ل �أول ج� �ه ��از م �ن ��ع ح �م ��ل قابل
لالرتداء يف العامل على ال�ضوء الأخ�ضر
لال�ستخدام من قبل �إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية.
و�أعطت �إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
الآن ال�ضوء الأخ�ضر ل�شركة نات�شرال
� �س��اي �ك �ل��ز ال �� �س��وي��دي��ة ل�ل�اع �ت �م��اد على
الأج � � �ه � ��زة ال� �ق ��اب� �ل ��ة ل �ل��ارت � ��داء التي
ي�ستخدمها بالفعل ماليني الأ�شخا�ص
ل �ق��راءة درج ��ة احل� ��رارة و�إع �ط��اء قراءة
اخل�صوبة.
وحتى الآن ،يتعني على الن�ساء اللواتي
ي�ستخدمن جهاز نات�شرال �سايكلز �أخذ
قراءة لدرجة احلرارة با�ستخدام مقيا�س
ح� ��رارة ك��ل ��ص�ب��اح و�إدخ ��ال ��ه يف تطبيق
الهاتف .التطبيق يجمع البيانات مبرور
الوقت ،ثم يخرب الن�ساء ما �إذا كان من
الآمن ممار�سة اجلن�س دون وقاية.
و�أظهرت التجارب �أن التطبيق جنح يف
تتبع خ�صوبة الن�ساء با�ستخدام حلقة
�أورا بنف�س دقة مقيا�س احلرارة ،وقالت
ً
خططاً لبناء �أجهزتها
ال�شركة �إن لديها
اخلا�صة ،كما مت منحها نف�س الت�صريح
من قبل ال�سلطات ال�صحية يف �أوروبا.
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عادات يومية ت�ؤدي
لظهور حب ال�شباب
تنتقم من حبيبها بتجاوز
� 49إ�شارة حمراء يف �سيارته

متى يجب ا�ستخدام
عالجات ال�شعر بالربوتني؟
يعد الربوتني جزء ًا مهم ًا من النظام الغذائي املتوازن ،فهو
املكون ال��ذي ي�ساعد يف بناء ع�ضالت قوية وتقوية
خ�صالت ال�شعر وجعلها �أك�ث�ر �صحة وج��م��ا ًال،
وبالتايل ف�إن توفري الربوتني لل�شعر التالف يعيد
�إليه جماله وت�ألقه ويعزز من �صحته ومظهره،
ما يف�سر ت�سبب نق�ص الربوتني يف ال�شعر يف جعله
جاف ًا وباهت ًا وخالي ًا من احليوية واللمعان .ومبا
�أن عالجات الربوتني لل�شعر �أ�صبحت متاحة على
نطاق وا�سع ،وخ�صو�ص ًا بهدف فرد وتنعيم ال�شعر
مبختلف �أنواع ،خ�صو�ص ًا للمجعد ،نر�صد لك كل ما
يجب �أن تعرفيه عن عالجات الربوتني لل�شعر.
ملاذا يحتاج ال�شعر �إىل عالجات بالربوتني؟
تتغذى ج��ذور ال�شعر ب�شكل جيد ب��ال��دم والأوك�سيجن
والببتيدات وال��ده��ون ،بف�ضل ارتباطها باخلاليا احلية
وال �غ��دد ال��ده�ن�ي��ة امل��وج��ودة داخ ��ل ف ��ورة ال ��ر�أ� ��س� .إال �أن
خ�صالت ال�شعر البعيدة عن ف��روة الر�أ�س تت�ضاءل فيها
ن�سبة الرطوبة والتغذية باملكونات الالزمة ل�صحة ال�شعر،
عندها يبد�أ ال�شعر بفقدان الربوتني الكرياتيني ،وهذا
ي�ؤدي اىل فقدان ال�شعر قوته ومرونته ،وتك�سره وجفافه ...بروتني ال�شعر �سيف ذو حدّ ين انتبهي!
الغذائي
ويف هذه احلالة ،تعد عالجات ال�شعر بالربوتني هي املفتاح كما نحن بحاجة �إىل �إدخال الربوتني يف نظامنا
ّ
لإعادة ال�صحة والقوة لل�شعر وفروة الر�أ�س ،والتي تكون اليومي ،لن�شعر ب�صحة ج ّيدة وقو ّية ،كذلك نحن بحاجة
اىل ال�ب�روت�ي�ن يف روت�ي�ن ال���ش�ع��ر ال �ي��وم��ي .ول �ك��ن م��ا هو
�إما كيميائية �أو طبيعية ونباتية.
ال�ب�روت�ي�ن ،وم� ��اذا ي�ف�ع��ل وك �ي��ف ي�ف�ي��د ��ش�ع��رن��ا؟ وم ��ا هي
خماطر بروتني ال�شعر؟
فوائد عالجات الربوتني لل�شعر
تتمثل ال�ف��ائ��دة الرئي�سية ل�ع�لاج��ات ال�بروت�ين يف قدرة ما هو الربوتني؟
مكوناتها ،مثل بروتني القمح املتحلل باملاء والأحما�ض ي�ت�ك��ون ال���ش�ع��ر ب��الأ��س��ا���س م��ن خ�ي��وط ال�ب�روت�ي�ن ،تدعى
الأمينية احلريرية ،على ا�ستهداف ب�صيالت ال�شعر وفروة ال �ك�يرات�ين ،و��س�لا��س��ل م��ن الأح �م��ا���ض الأم �ي �ن � ّي��ة .ميكن
ال��ر�أ���س لتجعلها �أك�ثر �صحة وق��وة ،م��ن خ�لال ت�شكيلها ال�ت�ع� ّر���ض ل�ل�م��وا ّد الكيميائ ّية ال�ق��ا��س�ي��ة ،و� �س��وء العناية
حاجزاً حول الب�صيلة يحميها من التلف وال�ضرر� .إ�ضافة بال�شعر� ،أن تف ّكك هذه ال�سال�سل وت�ؤدي �إىل تلف ال�شعر.
اىل ذل ��ك� ،إن ه��ذه ال �ع�لاج��ات م�صممة لإغ �ل�اق حاجز م��ن مم �ي��زات ال�ب�روت�ي�ن �أ ّن ��ه ي �ق � ّوي و ُي���ص�ل��ح الكرياتني،
الرطوبة يف ال�شعر وفروة الر�أ�س ،ملنع فقدان املاء واحلفاظ وبالتايل ي�ساعد على منو ال�شعر ب�شكل �أ�سرع و�أقوى.
على التغذية فيها .هذا وتعمل �أي�ضاً على تقوية ب�صيالت كيف ّية ا�ستخدام الربوتني لـ عالج ال�شعر
ال�شعر ،حت�سني مرونة ب�صيالت ال�شعر ،منع فقدان املاء -تناويل الربوتينات لتغذية ج�سمكِ من الداخل :الدجاج،
عرب اجللد ،والتخل�ص من تك�سر ال�شعر وانق�سام �أطرافه ،والبي�ض ،والبقوليات والأ�سماك .كما �أنّ �سمك ال�سلمون،
ومعاجلة التق�صف ومتنع منو ال�شعر ال�ضعيف واله�ش ،يقدّم ما يكفي من الأحما�ض الدهن ّية �أوميغا  ،3التي من
�ش�أنها �أن تدعم فروة الر�أ�س ب�شكل �صحي ،وت�ساعد يف منو
وحت�سني املظهر العام لل�شعر.
ال�شعر.
ح�ب��وب ال�بروت�ين :حبوب ال�بروت�ين ه��ي احل � ّل ال�سريعهل هي �آمنة جلميع �أنواع ال�شعر؟
يتفق اخل�براء على �أن عالجات ال�بروت�ين �آمنة جلميع وامل�لائ��م ،للح ّد م��ن التك�سر ،وال���ض��رر ال��ذي ق��د ي�صيب
ميكنك ا��س�ت�خ��دام ه��ذه احل�ب��وب م��رة واح ��دة يف
�أن ��واع ال�شعر ،لكن ب�شكل خ��ا���ص ه��ي خ�ي��ار رائ��ع لل�شعر ال�شعر.
ِ

اخليار ..فوائد
جمة
�صحية ّ

ق��ال امل��رك��ز الأمل ��اين لل�صحة �إن اخل�ي��ار يتمتع بفوائد �صحية ج ّمة
بف�ضل حمتواه العايل من املاء والفيتامينات واملعادن.
و�أو�ضح املركز �أن اخليار يتكون من املاء بن�سبة ت�صل �إىل  ،97%كما
�أنه غني باملعادن مثل ال�صوديوم والكال�سيوم والبوتا�سيوم واملغني�سيوم
واحلديد ،والفيتامينات مثل فيتامني  Aو  Bو Cو .E
وبف�ضل هذه العنا�صر يعمل اخليار على �إدرار البول ،ومن ثم ي�ساعد
يف التخل�ص من احتبا�س ال�سوائل باجل�سم ،ما يجعله �صديقاً للكلى
واملثانة.
ومن ناحية �أخ��رى ،ي�ساعد اخليار على التمتع بالر�شاقة نظراً لأنه
قليل ال�سعرات احل��راري��ة ،حيث حتتوي  100غ��رام على � 12سعراً
ح��راري �اً ف�ق��ط ،كما �أن��ه غني ب��الأل�ي��اف ال�غ��ذائ�ي��ة ،ال�ت��ي ت�ساعد على
ال�شعور بال�شبع ملدة طويلة وتعمل على تن�شيط حركة الأمعاء ،ومن
ثم حماربة الإم�ساك.
ولال�ستفادة من هذه املزايا ،ينبغي تناول اخليار دون تق�شريه ،حيث
توجد معظم العنا�صر الغذائية املهمة يف الق�شرة.

اجل ��اف وال �ت��ال��ف وامل �� �ص �ب��وغ ،ح�ي��ث �أن �ه��ا غ�ي�ر �ضرورية
للن�ساء اللواتي يتمتعن ب�شعر �صحي �صحي والمع وقوي
و�سميك .من جهة �أخ��رى ،عليك �أن ت�أخذي باالعتبار �أن
عالجات الربوتني يف �صالونات ت�صفيف ال�شعر حتتوي
على م��واد كيماوية قا�سية وقوية يف كثري من الأحيان،
بعك�س عالجات الربوتني املنزلية.

ال�شهر.
قناع ال�شعر :قناع ال�شعر هو العالج الأخ��فّ وز ًن��ا ،ميكنا�ستخدام هذه الطريقة ب�شكل متكرر.
ال�ع�لاج��ات العميقة :ت� ّ�رط��ب وحت� ّف��ز اجل ��ذور لتحقيق
ميكنك ا�ستخدام هذا العالج مرة �أو مرتني
النمو الأمثل.
ِ
يف ال�شهر.
�إع��ادة بناء ال�شعر� :إع��ادة بناء ال�شعر هي مك ّيفات غن ّيةي�صا ملعاجلة ال�شعر التالف
خ�ص ً
ب��ال�بروت�ين ،م�صنوعة ّ
كيميائ ًّيا .يُ�ستخدم هذا العالج عند احلاجة.
اخللطات الطبيع ّية :ميكنكِ اعتماد الطرق الطبيع ّية،عن طريق مزج البي�ض مع املايو� ،أو الأفوكادو ،للح�صول
ع�ل��ى ق�ن��اع م��ن ال�ب�روت�ي�ن اخل��ا���ص ب��ك .ه��ذا ال �ع�لاج هو
ف ّعال جدًّا ،وميكن القيام به ك ّل �أ�سبوع ،وذلك يعتمد على
احتياجات �شعرك.
ت�ستخدم عالجات الربوتني:املتك�سر
• لل�شعر
ّ
َ
• لل�شعر الذي يعالج كيميائ ًّيا
• لل�شعر التالف نتيجة احلرارة
لعالج ال�شعر الذي ي�سهل اخرتاقه
حتذير!
ميكن للكثري من ال�بروت�ين �أن جتعل �شعركِ قا�س ًيا ،ما
تك�سره ،وبالتايل تعودين �إىل النقطة التي كنتِ
ي�ؤدي �إىل ّ
قد انطلقتِ منها .ا�ستخدمي العالجات التي تنا�سب حالة
�شعرك ،وبقدر ما حتتاج حالتك .عند ا�ستخدام منتجات
ال�شعر ،حتقّقي من املكونات للح�صول على �إ�ضافات مفيدة
يح�سن مرونة ال�شعر ،والكرياتني
مثل الكوالجني ،الذي ّ
ال��ذي يعزز ال�ف��روع ،والربوتينات النبات ّية التي ت�ساعد
الفروع على امت�صا�ص الرطوبة ،والربوتينات احلرير ّية،
والتي ت�ساعد على تليني ال�شعر.

�أل�ق��ت ال�شرطة ال�صينية القب�ض
م � � ��ؤخ � ��راً ع� �ل ��ى �� �ش ��اب وحبيبته
ال�سابقة بعد �أن ا�ست�أجرت �سيارته
وا�ستخدمتها ل�ت�ج��اوز ع��دد كبري
م��ن الإ� �ش��ارات احل�م��راء كمحاولة
لالنتقام منه.
وتناولت و�سائل الإعالم ال�صينية
م�ؤخ ًرا ق�صة غريبة ،حاولت فيها
� �ش��اب��ة م ��ن ��ش��او��ش�ي�ن��غ مبقاطعة
ت�شجيانغ ب�شرق ال�صني االنتقام
م��ن حبيبها ال���س��اب��ق ل�ترك��ه لها
�أج� ��ل ام� � ��ر�أة �أخ� � ��رى ،با�ستخدام
�سيارته اخلا�صة لإيقاعه مب�شاكل
مع القانون.
و�أف��ادت التقارير �أن امل��ر�أة املدعوة
ل��و �أق�ن�ع��ت رج�ل ً�ا �آخ ��ر با�ستئجار
�سيارة حبيبها ال�سابق عرب تطبيق
لت�أجري ال�سيارات على الإنرتنت،
ثم ا�ستخدمت ال�سيارة لتجاوز 49
�إ�شارة حمراء خالل يومني ،وخرق
ع��دد م��ن ق��واع��د امل ��رور الأخ ��رى،
ب�ق���ص��د ��ص��ري��ح لإي �ق��اع امل��ال��ك يف
م�شاكل مع ال�شرطة.
وبعد �أن الحظت ال�شرطة ال�سلوك
غري املنتظم لل�سائق خلف عجلة
القيادة يف �سيارة �أودي امل�ست�أجرة،
قامت ب�إجراء حتقيق .ومن خالل
ال �ب �ح��ث يف ال� ��� �س� �ج�ل�ات ،وج ��دت
ال�شرطة ب�سرعة �أن ال���س�ي��ارة قد
ا�ست�أجرها رجل يدعى ت�شني ،من
مالكها كيان.
وب �ع��د �أن ت��وا��ص�ل��ت ال���ش��رط��ة مع
ت�شني ب���ش��أن امل�خ��ال�ف��ات املرورية،
�أخرب ال�ضباط �أنه ا�ست�أجر ال�سيارة
ل�صالح �صديقة ل��ه ،وال�ت��ي كانت
خلف عجلة القيادة ،عندما مرت
ال�سيارة عرب � 49إ�شارة حمراء.
و�أثناء ا�ستجوابه من قبل ال�شرطة،
اعرتف ت�شو ب�أنه ا�ست�أجر ال�سيارة
ل�صالح لو ،التي وعدت مبواعدته
�إذا � �س��اع��ده��ا ع �ل��ى االن �ت �ق��ام من
حبيبها ال�سابق با�ستخدام �سيارته
لتجاوز ع�شرات الإ�شارات احلمراء
وك �� �س��ر ق ��واع ��د امل� � ��رور الأخ� � ��رى،
بح�سب موقع �أوديتي �سنرتال.

مقتل  35قروي ًا على
يد ل�صو�ص

�شخ�صا على الأق��ل على
ُقتل 35
ً
�أي ��دي ل���ص��و���ص م��وا���ش يف خم�س
قرى بوالية زامفارا يف �شمال غرب
نيجرييا ،وفق ما ذكرت ال�شرطة .
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م ال�شرطة
الإق�ل�ي�م�ي��ة حم�م��د �شيهو �إن 35
�شخ�صاً قتلوا على �أي��دي ل�صو�ص
يف ال� � �ق � ��رى اخل � �م � ��� ��س ،يف حني
�أورد ��س�ك��ان وف ��اة � 43شخ�صاً يف
الهجمات التي وقعت اخلمي�س.

تفارق احلياة ب�سبب
غر�س حلقة يف حاجبها
لقيت فتاة برازيلية حتفها بعد �أن �أ�صيبت بعدوى قاتلة ب�سبب غر�س
حلقة يف حاجبها �أدت �إىل م�ضاعفات خطرية انتهت بوفاتها.
وعانت �إيزابيال �إدواردا دي �سوزا ( 15عا ًما) من عدوى قاتلة ت�سببت
يف انتفاخ وجهها ،و�أ�صبحت عينها منتفخة للغاية مما �أدى �إىل �إغالقها
بالكامل ،وذلك بعد �أن قامت بعملية الغر�س مب�ساعدة �صديقة يف منزلها
يف �إجنينهريو كالدا�س بوالية مينا�س جرياي�س جنوب �شرق الربازيل.
وك��ان��ت امل��راه�ق��ة ق��د تو�سلت ل��وال��دت�ه��ا لل�سماح لها بغر�س احللقة يف
وجهها ،لكن الأم رف�ضت ذل��ك ،غري �أن �إيزابيال �أ�صرت على موقفها،
و�أج ��رت عملية الغر�س بنف�سها ،وبعد ثالثة �أي��ام ب��د�أت تظهر عليها
�أعرا�ض مقلقة ،حيث رف�ض ج�سدها اجل�سم الغريب وتدهورت �صحتها
ببطء.
و�أ�صبحت املنطقة املحيطة بعينيها منتفخة ومتهيجة ،ومت نقلها �إىل
امل�ست�شفى حيث عانت من �أربع �سكتات قلبية ،و�أم�ضت �أ�سبوعاً مو�صولة
بجهاز تنف�س �صناعي ،لكنها توفيت بعد وقت ق�صري.
وك�شف الأطباء �أن �إيزابيال لو كتبت لها النجاة ،فرمبا فقدت الب�صر
يف عينها حت��ت الغر�سة ،ويو�صي املهنيون ال�صحيون ب ��أن يتم تنفيذ
الإج��راءات التجميلية مثل الغر�سات بوا�سطة متخ�ص�صني يف عيادات
متخ�ص�صة ومرخ�صة ،بح�سب �صحيفة ذا �صن الربيطانية.
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لتطوير برامج وتقنيات الذكاء اال�صطناعي

توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة الإمارات وال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي � -ضمان
•• العني  -الفجر:

ت�أهيل 10عنا�صر ن�سائية ب�شرطة
�أبوظبي يف حتديد هوية ال�ضحايا

نفذت �شرطة �أبوظبي دورة تدريبية تخ�ص�صية لت�أهيل  10من العنا�صر
الن�سائية يف حتديد هوية �ضحايا الكوارث يف م�سرح احلدث.
ورك��زت ال��دورة التي نظمتها �إدارة الأزم��ات وال�ك��وارث يف قطاع العمليات
املركزية على ت��زوي��د امل�شاركات م��ن �إدارة الأدل��ة اجلنائية و�إدارة م�سرح
اجلرمية بقطاع �ش�ؤون الأمن واملنافذ مبعلومات دقيقة للمبادئ التوجيهية
ل�ل�إن�ترب��ول  ،DVIون�ظ��ام حت��دي��د ه��وي��ة �ضحايا ال �ك��وارث واخلطوات
الأ�سا�سية للعملية ،ومراحلها وعر�ض التجارب الدولية يف جمال حتديد
هوية �ضحايا الكوارث.
وح�ضر التخريج املقدم ح�سني اجلنيبي ،نائب مدير �إدارة م�سرح اجلرمية،
والرائد عادل حممد �آل علي ،مدير مكتب �ش�ؤون ال�ضحايا ب�إدارة الأزمات
والكوارث يف قطاع العمليات املركزية.

وقعت جامعة الإم ��ارات العربية املتحدة
وال �� �ش��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ت��أم�ين ال���ص�ح��ي-
� �ض �م��ان م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م ر� �س �م �ي��ة للعمل
امل���ش�ترك ع�ل��ى امل���س�ت��وي�ين اال�سرتاتيجي
والعملي لتطوير برامج وتقنيات الذكاء
اال�صطناعي وحتليل البيانات ال�ضخمة
يف جم��ال ال�ت��أم�ين ال�صحي ،م��ع الرتكيز
على التبادل الأكادميي والثقايف يف التعليم
وال� �ب� �ح ��وث وغ�ي�ره ��ا م ��ن امل � �ج� ��االت ذات
االهتمام امل�شرتك.
وتعد مذكرة التفاهم هذه اخلطوة الأوىل
لتعزيز ال�ت�ع��اون ب�ين الطرفني يف �إجراء
البحوث املتقدمة وال�ت��دري��ب يف املجاالت
النا�شئة مثل حتليل ال�ب�ي��ان��ات ال�ضخمة
وال��ذك��اء اال�صطناعي ،وه��ي من املجاالت
التي تهتم بها جامعة االم��ارات يف �أن�شطة
البحث والتطوير� .أن�ش�أت جامعة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة م� ��ؤخ� � ًرا م��رك��ز حتليل
البيانات ال�ضخمة ( )BIDACبهدف
�إح��داث ت�أثري م�ستدام من خ�لال �أبحاث
وخ� ��دم� ��ات حت �ل �ي��ل ال �ب �ي ��ان ��ات ال�ضخمة
الرائدة.

ومبوجب مذكرة التفاهم املوقعة �سيتعاون
ال�ط��رف��ان يف ت�ط��وي��ر ال�ت�ب��ادل الأكادميي
والثقايف يف التعليم والبحوث ،و�ست�شمل
�أن�شطة هذا التعاون على برامج تعليمية
�أكادميية م�شرتكة (مبا يف ذلك الربامج
الأك ��ادمي� �ي ��ة وامل �ه �ن �ي��ة ق �� �ص�ي�رة امل � ��دى)،
و�أن���ش�ط��ة ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر الأكادميي
امل�شرتك ،كذلك تنظيم الندوات امل�شرتكة،
وور� ��ش العمل وامل ��ؤمت ��رات ،وت �ب��ادل املواد
الأك��ادمي �ي��ة ،وم���ش��اري��ع تطوير املوظفني

وغريها من الأن�شطة التي ي�شرف عليها
الطرفني.
� �ص��رح مم�ث��ل اجل��ام �ع��ة �أ.د� .أح �م��د مراد
النائب امل�شارك للبحث العلمي باجلامعة
بعد توقيعه مذكرة التفاهم مع �ضمان
"قائ ً
ال (� �ض �م��ان) ه ��ي � �ش��رك��ة الت�أمني
ال�صحي ال��رائ��دة يف ال��دول��ة ،وم��ن خالل
ت��وق �ي��ع م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م ه� ��ذه� ،ستعمل
جامعة الإمارات العربية املتحدة (�ضمان)
ع �ل��ى حت �ق �ي��ق ه� ��دف م �� �ش�ترك ي�ت�م�ث��ل يف
ت �ط��وي��ر ت �ق �ن �ي��ات ال� ��ذك� ��اء اال�صطناعي
وحتليل البيانات املطبقة على �صناعات
ال �ت ��أم�ي�ن ال �� �ص �ح��ي م ��ن خ �ل�ال م�شاريع
ال �ب �ح��ث وال �ت �ط��وي��ر امل�شرتكة" و�أ�ضاف
ب� ��أن "جامعة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
لديها باحثني متمكنني ومعروفني عامل ًيا
مع �سجالت حافلة ب��الإجن��ازات يف جمال
حتليل البيانات ،وق��د ح��ان الوقت لو�ضع
هذه الإجن��ازات يف مو�ضع التنفيذ لإفادة
احلكومة وال�صناعة".
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال���س�ي��د را� �ش��د النيادي،
املدير التنفيذي لقطاع تقنية املعلومات
يف ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي -
�ضمان

“تفخر (�ضمان) بتوقيعها لهذه املذكرة
التي نتطلع لأن تكون عام ً
ال يف دعم التقدم
ال ��ذي ت���ش�ه��ده ال��دول��ة يف جم ��ال تقنيات
التحليل ال�ب�ي��اين وال ��ذي �سي�سهم بدوره
يف تقوية م�ق��وم��ات االقت�صاد املبني على
املعرفة وتطوير اخل�ب�رات ال�شابة لتكون
�أ�سا�ساً مل�ستقبلها ،الأم��ر ال��ذي يجعل من
جامعة الإمارات العربية املتحدة ال�شريك
املثايل لـ(�ضمان) .فا�ستدامة وتطور قطاع
الت�أمني معتمد على مهارات �شابة متمكنة

وق � ��ادرة ع�ل��ى حت�ق�ي��ق ال �ن �ج��اح مل�ستقبلها
وم�ستقبل امل�ؤ�س�سات التي �سيعملون فيها
وم�ت�ع��ام�ل�ي�ه��ا م��ن امل���س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن هذه
التقنيات الذكية يف تلقي خدماتهم ،وهنا
يتجلى وا��ض�ح�اً ال��دور ال�ه��ام ال��ذي تلعبه
اجلامعة يف حتقيق م�ستقبل واعد ومزدهر
للقطاع واالقت�صاد ب�شكل عام".
و�أو�ضح �أ.د .نزار زكي ،مدير مركز حتليل
ال �ب �ي��ان��ات ال �� �ض �خ �م��ة ،ج��ام �ع��ة االم � ��ارات
العربية املتحدة
ب�أن “�أحد الأهداف الرئي�سية لإن�شاء مركز
حتليل البيانات ال�ضخمة الرائد يف جمال
حتليل البيانات ،هو تعزيز الأداء احلكومي
واخلا�ص ومعدل الإنتاجية فيهما ،ويلتزم
امل��رك��ز ب�ت�ق��دمي م���س��اه�م��ات بحثية رائدة
ومم �ت��ازة لتحليل ال�ب�ي��ان��ات ال�ضخمة يف
العديد من املجاالت مبا يف ذلك جماالت
ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة وال �ت ��أم�ي�ن ال�صحي،
�ستعزز مذكرة التفاهم هذه التفاعالت بني
ممار�سي ال�صناعة والباحثني الأكادمييني،
و�ست�ساهم يف تطوير وتعزيز العالقات ذات
املنفعة املتبادلة بني مركز حتليل البيانات
ال�ضخمة و�شركة �ضمان ،وتقوية العالقة
بني الطرفني".

حتت رعاية وح�ضور �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

مركز حممد بن خالد �آل نهيان الثقايف ينظم ملتقى ريادة الأعمال ووظائف امل�ستقبل
•• العني  -الفجر:

�شرطة �أبوظبي تدعو اجلمهور �إىل التوا�صل
مع خدمة �أمان لتعزيز �أمن املجتمع
دعت �شرطة �أبوظبي اجلمهور �إىل املبادرة جتاه �أم��ن و�سالمة املجتمع و
ع��دم ال�ت�ردد يف التوا�صل م��ع "خدمة �أم��ان " ل�ل�إب�لاغ ع��ن �أي��ة معلومات
�أمنية �أو جمتمعية �أو مرورية من �ش�أنها امل�ساعدة يف منع وقوع اجلرائم
قبل حدوثها والت�صدي جلميع ال�سلوكيات ال�سلبية م�ؤكد ًة �أن تكامل جهود
ال�شرطة يف احلفاظ على �أمن و�سالمة املجتمع ال يتحقق �إال عبرّ التعاون
امل�شرتك وحتمل امل�س�ؤولية بني خمتلف القطاعات و�أفراد املجتمع.
و�أو�ضح املقدم �سلطان عبداهلل ال�سالمي مدير مركز املعلومات والر�صد
�أن خ��دم��ة "�أمان" تتعامل م��ع امل�ع�ل��وم��ات ب�سرية ت��ام��ة و يتم متريرها
باحرتافية ومهنية كاملة �إىل �إدارات و�أق�سام ومراكز ال�شرطة ،والتي تقوم
بدورها باملتابعة و�إجراء الالزم للتعامل معها .
وتتوفر اخلدمة على مدار ال�ساعة وتتيح لأفراد املجتمع الإ�سهام بدورهم
يف منع وقوع اجلرائم قبل حدوثها ،وذلك ب�سرية تامة عن طريق قنوات
التوا�صل املتاحة كالرقم امل�ج��اين )AMAN2626( 8002626
�أو ب��وا��س�ط��ة ال��ر��س��ائ��ل الن�صية (� )2828أو ع�بر ال�بري��د االلكرتوين
(� )aman@adpolice.gov.aeأو م��ن خ�لال التطبيق الذكي
للقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي.

حت��ت رع��اي��ة وح���ض��ور ال�شيخة الدكتورة
�شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان رئي�س
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد بن
خالد �آل نهيان الثقافية والتعليمية نظم
م��رك��ز ال�شيخ حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل نهيان
ال�ث�ق��ايف ملتقى ري ��ادة الأع �م��ال ووظائف
امل�ستقبل االفرتا�ضي واملقام �ضمن فعاليات
اللجنة التنفيذية مل�ح��ور (اال��س�ت�ث�م��ار يف
كفاءات ال�شباب لتحقيق ر�ؤى اخلم�سني)
امل�ستهدف لتعزيز ر�ؤى القيادة با�ستثمار
ر�أ�س املال الب�شري ودعم االقت�صاد املعريف
القائم على الطاقات الب�شرية الوطنية
افتتحت ال�شيخة �شما امللتقى ق��ائ�ل��ة :يف
ال�سنوات الأخرية يتعر�ض العامل لتغيريات
ك�ب�يرة ب��الأن�ظ�م��ة االق�ت���ص��ادي��ة واملعرفية
واالجتماعية وي�شهد حالة ح��راك نتيجة
ال�ت�ط��ور امل�ت���س��ارع بالتكنولوجيا والذكاء
اال�صطناعي كما �أن م�ستقبل االقت�صاد
ال� �ع ��امل ��ي ي �ت �ع��ر���ض ل �ل �ت �غ �ي�ير ف�أ�صبحت
احل �ك��وم��ات ت�ب�ح��ث ع��ن ط��ري�ق��ة للتعامل
مع التغريات االقت�صادية والتخل�ص من
مفهوم دولة الرعاية وتوجه ال�شباب ناحية
ريادة الأعمال باعتبارهم وكالء التغيري
و�أ� �ض��اف��ت ن�ستطيع �إدراك طبيعة ري ��ادة
الأعمال كونها التفكري ب�شكل غري تقليدي
ب�ح�ل��ول اق�ت���ص��ادي��ة وجت��اري��ة ق� ��ادرة على
التغيري واال�ستفادة املمكنة من الإمكانيات
املتاحة لإنتاج وحدات اقت�صادية يكون لها

م���س��اه�م��ة مب�ن�ظ��وم��ة االق �ت �� �ص��اد الوطني
وهذا يحتاج لعقول مبدعة ومبتكرة
و�أكدت �أن ودولتنا تعمل على تنمية التفكري
الإبداعي واالبتكاري ،وفق توجهات القيادة
ملرحلة ما بعد النفط؛ فالنفط ر�صيد قابل
للنفاذ� ،أم��ا العقول فهي ر�صيد غري قابل
ل�ل�ن�ف��اذ ،ب��ل للنمو وح�ي�ن ن���س��اه��م بتنمية
ق�ي�م��ة ال�ع�ق��ل ال �ن��اق��د مب�ن�ظ��وم��ة التعليم
�سيعطينا رواد �أعمال مبتكرين ي�ساهمون
با�ستمرارية التفوق االقت�صادي بعد النفط
للحفاظ على مكت�سبات وح�ضارة الإمارات،
ونتيجة الت�سارع التكنولوجي وتطور الذكاء
اال�صطناعي ودخ��ول�ن��ا ل�ل�ث��ورة ال�صناعية
الرابعة يحدث تغيري ب�سوق العمل وطبيعة

و نوعية الوظائف امل�ستقبلية؛ و �ستنتهي
بع�ض الوظائف مما �سيدعم توجه �أ�صحابها
ناحية ريادة الأعمال وي�ساهم بنمو دورهم
و��س�ت�ك��ون وظ��ائ��ف �أخ� ��رى حت �ت��اج ملعايري
خمتلفة تعتمد ع�ل��ى امل �ه��ارة ال ال�شهادة
وعلينا �أن ن��درك ح��دوث ذل��ك �سريعا كما
�أ� �ش��ارت لأه�م�ي��ة رب��ط التنمية والتطوير
ب�سوق العمل ومالءمة خمرجات التعليم
مع متطلباته ملواكبة التغريات بالوظائف
امل�ستقبلية ،وهذا ما تعمله قيادتنا بتوجهها
لالهتمام باقت�صاد املعرفة وريادة الأعمال
وال ��ذك ��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي وال �ت �ط��ور املعريف
والعلمي الكبري و�إط�ل�اق ا�سرتاتيجيتها
للثورة ال�صناعية الرابعة  2017والهادفة

م َّكنت مري�ضة من اال�ستغناء عن الكر�سي املتحرك

لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عاملي للثورة
ال�صناعية الرابعة وحتقيق اقت�صاد وطني
وت�ن��اف���س��ي ق��ائ��م ع �ل��ى امل �ع��رف��ة واالبتكار
والتكنولوجيا والذكاء اال�صطناعي
ه ��ذا و�� �ش ��ارك يف ط ��رح امل ��داخ�ل�ات حول
امل��و� �ض��وع ك��ل م��ن د .ف��اط �م��ة ال�شام�سي
وال�سيدة حليمة العوي�س ونايلة �سماحة
وع�ب�ير امل �ح�يرب��ي و�أ��.س�ل�م��ى ال�ك�ت�ب��ي ومت
ال��رد على الأ�سئلة التي مت طرحها والتي

�صحة تفتتح عيادتني للعظام يف �أبوظبي وجتهزهما ب�أحدث التقنيات
•• �أبوظبي  -الفجر:

متا�شياً مع �سعيها امل�ستمر لت�سهيل و�صول املراجعني �إىل اخلدمات
التخ�ص�صية وتوفريها لهم يف بيئة مريحة وقريبة منهم ،قامت
اخل��دم��ات العالجية اخل��ارج�ي��ة� ،إح��دى من�ش�آت �شركة �أبوظبي
للخدمات ال�صحية "�صحة" ،م��ؤخ��راً بافتتاح ع�ي��ادة العظام يف
مركزي بني يا�س ال�صحي ،والباهية ال�صحي يف �أبوظبي.
وقال الدكتور �أحمد ال�شمري� ،أخ�صائي جراحة العظام واملفا�صل
والك�سور يف م��رك��ز ع��ود ال�ت��وب��ة للت�شخي�ص والفح�ص ال�شامل
يف اخل��دم��ات العالجية اخلارجية" :م�شاكل العظام واملفا�صل
والع�ضالت ت�ؤثر �سلباً على احلركة ونوعية احلياة ال�شخ�صية
والعملية ،لذا من ال�ضروري جداً ت�شخي�ص وعالج هذه امل�شاكل
م�ب�ك��راً ،ول���ض�م��ان االك�ت���ش��اف امل�ب�ك��ر له�شا�شة ال�ع�ظ��ام ،نحر�ص
على ا�ستخدام �أح��دث التقنيات ،مثل تقنية قيا�س كثافة العظام
من خالل جهاز ديك�سا وهي الطريقة الأمثل لت�شخي�ص مر�ض
ه�شا�شة ال�ع�ظ��ام وتتميز ب��أن�ه��ا غ�ير م��ؤمل��ة و�آم �ن��ة مت��ام��ا ون�سب
الإ�شعاع فيها منخف�ضة بالإ�ضافة �إىل �أنها ال حتتاج حلقن �أو
حت�ضري م�سبق".
و�أ�ضاف �أن عالج م�شاكل العظام واملفا�صل والع�ضالت ال يقت�صر
على مراجعة عيادة العظام فح�سب بل قد يتطلب التحويل �إىل
ع�ي��ادة �أم��را���ض املفا�صل (ال��روم��ات�ي��زم) �أو ع�ي��ادة ال�غ��دد ال�صماء

�أو جل�سات العالج الطبيعي لدعم العالج و زي��ادة ن�سبة جناحه،
لذلك يحر�ص الطبيب املعالج على و�ضع خطة عالجية �شاملة
للمري�ض ،بالتعاون م��ع طبيب الأ� �س��رة اخل��ا���ص ب��ه وف��ري��ق من
الأخ�صائيني لتوفري ع�لاج متكامل يح�سن م��ن م�ستوى حياة
املري�ض.
ومت َّكنت �شركة "�صحة" من عالج مري�ضة تبلغ من العمر 59
عاماً ،كانت تعاين من العديد من الأمرا�ض مثل ال�سمنة و�أمرا�ض
الكلى وارتفاع �ضغط الدم ،وح�ضرت املري�ضة على كر�سي متحرك
�إىل مركز الزعفرانة للت�شخي�ص والفح�ص ال�شامل ،كونها ال
ت�ستطيع ال�سري ب�سبب الأمل ال�شديد ال��ذي ك��ان��ت ت�شعر ب��ه يف
ركبتيها .و�أظهرت الأ�شعة ال�سينية واملوجات فوق ال�صوتية التي
�أجراها الفريق الطبي عالمات تدل على ه�شا�شة العظام (ال�شكل
الأكرث �شيوعاً اللتهاب املفا�صل) يف الركبتني  ،كما مت ت�أكيد ذلك
بعد �إجراء م�سح عن طريق جهاز الديك�سا ،ويف �ضوء نتائج الأ�شعة
والفحو�صات و�ضع الفريق املعالج خطة عالجية �شاملة م�صممة
للمري�ضة ت�ضمنت ت�سكني الآالم وحقن م�ضادات لاللتهابات
لكلتا الركبتني بفا�صل زمني �أ�سبوعني بني كل منهما.
وقد �ساهمت احلقن يف تخفيف الأمل يف ركبتيها و�سرعان ما بد�أت
بامل�شي مب�ساعدة ع�صا بد ًال من الكر�سي املتحرك.
وتعليقاً قال الدكتور ديل�شاد ايالهي ان�صاري� ،أخ�صائي جراحة
ال�ع�ظ��ام وامل�ف��ا��ص��ل وال�ك���س��ور يف م��رك��ز ال��زع�ف��ران��ة للت�شخي�ص

وال�ف�ح����ص ال���ش��ام��ل" :كانت امل��ري���ض��ة ت�ع��اين م��ن �أم��را���ض عدة
وتخ�ضع لغ�سيل الكلى ب�شكل متكرر ،ومب�ساعدة فح�ص الديك�سا
واالختبارات والتحاليل وال�صور ،طور الفريق الطبي املعالج خطة
عالج دقيقة و�شاملة للتخفيف من �آالم وت��ورم ركبتي املري�ضة،
وب��د�أت اخلطة العالجية با�ستخدام الإب��ر ب��د ًال من الأدوي��ة عن
طريق الفم ك��ون املري�ضة تتناول جمموعة من الأدوي ��ة لعالج
امل�شاكل الأخرى التي تعاين منها ،وبحمد اهلل ا�ستجابت املري�ضة
للعالج ب�شكل وا�ضح وحت�سنت حالتها نتيجة لذلك".
تتوفر عيادة العظام يف عدد من املراكز ال�صحية التابعة للخدمات
العالجية اخلارجية �إح��دى من�ش�آت �شركة "�صحة" ،والتي تبلغ
طاقتها الإ�ستيعابية الكلية  120مري�ضاً يف اليوم يف �أبوظبي يف
كل من مركز الزعفرانة للت�شخي�ص والفح�ص ال�شامل بالإ�ضافة
�إىل مركزي بني يا�س والباهية  ،بينما تتوفر يف العني يف كل من
مركز عود التوبة للت�شخي�ص والفح�ص ال�شامل ومركز اليحر
ال�صحي ومركز هيلي ال�صحي ومركز القوع ال�صحي.
كما يتوفر جهاز ديك�سا لقيا�س كثافة العظام يف مركز البطني
ال�صحي ومركز الزعفرانة للت�شخي�ص والفح�ص ال�شامل ومركز
مدينة خليفة ال�صحي وم��رك��ز بني ي��ا���س ال�صحي يف �أبوظبي،
وم��رك��ز اجل��اه�ل��ي ال�صحي وم��رك��ز اليحر ال�صحي وم��رك��ز عود
التوبة للت�شخي�ص والفح�ص ال�شامل يف العني ومت توفري هذا
اجلهاز م�ؤخراً يف مركز مزيد ال�صحي.

�أب � ��رزت م��ا ح�ق�ق�ن��ه � �س �ي��دات الأع� �م ��ال من
جن��اح��ات ف�ي�م��ا اخ�ت�رن��ه م��ن ا�ستثمارات
غري تقليدية و�أ�سباب اختيارها ودوافعها
و�سبل تقييمها والتحديات التي واجهت كل
منهن وحتويلها لفر�ص وكيفية التعامل
مع فريق العمل �إ�ضافة للكفاءات املطلوبة
وال�ب�رام��ج وال��و��س��ائ��ل وامل �ب ��ادرات املتوفرة
ل��دى جل�ن��ة مت�ك�ين امل� ��ر�أة ودوره� ��ا يف دعم
رائدات الأعمال.
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يعاين تقريبا  % 60من النا�س خالل حياتهم من "حب ال�شباب" ،الذي يظهر
عادة على الوجه يف مرحلة املراهقة ويختفي من تلقاء نف�سه عند بداية
الع�شرينات ،لكنه يبقى طويال مع حوايل ثلث املر�ضى.
من املعتاد تق�سيم �أنواع حب ال�شباب �إىل جمموعتني رئي�سيتني ،الأوىل حب
ال�شباب ال�شائع  -ال�شكل الأكرث �شيوعا للمر�ض ،والثاين هو حب ال�شباب
املرتابط  -وهو �شكل �أكرث حدة يتجلى يف تكوين اخلراجات العميقة التي
ت�ؤدي لظهور ندبات على اجللد.
هو التهاب يف الغدد الدهنية وب�صيالت ال�شعر

عادات يومية ت�ؤدي لظهور حب ال�شباب
وح��ب ال�شباب ،هو التهاب يف الغدد الدهنية وب�صيالت
ال�شعر،
وهو مر�ض جلدي بكتريي تظهر فيه القروح ،مبا يف ذلك
نتيجة لنق�ص الفيتامينات ،مثل فيتامني  Dو فيتامني
 Bوفيتامني ،C
�إذ ي�ؤدي نق�ص هذه الفيتامينات �إىل زيادة تعر�ض اجل�سم
للبكترييا والإجهاد واجلروح اجللدية.
وتك�شف خبرية التجميل ،باوال بليك ،عن  7عادات يومية
ال ي�ع��رف�ه��ا ال �ك �ث�يرون ،ت � ��ؤدي �إىل ظ �ه��ور ح��ب ال�شباب،

املعروف �أي�ضا بالبثور ،بح�سب موقع "-:"walla
ي�ؤدي الغ�سل املفرط للب�شرة بال�صابون �أكرث من  3مرات
 7عادات يومية ت�ؤدي لظهور حب ال�شباب
يوميا �إىل تهيج اجللد وزي ��ادة �إف ��رازات امل�سام الدهنية
.1كرميات التجميل الدهنية
وزي� ��ادة ح��ب ال���ش�ب��اب ،ل��ذا ين�صح بغ�سل ال��وج��ه م��رة يف
ينتج ح��ب ال�شباب ع��ن م�شكلة ان���س��داد ال�غ��دة الدهنية ،ال�صباح ومرة يف امل�ساء لإزالة املكياج وتنظيف الوجه قبل
ال�سمك وامللم�س النوم.
لذا ف��إن �إ�ضافات امل��واد الكيميائية ذات ُ
الدهني ت�سرع من العملية فقط .لذلك من املهم اخل�ضوع
لت�شخي�ص جلدي قبل �شراء منتج للوجه.
 .3معجون الأ�سنان
�ستنده�ش م��ن ذل��ك ،ول�ك��ن معاجني الأ��س�ن��ان املحتوية
 .2الإفراط يف غ�سل الب�شرة
على الفلورايد ميكن �أن ت�سبب حب ال�شباب ح��ول الفم
وال�شفاه.
.4الأطعمة احلارة واملك�سرات
على الرغم من عدم وجود دليل علمي على وجود �صلة
مبا�شرة ب�ين ح��ب ال�شباب والتغذية� ،إال �أن تفاقم حب
ال���ش�ب��اب مي�ك��ن �أن ي�ح��دث ب�ع��د ت �ن��اول الأط �ع �م��ة الغنية
بالتوابل والأطعمة الدهنية ،وخا�صة بعد تناول املك�سرات
�أو غريها من الأطعمة الغنية بالأمالح.
 .5هرمونات كمال الأج�سام
ي�ؤدي ا�ستخدام هرمونات النمو لبناء كتلة ع�ضلية �أكرب
�إىل اختالل ال�ت��وازن الهرموين يف اجل�سم وزي��ادة �إفراز
مواد من ب�صيالت ال�شعر وزيادة �أو تكوين حب ال�شباب.
 .6نق�ص الفيتامينات
مي�ك��ن �أن ي � ��ؤدي ن�ق����ص ف�ي�ت��ام�ين � Bإىل ت�ف��اق��م ظهور
القروح .يعاين الأ�شخا�ص وخا�صة ال�شباب �أحيانا من فقر
الدم الناجم عن نق�ص احلديد �أو فيتامني .B 12
� .7شعر الر�أ�س غري النظيف
من املهم احلفاظ على �شعر ال��ر�أ���س نظيفا وبعيدا عن
الوجه .يو�صى بتجنب و�ضع اجلل على ال�شعر �أو �أي مادة
دهنية �أخ��رى ت�سبب ان�سداد الغدد الدهنية ،كما يو�صى
بغ�سل ال�شعر ب�شكل يومي.

حتذير من ال�سكري النوع الثاين

 4فواكه ميكنها رفع م�ستويات ال�سكر يف الدم!
يعد مر�ض ال�سكري النوع  2حالة مزمنة تتقلب فيها م�ستويات ال�سكر يف الدم با�ستمرار.
ويعني داء ال�سكري النوع � 2أن البنكريا�س ال ينتج كمية كافية من الأن�سولني للو�صول �إىل م�ستويات
ال�سكر يف الدم العادية .وميكن �أن يكون مل�ستويات ال�سكر يف الدم غري املن�ضبطة �آثار مدمرة على
اجل�سم ،لذلك من ال�ضروري �إيجاد و�سائل بديلة لتعديل م�ستويات ال�سكر يف الدم �إذا كنت م�صابا
بداء ال�سكري النوع .2
وميكن للأطعمة التي تتفكك ببطء �إىل �سكر ال��دم� ،أن
تحُ دث ت�أثريا هام�شيا على م�ستويات ال�سكر يف الدم ،ولكن
تلك التي تتحلل ب�سرعة ميكن �أن ت�سبب ارتفاعا يف ن�سبة
ال�سكر يف الدم.
وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن ت� �ن ��اول ال �ف��اك �ه��ة مي ��د اجل�سم
بالفيتامينات واملعادن الأ�سا�سية� ،إال �أن �أنواعا معينة من
الفاكهة ميكن �أن تت�سبب يف ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف
الدم.
وحتتل هذه الأن��واع من الفاكهة مرتبة عالية يف م�ؤ�شر
ن�سبة ال�سكر يف الدم ( -)GIنظام ت�صنيف للأطعمة التي
حتتوي على الكربوهيدرات -كما يو�ضح املوقع ال�صحي
.CuraLife
• البطيخ.
• اليقطني.
• الأنانا�س.
•

الفاكهة املجففة.
ون�صحت الدكتورة �سارة بروير ،املمار�سة العامة و�أخ�صائية
وي��و��ض��ح �" :CuraLifeأف�ضل ث�م��ار ي�أكلها مر�ضى مر�ض ال�سكري ،بدمج الفاكهة يف نظام غذائي نباتي.
ال�سكر ه��ي تلك التي حتتوي على ن�سبة منخف�ضة من وت�شمل �أعرا�ض مر�ض ال�سكري النوع :2
ال�سكر" ،مثل:
• التبول �أكرث من املعتاد وخا�صة يف الليل.
• الربتقال.
• ال�شعور بالعط�ش طوال الوقت.
• الفراولة.
• ال�شعور بالتعب ال�شديد.
• االفوكادو.
• �إنقا�ص الوزن دون حماولة.
• الكرز احلام�ض.
• اجلروح التي ت�ستغرق وقتا �أطول لل�شفاء.
• الإجا�ص.
• عدم و�ضوح الر�ؤية.
• التفاح.
• اخلوخ.
• املوز.
• التوت.
وت��اب��ع " :CuraLifeحتتوي الفاكهة
على �سكر ال�ف��واك��ه ،وه��و �سكر طبيعي،
لذا ف�إن تناولها كوجبة خفيفة �أو حلوى
� �س�ير� �ض �ي��ك م ��ع ت ��وف�ي�ر العنا�صر
الغذائية املفيدة".
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EAT 172846
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/30 :
املودعة بالرقم352064 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جموهرات داما�س (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه� :ص.ب ، 1522 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة14:
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�سة �أو املطلية بها غري الواردة يف فئات �أخرى،
املجوهرات والأحجار الكرمية� ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة ،ذهب� ،أملا�س� ،أ�ساور (جموهرات)،
دبابي�س للزينة (جم��وه��رات) ،قالئد �سل�سلية (جم��وه��رات) ،حلي متدلية �صغرية (جم��وه��رات)� ،أق ��راط ،علب
للمجوهرات ،قالئد (جم��وه��رات) ،حلي (جم��وه��رات) ،خ��وامت (جم��وه��رات) ،حلي �صغرية (جم��وه��رات) ،خلخال
(جموهرات) ،جموهرات الباجنا (جموهرات يدوية مكونة من �سوار وخامت مت�صلني ب�سل�سلة قابلة للتعديل)،
�أحزمة (جم��وه��رات)� ،أ��س��اور للحقائب (جم��وه��رات)  ،حلي متدلية (جم��وه��رات) ،نيا�شني �أو �أو�سمة من معادن
نفي�سة� ،صناديق من معادن نفي�سة ،هياكل جذعية من معادن نفي�سة ،قطع نقدية ،زم��ام��ات (م��راب��ط) �أكمام،
ميداليات كبرية (جموهرات) ،دبابي�س حلي ،بالتني (فلز)� ،أحجار �شبه كرمية ،حلي ف�ضية� ،ساعات� ،أ�شغال فنية
من معادن نفي�سة� ،ساعات يد.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن قطعة جموهرات دائرية ال�شكل جزئها الداخلي على �شكل �سدا�سي الأ�ضالع
حمدد و�إطارها اخلارجي م�ؤلف من قطع مرتا�صة كروية ال�شكل كل دائرتني مرتا�صتني داخل �إطار مميز على
ميينها نف�س قطعة املجوهرات من زاوية خمتلفة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  12يوليو  2021العدد 13289

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  12يوليو  2021العدد 13289

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  12يوليو  2021العدد 13289

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  12يوليو  2021العدد 13289
EAT 172207
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/18 :
املودعة بالرقم351283 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :إيت�شر موتورز ليمتد
وعنوانه :الطابق الثالث� ،سيليكت �سيتي واك ،ايه 3-د�سرتكت �سنرت� ،ساكيت ،نيو دلهي ،110 017 ،الهند.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة25:
املالب�س � ،أغطية الر�أ�س  ،لبا�س القدم  ،اجلاكيتات  ،القم�صان ال�صوفية  ،ال�سرتات  ،اجلرزايات  ،الكنزات
ال�صوفية  ،املالب�س امل�صنوعة من اجللد املقلد � ،أغطية لل�ساق  ،الطماقات  ،البناطيل  ،املالب�س الكتانية ،
البطانات اجلاهزة (�أجزاء من املالب�س)  ،القفازات  ،الأحزمة  ،مالب�س راكبي الدراجات النارية.
و� �ص��ف ال �ع�لام��ة :ال �ع�لام��ة ع �ب��ارة ع��ن ك�ل�م��ات  ROYAL ENFIELD METEORباللغة
الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  12يوليو  2021العدد 13289

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  12يوليو  2021العدد 13289

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  12يوليو  2021العدد 13289

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  12يوليو  2021العدد 13289
EAT 172206
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/18 :
املودعة بالرقم351279 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :إيت�شر موتورز ليمتد
وعنوانه :الطابق الثالث� ،سيليكت �سيتي واك ،ايه 3-د�سرتكت �سنرت� ،ساكيت ،نيو دلهي ،110 017 ،الهند.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة12:
الدراجات النارية ،الدراجات النارية الكهربائية ،و�أجزائها وقطعها.
و� �ص��ف ال �ع�لام��ة :ال �ع�لام��ة ع �ب��ارة ع��ن ك�ل�م��ات  ROYAL ENFIELD METEORباللغة
الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  12يوليو  2021العدد 13289

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  12يوليو  2021العدد 13289

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  12يوليو  2021العدد 13289

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  12يوليو  2021العدد 13289

قطع عالقة ال�شركة مبوظف
العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

تعلن �شركة /برامي الند للخدمات الفنية ،عن قطع
عالقتها بال�سيد /ادوائد �سوریندران �سوریدران
ناندياث ،ويحمل هوية رقم 784199673640951
هندي اجلن�سية ،والذي كان يعمل
لدينا بوظيفة عامل تنظيفات،
ولهذا نعلن عن قطع عالقته
بال�شركة و�أن ال�شركة غري م�س�ؤولة
عن �أي ت�صرف يقوم به املذكور
با�سم و�صفة ال�شركة من تاريخ
 2020/01/22ونحمل املذكور وكل من يتعامل معه
امل�س�ؤولية القانونية عن ذلك

�إعــــــــالن
العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

يرجى �أخذ العلم بنية ورغبة �شركة جلوبال كوي�ست
كابيتال ذ.م.م  ,بالغاء ترخي�ص ن�شاط اال�ست�شارات
املالية والتحليل املايل اخلا�ضع ل�سلطة هيئة
الأوراق املالية وال�سلع وال�صادر برقم608013:
وعليه نحن الآن يف طور �إمتام االجراءات الالزمة
لإلغاء ترخي�ص ن�شاط اال�ست�شارات املالية والتحليل
املايل وفق القوانني والأحكام النافذة  ,يرجى
التكرم باالطالع والتوا�صل معنا يف حال وجود �أية
ا�ستف�سارات على رقم+97126330080:
جلوبال كوي�ست كابيتال ذ.م.م

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  12يوليو  2021العدد 13289
EAT 168161
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/03/08 :
املودعة بالرقم346437 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جموهرات داما�س (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه� :ص.ب ، 1522 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة14:
امل�ع��ادن النفي�سة وك��ل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة م��ن م�ع��ادن نفي�سة �أو املطلية بها غ�ير ال ��واردة يف فئات �أخرى،
املجوهرات والأحجار الكرمية� ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة ،ذهب� ،أملا�س� ،أ�ساور (جموهرات) ،دبابي�س
للزينة (جموهرات) ،قالئد �سل�سلية (جموهرات) ،حلي متدلية �صغرية (جموهرات)� ،أقراط ،علب للمجوهرات ،قالئد
(جم��وه��رات) ،حلي (جم��وه��رات) ،خ��وامت (جم��وه��رات) ،حلي �صغرية (جم��وه��رات) ،خلخال (جم��وه��رات) ،جموهرات
الباجنا (جموهرات يدوية مكونة من �سوار وخامت مت�صلني ب�سل�سلة قابلة للتعديل)� ،أحزمة (جموهرات)� ،أ�ساور للحقائب
(جموهرات)  ،حلي متدلية (جموهرات) ،نيا�شني �أو �أو�سمة من معادن نفي�سة� ،صناديق من معادن نفي�سة ،هياكل جذعية
من معادن نفي�سة ،قطع نقدية ،زمامات (مرابط) �أكمام ،ميداليات كبرية (جموهرات) ،دبابي�س حلي ،بالتني (فلز)� ،أحجار
�شبه كرمية ،حلي ف�ضية� ،ساعات� ،أ�شغال فنية من معادن نفي�سة� ،ساعات يد.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم ثالثي الأبعاد من م�سقطني حللية مميزة على �شكل عمامة ،امل�سقط ال�سفلي
يبني خامت جزئه العلوي ن�صف بي�ضاوي يلتف حوله ت�صميم من م�ستطيالت منحنية خمتلفة الطول يف و�سطهم حجر
كرمي على �شكل قطرة ،وامل�سقط العلوي يبني اجلهة العليا للخامت ب�شكل بي�ضاوي بطريقة مميزة عليه م�سننات يف �أعلى
و�أ�سفل ال�شكل.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  12يوليو  2021العدد 13289
EAT 172847
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/05/30 :
املودعة بالرقم352072 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جموهرات داما�س (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه� :ص.ب ، 1522 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة14:
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�سة �أو املطلية بها غري الواردة يف فئات �أخرى،
املجوهرات والأحجار الكرمية� ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة ،ذهب� ،أملا�س� ،أ�ساور (جموهرات)،
دبابي�س للزينة (جم��وه��رات) ،قالئد �سل�سلية (جم��وه��رات) ،حلي متدلية �صغرية (جم��وه��رات)� ،أق ��راط ،علب
للمجوهرات ،قالئد (جم��وه��رات) ،حلي (جم��وه��رات) ،خ��وامت (جم��وه��رات) ،حلي �صغرية (جم��وه��رات) ،خلخال
(جموهرات) ،جموهرات الباجنا (جموهرات يدوية مكونة من �سوار وخامت مت�صلني ب�سل�سلة قابلة للتعديل)،
�أحزمة (جم��وه��رات)� ،أ��س��اور للحقائب (جم��وه��رات)  ،حلي متدلية (جم��وه��رات) ،نيا�شني �أو �أو�سمة من معادن
نفي�سة� ،صناديق من معادن نفي�سة ،هياكل جذعية من معادن نفي�سة ،قطع نقدية ،زم��ام��ات (م��راب��ط) �أكمام،
ميداليات كبرية (جموهرات) ،دبابي�س حلي ،بالتني (فلز)� ،أحجار �شبه كرمية ،حلي ف�ضية� ،ساعات� ،أ�شغال فنية
من معادن نفي�سة� ،ساعات يد.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن قطعة جموهرات دائرية ال�شكل جزئها الداخلي على �شكل �سدا�سي الأ�ضالع
حمدد و�إط��اره��ا اخلارجي م�ؤلف من قطع مرتا�صة ت�شبه خلية النحل على ميينها نف�س قطعة املجوهرات من
زاوية خمتلفة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

االثنني  12يوليو  2021م  -العـدد 13289
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دعما للقطاع اخلا�ص وتعزيزا لثقة امل�ستثمرين بالقطاع احلكومي

ت�أ�سي�س «�شراكة» لدعم القطاع اخلا�ص يف حت�صيل املدفوعات امل�ستحقة له لدى القطاع العام
حممد ال�شرفاء  ..اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية الداعم الرئي�سي لنجاح «�شراكة»
•• �أبوظبي -الفجر

�أعلنت دائرة التنمية االقت�صادية�-أبوظبي عن ت�سوية
جميع مطالبات القطاع اخلا�ص املالية املرتتبة عن
ع��دد م��ن اجل�ه��ات احلكومية و�شبه احلكومية حتى
نهاية ال�ع��ام ال��رب��ع الأول م��ن  .2021مت ذل��ك عن
ط��ري��ق من�صة “�شراكة”� ،إح��دى م �ب��ادرات برنامج
ح�ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي ل�ل�م���س��رع��ات ال�ت�ن�م��وي��ة غ��دا ،21
والتي تهدف اىل تعزيز ال�شراكة بني القطاعني العام
واخل��ا���ص مب��ا ي�سهم يف خلق بيئة �أع �م��ال تناف�سية
وتنمية اقت�صادية م�ستدامة للإمارة.
و�أك ��د م�ع��ايل حم�م��د ع�ل��ي ال���ش��رف��اء رئ�ي����س الدائرة
حر�ص حكومة �إم��ارة �أبوظبي على ت�سريع �إجراءات
� �س��داد امل�ستحقات امل��ال�ي��ة لل�شركات اخل��ا��ص��ة ،على
اجلهات احلكومية يف الإمارة والتي تقدمت ال�شركات
بطلبات لتح�صيلها عرب من�صة «�شراكة» .جاء ذلك
تنفيذا لقرار املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي الذي
يق�ضي بت�سريع عمليات ال��دف��ع ،وال��ذي ج��اء �ضمن
حزمة حتفيز اقت�صادية �أُع�ل��ن عنها ال�سنة املا�ضية
حيث مت ت�سديد جميع املدفوعات امل�ستحقة يف الفرتة

م��ا ب�ين م��ار���س  2020وم��ار���س  2021خ�لال 15
يوماً من ا�ستالم الطلبات بد ًال عن  30يوماً.
و�أ��ض��اف �أن من�صة �شراكة لها فريقها اخل��ا���ص من
العاملني املتفانني و�ستقدم دعما على املدى الطويل
لل�شراكات التي تعقد بني القطاعني اخلا�ص والعام.
و�أ� �ض��اف �أن ه��ذا ��س�ي��ؤدي �إىل ال��رف��ع م��ن م�ساهمة
القطاع اخلا�ص يف الناجت املحلي الإجمايل للإمارة
واالرتقاء مب�ستوى تناف�سية ومكانة �أبوظبي وجهة
متميزة ملمار�سة الأعمال واال�ستثمار.
و�أ�� �ش ��اد م�ع��ال�ي��ه ب�ج�ه��ود اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة و�شبه
احلكومية يف دع��م دور من�صة” �شراكة” يف تقوية
ودع ��م ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص .وم ��ن خ�ل�ال دع ��م ت�سوية
طلبات ال���س��داد غ�ير امل�ت�ن��ازع عليها ت�ساهم �شراكة
يف ت�ط��ور ومن��و ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص م��ن خ�لال ت�سهيل
ممار�سة الأعمال يف الإمارة وبالتايل حتفيز القطاع
اخل��ا���ص وتفعيل دوره حم��رك��ا ملنظومة االقت�صاد
املحلي لإمارة �أبوظبي.
وق��ال معايل حممد علي ال�شرفاء �أن الدائرة تعكف
ح��ال�ي�اً م��ن خ�ل�ال جل�ن��ة ال �ت �ع��اون االق�ت���ص��ادي على
درا�سة �أي حتديات قد تواجه القطاع اخلا�ص لتمهيد

العقبات التي قد تقابل حركة اال�ستثمار ،بهدف و�ضع
حلول مبا�شرة لها ،وذل��ك يف �سياق برنامج �أبوظبي
للم�سرعات التنموية غدا  ،21ومبا ي�سهم يف تخفيف
الأع�ب��اء التي فر�ضتها تداعيات جائحة كوفيد 19
منذ مطلع العام .2020
و�ساهمت من�صة “�شراكة” يف دعم �شركات القطاع
اخلا�ص يف ع��دد من القطاعات احليوية من �أهمها
قطاع البنية التحتية والأم��ن وال�سالمة وال�سياحة
والثقافة وال�صحة وتنمية املجتمع والبيئة والتعليم
وال�صناعة التحويلية.
وج��دي��ر بالذكر �أن ت�ق��دمي طلبات ال���س��داد يتم من
خ�ل�ال من�صة ��ش��راك��ة “االلكرتونية” ع�بر املوقع
االل�ك�تروين ل��دائ��رة التنمية االقت�صادية �أبوظبي،
وذل � ��ك ع�ب�ر ال ��راب ��ط https://sharaka.
� ، added.gov.aeأو عن طريق ح�ضور �صاحب
ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �أو من ينوب عنه �شخ�صياً� ،إىل
م��رك��ز الأع �م��ال مبقر دائ ��رة التنمية االقت�صادية-
�أبوظبي.
ول �ت �ق��دمي ال�ط�ل�ب��ات ع�بر من�صة � �ش��راك��ة ي�شرتط
�ضرورة وجود عقد مبا�شر مربم بني ال�شركة واجلهة

25

املعنية دون وجود طرف �آخر �أو عقود بالباطن وعدم
وجود ق�ضايا يف دائرة الق�ضاء ب�ش�أن الطلب املقدم �أو
�إح��دى حماكم الدولة ،حيث تتم مراجعة كل طلب
خ�لال ي��وم عمل ويتم ال��رد على ال�شركات اخلا�صة
ال�ستكمال �أي نواق�ص �إن وج��دت .وتعطى الأولوية
للطلبات وفقا ملجموعة من املعايري مبا فيها مدى
الت�أخر يف ال�سداد ومدى احتمال التعر�ض لل�ضرر.

الإمارات العاملية للأملنيوم حتتفل بت�صدير � 100شحنة بوك�سيت من غينيا

•• �أبوظبي-وام

اح �ت �ف �ل��ت � �ش��رك��ة الإم � � � � ��ارات العاملية
ل�ل�أمل �ن �ي��وم � -أك �ب�ر ��ش��رك��ة ��ص�ن��اع�ي��ة يف
دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز
 ال �ي ��وم ب�ت���ص��دي��ر �� 100ش�ح�ن��ة منالبوك�سيت من جمهورية غينيا منذ بدء
ت�شغيل �شركة غينيا �ألومينا كوربوري�شن
يف �أغ�سط�س  2019وهي �شركة تعدين
البوك�سيت اململوكة لها بالكامل.
والبوك�سيت هو امل��ادة اخل��ام التي يُ�شتق
منها الأمل�ن�ي��وم  ..ويبلغ الأمل�ن�ي��وم الذي
مي�ك��ن �إن�ت��اج��ه م��ن البوك�سيت امل�صدّر
ح�ت��ى الآن م��ن ��ش��رك��ة غ�ي�ن�ي��ا �ألومينا
ك��ورب��وري���ش��ن �أك�ث�ر م��ن ث�لاث��ة ماليني
ط��ن وه��و م��ا يكفي لت�صنيع �أك�ث�ر من
 9000طائرة من طراز .A380
وت �� �س �ت �خ��دم � �ش��رك��ة الإم � � ��ارات العاملية
للأملنيوم �سفن  Capesizeالعمالقة
لنقل خ��ام البوك�سيت حيث ي�صل طول
ال �� �س �ف �ي �ن��ة �إىل  300م�ت�ر �أي �أك�ث�ر
م��ن ط ��ول م�ل�ع�ب�ين ل �ك��رة ال �ق��دم فيما
ي�ب�ل��غ ع��ر��ض�ه��ا  50م �ت�راً ومي�ك�ن�ه��ا �أن

حتمل ح��وايل � 180أل��ف طن من خام
البوك�سيت .وبلغ �إجمايل ما قامت �شركة
الإمارات العاملية للأملنيوم بت�صديره من
البوك�سيت من غينيا حتى الآن �أكرث من
 16.4مليون طن مرتي جاف وهو ما
يكفي مللء ا�ستاد وميبلي يف لندن �أكرث
من ت�سع مرات.
وت� ��� �ص ��در � �ش ��رك ��ة الإم � � � � ��ارات العاملية
ل�ل�أمل�ن�ي��وم البوك�سيت �إىل عمالئها يف
ال�صني والهند ب�شكل �أ�سا�سي كما يتم
ت���ص��دي��ر ب�ع����ض ال�ب��وك���س�ي��ت م��ن غينيا
�ألومينا كوربوري�شن �إىل دولة الإمارات
ال��س�ت�خ��دام��ه ك �م��ادة �أول �ي��ة يف م�صفاة
ال�ط��وي�ل��ة ل�ل�أل��وم�ي�ن��ا ال�ت��اب�ع��ة ل�شركة
الإمارات العاملية للأملنيوم يف �أبوظبي.
ويف ن� �ه ��اي ��ة  2020وه � ��و �أول ع ��ام
م��ن الإن� �ت ��اج يف ��ش��رك��ة غ�ي�ن�ي��ا �ألومينا
كوربوري�شن �أ�صبحت �شركة الإم ��ارات
ال �ع��امل �ي��ة لل��أمل �ن �ي��وم ث� ��اين �أك �ب��ر بائع
للبوك�سيت من طرف ثالث يف العامل.
وق��ال عبد النا�صر ب��ن كلبان الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة الإم� � ��ارات العاملية
للأملنيوم  :بعد م��رور �أق��ل م��ن عامني

على بدء عمليات الإنتاج يف �شركة غينيا
�أل��وم �ي �ن��ا ك��ورب��وري �� �ش��ن ر��س�خ�ن��ا مكانة
الإم��ارات العاملية للأملنيوم ك�شركة لها
دور ب��ارز يف ��س��وق البوك�سيت التجاري
البحري على م�ستوى العامل ..متقدما
ب��ال�ت�ه�ن�ئ��ة �إىل ف��ري��ق غ�ي�ن�ي��ا �ألومينا
كوربوري�شن على ال��و��ص��ول �إىل �إجناز
ت�صدير � 100شحنة من البوك�سيت.
وا��ض��اف  :نتطلع �إىل زي��ادة �إنتاجنا يف
غينيا ب�شكل �أكرب من �أجل حتقيق املزيد
م��ن القيمة ل�شركة الإم � ��ارات العاملية
للأملنيوم واالقت�صاد الغيني.
وتغطي منطقة التعدين التابعة ل�شركة
غينيا �أل��وم�ي�ن��ا ك��ورب��وري���ش��ن يف غينيا
م�ساحة تبلغ  690كيلومرتاً مربعاً.
وت�ستخدم ال�شركة القطارات لنقل خام
البوك�سيت م��ن منجمها �إىل ال�ساحل
وي�ح�م��ل ك��ل ق�ط��ار  11180ط�ن�اً من
خ��ام البوك�سيت �أي م��ا ي�ع��ادل وزن برج
�إيفل وقد قامت القطارات حتى الآن بـ
 1641رحلة م��ن املنجم �إىل ال�ساحل
وهي م�سافة تعادل �أكرث من �سبع دورات
حول العامل.

يذكر �أن خام البوك�سيت يُنقل من ر�صيف
م�ي�ن��اء ك��ام���س��ار ب��وا��س�ط��ة ب��ارج��ة ذاتية
الدفع �إىل نقطة �إعادة ال�شحن املوجودة
يف املياه العميقة املنا�سبة ل�سفن ال�شحن
العمالقة .وا�ستثمرت �شركة الإمارات
ال �ع��امل �ي��ة لل��أمل �ن �ي��وم ن �ح��و  1.4مليار
دوالر لتطوير م���ش��روع غينيا �ألومينا
ك��ورب��وري���ش��ن �أح ��د �أك�ب�ر اال�ستثمارات
التنموية يف غينيا خالل العقود الأربعة

•• �أبوظبي -وام

بد�أ �سوق �أبوظبي للأوراق املالية على مزيد من ال�صعود
يف اليوم الأول من تعامالت الأ�سبوع،و�سط زيادة يف وترية
ال�سيولة املتدفقة �إىل قاعة ال�ت��داول مم��ا عك�س ارتفاع
الثقة يف تعامالت ال�سوق بن�سب �أكرب من ذي قبل خا�صة
من جانب املحافظ اال�ستثمارية الأجنبية واملحلية .
وي�ظ�ه��ر ال��ر� �ص��د ال �ي��وم��ي ل�ل�ت�ع��ام�لات �أن ��ش��ري�ح��ة من
الأ�سهم يف طريقها لتحقيق اخ�تراق��ات �سعرية جديدة
،الأمر الذي يربر زيادة حجم التداوالت املنفذة عليها يف
ال�ساعة الأخ�يرة من عمر اجلل�سة مما رفع من �إجمايل
قيمة تداوالت ال�سوق اىل  1.28مليار درهم تقريبا .
و��س��اه��م الن�شاط الكبري ال��ذي �شهده ال�ي��وم الأول من
ت�ع��ام�لات الأ� �س �ب��وع يف جن��اح ال�ق�ي�م��ة ال���س��وق�ي��ة ال�سهم
ال�شركات امل��درج��ة ب��رف��د خزينة مكا�سبها مب�ق��دار 17
مليار درهم وذلك وفقا للإح�صائيات ال�صادرة عن ال�سوق

املا�ضية .وي�ساهم امل�شروع بحوايل 700
مليون دوالر يف االق�ت���ص��اد الغيني كل
ع ��ام ب���ش�ك��ل م�ب��ا��ش��ر وغ�ي�ر م�ب��ا��ش��ر ما
ي �ع��ادل زي� ��ادة بن�سبة  5.5ب��امل��ائ��ة من
الناجت املحلي الإجمايل لغينيا .ويعمل
�أك�ث��ر م ��ن �� 2700ش�خ����ص يف �شركة
غينيا �ألومينا كوربوري�شن كموظفني
م�ب��ا��ش��ري��ن �أو م �ق��اول�ين ،وت�ب�ل��غ ن�سبة
املوظفني الغينيني منهم  94باملائة.

داخل حمله ال�صغري يف مدينة �إدلب
يف ��ش�م��ال غ��رب ��س��وري��ا ،ي�ع��ر���ض �أبو
عماد �أ�صنافاً جديدة من احللويات واملثلجات �أمام
زبائنه ،من دون �أن يخ�شى من انقطاع الكهرباء مع
بدء �شركة خا�صة ا�ستجرار التيار من تركيا املجاورة.
ويع ّد ا�ستجرار الكهرباء وجهاً �آخر من وجوه النفوذ
ال�ترك��ي املتزايد يف مناطق ال�شمال ال���س��وري ،حيث
حت�ت�ف��ظ �أن �ق��رة ب �ت��واج��د ع���س�ك��ري ون �ق��اط مراقبة
وتدعم ف�صائل �سورية موالية لها.
وتوقفت احلكومة ال�سورية منذ �سيطرة الف�صائل
املقاتلة واملعار�ضة على �إدل��ب �صيف ال�ع��ام 2015
ت��دري �ج �اً ع��ن �إم� ��داد امل�ن��اط��ق اخل��ارج��ة ع��ن نفوذها
ب��ال�ك�ه��رب��اء وخ��دم��ات �أخ � ��رى .وخ�ل�ال � �س �ن��وات من
املعارك الطاحنة ،مل ت�سلم املحطات وال�شبكات من
الق�صف ،عدا عن تعر�ضها للتخريب والنهب.
واعتمد ال�سكان خالل ال�سنوات الأخرية على مولدات
خا�صة �أو على اال�شرتاك يف مولدات ميلكها متمولون
�أو ق��وى حم�ل�ي��ة ،ف�ضال ع��ن ازده� ��ار �أل� ��واح الطاقة
ال�شم�سية.
ترت�سم ابت�سامة عري�ضة على وج��ه �أب��و عماد (31
عاماً) ال��ذي يعمل من دون توقف يف حمل املثلجات
واحل �ل��وي��ات ال ��ذي ورث ��ه �أب � �اً ع��ن ج��د و� �س��ط �ساحة
ال�ساعة� ،إح��دى �أب��رز �ساحات مدينة �إدل ��ب .ويقول
لوكالة فران�س بر�س “�سي�ساعدنا توفري الكهرباء
كثرياً ونعد حالياً �أ�صنافا كنا قد ا�ستغنينا عنها” يف
ال�سنوات الأخرية.
وي�ضيف ال���ش��اب ال��ذي ك��ان يعتمد على اال�شرتاك
مب��ول��دات خا�صة لتوفري الكهرباء ل�ساعات حمددة
يف مقابل كلفة مادية مرتفعة “كنا نح�ضر �صنفاً �أو
اثنني من قوالب احللوى ،لكننا بد�أنا الآن ننوعها
�أك�ثر ومن�ل�أ براداتنا لأننا ق��ادرون على ت�شغيلها”،
م�شرياً �إىل حلوى الإكلري والت�شيز كايك و�سواها.
وب�ي�ن�م��ا ي��دخ��ل زب��ائ��ن اىل حم � ّل��ه ،ي��و��ض��ح “ع�صب
م�صلحتي ه��ي ال �ك �ه��رب��اء ،وم��ن دون �ه��ا ال �أ�ستطيع
العمل».

بلغت قيمة الت�صرفات العقارية امل�سجلة بقطاع الأرا��ض��ي والأم�ل�اك يف
دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة خالل �شهر يونيو املا�ضي  105ماليني درهم
ب�إجمايل  195مبايعة.
وح�سب التقرير ال�صادر عن البلدية كانت اجلزيرة احلمراء �أكرث املناطق
تداوال حيث بلغ عدد املبايعات فيها  64بقيمة  52مليون درهم وكانت
�أعلى قيمة مبايعة  3.5مليون درهم.

�إيرادات قناة ال�سوي�س
ت�سجل م�ستوى قيا�سيا

تركية ،العملة املتداولة يف مناطق النفوذ الرتكي يف
�شمال و�شمال غرب �سوريا .وميكن للمواطنني �شراء
بطاقات م�سبقة الدفع .وكانت حكومة االنقاذ �أقرت
التعامل بها قبل ع��ام على وق��ع تدهور �سعر �صرف
اللرية ال�سورية .وتعود كل العائدات املالية وفق �أبو
زيد لل�شركة “كونها يف مرحلة ت�أ�سي�سية وت�أخذ على
عاتقها �إع��ادة ت�أهيل كافة خطوط املتو�سط واملراكز
التحويلية و�شبكات املنخف�ض».
وينفي �أن يكون لل�سلطات املحلية �أو الف�صائل النافذة
ح�صة من العائدات .ويقول “نحن �شركة مزودة
�أي ّ
وال يوجد �أي تبعية حلكومة االنقاذ” التي يقت�صر
عملها على مالحقة م��ا ق��د “تتعر�ض ل��ه ال�شبكات
وامل��راك��ز التحويلية والكابالت الأر�ضية من �أ�ضرار
وتعديات ..وحما�سبة” املتورطني.
ينفي �أبو زيد �أي ارتباطات �أو تبعية �سيا�سية لل�شركة.
ويقول “ت�أمني م�صدر للطاقة يعني انتعا�شاً اقت�صادياً
خدمياً ملناطق ال�شمال ال�سوري املحرر».
وحتظى تركيا بنفوذ متزايد يف مناطق يف حمافظة

قالت هيئة قناة ال�سوي�س يف بيان الأح��د �إن �إي ��رادات القناة زادت �إىل
 5.84مليار دوالر يف ال�سنة املالية � 2021-2020صعودا من
 5.72مليار يف ال�سنة ال�سابقة.
و�أ�ضافت الهيئة �أن �إي��رادات القناة يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل من العام
اجلاري ارتفعت �إىل نحو ثالثة مليارات دوالر مقارنة بت�سجيل 2.76
مليار دوالر يف ذات الفرتة من العام املا�ضي على الرغم من واقعة جنوح
�سفينة احلاويات العمالقة �إيفر جيفن يف مار�س �آذار.
و��س��دت �إي�ف��ر جيفن امل�ج��رى امل�لاح��ي للقناة ل�ستة �أي��ام يف م��ار���س �آذار
وعطلت حركة التجارة العاملية .ومت ال�سماح لل�سفينة مبغادرة القناة هذا
ال�شهر بعد �أن تو�صلت الهيئة �إىل ت�سوية مع اجلهات املالكة لها وجهات
الت�أمني عليها .وقالت م�صادر ق�ضائية �إن دعوة رفعتها الهيئة للح�صول
على تعوي�ض �أمام حمكمة م�صرية �أ�سقطت �أم�س الأحد بعد الت�سوية.
وقالت الهيئة العامة لقناة ال�سوي�س �إن عدد ال�سفن التي عربت املجرى
املالحي يف الن�صف الأول من  2021زاد �إىل  9763مقارنة بعبور
� 9546سفينة يف ذات الفرتة من العام املا�ضي .ومتر نحو  15باملئة
من حركة ال�شحن العاملية عرب قناة ال�سوي�س وهي �أق�صر طريق مالحي
بني �أوروبا و�آ�سيا.
والقناة م�صدر مهم للعملة الأجنبية مل�صر .وعقب جنوح �إيفر جيفن،
�سرعت الهيئة من وت�يرة خطة لتو�سيع وتعميق الق�سم اجلنوبي من
القناة ال��ذي وق�ع��ت فيه احل��ادث��ة ومل��د خ��ط �إ��ض��ايف �أن���ش��يء يف 2015
�شماال.

 .وكان امل�ؤ�شر العام ل�سوق ابوظبي ل�ل�أوراق املالية �أغلق
عند م�ستوى  6993نقطة ب��زي��ادة ن�سبتها 0.43%
مقارنة مع جل�سة يوم اخلمي�س املا�ضي  .وبرز �سهم الفا
�أبوظبي خالل اجلل�سة �إىل م�ستويات �سعرية جديدة هي
الأوىل من االدراج بالغا  22.5درهم ما قد ي�ؤ�شر لل�صعود
�إىل م�ستويات �أعلى خالل الأيام القادمة ،وقد بلغت قيمة
ال�صفقات املربمة عليه 139مليون درهم .و�أغلق �سهم
العاملية القاب�ضة عند  126.3درهم ،بتداوالت قيمتها
 345مليون درهم  .وجنحت �أ�سهم � 4شركات ببلوغ احلد
الأعلى امل�سموح به يوميا وجاء يف مقدمتها �سهم �أ�سمنت
ر�أ���س اخليمة املغلق عند  3.11درهم وبلدكو  33فل�سا
بالإ�ضافة اىل �سهم القدرة القاب�ضة  1.29درهم وميثاق
 1.06درهم و�أبوظبي لبناء ال�سفن  4.25درهم .
ي�شار اىل �أن جل�سة �أم�س �شهدت ت��داول  210ماليني
�سهم ن�ف��ذت م��ن خ�لال � 4732صفقة بح�سب الأرقام
ال�صادرة عن ال�سوق .

الكهرباء تعود �إىل مناطق يف �شمال غرب �سوريا
ويعود ذلك لبدء �شركة “غرين �إنريجي” اخلا�صة
منذ مطلع �أيار/مايو با�ستجرار الكهرباء من تركيا
لتغذية امل��دن والبلدات الكربى ،بعد ح�صولها وفق
ال�ق�ي�م�ين ع�ل�ي�ه��ا ،ع�ل��ى م��واف�ق��ة ال���س�ل�ط��ات الرتكية
وحكومة الإنقاذ ،ال�سلطة املحلية العاملة يف مناطق
�سيطرة هيئة حترير ال�شام وف�صائل �أخرى يف �إدلب
وحم�ي�ط�ه��ا .ع�ل��ى غ ��رار �أب ��و ع �م��اد ،ب��ات��ت امل�ؤ�س�سات
التجارية واملرافق اخلدمية يف مدينة �إدلب ومناطق
يف ريفها ق��رب احل��دود الرتكية حتظى منذ مطلع
ال�شهر احل��ايل بتغطية ت�ت�ج��اوز � 15ساعة يومياً،
بينما تنعم املنازل بالتيار لع�شر �ساعات على الأقل.
يف �شوارع عدة يف مدينة �إدل��ب ،تنت�شر ور���ش وعمال
�صيانة يرتدون �سرتات �صفراء حتمل ا�سم ال�شركة.
يعاين بع�ضهم خطوط الكهرباء ومي��دون خطوطاً
�آخ � ��رى ب�ي�ن�م��ا ي�ن�ه�م��ك �آخ� � ��رون يف ت ��زوي ��د املنازل
وامل�ؤ�س�سات واملرافق اخلدمية بالعدادات.
وي��و��ض��ح امل��دي��ر التنفيذي لل�شركة �أ��س��ام��ة �أب��و زيد
لوكالة فران�س بر�س �أن العمل ب��د�أ يف مرحلة �أوىل
ب��إن���ش��اء حم�ط��ة حت��وي��ل يف اجل��ان��ب ال�ترك��ي ،تو ّلت
احل �ك��وم��ة ال�ترك �ي��ة جت�ه�ي��زه��ا .ويف م��رح�ل��ة ثانية،
ان���ش�ئ��ت حم�ط��ة ا��س�ت�ق�ب��ال يف م��دي�ن��ة ح� ��ارم ،تك ّفلت
ال�شركة بتجهيزها.
وت�ستخدم ال�شركة حالياً “ال�شبكات العامة وتلك
اخلا�صة باملولدات ريثما يتم جتهيز مراكز و�شبكات
املنخف�ض اخلا�صة” بها .وتعمل على تزويد “املرافق
اخلدمية كمحطات مياه واملن�ش�آت ال�صحية وامل�شايف
ك��ذل��ك الأم ��ر ّ
مت تغذية ع��دد م��ن الأف� ��ران واملراكز
اخلا�صة مب�ؤ�س�سات احلبوب كال�صوامع واملطاحن».
وتقت�صر التغذية ح��ال�ي�اً على امل��دن “ذات الكثافة
ال�سكانية الأعلى” ،ك��إدل��ب وح��ارم و�سرمدا والدانا
و�سواها وف��ق �أب��و زي��د ،على �أن يتم ت�أمني الكهرباء
لبقية املناطق بعد جتهيز ال�شبكات وخطوط الإمداد
الالزمة.
وت���س�ع��ر ال���ش��رك��ة الأم �ب�ي�ر ال��واح��د بخم�سني لرية

•• ر�أ�س اخليمة-وام

•• الإ�سماعيلية-رويرتز

 17مليار درهم مكا�سب �أ�سهم �أبوظبي يف �أول تعامالت الأ�سبوع

•• �إدلب �-أ ف ب

 105ماليني درهم ت�صرفات
عقارات ر�أ�س اخليمة يف يونيو

ح �ل��ب (�� �ش� �م ��ال)� ،سيطرت
ع �ل �ي �ه��ا ت� ��دري � �ج � �اً مبوجب
هجمات ع�سكرية عدة �شنتها
منذ العام  ،2016على غرار
مدن جرابل�س و�أعزاز وعفرين .و�إىل جانب رعايتها
ملجال�س حملية �أن�شاتها لإدارة تلك املناطق وتواجد
ع�سكري ل�ق��وات�ه��ا� ،ضاعفت ت��رك�ي��ا ا�ستثماراتها يف
قطاعات عدة .وتتواجد فيها مكاتب بريد وات�صاالت
وحتويل �أموال تركية ومدار�س تع ّلم باللغة الرتكية.
�أم � ��ا يف �إدل � ��ب وحم �ي �ط �ه��ا ،ح �ي��ث ت�خ���ض��ع املنطقة
اخلارجة عن �سيطرة دم�شق التفاق تهدئة مع رو�سيا،
�أب��رز داعمي دم�شق ،فيبدو النفوذ الرتكي �أق��ل رغم
حماذاتها للحدود .رغم ذلك ،تقدّم منظمات تركية
غ�ير حكومية ال��دع��م وت�ن� ّف��ذ ال�ع��دي��د م��ن امل�شاريع،
من بينها بناء وح��دات �سكنية حت� ّل مكان املخيمات
الع�شوائية.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة الأن��ا� �ض��ول ع��ن م��دي��ر هيئة الإغاثة
الرتكية بولنت ي�ل��درمي يف �أي��ار/م��اي��و �أنّ منظمته
��ش� ّي��دت ن�ح��و � 15أل ��ف وح ��دة مب�ساحة  24مرتا
مربعا ،بينما تخطط ك��ل املنظمات العاملة يف هذا
الإطار لت�شييد � 50ألف وحدة جديدة.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 12/ 7/ 2021 Issue No : 13289
)Notice of Publication (2021/6034
Warner : RANISH RAHUMAN MOHAMED MEERA
Subject : Legal Notice No. 2021/1/116702
Notice to the Warnee : Mr. ALESSANDRO MANIERO
According to a previous transaction between the Warner and the Warnee, the latter
issued to the former Cheque No. 200-235-236-237 with a total amount of AED
64,874, all drawn on Emirates NBD Bank - Gold Souk Branch. On the Cheques
due date, the warner deposited the Cheques mentioned above to the drawee
bank, but they were all returned without paying the Cheque to the drawer. The
Warner demanded, in all amicable ways, that the Warnee, shall pay the amount
in question, but the latter refused to pay, with no legal ground or legitimate
justification clarified. Therefore, the Warner, through his attorney-at-law, notifies
the Warnee to pay thereto an amount of AED 64,874/- (Only Sixty-Four Thousand
Eight Hundred and Seventy-Four Emirati Dirhams) within 5 days from the date of
receiving this notice, otherwise the Warner shall take all legal measures, including
resorting to the judiciary to claim all the rights of the Warner and its requirements
and to charge the Warnee with obliging the charges, expenses, and attorney's fees.
With all Warner's rights reserved of any kind whatsoever.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 12/ 7/ 2021 Issue No : 13289
Court Notice
Case Publication Notification
To defendant for attending in front of case management office
In civil Summary Case no1510/2021
To Amandrson alaberdiva
Requested by the plaintiff: Basel Sheriff Ahmed Fathi The plaintiff has
filed a civil summary case against you, the subject of the case
First: to register the case and determine a hearing.
Second: to obligate the defendant to pay an amount of 190,000 (one
hundred and nighty thousand) and to pay 9% as a legal interest along
with a100,000 as compensation amount, to be the total amount 290,000
With the provision of expedited enforcement without guarantee. Third:
to obligate the defendant to pay the fees, expenses and professional fees.
The hearing will be 14/7/2021 9:00 am in front of case management office
(sixth instance department) therefore you are assigned to attend or your
attorney to submit a memorandum or documents to the court three days
before the hearing date
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املال والأعمال

Monday

�سعي ًا نحو التعرف على الفر�ص واملزايا اال�ستثمارية التي يقدمها

غرفة عجمان ت�ستقبل ً
وفدا من املنطقة االقت�صادية لقناة ال�سوي�س
•• عجمان – الفجر:

26

وا�شنطن قلقة من متحورات
كورونا لالنتعا�ش االقت�صادي

•• البندقية�-أ ف ب

ق��ال��ت وزي ��رة اخل��زان��ة الأم�يرك�ي��ة جانيت يلني الأح ��د يف البندقية �إن
وا�شنطن “قلقة جدا” من تهديد متحورات فريو�س كورونا النتعا�ش
االقت�صاد العاملي.
و�أو�ضحت يلني خالل م�ؤمتر �صحايف “نحن قلقون جدا ب�ش�أن املتحورة
دلتا ومتحورات �أخرى قد تظهر وتهدد االنتعا�ش.
نحن يف ظل اقت�صاد عاملي مرتابط فما يح�صل يف �أي جزء من العامل
ي�ؤثر على الدول الأخرى».
و�أ�ضافت “ت�شكل املتحورات تهديدا للعامل ب�أ�سره” داعية “�إىل العمل
معا لت�سريع عملية التلقيح وحتديد ه��دف تطعيم  % 70من �سكان
العامل العام املقبل».
وعلى �صعيد اللقحات ر�أت يلني “علينا بذل املزيد و�أن نكون �أكرث فاعلية».
وال�سبت ،حذر وزراء امل��ال يف جمموعة الع�شرين يف ختام اجتماعهم يف
البندقية من “الأخطار” التي يطرحها “تف�شي متحورات جديدة من
كوفيد -19ووتريات متفاوتة لعمليات التلقيح” على انتعا�ش االقت�صاد
العاملي.
و�إذا كان الو�ضع االقت�صادي العاملي “قد حت�سن ،خ�صو�صا بف�ضل تزايد
عمليات التلقيح” يف الأ�شهر الأخرية ،ف�إن جمموعة الع�شرين ذكرت يف
بيانها اخلتامي ب�أن االزمة مل تنته بعد.
وت�ستمر متحورة دلتا ال�شديدة العدوى بالت�أثري على انتعا�ش الن�شاط
االقت�صادي يف العامل ب�أثره.
وهي ت�سببت بب�ؤر وبائية يف �آ�سيا و�إفريقيا وبارتفاع يف الإ�صابات يف �أوروبا
والواليات املتحدة.

ا� �س �ت �ق �ب �ل��ت غ ��رف ��ة جت� � ��ارة و�صناعة
عجمان وفد من املنطقة االقت�صادية
لقناة ال�سوي�س وذلك بهدف ا�ستعرا�ض
الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف املنطقة
االق�ت���ص��ادي��ة لقناة ال�سوي�س ،وبحث
ال �ت �ع��اون امل���ش�ترك وع��ر���ض ن�ب��ذة عن
اقت�صاد الإمارة و�أهم قطاعاته.
وح �� �ض��ر ال ��زي ��ارة ال �ت��ي مت��ت يف مقر
غرفة عجمان ،كل من �سعادة املهند�س
ع �ب��د اهلل امل��وي �ج �ع��ي ،رئ �ي ����س جمل�س
�إدارة الغرفة ،و�سعادة املهند�س يحيي
زك��ي ،رئي�س الهيئة العامة للمنطقة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ل �ق �ن��اة ال �� �س��وي ����س� .إىل
جانب حممد ابراهيم ح�سن ،م�ساعد
رئي�س الهيئة ،وحممد على اجلناحي،
املدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة
والعالقات الدولية يف غرفة عجمان.
وال ��دك� �ت ��ورة م �ي �ث��اء ال �ه��ام �ل��ي ،رئي�س
��ش��رك��ة ل�ي��وا �إن�ترن��ا��ش�ي��ون��ال للبرتول
واال�ستثمار ،وعدد من امل�س�ؤولني.
ومت خ � �ل� ��ال ال � � � ��زي � � � ��ارة االط � �ل� ��اع
ع �ل��ى امل� �ق ��وم ��ات وامل � ��زاي � ��ا التجارية
واال�ستثمارية للمنطقة االقت�صادية
ب�ق�ن��اة ال���س��وي����س ،وب�ح��ث �سبل تعزيز
ال �ت �ع��اون االق�ت���ص��ادي ب�ين اجلانبني،
ور� �ص��د ال�ف��ر���ص امل�ت��اح��ة ال �ت��ي ت�شكل
م�صلحة م�شرتكة وتدعم تو�سيع �آفاق
العالقات التجارية.
و�أك� � � ��د �� �س� �ع ��ادة امل� �ه� �ن ��د� ��س ع� �ب ��د اهلل
املويجعي ،رئي�س جمل�س �إدارة غرفة
ع �ج �م��ان ع �م��ق ال �ع�ل�اق ��ات ب�ي�ن دول ��ة
الإمارات وجمهورية م�صر العربية يف
جميع املجاالت ،وخا�صة يف القطاعات
االق �ت �� �ص��ادي��ة واال� �س �ت �ث �م��اري��ة ،التي
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•• ال�شارقة-وام

•• دبي-وام

ح �ق��ق م�ع��ر��ض��ا ال���ص�ح��ة ال �ع��رب��ي �آراب
هيلث  2021وميدالب ال�شرق الأو�سط
 2021املتخ�ص�صان يف جمال الرعاية
ال�صحية واملختربات يف منطقة ال�شرق
الأو� � �س ��ط و� �ش �م��ال �إف��ري �ق �ي��ا� ،صفقات
جت��اري��ة ج��دي��دة بلغت قيمتها 767.7
م �ل �ي��ون دره � ��م خ �ل�ال ال�ن���س�خ��ة احلية
للمعر�ضني اللذين عقدا يف دبي يونيو
املا�ضي.
وا�ستقطب املعر�ضان  -ال�ل��ذان ا�ستمرا
�أربعة �أيام يف مركز دبي التجاري العاملي
يف ال� �ف�ت�رة م ��ن � 21إىل  24يونيو
امل��ا� �ض��ي  22800 -زائ� ��ر م ��ن 172

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

رئي�س جمل�س �إدارة “�أراد”  :ي�شري
الإع�لان احلايل مرة �أخ��رى �إىل النمو
اال� �س �ت �ث �ن��ائ��ي ال� ��ذي ت��وا� �ص �ل��ه �أرا َد يف
القطاع العقاري باملنطقة والذي يعزز
م��ن م�ك��ان��ة ال���ش��رك��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا �أ�سرع
مط ّور عقاري منواً على م�ستوى دولة
الإم� ��ارات وه��و م��ا و�صلنا �إل�ي��ه نتيجة
ق��وة وا��س�ت�ق��رار ه��ذا ال�ق�ط��اع يف �إم ��ارة
ال�شارقة.
ووج��ه رئي�س جمل�س �إدارة �أرا َد ال�شكر
وال�ت�ق��دي��ر �إىل �شركائهم يف بنك دبي
الإ� �س�لام��ي متطلعا مل��وا��ص�ل��ة التعاون
م�ع�ه��م م��ن �أج� ��ل حت�ق�ي��ق ه��دف �ن��ا عرب
ت�ط��وي��ر ه ��ذا امل�ج�ت�م��ع امل�ت�ك��ام��ل الذي
�سي�ساهم يف تغيري امل�شهد العقاري يف
الإمارة .
من جانبه قال الدكتور عدنان �شلوان
الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك دبي
الإ�سالمي � :سعداء ب�إ�ستمرار �إ�ضافة
مزيد من القيمة �إىل حمفظة �إمتيازات

بنك دب��ي الإ��س�لام��ي � �س��وا ًء م��ن خالل
حت��دي��ث ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي من��ار���س فيها
�أعمالنا �أو عرب تو�سيع نطاق �شراكاتنا
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ول�ع��ل ت��وث�ي��ق تعاوننا
مع �أرا َد �أبرز مط ّور عقاري يف ال�شارقة

مي�ث��ل خ�ير دل�ي��ل ع�ل��ى ذل ��ك .و�أ�ضاف
� �ش �ل��وان  :ي�ن���ص��ب ال�ترك �ي��ز الأ�سا�سي
لبنك دب��ي الإ� �س�لام��ي ع�ل��ى امل�ساهمة
بدوره يف تط ّور دولة الإم��ارات العربية
امل�ت�ح��دة حيث ت��أت��ي ال���ش��راك��ة م��ع �أرا َد

مبثابة �إجن��از جديد يدعم م�شاركتنا
يف ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ن�م��وي��ة ال �ت��ي ت�شهدها
الإمارات.
ومتتد اجلادة على م�ساحة تزيد عن 24
مليون قدم مربع وت�ضم بني جنباتها
جمموعة من الأحياء ال�سكنية الكبرية
والعديد من مرافق ال�ضيافة واملرافق
التجارية والرتفيهية والتعليمية وفق
�أعلى املعايري العاملية .
وحققت مبيعات �أرا َد ارت�ف��اع��ا بن�سبة
 35ب ��امل ��ائ ��ة يف ع� ��ام  2020بواقع
�إج� �م ��ايل م �ب �ي �ع��ات و� �ص��ل �إىل 1.75
مليار درهم مدعومة بالطلب املتنامي
على اجلادة وبيع م�شروع ال�شركة الأول
م�ساكن َن�س َمة خ�لال ف�ترة قيا�سية ..
وبعد �إطالق م�شروع “مَ�سار” م�شروع
ال�شركة الثالث يف ال�شارقة مطلع هذا
العام بلغت القيمة الإجمالية ملحفظة
م �� �ش��اري��ع �أرا َد �أك�ث��ر م ��ن  33مليار
درهم.

 767.7مليون درهم قيمة �صفقات معر�ضي �آراب هيلث وميدالب

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النربا�س للخ�ضار
والفواكه رخ�صة رقم CN 1067965:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سليمان حممد ح�سن �شجاعى العبيدىل %100
تعديل وكيل خدمات
حذف حممد حميد عبداهلل �سامل ال�شام�سى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف في�صل ناريكودان حممد
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

واخلدمات اللوج�ستية ،وبوابة لربط
التجارة العاملية مع �أفريقيا .وخالل
اللقاء ،قدم حممد اجلناحي نبذة عن
اقت�صاد �إمارة عجمان ،و�أهم قطاعاته

واملقومات االقت�صادية للإمارة ،ف�ض ً
ال
عن جهود اجلهات احلكومية يف تعزيز
�سهولة ممار�سة االعمال.
هذا وو�صل حجم التجارة بني عجمان

وم�صر خالل العام � 2019إىل حوايل
 300مليون دره��م كما ت�ضم �إمارة
عجمان � 239شركة م�صرية خالل
العام .2020

�أراد حت�صل على متويل �إ�ضايف بقيمة  250مليون درهم من بنك دبي الإ�سالمي

�أعلنت �شركة “�أرا َد “ للتطوير العقاري
ع��ن ح���ص��ول�ه��ا ع �ل��ى ت���س�ه�ي��ل م�صريف
بقيمة  250م�ل�ي��ون دره ��م م��ن بنك
دب ��ي الإ� �س�ل�ام��ي ال��س�ت�ئ �ن��اف عمليات
الإن �� �ش��اء يف م���ش��روع اجل� ��ادة العمالق
بقلب ال�شارقة اجلديد �إذ ت�ضاف هذه
الت�سهيالت االئتمانية اجل��دي��دة �إىل
متويل �سابق بقيمة  300مليون درهم
ح�صل عليه املطور العقاري من البنك
ذاته مطلع هذا العام .وي�سهم التمويل
اجل ��دي ��د يف ت �� �س��ري��ع وت�ي��رة الأع� �م ��ال
الإن�شائية يف م�شروع اجل��ادة املتكامل
يف الإم��ارة حيث متت تر�سية باقة من
العقود الرئي�سية هذا العام مبا يف ذلك
بناء جم ّمع امل�ساكن الطالبية “ نِ�ست
والبوليفارد “ والذي ي�ضم ثالثة �أبنية
�سكنية كبرية مكونة من ت�سعة طوابق.
وقال ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

ت �ه��دف �إىل ت��وف�ي�ر ف��ر���ص متجددة
ل�ت�ن�م�ي��ة وت �ط��وي��ر الأع � �م� ��ال ،تواكب
املتغريات العاملية التي �أفرزتها جائحة
كوفيد 19و�ألقت بظاللها على كافة
املجاالت.
و�أو�ضح �سعادته حر�ص غرفة عجمان
ع �ل ��ى ت ��وط �ي ��د ع�ل�اق ��ات �ه ��ا م� ��ع كافة
اجل�ه��ات االقت�صادية ور��ص��د الفر�ص
اال�ستثمارية اجل��دي��دة ال�ت��ي تقدمها
ج �ه��ات م �ث��ل “املنطقة االقت�صادية
ل�ق�ن��اة ال�سوي�س” ،ال �ت��ي ت�ع�م��ل على
م���ش��روع رائ ��د ع�ل��ى م���س�ت��وى املنطقة
مب �ج��االت ال�ن�ق��ل امل�لاح��ي واخلدمات
اللوج�ستية ،والذي يقدم فر�ص مهمة
يف ال�ق�ط��اع��ات ال���ص�ن��اع�ي��ة والبحرية
�أمام جمتمع الأعمال وامل�ستثمرين يف
كل مكان .منوهاً �إىل �أن غرفة عجمان
��س�ت�ع�م��ل ع�ل��ى ا� �س �ت �م��راري��ة التوا�صل
امل�ستقبلي م��ع “املنطقة االقت�صادية
ل �ق �ن��اة ال�سوي�س” ب �ح �� �ض��ور رج ��ال
الأع�م��ال وامل�ستثمرين ،وعقد لقاءات
�أخرى �ضمن هذا الإطار.
بدوره ا�ستعر�ض �سعادة املهند�س يحيي
زك��ي ،رئي�س الهيئة العامة للمنطقة
االقت�صادية لقناة ال�سوي�س ،مقومات
ال �ه �ي �ئ��ة وم � ��ا ت �ط ��رح ��ه م� ��ن ف ��ر� ��ص،
م �� �ش�يراً �إىل �أن �ه��ا ت���س�ع��ى �إىل �إن�شاء
جتمعات اقت�صادية تناف�سية اعتماداً
ع �ل��ى الإم � �ك ��ان ��ات ال �� �ض �خ �م��ة ملجرى
قناة ال�سوي�س ،لت�صبح م��رك��زاً جلذب
اال�ستثمارات املحلية والأجنبية ،مبا
ي�سهم يف خلق فر�ص عمل �أكرث وزيادة
الناجت القومي مل�صر ،الأمر الذي يعزز
حتقيق �أه ��داف املنطقة االقت�صادية
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ،وامل �ت �م �ث �ل��ة يف �أن
ت�صبح م��رك��زاً ع��امل�ي�اً للنقل املالحي

دول� ��ة و� � 1700ش��رك��ة ع��ار� �ض��ة ،فيما
م�ث��ل ال �ع��ار� �ض��ون  61دول ��ة م��ن بينهم
 30جناحا وط�ن�ي��ا .وق��ال ووت��ر موملان
نائب الرئي�س التنفيذي ل�شركة �إنفورما
ماركيت �إن معر�ضي �آراب هيلث وميدالب
ال�شرق الأو�سط حققا جناحا باهرا هذا
ال�ع��ام و�أثبتا �أهمية الطلب ال�ست�ضافة
�أح � ��داث ح �ي��ة وح �� �ض��وري��ة م ��رة �أخ ��رى
و�إن �� �ش��اء من�صة مثالية لت�سهيل �إب ��رام
ال�صفقات ال�ت�ج��اري��ة م��ن خ�لال توفري
فر�صة لإجراء االت�صاالت والعالقات يف
�سبيل دعم عجلة تعايف الرعاية ال�صحية
العاملية» .وت�ضمنت ال�صفقات التي مت
�إب��رام�ه��ا خ�لال احل��دث تعاونا م�شرتكا
بني امل�ست�شفى الأمريكي دبي و”ات�صاالت

ديجيتال” لتعزيز جتربة املري�ض من
خالل ا�ستخدام تقنيات رقمية متعددة،
كما وقعت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
وم�ؤ�س�سة الإم��ارات للخدمات ال�صحية
وه�ي�ئ��ة ال���ص�ح��ة ب��دب��ي ودائ� ��رة ال�صحة
ب�أبوظبي اتفاقية �شراء باجلملة للأدوية
وامل�ستلزمات الطبية.
ووقع م�ست�شفى “اجلليلة” التخ�ص�صي
ل�ل��أط� �ف ��ال خ�ل��ال م �ع��ر���ض “ال�صحة
العربي  ”2021اتفاقية تعاون رفيعة
امل�ستوى مع �شركة “�إلومينا نيذرالندز”
ال �ع��امل �ي��ة امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف جم� ��ال علم
ت�سل�سل اجلينوم لتوفري اخلربة الفنية
والكوا�شف و�أدوات التحليل والتدريب،
يف ح�ين وق�ع��ت جامعة اخلليج الطبية
مذكرة تفاهم مع �شركة “جيوتار ميد
ال���ش��رك��ة ال��رائ��دة يف رو��س�ي��ا ال�ت��ي تقدم
ح �ل� اً
�ول م�ع�ق��دة ج��اه��زة للتعليم الطبي
لإن�ت��اج وتطوير م�ع��دات حم��اك��اة مثرية
للتعليم يف مهن الرعاية ال�صحية.
ومت عقد �سل�سلة م��ن ال�صفقات خالل
م�ع��ر���ض وم ��ؤمت��ر “ميدالب” ال�شرق
الأو� � �س� ��ط مب ��ا يف ذل� ��ك �إع� �ل��ان �شركة
ج��ي  42للرعاية ال�صحية ع��ن توقيع
م��ذك��رة ت�ف��اه��م م��ع ��ش��رك��ة “�سيجني”
�شركة التكنولوجيا العاملية املتخ�ص�صة
يف الت�شخي�ص اجلزيئي بهدف �إطالق
خم �ت�برات ت�شخي�ص واخ �ت �ب��ار متنقلة
جمهزة بالكامل يف جميع �أنحاء منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .
ك� �م ��ا ت �� �ض �م �ن��ت ال �� �ص �ف �ق ��ات الأخ � � ��رى
املربمة خالل احل��دث عن �إع�لان �شبكة

انكما�ش عجز امليزان التجاري مل�صر  % 13.3يف �أبريل

•• القاهرة-رويرتز

قال اجلهاز املركزي امل�صري للتعبئة العامة والإح�صاء الأحد �إن عجز امليزان التجاري تراجع  13.3باملئة
على �أ�سا�س �سنوي �إىل  3.1مليار دوالر يف �أبريل ني�سان.
كان العجز التجاري �سجل  3.5مليار دوالر يف �أبريل ني�سان .2020
و�أو�ضح جهاز الإح�صاء يف بيان �أن ال�صادرات ارتفعت  47.4باملئة عنها قبل عام �إىل  2.84مليار دوالر،
مدعومة بنمو �صادرات الأدوية وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية  77.2باملئة ،والفواكه الطازجة  60.2باملئة.
وارتفعت قيمة الواردات  8.1باملئة �إىل  5.92مليار دوالر ،مع �صعود واردات �سيارات الركوب  58.9باملئة
وخامات احلديد  58.6باملئة.

خم�ت�برات “يونيالب�س” ال�سوي�سرية
ل �ل �م �خ �ت�ب�رات ال�ت���ش�خ�ي���ص�ي��ة يف دول ��ة
الإم��ارات عن تعاونها مع �شركة “رو�ش
دياجنو�ستيك�س” يف ال�شرق الأو�سط.
م ��ن ج �ه��ة �أخ� � ��رى �� �ش ��ارك يف الن�سخة
االفرتا�ضية للمعر�ض  19699زائرا
من 31دولة دول حول العامل مبا فيها
ت�شيلي والكونغو وموري�شيو�س وزامبيا
وب��ول �ي �ف �ي��ا وك��و� �س �ت��اري �ك��ا وجمهورية
ال��دوم�ي�ن�ي�ك��ان مت متثيلهم افرتا�ضيا
عرب الإنرتنت فقط ،فيما ك�شفت درا�سة
ا�ستق�صائية للم�شاركني عرب الإنرتنت
�أن  47باملائة م��ن احلا�ضرين للحدث
االفرتا�ضي عرب الإنرتنت مل يح�ضروا
�أ ًيا من املعر�ضني يف املا�ضي.
وق��د �أق�ي�م��ت فعاليات معر�ض ال�صحة
العربي  2021حتت �شعار “بالأعمال
نتحد ودفع ال�صناعة �إىل الأمام” بدعم
من وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع و�سلطة
مدينة دبي الطبية وهيئة ال�صحة بدبي
وحكومة دبي.
ويف ه��ذا ال���ص��دد ق��ال م��ومل��ان “ :ت�ؤكد
هذه النتائج على �أهمية انعقاد احلدث
االف�ترا� �ض��ي م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير فر�صة
جل �م �ه��ور �أك �ب�ر ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ح�ي�ن �أن
الأح � ��داث احل�ي��ة ال ت ��زال من�صة قوية
وم � ��ؤث � ��رة وال� �ت ��ي ن �ت��ج ع �ن �ه��ا �صفقات
مب�لاي�ين ال ��دراه ��م م��ن الأع� �م ��ال فقد
�سهّل �إق��ام��ة احل��دث االف�ترا��ض��ي حتى
الآن �أك�ثر من  46300توا�صل فريد
من جميع �أنحاء العامل».
و�أكد �أن الدرو�س امل�ستفادة من ا�ست�ضافة

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و /حم �م��د �سليم
حم �م��د اف �� �ض��ل  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )5756663يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف � �ق ��د امل � ��دع � ��و  /دي � �ن ��دو
كالينق�سان ب�سينه  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()A7325482P
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0544219269

ح ��دث ح �� �ض��وري ب��ال �ت��زام��ن م��ع انعقاد
الن�سخة االفرتا�ضية ال تقدر بثمن حيث
فاقت النتائج التوقعات كما ه��و احلال
مع �شعار املعر�ض ه��ذا العام حيث حان
ال��وق��ت الآن ل��دف��ع ه��ذه ال���ص�ن��اع��ة �إىل
الأم��ام واال�ستعداد لتكرار ه��ذا النجاح
العام املقبل . 2022
وكجزء من التزام “�إنفورما ماركيت�س”
– اجل �ه��ة امل�ن�ظ�م��ة ل �ـ “ �آراب ه�ي�ل��ث “
و””ميدالب”  -بتوفري �أعلى م�ستويات
ال�ن�ظ��اف��ة والأم � ��ان يف ج�م�ي��ع الأح� ��داث
التي تنظمها من خ�لال �ضمان �سالمة
احل�ضور واملوظفني مت عقد احلدث من
خالل الربوتوكوالت املقدمة من خالل
اعتماد معيار “�إنفورما-اجلميع �آمن”
لل�صحة وال�سالمة اخلا�صة بال�شركة .
وي�ت���ض�م��ن م �ع �ي��ار «�إنفورما-اجلميع
�آم��ن»  35نقطة �إر�شادية تغطي جميع
جوانب التنظيف والنظافة ال�شخ�صية
مع الرتكيز على التنظيف املكثف قبل
و�أثناء وبعد احلدث بالإ�ضافة �إىل توفري
مرافق �إ�ضافية يف جميع �أنحاء املعر�ض
ل�غ���س��ل ال �ي��دي��ن وت�ع�ق�ي�م�ه��ا با�ستمرار
بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام معدات الوقاية
ال�شخ�صية و�إجراء الفحو�صات والتعقب
والتتبع وذل��ك بالتن�سيق مع ال�سلطات
املحلية.
و� �س �ت �ق��ام ن �� �س �خ��ة  2022احل� �ي ��ة من
امل� �ع ��ر� ��ض ك� �ح ��دث م �� �ش�ت�رك يف جمال
الرعاية ال�صحية واملختربات يف الفرتة
من � 24إىل  27يناير  2022يف مركز
دبي التجاري العاملي.

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /ن ��ور تي�سري
اح � �م ��د اح � �م ��د ا�سماعيل
ع �ج��اج  ،م �� �ص��ر اجلن�سية
 ج � � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )A25335649من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0508176800
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تعاون بني غرفة ال�شارقة وم�صرف الإمارات للتنمية
•• ال�شارقة-وام

وق��ع م�صرف الإم��ارات للتنمية وغرفة
جت��ارة و�صناعة ال�شارقة مذكرة تفاهم
ب �ه��دف ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وت��وف�ي�ر �إط ��ار
ر�سمي للعمل امل�شرتك يف ريادة الأعمال
املحلية والتنمية االقت�صادية والتعاون
امل �ج �ت �م �ع��ي وت � �ق ��دمي ال� �غ ��رف ��ة الدعم
لعمالء حمتملني من امل�صنعني لتقييم
�إمكانية متويلهم من امل�صرف كونه �أحد
امل�ح��رك��ات الرئي�سية ال��داع�م��ة لتمويل
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة لل�صناعة يف
دولة الإمارات.
وت�ضمنت بنود م��ذك��رة التفاهم العمل
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ب ��رام ��ج ري� � ��ادة الأع� �م ��ال
امل���ش�ترك��ة وال�ك���ش��ف ع��ن ب��رام��ج توعية
وم �� �ش��ارك��ة امل �ع��رف��ة ال �� �ص �ن��اع �ي��ة حيث
�سيقدم امل�صرف الدعم املالئم لل�شركات

ال �� �ص �غ�ي�رة وامل �ت��و� �س �ط��ة امل �ق ��دم ��ة من
غ��رف��ة ال���ش��ارق��ة �ضمن ح��زم��ة خيارات
الدعم املالية وغري املالية التي يوفرها
امل�صرف.
ورحب �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س
رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة غ ��رف ��ة جت ��ارة
و� �ص �ن��اع��ة ال �� �ش��ارق��ة ب �ت��وق �ي��ع مذكرة
التفاهم  ..م�ؤكدا �أنها تهدف �إىل توحيد
اجلهود لتعزيز التنوع االقت�صادي كما
تلبي متطلبات اال�سرتاتيجية الوطنية
لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة من
خ�ل�ال م��ا تت�ضمنه ب �ن��ود امل ��ذك ��رة من
ت�ع��اون ا�سرتاتيجي لتطوير اخلدمات
املقدمة والعمل على امل�شاريع امل�شرتكة
بني الطرفني.
و�أ��ض��اف �سعادته �أن��ه من خ�لال املذكرة
يدعم م�صرف الإمارات للتنمية التمويل
واحللول امل�صرفية املبتكرة التي حتقق

�إدراج �أ�سهم الياه �سات للتداول
يف �أبوظبي الأربعاء املقبل

التنمية امل���س�ت��دام��ة لأع �م��ال امل�صنعني
على م�ستوى �إم��ارة ال�شارقة �إىل جانب
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة و توفري
الدعم لل�شركات املن�ضوية حتت مظلة
مركز ال�شارقة لتنمية ال�صادرات وفتح
قنوات متويلية لل�شركات امل�ستفيدة من
مبادرة “ �صدّر” �إحدى مبادرات الغرفة
للعمل على تو�سيع نطاق ت�صدير ال�سلع
واخلدمات لل�شركات الإماراتية وتوفري
ال�سيولة الالزمة للم�صدرين.
و�أك� ��د �أح �م��د حم�م��د ال�ن�ق�ب��ي الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل���ص��رف الإم � ��ارات للتنمية
ح ��ر� ��ص امل �� �ص��رف ع �ل��ى ال �ع �م��ل �ضمن
ر�ؤي ��ة وا��ض�ح��ة ور� �س��ال��ة ف�ع��ال��ة حمددة
امل �ع��امل ي�ت��م االن �ط�ل�اق منها بالتعاون
م��ع ال���ش��رك��اء اال��س�ترات�ي�ج�ي�ين يف دعم
وت �ط��وي��ر ال �ق �ط��اع ال �� �ص �ن��اع��ي وقطاع
امل���ش��اري��ع ال�صغرية واملتو�سطة وريادة

الأع �م��ال ب��اع�ت�ب��اره�م��ا حم ��ورا �أ�سا�سيا
ل �ت �ع��زي��ز ال �ت �ن��وي��ع واال� �س �ت ��دام ��ة ومنو
االقت�صاد الوطني.
و�أ�� �ض ��اف ال�ن�ق�ب��ي �أن امل ��ذك ��رة تن�سجم
م��ع �أه � ��داف امل �� �ص��رف ال �ت��ي ت �ق��وم على
ت��وف�ير التمويل واخل��دم��ات امل�صرفية
يف جم� ��االت ال���ص�ن��اع��ة والتكنولوجيا

ت��داع �ي��ات اجل��ائ �ح��ة ح�ي��ث ك ��ان للدور
احل �ك ��وم ��ي امل �ت �م �ي��ز وح � ��زم التحفيز
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة وح � �م�ل��ات التطعيم
امل�ستمرة الأث ��ر الأك�ب�ر يف تعزيز ثقة
امل�ستثمرين وقادة الأعمال وهي ر�سالة
لكل امل�ستثمرين حول العامل ب�أن عجلة
االقت�صاد م�ستمرة ب��ال��دوران يف �إمارة
دب��ي رغ��م حتديات اجلائحة م�ؤكدا �أن
تعزيز التعايف االقت�صادي هو الأولوية
يف املرحلة القادمة.
ول� �ف ��ت ب��وع �م �ي��م �إىل ان التوقعات
الإي�ج��اب�ي��ة للقطاع اخل��ا���ص بالإمارة
تظهر الدور الهام الذي يلعبه يف م�سرية
ا�ستدامة اقت�صاد الإم ��ارة وتناف�سيته
معتربا �أن ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص هي �شراكة ا�سرتاتيجية لها
انعكا�سات كبرية على الن�شاط التجاري
واالقت�صادي يف الإمارة .و�أظهرت نتائح
امل�سح �أن التح�سن يف النظرة امل�ستقبلية
ل�ل��أع� �م ��ال ك � ��ان م� ��� �ص ��دره ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة التي كانت �أكرث
ت �ف��ا�ؤ ًال بتعايف ال�سوق املحلية مقارنة
بال�شركات الكبرية التي تخدم الأ�سواق
الإقليمية والعاملية.

ورغم التفا�ؤل العام �إال �أن قادة الأعمال
ق��د �أ� �ش��اروا �إىل وج��ود بع�ض العوامل
التي ت�ؤثر �سلبا على توقعاتهم ومنها
حت�صيل ال��دي��ون والت�أخر يف الدفعات
واملناف�سة القوية يف الأ��س�ع��ار والكلفة
العالية للمواد اخلام.
ك �م��ا �أظ� �ه ��رت ت��وق �ع��ات ق� ��ادة الأعمال
ح��ول العوامل التي ت�ؤثر على حت�سن
او�ضاع وظروف الأعمال للربع الثالث

•• �أبوظبي-وام

امل�ت�ق��دم��ة والأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي والإ�سكان
والبنية التحتية وال�صحة وكذلك دعم
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة انطالقا
م��ن ال� ��دور امل �ح��وري ل�ل�م���ص��رف ك�أحد
حمركات التمويل والدعم ال�سرتاتيجية
ال�صناعة التكنولوجيا املتقدمة التي
�أطلقتها دولة الإمارات م�ؤخراً.

غرفة دبي :حت�سن ملحوظ يف ثقة امل�ستثمرين ببيئة وظروف الأعمال

•• دبي-وام

��س�ج��ل امل �� �س��ح ال�ف���ص�ل��ي ل �غ��رف��ة جتارة
و�صناعة دب��ي لتوقعات ق��ادة الأعمال
ب � ��الإم � ��ارة ل �ل��رب��ع ال �ث��ال��ث م ��ن العام
�.. 2021أع�ل��ى ن�سبة منذ  2014يف
ثقة ق��ادة الأع �م��ال ببيئة العمل بدبي
وت��وق�ع��ات�ه��م بتح�سن ظ ��روف و�أو�ضاع
الأع �م ��ال خ�ل�ال ه ��ذا الف�صل.و�أكدت
الغرفة �أن تعايف اقت�صاد دبي ي�سري على
الطريق ال�صحيح .
وت� ��وق� ��ع  66%م� ��ن ق� � ��ادة الأع � �م� ��ال
امل �� �ش��ارك�ي�ن يف امل �� �س��ح حت �� �س��ن ظ ��روف
و�أو��ض��اع الأع�م��ال يف الربع الثالث من
 2021مقارنة بن�سبة � 51%سجلت
يف ال��رب��ع ال �ث��اين م��ن ال �ع��ام احل ��ايل يف
حني ارتفعت ثقة ق��ادة الأع�م��ال ببيئة
العمل و�سجلت  66%كذلك مقارنة بـ
� 48%سجلت خالل الربع الثاين من
العام احلايل.
ويعود ال�سبب لهذه التوقعات الإيجابية
�إىل تعايف الطلب املحلي نتيجة حملة
التطعيم الوطنية املكثفة التي عززت
ال �ط �ل��ب امل �ح �ل��ي وال �ت �ع��ايف امل���س�ت�م��ر يف

�أ� �س �ع ��ار ال �ن �ف��ط ح �ي��ث ك��ان��ت توقعات
ق��ادة الأع�م��ال للربع الثالث من العام
تاريخياً منخف�ضة ب�سبب عوامل ف�صل
ال�صيف والإجازات.
و�أ�� �ش ��ار � �س �ع��ادة ح �م��د ب��وع �م �ي��م مدير
ع ��ام غ��رف��ة دب ��ي �إىل �أن حت���س��ن ثقة
امل���س�ت�ث�م��ري��ن ل�ل��رب��ع ال �ث��ال��ث املعروف
بانخفا�ض الن�شاط التجاري والطلب
اال�ستهالكي نتيجة الإجازات ال�صيفية
م�ؤ�شر حقيقي على واقع بيئة الأعمال
ب� � ��الإم� � ��ارة ال� �ت ��ي جن� �ح ��ت يف خف�ض

•• �ساباوديا�-أ ف ب

ملدة �ست �سنوات ،كان بالبري �سينغ يتقا�ضى �أجرا
بائ�سا ويعي�ش يف منزل متنقل مهرتئ ويقت�صر
ط �ع��ام��ه ع �ل��ى ف �ت��ات م��ا ي��رم �ي��ه رب ع�م�ل��ه امل� ��زارع
الإيطايل �أو بقايا �أطعمة مرمية للخنازير.
ق�صة ه��ذا ال�ه�ن��دي حم��زن��ة ج ��دا� ،إال �أن ع�شرات
الآالف من عمال القطاع الزراعي يعي�شون مثله يف
ظروف معي�شة وعمل �أ�شبه بالعبودية.
روى بالبري �سينغ لوكالة فران�س بر�س “كنت �أعمل
من � 12إىل � 13ساعة يف اليوم مبا يف ذل��ك �أيام
الأحد ،من دون عطل وبال راحة ( )...وكان (مالك
املزرعة) يدفع يل مئة �أو  150يورو” �شهريا.
واحلد الأدنى للأجور للعمال الزراعيني يف �إيطاليا
حمدد بحوايل  10يورو يف ال�ساعة.
وبعدما وج��ه ن��داء على موقع في�سبوك وتطبيق
وات���س��اب �إىل م���س��ؤويل اجل��ال�ي��ة ال�ه�ن��دي��ة املحلية
ونا�شط �إيطايل يف جمال حقوق الإن�سان ،بد�أت يف
� 17آذار/مار�س  2017رحلة تخ ّل�ص هذا الرجل
من معاناته.
وق��د وجدته ال�شرطة يف منزل متنقل يف منطقة
التينا جنوب روما بدون غاز �أو ماء �ساخن �أو كهرباء.
كان ي�أكل بقايا الطعام التي �ألقى بها �صاحب العمل

 منتجات الأفيون -يف منطقة �أغرو بونتينو التي ت�صطف على جانبيها
�أ��س��واق الب�ستنة وزراع��ة الزهور وامل�شهورة بجبنة
املوت�ساريال املنتجة من حليب اجلامو�س ،الهنود
حا�ضرون منذ ثمانينات القرن املا�ضي.

�أعلن �سوق �أبوظبي للأوراق املالية �أن �إدراج �أ�سهم �شركة الياه لالت�صاالت
الف�ضائية الياه �سات للتداول �سيجري �ضمن ال�سوق الرئي�سي اعتبارا من
يوم الأربعاء املقبل حتت رمز  .YAHSATويعد هذا الإدراج الثاين من
نوعه يف �سوق �أبوظبي خالل العام  ،2021حيث مت يف يونيو من العام
ذاته �إدراج �شركة �ألفا ظبي القاب�ضة .و�أو�ضح ال�سوق يف تعميم ن�شره على
املوقع االل�ك�تروين �أن��ه �سيتم وق��ف ال�ت��داول ب�أ�سهم ال�شركة خ��ارج قاعات
التداول اعتباراً من تاريخ �إدراجها يف ال�سوق و�أن �أية عملية تداول تتم على
�أ�سهمها خارج ال�سوق اعتباراً من ذلك التاريخ تعترب باطلة ولن يتم �إجراء
ونقل وحتويل ملكية الأ�سهم الناجتة عن ه��ذه العمليات .وكانت �شركة
الياه �سات حددت نهاية الأ�سبوع املا�ضي �سعر الطرح النهائي للأ�سهم عند
 2.75درهم �إماراتي لل�سهم الواحد .وي�صل ر�أ�سمال �شركة الياه �سات �إىل
 2439.77مليون درهم ،بقيمة �إ�سمية  1درهم لكل �سهم.

 1.1مليار درهم
ت�صرفات عقارات دبي

•• دبي -وام

ً
ملحوظ يف
م��ن ال�ع��ام  2021حت�سنا
جمال املعامالت املالية مقارن ًة بالربع
الثاين من العام احلايل وتوقع 57%
من قادة الأعمال �أن ي�ؤثر تعايف �أ�سعار
النفط �إيجاباً على بيئة الأعمال للربع
الثالث يف حني توقع  62%من قادة
الأع�م��ال �أن ت�ؤثر �سلبا القيود العاملية
على التجارة وال�سفر على بيئة الأعمال
خالل الربع الثالث.

رحلة عذاب العمال الزراعيني الأجانب يف �إيطاليا بني اال�ستغالل وال�ضرب
يف القمامة �أو �أعطاها للدجاج واخلنازير .ويتذكر
�سينغ “عندما وج��دت حماميا م�ستعدا مل�ساعدتي
ق��ال يل (امل� ��زارع الإي �ط��ايل) � +س�أقتلك� .س�أحفر
ح�ف��رة و�أل�ق�ي��ك فيها و�أغ�ل�ق�ه��ا .)...( +ك��ان لديه
�سالح ،ر�أيته» .وكان يتعر�ض لل�ضرب �أحيانا ومتت
م�صادرة �أوراق هويته.
ويحاكم رب عمله ال�سابق حاليا بتهمة اال�ستغالل
بينما يعي�ش �سينغ يف مكان �سري خوفا من عمل
انتقامي.
ق��ال مقرر الأمم املتحدة اخل��ا���ص املعني ب�أ�شكال
ال�ع�ب��ودي��ة امل�ع��ا��ص��رة �إن ت �ق��دي��رات  2018تفيد
�أن �أك�ثر م��ن � 400أل��ف عامل زراع��ي يف �إيطاليا
تعر�ضوا لال�ستغالل وقرابة مئة �ألف يعي�شون يف
“ظروف غري �إن�سانية».
ال�شهر امل��ا��ض��ي  ،ت��ويف م��ايل يبلغ م��ن العمر 27
عاما يف بوليا (جنوب �شرق) بعد يوم من العمل يف
احلقول يف درجة حرارة جتاوزت الأربعني مئوية.

Monday

ويقدر عامل االجتماع ماركو �أوميت�سولو النا�شط يف
جمال حقوق الإن�سان الذي �ساعد يف حترير بالبري
�سينغ ،عدد الهنود الذين يعي�شون يف املنطقة اليوم
مبا بني � 25ألفا وثالثني �ألفا معظمهم من ال�سيخ
من البنجاب� .إنهم يعي�شون حتت رحمة و�سطاء
ال رادع لهم يجندون عمالة بال�سخرة نيابة عن
�أ�صحاب امل��زارع وي�سمونهم “كابورايل” .وب�شكل
ع��ام يقوم ه ��ؤالء بعر�ض عقود عمل على العمال
الذين ال يتلقون بعد ذل��ك �سوى ج��زء ب�سيط من
م�ستحقاتهم .وقال ماركو اوميزولو لفران�س بر�س
“ميكن �أن يعملوا  28يوما لكنهم (�أرباب العمل)
ال ي�سجلون ��س��وى �أرب �ع��ة �أي ��ام يف ق�سيمة الراتب
وبالتايل يح�صل (ال�ع��ام��ل) يف نهاية ال�شهر على
مئتني �أو  300يورو».
والواقع �أ�سو�أ .فقد ك�شف حتقيق �أجرته ال�شرطة
م�ؤخرا انت�شار تعاطي منتجات الأفيون بني الهنود
على نطاق وا�سع.
وق��د �أوق��ف طبيب يف منتجع ��س��اب��اودي��ا ال�ساحلي
ب�شبهة و�صف  1500عبوة من عقار ديبالغو�س
املخ�ص�ص ملر�ضى امل�صابني ب��ال���س��رط��ان ،ل222
عامال هنديا.
وق ��ال ج��وزي�ب��ي دي فالكو امل��دع��ي ال �ع��ام يف التينا
لوكالة فران�س بر�س �إن��ه “يفرت�ض �أن ي�ساعدهم

ال�ع�ق��ار على العمل ل�ف�ترة �أط ��ول يف احل�ق��ول من
خالل تخفيف الآالم والتعب».
 كفاح من �أجل احلقوق -ت�صدى الربملان لآفة ا�ستغالل العمال الزراعيني.
فقد �سمح قانون ملكافحة الو�سطاء (الكابورايل) يف
 2016مبقا�ضاة رب عمل �سينغ.
لكن النقابات ت��رى �أن عمليات التفتي�ش ملراقبة
العمل ما زالت نادرة جدا .و�أم�ضى عامل االجتماع
ماركو �أوميت�سويل ال��ذي يعمل مع املركز الفكري
“اوري�سبي�س” �سنوات يف التحقيق يف االنتهاكات يف
قطاع ال�صناعات الغذائية يف منطقة التينا.
وق��د �أق��ام ثالثة �أ�شهر يف بيال فارنيا وه��ي قرية
معظم �سكانها من الهنود الذين يعملون �سرا يف
احلقول .وهو يعي�ش حاليا حتت حماية ال�شرطة،
بعد تلقيه تهديدات بالقتل.
يف  ،2019منحه الرئي�س الإي �ط��ايل �سريجيو
ماتاريال و�سام اال�ستحقاق تقديرا لعمله ال�شجاع».
وقبل ثالث �سنوات �ساعد مع نقابة “فالي �سي-
جيل” يف تنظيم �أول �إ�ضراب للعمال الهنود يف �أغرو
بونتينو .منذ ذلك احلني ارتفعت �أجورهم من 2،5
�أو  3يورو �إىل  5يورو يف ال�ساعة ،وهو ن�صف احلد
الأدنى القانوين.

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي �أم�س �أكرث
من  1.1مليار درهم حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل  291مبايعة بقيمة
 711.55مليون درهم منها  18مبايعة للأرا�ضي بقيمة 154.62
مليون دره��م و 273مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  556.93مليون
درهم.
وج ��اءت �أه��م مبايعات الأرا� �ض��ي بقيمة  22مليون دره��م يف منطقة
الكرامة تليها �أي�ضاً مبايعة بقيمة  22مليون دره��م يف نف�س املنطقة
و�أخرى بقيمة  22مليون درهم يف  .وت�صدرت منطقة الكرامة املناطق
من حيث عدد املبايعات �إذ �سجلت  3مبايعات بقيمة  65مليون درهم
وتلتها منطقة ند ال�شبا الأوىل بت�سجيلها  3مبايعات بقيمة  9ماليني
درهم وثالثة يف حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد بت�سجيلها  3مبايعات
بقيمة  30مليون درهم.
وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل ج��اءت مبايعة بقيمة 23
مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة
 18مليون دره��م يف منطقة ب��رج خليفة و�أخ�ي�را مبايعة بقيمة 18
مليون درهم يف منطقة اخلليج التجاري.
وت���ص��درت منطقة اخلليج ال�ت�ج��اري املناطق م��ن حيث ع��دد مبايعات
ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  52مبايعة بقيمة  86مليون دره��م وتلتها
منطقة ور�سان الأوىل بت�سجيلها  38مبايعة بقيمة  33مليون درهم
وثالثة يف مر�سى دبي بت�سجيلها  21مبايعة بقيمة  45مليون درهم.
و�سجلت الرهون قيمة قدرها  409.29مليون درهم منها  9رهون
�أرا�� ��ض بقيمة  283.2م�ل�ي��ون دره ��م و 69ره��ن ف�ل��ل و��ش�ق��ق بقيمة
 126.08مليون درهم وكان �أهمها مبنطقة مر�سى دبي بقيمة 271
مليون دره��م و�أخ ��رى يف منطقة الثنية اخلام�سة بقيمة  20مليون
درهم.
�أما الهبات فقد �شهدت ت�سجيل  8هبات بقيمة  22.42مليون درهم
ك��ان �أهمها مبنطقة الرب�شاء جنوب الرابعة بقيمة  12مليون درهم
و�أخرى يف منطقة احلبية الأوىل بقيمة  6ماليني درهم.

م�صر ت�ضاعف �أعداد حمطات متوين ال�سيارات بالغاز الطبيعي
•• القاهرة-وكاالت

ك�شف وزير البرتول وال�ثروة املعدنية
امل�صري عن م�ضاعفة �أع��داد حمطات
متوين ال�سيارات بالغاز الطبيعي التي
تقدم خدماتها حالياً لت�صل �إيل 375
حمطة علي م�ستوي البالد من نحو
 180حم�ط��ة ف�ق��ط ق�ب��ل �أق�ـ�ـ�ـ�ـ��ل من
عام.
ج��اء ذل��ك خ�لال افتتاح ال��وزي��ر طارق
امل�لا ،حمطة متوين الوقود املتكاملة
مبنطقة ال�ع�ب��ا��س�ي��ة يف ال �ق��اه��رة بعد
ت �ط��وي��ره��ا ل� �ت� ��ؤدى امل �ح �ط��ة خدمات
مت��وي��ن ال �� �س �ي��ارات ب��ال �غ��از الطبيعي
وال��وق��ود ال�سائل وال�شحن الكهربائي
وف ��ق �أح� ��دث ال�ن�ظ��م ال�ع��امل�ي��ة وحتمل

املحطة عالمة �شركتي غازتك و�إينى
الإي� � �ط � ��ايل ،ح���س�ب�م��ا �أف � � ��ادت رئا�سة
جمل�س ال��وزراء يف بيان عرب موقعها
على “تويرت».
وق��ال ال��وزي��ر امل�لا �إن ق�ط��اع البرتول
ي�ستهدف ت�شغيل عدد غري م�سبوق من
هذه املحطات ي�صل �إيل 400حمطة
جديدة خ�لال الفرتة املقبلة يف اطار
خطة جارية للو�صول بعدد املحطات
املقدمة للخطة �إىل  1000حمطة
لتحقيق االن�ت���ش��ار ل�ل�خ��دم��ة يف كافة
امل�ن��اط��ق وحت�ف�ي��ز امل��واط��ن والتي�سري
علي م�ستخدميها.
و�أكد الوزير �أن �شركة �إينى الإيطالية
��ش��ري��ك ا��س�ترات�ي�ج��ي م�ه��م مل�صر و�أن
توجهها لال�ستثمار فى جمال توزيع

الوقود ال�سائل بال�سوق املحلي و�إن�شاء
املحطات املتكاملة ،ي�ؤكد حر�صها على
جن��اح وتطوير ال�شراكة املمتدة منذ
اخلم�سينيات مع قطاع البرتول ك�أحد
�أكرب ال�شركات العاملة فى البحث عن
البرتول والغاز.
و�أ�� �ض ��اف �إن ال �� �ش��رك��ة ح��ر� �ص��ت على
تنويع جماالت ا�ستثماراتها فى م�صر
يف �أن���ش�ط��ة ب�ترول�ي��ة خمتلفة �إمياناً
منها مبناخ اال�ستقرار احل��ايل الذى
ت �� �ش �ه��ده م �� �ص��ر وال� � ��ذى ي��دع��م بقوة
ج��ذب ا�ستثمارات ال�شركات الأجنبية
ال�ك�برى لل�سوق امل�صري ،وي�سهم فى
تطوير اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة للمواطن
ب�شكل كبري من خ�لال �شركات عاملية
يف مكانة ايني.

ووف��ق البيان ،تعمل حمطة العبا�سية
امل� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة ،ال � �ت� ��ي ن � �ف� ��ذت �أع � �م� ��ال
تطويرها �شركة غ��از م�صر  ،بطاقة
ت�شغيلية 1200م�تر مكعب غ��از يف
ال�ساعة مب��ا ي�ؤهلها لتموين1800
�سيارة يومياً من خ�لال ثماين نقاط
متوين،
وت��وف�ـ�ـ�ـ�ـ��ر م�ن�ت�ج��ي ال �ب �ن��زي��ن  92من
خ�لال ثمانية منافذ مت��وي��ن ،عالوة
على �إت��اح��ة خدمة �شـــــحن ال�سيارات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة م��ن خ�ل�ال الت�سـهيالت
املخ�ص�صة لذلك و�سداد قيمة ال�شحن
ب��وا� �س �ـ �ط��ة ال� �ك ��ارت امل �م �غ �ن��ط �أو عرب
تطبيق علي الهواتف الذكية ،وتعتمد
امل�ح�ط��ة يف ت�شــــــغيلها ع�ل��ى الطاقة
ال�شم�سية.
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العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اخطار دفع بالن�شر
رقم امللف  2021/283تنفيذ جتاري
بناء على طلب  /املحكوم له  /مدر�سة هارف�ست اخلا�صة اجلن�سية
اىل املحكوم عليه  /خليل �سعيد عبداحلفيظ خليل  -اجلن�سية  :ليبيا
ل�ي�ك��ن م�ع�ل��وم��ا ل��دي��ك ب ��ان حم�ك�م��ة را� ��س اخل�ي�م��ة ق��د ا� �ص��درت ب�ح�ق��ك ح�ك�م��ا بتاريخ
 2021/4/7يف الق�ضية رقم 146/2021جتاري جزئي  ،بالزامك بدفع مبلغ وقدره
 20481.23درهما �شامال الر�سوم وامل�صاريف  ،ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم
بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�شار اعاله  ،ف�أنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل
 15يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات
القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم  ,والر�سوم املرتبة عليك.
املالحظات  :الإمارات  /ر�أ�س اخليمة  /الظيت اجلنوبي  -مقابل كافترييا فالوده

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0004164عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :شركة االندل�س للتجارة واملقاوالت الكهربائية  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة النباعة خلف �شارع العروبة مركز املبارك مكتب رقم 406
 407ملك ورثة مبارك عبدالعزيز احل�ساوي 0552193925 065646468
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/7/27أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى الدائرة العمالية) �شخ�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  2021/07/05م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
را�شد بن عمري املهريي

ق�سم التنفيذ
مرمي �أحمد عي�سى

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :اك�سي�س الين انرتنا�شونال للح�سابات وتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  3604ملك ايه ات�ش كيه القاب�ضة �ش ذ م م  -املركز التجاري
 ه��ات��ف  04-4030719 :فاك�س  04-4030777 :مب��وج��ب ه��ذا تعلندائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
مركز ريجاليا لالعمال � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/5/23واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/5/23
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

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

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :مركز ريجاليا لالعمال � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  101 ، 102 ، 103 ، 104ملك العربية املتحدة للمهند�سة
البحرية  -اخلليج التجاري  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة
 746043 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1199156 :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/5/23واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/5/23وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني اك�سي�س الين انرتنا�شونال للح�سابات وتدقيق
احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  3604ملك ايه ات�ش كيه القاب�ضة �ش ذ م م  -املركز
التجاري  -هاتف  04-4030719 :فاك�س  04-4030777 :م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0001891جتاري (جزئي)

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد/
حممد �سهيل �سعيد حممد اليماحي  ،اجلن�سية  :الإمارات وطلب الت�صديق على
حم��رر يت�ضمن (ت�ن��ازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال��س��م التجاري الأ�شكال
للتجارة  ،ن�شاط الرخ�صة متجر متعددة الأق�سام  ،واملرخ�ص من دائرة التنمية
االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم  606465ال�صادر بتاريخ 2010/4/21
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد /تارونن تول�سياين رو�شاند
تول�سياين  ،اجلن�سية  :الهند .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة
خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف امل�ح��رر امل��ذك��ور بعد
انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إىل املدعي عليه  :حامت البابا �سابقا (حممد احلو�سني لتجارة الهواتف املتحركة حاليا)
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -النعيمية � -شارع الكويت  -مقابل ابراج النعيمية  -هاتف رقم
 0551393838مكاين 0725245269
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/7/27أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى  - 2دائرة اليوم الواحد) �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/7/11م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
عبدامللك خلفان النقبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

املرجع 181 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد كليم �شميم احمد  ،اجلن�سية  :الهند يرغب يف
البيع والتنازل عن ن�سبة  %50من كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/
�شميم احمد ا�شتياق احمد اجلن�سية الهند يف الرخ�صة (ار�ض الوفاء خلياطة وتطريز
املالب�س الن�سائية) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()745600
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية .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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6038

املرجع 182 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /يون�س احمد اجلن�سية امريكا يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /اهلل ديتا حممد اف�ضل اجلن�سية
باك�ستان يف رخ�صة (ور�شة االن�س ل�صيانة ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )560363تعديالت اخرى  :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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

املنذرة /ايه كي �أي فيتن�س للتجارة العامة (فرع من اخلياط لال�ستثمار �( -ش.ذ.م.م)
�ضد  /املنذر �إليها االويل �/شوبا للهند�سة واملقاوالت (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليه الثاين /بيبين�شاندرا خو�شالدا�س روهیت خو�شلدا�س كوفيندبهاي روهت
(هندي اجلن�سية)
ف��إن امل�ن��ذرة تنذر املنذر �إليهما وتكلفهما ب�سداد مبلغ وق��دره  111980,82دره��م (مائة و�أحد
ع�شر �ألفاً وت�سعمائة وثمانون در هم واثنان وثمانون فل�س) وذلك خالل موعد اق�صاه خم�سة �أيام
من تاريخ ن�شر ه��ذا الإن ��ذار ،دون مطل �أو ت�أخري ،م�ضافاً �إليه ن�سبة  %12كفائدة قانونية منذ
تاريخ الإ�ستحقاق احلا�صل يف  ،2020/1/1وحتى متام ال�سداد ،و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة التخاذ
مزيد من الإجراءات القانونية �ضد املنذر �إليهما ،ومطالبتها ق�ضائيا ب�سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها
والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد ،مع الإحتفاظ بحقها يف
املطالبة بالتعوي�ضات العادلة ،مع حتميل املنذر �إليها الر�سوم وامل�صاريف التي �سوف تتكبدها اخلا�صة
بالتقا�ضي بالإ�ضافة �إىل مقابل �أتعاب املحاماة.

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6060
املنذر /ند �شبيب لنقل وجمع النفايات  -م�ؤ�س�سه فردیه
بوكاله املحامية  /ر�ؤيا العو�ضي
�ضد  /املنذر �إليه  :كالربون ا�س �إي اف لأعمال الت�صميم الداخلي �ش.ذ.م.م

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6058
املنذر /ند �شبيب لنقل وجمع النفايات  -م�ؤ�س�سه فردیه
بوكاله املحامية  /ر�ؤيا العو�ضي
�ضد  /املنذر �إليه  :فـوم ارتزكريی�شنز (�ش.ذ.م.م)

ب�صفتنا وكالء عن املنذره ؛ ننذركم ب�سداد مبلغ وقدره ( 4200درهم) وذلك قيمة
االع�م��ال التي قامت امل�ن��ذره بتنفيذها ومت اال�ستالم من قبلكم مبا يفيد ذل��ك وفق
الفواتري املمهوره بالتوقيع وذلك دون �سداد قيمتها بالرغم من مطالبتكم الوديه عده
مرات ..على �أن يكون ذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر االنذارواال�ست�ضطر املنذره
التخاذ كافة االجراءات القانونيه للحفاظ على حقوق موكلها مع حتملكم كل التبعات
القانونية حيال ذلك.

ب�صفتنا وكالء عن املنذره ؛ ننذركم ب�سداد مبلغ و قدره وقدره ( 1310درهم) وذلك
قيمة االعمال التي قامت املنذره بتنفيذها ومت اال�ستالم من قبلكم مبا يفيد ذلك
وفق الفواتري املمهوره بالتوقيع وذلك دون �سداد قيمتها بالرغم من مطالبتكم الوديه
عده مرات ..على �أن يكون ذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر االنذار و اال�ست�ضطر
املنذره التخاذ كافة االجراءات القانونيه للحفاظ على حقوق موكلها مع حتملكم كل
التبعات القانونيه حيال ذلك.

املنذر  :راني�ش رحمن حممد مریا
املو�ضوع  :الإنذار العدلـي رقم 2021/1/116702
اعالن للمنذر �إليـه ال�سيد /الي�ساندرو مانريو
مبوجب تعامل �سابق فيما بني املنذر واملنذر اليه �أ�صدر الأخري للأول ال�شيكات ارقام 200-235-236-237
بقيمة اجمالية  64874درهم وامل�سحوبة جميعها على بنك االم��ارات دبي الوطني  -فرع �سوق الذهب وبتاريخ
ا�ستحقاق ال�شيكات �أودع املنذر ال�شيكات املذكورة �أعاله �إىل البنك امل�سحوب عليه �إال انها �أعيدت جميعها دون �صرف
ملراجعة ال�ساحب .وقام املنذر مبطالبة املنذر اليه بكافة الطرق الودية ب�ضرورة �سداد املبلغ حمل ال�شيكات املذكورة
�إال �أن الأخ�ير رف�ض ال�سداد ،دون �سبب قانوين او مربر م�شروع .ولذلك ف�إن املنذر ومن خالل وكيله القانونـي
يخطر املنذر اليه ب�أن ي�ؤدى له مبلغ وقدره  64874درهم (�أربعة و�ستون �ألف وثمامنائة و�أربعة و�سبعون درهم)
خالل  5ايام من تاريخ ا�ستالم هذا االخطار و�إال �سي�ضطر �إىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية ومنها اللجوء
للق�ضاء للمطالبة بكامل حقوق املنذر واقت�ضائها مع �إلزام املنذر اليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6064

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
انذار عديل بالن�شر
يف الإنذار رقم ()2021/6056

املنذر � :أي اي جي بنك (مالطا) ليمتد
املنذر اليه  :حممد �شبری عبداهلل بايج
مبوجـب اتفاقيـه ت�سهيالت م�صـرفيه بتـاريخ  04مـايو  2017بني املنذر و�شركة ميدي�سـت �شـيبيـنج انـد ترايـدينج
ليمتـد (املقرت�ضـة) قام املنـذر مبـنـج املفرت�ضـه ت�سـهيالت م�صـرفية متنوعـه وقـد تعهـدات املقرت�ضـة ب�سـداد قيمـة
الت�سهيالت والفوائـد والر�سـوم امل�سـتحققة مبوجـب اتفاقيـه الت�سهيالت امل�صرفية ومـا بـرتبط بهـا مـن �شـروط
واحكـام ومالحـق وت�سهيالت  ،ف�صـال عـن قـيـام املنـذر اليـه بتوقيـع كفالـه �شخ�صـية تعهـد مـن خاللهـا بت�سديـد اي
مبالغ م�سـتحقة فـي ذمـة املقرت�ضـه فيمـا يتعلـق بالت�سهيالت امل�صـرفية التـي منحتهـا املنـذرة للمقرت�ضـة  ،وحيـث
اخلـت املقرت�ضـة بالتزاماتهـا وتخلفـت عـن �سـداد عـدة دفعات متعلقة بالت�سهيالت امل�صرفية املمنوحـه لهـا دون وجـه
حـق وقـد تر�صـد فـي ذمتهـا مبلغ  469,270.12دوالر امريكـي مـا بـعـادل  1,723,240درهـم  ،لـذلك فـان
املنـذرة تنـذركم ب�سـداد اجمايل قيمـة املبالغ امل�ستحق مبوجـب الكفالة ال�شخ�صية ،وذلـك خـالل مـدة خم�سـة ايـام
مـن تـاريخ ا�ستالمكم لهـذا االنذار واال �سـوف ن�ضـطـر للجـزء الـى املـحـاكم ال�ستعادة حقـوق املنـذرة والـزامكم بكافة
التعوي�ضـات وامل�صـاريف او اي مبالغ تتكبـدها املنـذرة باال�ضـافة الـي حتمـيلكم جميـع الر�سـوم وم�صاريف التقا�ضي
واتعاب املحاماه وكافة امل�صاريف االخرى .

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6041

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/5860

املنذرة  :الك�شري فا�سيلتيز ماجنمنت �ش.ذ.م.م
املنذر �إليهما  -1 :دوماك�س خلدمات ادارة املن�ش�أت ذ.م.م
� - 2سانو �شریوبارامبيل ديفا�سيا �شري وبارامبیل انتونى ديفا�سيا
تنذر املنذرة املنذر �إليهما ب�سرعة املبادرة ب�سداد مبلغ ( ٤٧,٢٥٠درهـم)
�سبعة و�أربعـون �ألـف ومـالتـان وخم�سون درهماً ،وذلك خالل مدة �أق�صاها
خم�سة �أيام من تاريخ ن�شـر هـذا الإن��ذار ،و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة �إىل
�إتخاذ كافة الإج��راءات القانونيـة الالزمة ،مع حتميلكم كـافـة الـر�سـوم
وامل�صـاريف الق�ضـائية بالإ�ضافة �إىل التعوي�ضات الالزمة.

املنذر  /نا�صر لوتاه للعقارات �ش.ذ.م.م
املنذر اليه  /ايديال روزي�س لكي املالب�س ذ.م.م
ينذركم املنذر مبوجب هذا الإخطار ب�ضرورة �سداد املبالغ املرت�صدة يف
ذمتكم مبلغ وقدره  28،800درهم (ثماين وع�شرون �ألف وثمامنائة
درهم) خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالم هذا الإخطار (� 5أيام) ،ويف
حال عدم �سداد املبالغ املطالب بها ف�إن املنذرة �ست�ضطر �إىل �إتخاذ كافة
الإج ��راءات القانونية يف مواجهة املنذر �إليها لإلزامها ب�سداد املبالغ
مو�ضوع الإنذار.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
انذار قانوين
رقم ()2021/1/129479

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/3/6066

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()6065/2021

املنذر  :م�ستودع الريف للأدوية ذ.م.م
املنذر اليه � :صيدلية �سحر
املو�ضوع
يطالب املنذر املنذر اليه ب�سداد مبلغ  ٨٥٣٣دره��م (ثمانية االف وخ�سمائة
وثالث وثالثون درهم) قيمة ال�شيكات والفائدة القانونية خالل مدة �أق�صاها
خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا الإن��ذار واال �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة
الإج� ��راءات القانونية ال�ت��ي حتفظ لها حقه وا� �ص��دار ام��ر الأداء 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 واتعاب املحاماة.

املنذر � :شركة ذا �سيهور�س لتجارة القوارب ذ م م
العنوان � :إمارة دبي  -مدينة دبي لالعالم  -برج ارانكو  -الطابق  - 20مكتب � - 2007صندوق
بريد  - 126732الإمارات العربية املتحدة.
املنذر اليه  :حممد �إ�سحاق  -امريكي اجلن�سية
وعنوانه  :دبي  -املنطقة� :سوق ديرة  -الأمارات العربية املتحدة
فان املنذرة تنذر املنذر اليه مبوجب هذا االن��ذار وتكلفه بوفاء و�سداد املبلغ املرت�صـد يف ذمته
ل�صالح املنذرة والبالغ قدره  5,400,000,00درهم �إماراتي) (خم�سة ماليني واربعمائة الف
درهم �إماراتي) باال�ضافة �إىل الفوائد القانونية املقرره وقدرها  %12من تاريخ اال�ستحقاق
احلا�صل يف  2019/8/1وحتى ال�سداد التام وذلك خالل فرتة اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ
ن�شر هذا الإنذار ،واال �سيتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية �ضدكم مع حفظ كافة حقوق املنذرة
من اي نوع كانت..
الكاتب العدل

الكاتب العدل

املنذرة  :بيه �سي �سي (م م ح)
امل �ن��ذر �إل �ي��ه  :ط�ي��ب �أح �م��د �أب��وب�ك��ر �أح �م��د (ب�صفته م��دي��ر ��ش��رك��ة  /جولدن
انرتنا�شونال) ( -جمهول حمل الإقامة)
املو�ضوع  :مطالبة بقيمة ال�شيك  21,500,000.00درهم
تنذر املنذرة املنذر �إليه الإلتزام ب�سداد �إجمايل املبلغ املرت�صدة قيمة ال�شيك
البالغ وقدره ( 21,500,000.00درهم) يف ذمتكم يف موعد �أق�صاه (خم�سة
�أي��ام) من تاريخ الن�شـر و�إال �ست�ضطر املنذرة �إىل اتخاذ الإج��راءات الق�ضائية
الالزمة لإ�ست�صدار �أمر �أداء مع حتميلكم بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي
و�أتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

اعالن بالن�شر

املرجع 761 :
ليكن معلوماً للجميع ب��أن  :ال�سيد /ري�شمه جبار  -اجلن�سية  :الهند ترغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة (� )%100إىل ال�سيد/احمد بیالی زین
الدین كوتى  -اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا �ألذ قهوه) ال�صادرة
من دائ��رة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( )765865تعديالت
�أخرى :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

CLARION S E F INTERIORS L.L.C

الكاتب العدل

الكاتب العدل

مقدم مـن  :املنـذر -:بركا�ش جايك�شني بهوجواين  -هندي اجلن�سية  -العنوان  -:االمارات العربية املتحدة  -دبي  438برج االمارات
�أترمي  ،بلوك (بي)  -اجلناح ال�شرقي � -شارع ال�شيخ زايد -هاتف  043884666 :م � -ص.ب - 2034 .بالوكالة عنه � /شذي مو�سي
جال�س �آدم � ،سودانية اجلن�سية 2019/1/20361
املنذر �إليها  -1 /مارينا كليويفا � -أوزباك�ستانية اجلن�سية  -العنوان  -:االمارات العربية املتحدة � -إمارة ال�شارقة  -املنطقة احلرة ملطار
ال�شارقة الدويل  -مكتب الدور الأر�ضي �صالة �سيف � -ص.ب 9546
املـو�ضـوع� /إنذار قانوين بعمل ت�سوية ودية مع املنذر �إليها يف الق�ضية رقم  1160/2017جتارى كلى ال�شارقة
الوقائع  :بتاريخ 21/02/ 2017م �أقامـت املنـذر اليهـا دعـوي مدنيـة مبحكمـة ال�شارقة االحتاديـة �ضـد املنذر ومت �صدور حكم بالدعوي
املذكورة بتاريخ 27/08/2019م وهو حكم نهائي - .وحيث ان املنذر حاول عدة مرات للو�صول ايل املنذر اليها لعمل الت�سوية الودية
ولكنه مل يتو�صل ايل اي رد من قبل املنذر اليها .و�أن املنذر بو�ضع مايل �سئ لديكم به علم ،قمنا باملحاولة بالتوا�صل مع املحامي �أفاد بانه
اليوجد حمامي ميثل �شخ�صك واالن م�ضت اكرث من خم�س �سنوات.
لذلك  ،يطـالـب املنـذر املنـذر �إليهـا بعمـل ت�سـوية وديـة النهـا النـزاع مو�ضـوع الق�ضـيـة املـذكورة خـالل فتـرة �أق�صـاها خم�سـة ع�شـر يومـا مـن
تـاريخ ا�سـتالم الإ�شـعار �أو الإخطـار .فـي حـالـة عـدم ظـهـوركم فـي غ�ضـون احلـدود الزمنيـة املحـددة ب�إ�صـدار هـذا الإنـذار  ،يحـتفظ املـدعي
بـاحلق تقـدمي طلباتـه للمحكمـة ال�شـارقة االبتدائيـة ال�صـدار قرارهـا العـادل يف ف الق�ضـيـة املـذكور بخ�صـو�ص احلجـز التحفظـي ومنـع
ال�سـفر ب�سـب احلكـم اعـاله الـذي �سـبب �ضـرر للمنـذر ال�صـادر بتـاريخ  ،16/12/2017علـى املنـذر اتخـاذ جميـع التدابري القانونيـة
والق�ضـائية �ضد املنـذر �إليهـا الـذي تـم حتذيرها باتبـاع امل�سـار القانوين.
مع حفظ كافة حقوق املنذرجتاه املنذر �إليه من �أي نوع كانت.

الكاتب العدل

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
�إعالن بالن�شر
رقم ()6034/2021

(FOAM ARTS CREATIONS (L.L.C

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

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

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

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

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

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 765 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سيد  :رونالـد باتريـك اوكلـي  -اجلن�سية  :بريطانيـا ،يرغـب
فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد  :حممـد
من�صـور بـارول  -اجلن�سية :الـهـنـد ،فـي الرخ�صـة امل�سماه (ور�شـة �صـندوق العـدة ل�صيانة
ال�سيارات) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )743857ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 764 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة  /هال مو�سى نون  ,لبنان ترغب يف البيع والتنازل
عن  %30من ح�صتها البالغة  %65وذلك اىل ال�سيدة /يا�سمني حممد �سليم -
بريطانيا اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماه (�صالون جونية لل�سيدات) ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )517000ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه.
تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

املرجع 763 :
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /بانيكافيتيل عبدو نو�شاد  -اجلن�سية  :الهند يرغب يف البيع
والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صته البالغة (� )100%إىل ال�سيد /ر�سيل حممد غالم
ح�سنی ماجي  -اجلن�سية :بنغالدي�ش .ويرغب ال�سيد /بانيكافيتيل عبدو نو�شاد ـ اجلن�سية:الهند
يف البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صته البالغة (� )100%إىل ال�سيد احمد اهلل
عبداهلل  -اجلن�سية:بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (م��اري��وت للخياطة والتطريز) ال�صادرة
من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( )210974تعديالت �أخرى -: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
الكاتب العدل

املرجع 762 :
ليكن معلوما للجميع ب ��أن ال�سيدة  /ام�يره جمال حممد عثمان  ,م�صر يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  100 %وذل��ك اىل ال�سيد /مهني �صالح
حممد مهنى  -م�صر اجلن�سية اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماه (م�صبغة �سما الديرة)
ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )551301ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :ال يوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ()5
من احكام القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االع�لان للعلم وان��ه �سوف يتم الت�صديق على االج��راء 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
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حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  196/2017/250بيع عقار مرهون

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  196/2017/250بيع عقار مرهون (منفذ �ضده)

املنظورة يف  :دائرة التنفيذالثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار ب�إيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم  112بالطابق رقم  1باملبنى رقم  7امل�سمى ريتاج  Gالبالغ م�ساحته
 316.07مرت مبع واملواقف  g-05&7-g-06-7بقطعة االر�ض رقم  5مبنطقة جممع دبي لال�ستثمار الثاين نظري مبلغ 1 ،
 350,000/00درهم.
طالب التنفيذ :البنك العربي املتحد  -عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -بور�سعيد  -بناية البزن�س بوينت مكتب رقم  401خلف وكالة الني�سان لل�سيارات
 هاتف  04/2946945هاتف  0508650437رقم مكاين  - 3244594826وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدياملطلوب �إعالنه � :شارلز كري�ستوفر �سميث  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -منطقة جممع دبي لال�ستثمار الثاين  -مبنى ريتاج  - Gالطابق رقم
 - 1العقار رقم  - 112رقم مكاين chrs5507501 - 050000000000000 - 1521766151 :
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :مارجريت �سميث � -أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/7/28ال�ساعة 05:00:00م �صباحا ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء اي��داع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص
غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم
ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :حق منفعة (� 2008-12-31إىل )2098-12-30
املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الثاين  -رقم االر�ض  - 5ا�سم املبنى  :ريتاج  - Gرقم الوحدة  - 112 :الطابق  - 1 :امل�ساحة  316.07 :مرت
مربع واملقدرة قيمتها بـــ ( )2041287درهم يباع العلى عطاء .مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/3/6061
اخلطر � :شركة علي غالمي للخ�صار والفواكه ذ م م
بوكالة املحامية  /نوره احمد حممد احمد احلو�سني
املخطر اليها � /أطايب كيرتينج �ش ذ م م  -منطقة حره ( -جمهول حمل االقامة)
ي�ن��ذر املخطر  -املخطر اليها  -ب���ض��رورة ��س��داد امل��دي��ون�ي��ة امل�تر��ص��دة لديكم مببلغ
 720,191,78درهم (�سبعمائة وع�شرون الف ومائة وواحد وت�سعون درها وثمانية
و�سبعون فل�سا فقط الغري) وذلك مقابل قيمة توريد ب�ضائع للمخطر اليها على ان
يتم ال�سداد خالل (� 5أيام) و ذلك تنفيذاً لأحكام قانون الإجراءات املدنية واذا مل يتم
ال�سداد خالل املده القانونية � 5أيام من تاريخ الإعالن بالن�شر عندها �سي�ضطر املخطر
�إىل اتخاذ الإج��راءات القانونية �ضدكم للمطالبة ب�سداد قيمة الفواتري و ما ي�ستجد
عليه من فائدة قانونية حتى تاريخ احلكم والر�سوم وامل�صاريف.

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1/6501

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/5964

مقدم من املنذرة  /كاب لتجارة احلا�سب االيل (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليها  /الأوىل الطبية ذ.م.م
تتوجه املنذرة “ب�إنذار التكليف بالوفاء املاثل” للمنذر �إليها ملطالبتها وتكليفها بالوفاء و�إنذارها ؛
ب�أن تنه�ض وت�ؤدي لها – خالل �أ�سبوع  -مبلغ قدره  449,989,00درهم (�أربعمائة وت�سعة و�أربعون
�ألفا وت�سعمائة وت�سعة وثمانون درهما) :نظري �إخاللها ب�إلتزامها ال�صريف جتاه املنذرة  ،والفائدة
القانونية املقررة قانونا وق�ضاء من تاريخ �إ�ستحقاق ال�شيك رقم ( )١١٠احلا�صل يف 2020/12/1
وحتى متام ال�سداد ؛؛؛ وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الإ�ستالم الإجرائي لإنذار التكليف بالوفاء املاثل
؛ للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا يف مواجهة املنذر �إليها ؛؛؛ والإ �سوف ت�ضطر املنذرة �أ�سفة
لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والق�ضائية الكفيلة بحفظ حقوقها املهدرة لدى املنذر �إليها  :ومنها
�إ�ست�صدار �أمر �أداء �أو حكما �ضدها وفقا للإجراءات والن�صو�ص القانونية املتبعة واملعمول بها يف هذا
ال�ش�أن ..مع حفظ كافة احلقوق القانونية والق�ضائية الأخرى للمنذرة.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6013

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اخطار دفع بالن�شر
رقم امللف  2019/115تنفيذ جتاري

الكاتب العدل

املخطرة � :شركة ادفان�س تيكنيكال لقطع الغيار ذ.م.م
بوكالة املحاميني  /حممد عبد امللك وعبداحلميد عبدامللك
املخطر �إليه  :فاالذي فيالندي راجان
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء
املخطـرة تـداين املخطـر �إلـيـه و�أخـرى مببلـغ  341,187/39درهـم مبوجـب ال�شيكات �أرقـام (،474087
,474182 ,474170 ,474149 ,474172 ،474150 ،474135 ,474135 ،474124
 )474199 ,474167 ,474168 ,474169 ,474188 ,474171امل�سحوبة على بنك ر�أ�س
اخليمة الوطني ،واملذيلة جميعاً بتوقيع املخطر اليه ،وحيث �أن عند تقدمي ال�شيكات امل��ذك��ورة ارجتعت
دون �صرف .لذلك  ،ف�إننـا نخطـركـم ب�سـرعة املبـادرة ب�سـداد املديونيـة املرت�صـدة بذمتكم وقـدرها مببلغ
 341,187/36درهـم ،وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن تاريخـه ،وفـي حالـة الإ�صـرار علـى عـدم ال�سداد ف�سوف
ت�ضطر املخطـرة �إلـى اتخاذ كافة الإجراءات القانونيـة يف مواجهتكم للوفاء باملبلغ املطالب به.

الكاتب العدل

حماكم دبي

املنذر  /امل�ؤجر � :شركة بلو بيي منطقة حرة ذ.م.م
املنذراليه � /شركة  /جاما ميدل اي�ست منطقة حرة  -ذ.م.م رخ�صة جتارية
رقم  - 94421جمهويل حمل االقامة
نكلفكم ون�ن��ذرك��م بال�سداد الكامل لاليجار املرت�صد مبوجب ال�شيكات
املرجتعة والبالغ ( )43،146ثالثة واربعون الفا ومائة و�ستة واربعون
درهما خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تبلغكم االنذار ب�شكل قانوين
و�إال �س�أ�ضطر ا�سفا باال�ضافة ملوكلي باتخاذ كافة االج ��راءات القانونية
والق�ضائية مبطالبتكم باالخالء وال�سداد للقيمة االيجارية مع ت�ضمينكم
كافة الر�سوم و امل�صاريف.
الكاتب العدل

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  16/2021/236منازعة مو�ضوعية التنفيذ التجاري
مو�ضوع الدعوى  :وقف اجراءات التنفيذ يف مواجهة امل�ست�شكل وا�ستمرار التنفيذ �ضد امل�ست�شكل �ضدها الثانية ومالكها
غ�سان بديع حنا البراء ذمة امل�ست�شكل من الدين مو�ضوع التنفيذ وقبول امل�ست�شكل �ضدها االوىل حوالة الدين مو�ضوع
التنفيذ من امل�ست�شكل/عبداهلل ابراهيم عبداهلل (املالك ال�سابق مل�ؤ�س�سة بروباينت�س العاملية) اىل غ�سان بديع حنا (املالك
اجلديد مل�ؤ�س�سة بروباينت�س العاملية) مع الزام امل�ست�شكل �ضدهما بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
طالب الإعالن -1 /عبداهلل ابراهيم عبداهلل ح�سن احلمادي � -صفته بالق�ضية  :متنازع
املطلوب �إعالنهم  -1 :م�ؤ�س�سة بروباينت�س العاملية ملالكها غ�سان بديع حنا � -صفته بالق�ضية  :متنازع
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها وقف اج��راءات التنفيذ يف مواجهة امل�ست�شكل وا�ستمرار التنفيذ
�ضد امل�ست�شكل �ضدها الثانية ومالكها غ�سان بديع حنا البراء ذمة امل�ست�شكل من الدين مو�ضوع التنفيذ وقبول امل�ست�شكل
�ضدها االوىل حوالة الدين مو�ضوع التنفيذ من امل�ست�شكل/عبداهلل ابراهيم عبداهلل (املالك ال�سابق مل�ؤ�س�سة بروباينت�س
العاملية) اىل غ�سان بديع حنا (املالك اجلديد مل�ؤ�س�سة بروباينت�س العاملية) مع الزام امل�ست�شكل �ضدهما بالر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2021/7/25ال�ساعة � 8.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد والتي
ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين اخلدمات العامة جداول جل�سات الق�ضايا وال يتوجب عليكم
ح�ضورها 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 ال�شعبة

حماكم دبي

Passcode : 474347 - MeetingID: 860 8557 1890

https://us02web.zoom.us/i/86085571890?pwd=VVIFU2E5ZVNUY1YxWXIxSXM2MIFEUT09

وعلى طريف النزاع �إر�سال مذكرة �شارحة للخربة جتيب على بنود امل�أمورية املو�ضحة يف قرار اجلل�سة ال�صادر من مركز
الت�سوية الودية للمنازعات و�إر�سال الأوراق الثبوتية والهوية الإماراتية وكافة امل�ستندات التي ترغبون بتقدميها للخربة
الهند�سية املنتدبة للنزاع خالل موعد �أق�صاه يوم اخلمي�س املوافق  15يوليو  2021ال�ساعة  12ظهراً.
للتوا�صل واال�ستف�سار بخ�صو�ص الإجتماع يتم التوا�صل مع مكتب اخلبري الهند�سي (دكتور مهند�س�/سیف حمدان
الكعبي) على هاتف رقم  0529944440وعلى الربيد الإلكرتوين expertise@jic.ae
اخلبري الهند�سي املنتدب للنزاع
دكتور مهند�س � /سيف حمدان الكعبي

وزارة العدل
العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  ، 28/2021تنفيذ

الكاتب العدل

�إىل املنفذ �ضده  :امل بنت �سلطان بن احمد املعال .االمارات العربية املتحدة /اجلن�سية� ,صالح بن �سلطان احمد
املعال .االمارات العربية املتحدة /اجلن�سية ,حممد بن �سلطان بن احمد املعال .االمارات العربية املتحدة /اجلن�سية,
مرمي بنت علي بن را�شد املعال .االمارات العربية املتحدة /اجلن�سية ,مرية بنت �سلطان بن احمد املعال  -االمارات
العربية املتحدة /اجلن�سية ,ناعمة بنت �سلطان بن احمد املعال  ،االمارات العربية املتحدة /اجلن�سية,
نعلمكم ب�أن املنفذ � /سلطان حممد عبد اهلل كرم�ستجي  -االمارات العربية املتحدة /اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله لتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/328مدين وذلك ل�سداد مبلغ
 3.217.656درهم باال�ضافه اىل الر�سوم وامل�صاريف.
فـبـمـوجـب هـذا �أنـت مكلف بال�سداد خالل (  15يـوم ) �أمـام املحكمة للوفاء مبا جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار �إليه
�أعاله وفـي حاله تخلفك عـن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا مع حت�صيل
باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتتب عليك.
حرر بتاريخ2021/07/11 :
القا�ضي /عبداهلل را�شد عبداهلل العوي�س
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

وزارة العدل
العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0000881جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � /سكندي للتجارة العامة م م ع
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/03/28قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله  -ل�صالح �سند للم�ستلزمات الطبية �ش م م  ,بالتايل :ن�ص احلكم
قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 52000
دوالر �أمريكي �أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مع الفائدة بواقع  %5من تاريخ قيد الدعوى
وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد الفائدة على �أ�صل املبلغ املق�ضى به ،وبالر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية ......
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

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

حماكم دبي

�إعالن بالن�شر
الدعوى رقم  200ل�سنة  2021نزاع تعيني خربة جتاري
لدى حماكم دبي
املرفوعة من  :كوالتي كون�سرتاك�شن ديليفريي ملقاوالت البناء �ش ذ م م  -املتنازع
�ضد  :حممد عبداهلل �سعيد حمد النعيمي  -املتنازع �ضده
املتنازع �ضده (حممد عبداهلل �سعيد حمد النعيمي) مدعو للح�ضور �شخ�صياً �أو بوا�سطة وكيل معتمد لإجتماع اخلربة،
وذلك وفقا ملا يلي  :تاريخ الإجتماع  :يوم الأحد املوافق  18يوليو  ،2021ال�ساعة  12ظهراً  ،عن طريق تطبيق
زووم () ZOOM

االمارات العربية املتحدة

املنـذر  :امكون للمقاوالت �ش .ذ.م .م
املنذر اليها � :سرتكت كون ملقاوالت ان�شاء الطرق �ش .ذ.م.م
�صيغة االعالن بالن�شر
تنذر املنذره املنذر �إليها وتكلفها ب�سداد مبلغ  84,198,75درهم (اربعة
وثمانون �ألف ومائة وثمانية وت�سعون الف وخم�سة و�سبعون فل�س) قيمة
املرت�صد يف ذمتها للمنذره و ذلك خالل فرتة زمنية اق�صاها خم�سة ايام
من تاريخ االعالن بهذا االنذار كحد �أق�صى وفقا للقانون واال �سي�ضطر
املنذره التخاذ كافة االج��راءات القانونية �ضدكم الكفيلة بحفظ ورد
حقوق املنذرة طبقا للقانون.

ق�سم التنفيذ
نورة عبدالرحمن عبداهلل

الكاتب العدل

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

االمارات العربية املتحدة

بناء على طلب  /املحكوم له � /شركة بيكر للطالءات ال�صناعيةاجلن�سية
اىل املحكوم عليه � /شركة الكوبوند مانيوفاكت�شرينغ � -ش م ح (�شركة منطقة حرة م�س�ؤولية
حمدودة) اجلن�سية
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2019/9/25
يف الق�ضية ( )224/2019جتاري جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره  1194207.90درهما
�شامال الر�سوم وامل�صاريف  ،ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم
امل�شار اعاله ،ف�أنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل  15يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن
ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االج��راءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم  ,والر�سوم املرتبة
عليك .املالحظات  :يجب الإعالن باللغة العربية والإجنليزية
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حماكم دبي

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0008549
اخطار عديل للوفاء مببلغ  50000درهم (خم�سون الف درهم)

املخطـر� /سعيدة عمر داوود جمعة  -اجلن�سية االمارات العربية املتحدة و�أحمل بطاقة هوية رقم 784197168596548
العنـوان  /ال�شارقة  -رحمانية  - 9هاتف رقم0561917095/
املخطر �إليه  /حممد جا�شم بي�شو مياه  -اجلن�سية بنغالدي�ش ويحمل بطاقة هوية رقم 784497550817932
الغـوان /ال�شارقة  -هاتف رقم 0527042111/0563164449/
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  50000درهم (خم�سون الف درهم)
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ 50000درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعي ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب,
اختالف التوقيع
وبيانه كاتايل  :ال�شيك رقم  000003مببلغ  50000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/11/22وامل�سحوب على بنك
را�س اخليمة الوطني  ،وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا
وتكرارا ولكن دون جدوى ،لذلك ،ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم و�إال
�سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  20/2019/828جتاري كلي

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3640/2021/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املطلوب �ضدهما على الت�ضامن والتكايف بان ي�ؤديا ملقدم الطلب مبلغ
وقدره ( )146.632درهم مائة و�ستة واربعون الف و�ستمائة واثنان وثالثون درهما  -والفائدة القانونية
بواقع � %12سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن  :دبي للخر�سانة اجلاهزة �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم � -1 :شركة جابكو للمقاوالت ذ.م.م  -2احمد �سامل عبدال�صبور خلف � -صفته بالق�ضية :
مدعي عليه  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/6/2:الزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وق��دره ( )146.632دره��م مائة و�ستة واربعون الف و�ستمائة
واثنان وثالثون درهما  -والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك وحتى ال�سداد التام
وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة
ان طلب �شمول االمر بالنفاذ املعجل ال مربر له لذا ق�ضت برف�ضه
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليهم� -1 /شركة هاي �ستارز تريدنغ جي ال تي  -2حممد هاين حممد ه�شام ق�صاب � -3سامر
حممد ه�شام ق�صاب  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له :ت�ضامن كابيتال بي �إ�س �سي
وميثله  :خمتار حممد باقر غريب
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/2/27يف الدعوى امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح/
ت�ضامن كابيتال بي �إ�س �سي بحل وت�صفية �شركة امل�سماة (هاي �ستارز تريدنغ جي ال تي) وتعني اخلبري
احل�سابي �صاحب الدور باجلدول م�صفيا لها يتوىل ت�صفيتها قانونا وفق عقد ت�أ�سي�سها وتوزيع ما يتبقى
من اموالها على ال�شركاء بعد �سداد الديون كل بقدر ح�صته و�أ�ضافت اتعاب املحاماة.
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

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 782/2021/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ ��ض��ده��م� -1/شركة غالمى للتجارة العامة ذ.م.م  -2خ�سرو بخ�ش علي
غالمى ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية �شركة غالمى للتجارة العامة ذ.م.م -3بخ�ش
علي ح�سني علي غالمي ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية �شركة غالمى للتجارة العامة
ذ.م.م  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ملي ايران  -وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )2268151.95درهم 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 االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن حكم بالن�شر
 100/2021/80تظلم من �أمر �أداء

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  16/2021/867جتاري جزئي
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اعالن بالن�شر
 1431/2021/11مدين جزئي

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
 00/2021/93احوال نف�س م�سلمني

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه � -1شهناز حب�ش ح�سني  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له :منال ابراهيم ح�سن املن�صوري
وميثله  :ابراهيم ح�سن ابراهيم املال
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/29يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /منال ابراهيم ح�سن املن�صوري بحكمت املحكمة بقبول التظلم �شكال ويف املو�ضوع بالغاء
القرار املتظلم منه واالمر جمددا بالزام�/شهناز حب�ش ح�سني بامريي بان ت�ؤدي للمتظلمة مبلغ
( )21.565درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك على حدة وحتى متام
ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف .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

االمارات العربية املتحدة

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ( )889280درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن  :الفا للكمبيوتر املحدودة وميثلها مالكها ومديرها/اجلعلي ها�شم اجلعلي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :ار�ض اخلربة لتجارة الكمبيوتر �ش.ذ.م.م وميثلها مديرها/حارم حممد احمد يو�سف � -صفته بالق�ضية :
مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/5/30يف الدعوى املذكورة �أع�لاه ل�صالح/الفا
للكمبيوتر املحدودة وميثلها مالكها ومديرها/اجلعلي ها�شم اجلعلي ح�ضوريا للمدعي عليها االوىل ومبثابة احل�ضوري للمدعي
عليها الثانية  -اوال:برف�ض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �صفه املبدى من املدعي عليها االوىل  -ثانيا:بالزام
املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )539.280.00خم�سمائة وت�سعة وثالثون الف ومائتان
وثمانون درهم  -والفائدة القانونية � %9سنويا من  2021/3/1وحتى متام ال�سداد  -ثالثا:بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن فيما
بينهما ان ي�ؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره (ع�شرة االف درهم) تعوي�ض والزمتها بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت ما عدا 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

حماكم دبي

وزارة العدل
العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  1049ل�سنة 2019
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده “ن�شرا”
اىل املنفذ �ضده  /مروان يو�سف فريوز مو�سى بو�سعود
في�صل يو�سف فريوز مو�سى بو�سعود
ل�صالح املنفذ له  /بنك دبي اال�سالمي
تعلن حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم اخلمي�س
املوافق  ,2021/07/15وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل :العقار
قطعة رقم ( )1197مبنطقة الرو�ضة ( )2ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره  )1,250,000.00( :درهم( ،مليون
ومئتان وخم�سون �ألفاً درهم) ،و ذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين لالمارات للمزادات
 http://www.emiratesauction.aeيتوجب على الراغب باال�شرتاك باملزايدة �أن يتقدم بت�أمني نقدي �أو
مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة �أو املوقع االلكرتوين لالمارات
للمزادات  http://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على االقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :دايناميك لل�صيانة العامة واملقاوالت �ش.ذ.م.م وميثلها قانونا/علي �سليمان علي
�سالمة  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :وينكادي�ش �سانكار انارايانان
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال:ت�سجيل الدعوى واعالن املدعي عليها ب�صورة منها  -ثانيا:الق�ضاء
بعزل املدعي من ادارة املدعي عليها وحمو ا�سمه كمدير من الرخ�صة التجارية للمدعي عليها لزوال �صفته
وااليعاز للدائرة االقت�صادية بكتاب ر�سمي يت�ضمن حمو ا�سم املدعي من الرخ�صة التجارية للمدعي عليها
كمدير لزوال �صفته  -ثالثا:الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/7/26ال�ساعة � 09:00صباحا ولغاية  12:30ظهرا يف 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 ويكون احل�ضور عن بعد من خالل برنامج االت�صال املرئي عرب تطبيق بوتيم
على الرقم.0566039276:

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

مو�ضوع الدعوى :يلتم�س الطالب اال�ستعالم واحلجز على الأمـوال التى حتت يـد املدين من االتى بيانه :
-1الرخـ�ص التجــــاريــة  -2العقـــارات  -3املركبــات  4ـ اال�سهــم واحل�ص�ص وال�سندات  -5الأموال لدي البنــوك  -6ما
للمدين لــدي الغري يف اجلهات التى يحددها فى الطلبات الالحقة وفى حدود املبلغ املبني بالالئحـــة  ،ويتعهد الطالب
بتقدمي كافة الطلبات وا�ستقبال الردود من خالل الأنظمة الإلكرتونية والذكية وتزويد املحكمة ب�شهادات امللكية
للعقارات املطلوب حجزها ورخ�ص ال�شركات املطلوب حجز موجوداتها وكافة البيانات وامل�ستندات املطلوبة للأموال
امل��راد التنفيذ عليها كما يخول الطالب املحكمة فى اتخاذ كافة الإج��راءات الالزمة لتنفيذ احلكم جرباًويقرب�أن
جميع القرارات والإجراءات املثبتة �إلكرتونيا تعترب ح�ضورية فى حقه وفى حالة عدم اال�ستدالل عن عنوان املدين
للمحكمة �أن تتحرى عنه من اجلهات املعنية �أو الإر�شاد �أو �إعالنه على �أخر حمل �أقامة له والن�شر فى حالة عدم وجود
حمل �أقامة للمدين وعليه تقدمي ما يفيد ذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ الأجراء املنهي للخ�صومة .
طالب االعالن :جنيب حممد طالب الراعي � -صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
املطلوب اعالنهم -1 :كينج�ساجن اوه �صفته بالق�ضية :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـ الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـ بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()237680
درهم اىل طالب التنفيذ�أو خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكـ يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن

رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه � -1 :سيد اظهر اهلل ح�سيني �سيد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:سارة توفيق �شايف عبدالعزيز
وميثله  :احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
مبا ان املدعي� /سارة توفيق �شايف عبدالعزيز قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان
املحكمة حكمت بتاريخ 2021/6/29:احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة وقبل الف�صل يف
املو�ضوع بتوجيه اليمني للمدعي عليه� /سيد اظهر اهلل ح�سيني �سيد ليحلفها بال�صيغة الآتية
(�أق�سم باهلل العظيم بان ال�صحة للمبالغ التي تطالبني بها املدعية وجمموعها  426022درهم
وبالتف�صيل ال��وارد يف الئحة دع��واه��ا وان ذمتي غري م�شغولة بها واهلل على ما اق��ول �شهيد)
وح��ددت جل�سة  2021/7/8الداء احللف وعلى من وجهت له اليمني احل�ضور للحلف وابقت
الف�صل يف امل�صاريف  -وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/9/9ال�ساعة 09:30
�صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  53/2021/227تنفيذ حمرر كاتب عدل

Monday

�إجتماع خربة

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6037

املنظورة يف  :دائرة التنفيذالثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار ب�إيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم  112بالطابق رقم  1باملبنى رقم  7امل�سمى ريتاج  Gالبالغ م�ساحته
 316.07مرت مبع واملواقف  g-05&7-g-06-7بقطعة االر�ض رقم  5مبنطقة جممع دبي لال�ستثمار الثاين نظري مبلغ 1 ،
 350,000/00درهم.
طالب التنفيذ :البنك العربي املتحد  -عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -بور�سعيد  -بناية البزن�س بوينت مكتب رقم  401خلف وكالة الني�سان لل�سيارات
 هاتف  04/2946945هاتف  0508650437رقم مكاين  - 3244594826وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدياملطلوب �إعالنه � :شارلز كري�ستوفر �سميث  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -منطقة جممع دبي لال�ستثمار الثاين  -مبنى ريتاج  - Gالطابق رقم
 - 1العقار رقم  - 112رقم مكاين chrs5507501 - 050000000000000 - 1521766151 :
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :مارجريت �سميث � -أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/7/28ال�ساعة 05:00:00م �صباحا ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء اي��داع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص
غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم
ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :حق منفعة (� 2008-12-31إىل )2098-12-30
املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الثاين  -رقم االر�ض  - 5ا�سم املبنى  :ريتاج  - Gرقم الوحدة  - 112 :الطابق  - 1 :امل�ساحة  316.07 :مرت
مربع واملقدرة قيمتها بـــ ( )2041287درهم يباع العلى عطاء .مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

االثنني  12يوليو  2021م  -العـدد 13289

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  340/2020/387ا�ستئناف تظلم جتاري
مو�ضوع ال��دع��وى :قبول اال�ستئناف �شك ً
ال للتقرير ب��ه يف القيد الزمني امل�ق��رر قانوناً م�ستوفياً كافة �شرائطه
القانونيةوفى املو�ضوع الغاء احلكم امل�ست�أنف وبالنتيجة الق�ضاء :توقيع احلجز التحفظي على �أم��وال امل�ست�أنف
�ضده ل��دى الغري وه��ي جميع ح�سابات املعرو�ض �ضد ل��دى البنوك العاملة بالدولة وم��ن بني تلك البنوك االتي
ذكره:بنك الإمارات دبى الوطني/بنك �أبوظبي التجاري/بنك الإمارات العربية للإ�ستثمار/بنك ال�شارقة/م�صرف
ال�شارقة الإ�سالمي.مع ما يرتتب من �إج��راءات على ق��رار احلجز على ما للمتظلم �ضده لدى البنوك واه��م تلك
الإجراءات:تعيني الأموال املحجوز عليها تعيينا نافيا لكل جهالة-نهي البنوك عن الت�صرف �أو الوفاء مبا يف يدها
من �أم��وال اىل املحجوز عليه�أو من يوكله يف ذلك-تكليف البنوك(املحجوز لديها) بالتقرير مبا يف الذمة و�إفادة
املحكمة الآم��رة باحلجز خ�لال�7أي��ام ن من اعالنها باحلجز-وذلك حلني الوفاء باملديونية امل�ستحقة للمتظلم يف
ذمة امل�ست�أنف �ضده والبالغ قدره74.233775درهم الزام امل�ست�أنف �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه
عن كافة درجات التقا�ضي
طالب االعالن :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي � -صفته بالق�ضية :م�ست�أنف
املطلوب اعالنهم� -1 :سيف �سلطان نا�صر �سلطان احلب�سي العامري � -صفته بالق�ضية :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  549/2020تظلم جتاري بتاريخ  2020/11/26وحددت
لها جل�سة يوم الأربعاء املوافق  2021-09-22ال�ساعة  17:30م�ساءا بقاعة التقا�ضي عن بُعد وعليه يقت�ضى ح�ضوركم
�أو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكـم �ستجرى حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�سم

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن بالن�شر
 1510/2021/11مدين جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :اماندور�سون االبرديفا  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :با�سل �شريف احمد فتحي
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال:ت�سجيل الدعوى وحتديد جل�سة  -ثانيا:الزام املدعي
عليها ب��ان ت��ؤدي��ا للمدعي مبلغ وق��دره ( )190.000دره��م مائة وت�سعون ال��ف دره��م والفوائد
القانونية بواقع  %9من التعوي�ض عن اال�ضرار التي حاقت به مببلغ ( )100.000درهم مائة
الف درهم باجمايل مبلغ ( )290.000درهم مائتان وت�سعون الف درهم مع �شمول احلكم بالنفاذ
املعدل وبال كفالة  -ثالثا:الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة  2021/7/14ال�ساعة � 9صباحا يف مكتب ادارة الدعوى االبتدائية ال�ساد�سة 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
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�صحة وتغذية
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التهاب املفا�صل هو حالة �شائعة ت�سبب
الأمل وااللتهاب يف املف�صل .وميكن �أن ت�ؤدي
بع�ض العنا�صر الغذائية �إىل حدوث التهاب
يف اجل�سم ،ما يزيد الأعرا�ض �سوءا.
ميكن لبع�ض الأطعمة التي تبدو �صحية
�أن ت�سبب هذه امل�شكلة عند الإف��راط يف
تناولها.
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عند الإفراط يف تناولها

�أطعمة �صحية ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ظهور �أعرا�ض التهاب املفا�صل!
ويعد التهاب املفا�صل وال�ت�ه��اب املفا�صل الروماتويدي
النوعني الأكرث �شيوعا من التهاب املفا�صل،
و�ستختلف الأعرا�ض اعتمادا على النوع الذي تعاين منه،
لكن �آالم املفا�صل وقابلية الك�سر والت�صلب هي عالمات
حتذير مميزة للمر�ض عموما.
ويعد اتباع �أ�سلوب حياة �صحي مفتاح التحكم يف التهاب
املفا�صل،
وهذا يعني تنظيم نظامك الغذائي.
ومع ذل��ك ،ميكن لبع�ض القرارات الغذائية ال�صحية �أن
حتفز التهاب املفا�صل عند الإفراط يف تناولها.
وتقع �أحما�ض �أوميغا  6الدهنية يف هذه املنطقة القائمة
الغذائية،
وه��ي م��ن الأح�م��ا���ض الدهنية الأ�سا�سية التي يحتاجها
اجل�سم للنمو والتطور الطبيعي.
وت��و��ض��ح م�ؤ�س�سة "مايو كلينيك":

"عند تناولها باعتدال وبدال من الدهون امل�شبعة املوجودة ح��اج��ة �إىل م��زي��د م��ن البحث لفهم كيفية تفاعل هذه
يف اللحوم ومنتجات الألبان،
ال�ت��أث�يرات املتعار�ضة ظاهريا م��ع بع�ضها البع�ض ومع
مي �ك��ن �أن ت �ك��ون �أح �م��ا���ض �أوم �ي �غ��ا  6ال��ده �ن �ي��ة مفيدة العنا�صر الغذائية الأخرى".
لقلبك".
وتوجد �أحما�ض �أوميغا  6الدهنية يف زي��وت مثل الذرة
ومع ذلك،
وع �ب��اد ال���ش�م����س وب� ��ذور ال�ع�ن��ب وف ��ول ال���ص��وي��ا والفول
حتذر م�ؤ�س�سة التهاب املفا�صل ( )AFمن �أن "اال�ستهالك ال�سوداين واخل�ضروات.
املفرط لأوميغا  6ميكن �أن يحفز اجل�سم على �إنتاج مواد
كيميائية م�ضادة لاللتهابات".
ما يجب �أن ت�أكل؟
ويبدو �أن بع�ض هذه الأحما�ض الدهنية ت�سبب االلتهاب ،ومي �ك��ن �أن ت���س��اع��د ال �ع��دي��د م��ن الأط �ع �م��ة يف مكافحة
ل �ك��ن ال�ب�ع����ض الآخ � ��ر ل��ه خ�صائ�ص
االلتهاب وحت�سني �أعرا�ض املفا�صل.
م �� �ض��ادة لاللتهابات.
وت� �ق ��ول م ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ت �ه ��اب املفا�صل:
وبح�سب
"بالن�سبة للمبتدئني ،ف�إن اتباع
"مايو
ن�ظ��ام غ��ذائ��ي غني بالفواكه
كلينك " :
واخل� ��� �ض ��روات والأ�سماك
" هنا ك
واملك�سرات والفا�صوليا،
مع القليل من الأطعمة
امل � � �� � � �ص � � �ن � � �ع� � ��ة
وال � ��ده � ��ون
ا مل�شبعة ،
ل� � � �ي� � � �� � � ��س
م � � � � �ف � � � � �ي� � � � ��دا
لل�صحة العامة
ف� � �ح� � ��� � �س � ��ب ،ب ��ل
ميكن �أن ي�ساعد
�أي�ضا يف �إدارة ن�شاط
املر�ض".
وي �ح �ت��وي ال �ن �ظ��ام ال �غ��ذائ��ي على
ط � ��راز ال �ب �ح��ر الأب �ي ����ض امل �ت��و� �س��ط على
العديد من هذه املكونات امل�ضادة لاللتهابات.
وي�شتمل نظام البحر الأبي�ض املتو�سط الغذائي
على ع��ادات احلياة ال�صحية التقليدية للأ�شخا�ص
من البلدان املطلة على البحر الأبي�ض املتو�سط ،مبا
يف ذلك فرن�سا واليونان و�إيطاليا و�إ�سبانيا.

ويختلف النظام الغذائي ح�سب الدولة واملنطقة ،لذلك
فهو يحتوي على جمموعة من التعريفات،
ل�ك�ن�ه��ا ب���ش�ك��ل ع� ��ام غ �ن �ي��ة ب��اخل �� �ض��روات والفواكه
وال�ب�ق��ول�ي��ات وامل�ك���س��رات وال�ف��ا��ص��ول�ي��ا واحلبوب
والأ� �س �م��اك وال��ده��ون غ�ير امل�شبعة م�ث��ل زيت
الزيتون.
وع��ادة ما يت�ضمن تناول كميات منخف�ضة
من اللحوم ومنتجات الألبان.
وبالإ�ضافة �إىل مكافحة االلتهاب،
ف� ��إن ت �ن��اول ال �ط �ع��ام ال���ص�ح��ي مينحك
جميع العنا�صر الغذائية التي حتتاجها
وي�ساعدك يف احلفاظ على وزن �صحي،
وه� ��و م �ف �ت��اح ل � ��درء خ �ط��ر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب.

� 3أنواع من ال�شاي ت�ساعد يف تقليل خماطر
ال�سرطان والنوبات القلبية وال�سكتة الدماغية!
قال خ�براء ال�صحة �إن ال�شاي �أح��د �أك�ثر امل�شروبات �صحة ،حيث �أثبتت
الدرا�سات �أهمية � 3أن��واع من ال�شاي ت�ساعد يف زي��ادة طول العمر وتقليل
خماطر التعر�ض لعواقب �صحية خطرية.
املرميية ()Rooibos
يتمري هذا النوع من ال�شاي ،الذي ُيزرع ح�صريا يف
مقاطعة وي�سرتن كيب بجنوب �إفريقيا ،مبجموعة
من الفوائد ال�صحية التي ت�ساعد على �إطالة عمر
الفرد.
وت�شمل الفوائد ال�صحية ل�شاي  Rooibosدعم
�صحة القلب ،والوقاية من ال�سرطان ،و�إدارة مر�ض
ال�سكري وال��وق��اي��ة منه ،ودع��م اله�ضم ال�صحي،
ومكافحة االلتهابات ،وتعزيز تقوية العظام ،ودعم
فقدان ال��وزن ،و�إبطاء عملية ال�شيخوخة ،وعالج

وي �ق��ال �إن ال���ش��اي ي�ساعد �أي���ض��ا يف ال��وق��اي��ة من
ال�سرطان لأنه يحتوي على مادة الكري�سيتني ،وهو
مركب كيميائي نباتي ُيعطى يف �شكل كب�سوالت
للمر�ضى الذين يعانون من ال�سرطان.
ويعزز �شاي � Rooibosصحة اخلاليا ومنوها
ويحارب خاليا اجلذور احلرة� ،إىل جانب �إ�صالح
احلم�ض النووي اخلا�ص بك.

�ضغط الدم ،ودعم �صحة اجللد ،ومكافحة ق�شرة
الر�أ�س و دعم �صحة الكلى.
وت �ك �م��ن ال� �ف ��ائ ��دة ال �غ��ذائ �ي��ة ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ل�شاي
 Rooibosيف حمتواه الغني مب�ضادات الأك�سدة
وك��ون��ه م �� �ص��درا ل�ب�ع����ض م��رك �ب��ات البوليفينول
الفريدة ،مبا يف ذلك الأ�سباالثني.
وق��د ت�ساعد ه��ذه امل��رك�ب��ات النباتية ال��واق�ي��ة يف
احلماية م��ن �أ� �ض��رار اجل��ذور احل��رة ،التي ت�ؤدي
�إىل ح��االت مثل مر�ض ال�سكري و�أمرا�ض القلب �شاي البابوجن
واحدة من الآليات الأكرث �أهمية يف �شاي البابوجن
وال�سرطان املحتمل.
هي م�ضادات الأك�سدة القوية وخ�صائ�صه امل�ضادة
للبكترييا.
وت�ساهم ق��درة البابوجن على تعزيز ط��ول العمر
من خ�لال قدرته القوية على تهدئة وا�سرتخاء
الأع�صاب.وقامت درا�سة �أجريت يف الفرع الطبي
بجامعة تك�سا�س بتحليل  1677رج�لا وامر�أة
�أم��ري�ك�ي�ين مك�سيكيني ت��زي��د �أع �م��اره��م ع��ن 60
عاما ،وحللت كيف �ساعد ا�ستهالك �شاي البابوجن
يف �إطالة العمر.
وك�شفت الدرا�سة �أن ال�شاي �ساعد يف تقليل خماطر
الوفاة بنحو الثلث مقارنة مبن مل ي�شربه.
ال�شاي الأخ�ضر
يوفر ال�شاي الأخ�ضر دعما مناعيا قويا ملحاربة
الأمرا�ض و�إطالة جودة احلياة.
وحت �ت��وي �أوراق ال���ش��اي الأخ���ض��ر ع�ل��ى م�ضادات
�أك �� �س��دة ق��وي��ة ت���س�م��ى م ��ادة ال�ب��ول�ي�ف�ي�ن��ول ،التي
ت�ساعد على الوقاية من ال�سرطان و�أمرا�ض القلب
وه�شا�شة العظام وغريها من امل�شاكل املزمنة.

ووجد الباحثون �أنه من بني �أكرث من 100000
بالغ �صيني مت تتبعهم ،ف�إن �أولئك الذين �شربوا
ال���ش��اي الأخ �� �ض��ر ث�ل�اث م ��رات ع�ل��ى الأق ��ل يف
الأ�سبوع كانوا �أق��ل عر�ضة للإ�صابة بنوبة
قلبية �أو �سكتة دماغية خ�لال ال�سنوات
ال�سبع املقبلة.
وق� � ��ال � WebMDإن ع�شاق
ال �� �ش��اي ل��دي�ه��م �أي �� �ض��ا متو�سط
عمر �أطول قليال.
و�أ� �ض��اف امل��وق��ع ال�صحي:
"يف �سن اخلم�سني ،ميكن
�أن يتوقعوا �أن يعي�شوا
�أك�ث��ر م ��ن ع ��ام بقليل
م��ن ن�ظ��رائ�ه��م الذين
مل يكونوا م�ستهلكني
م �ن �ت �ظ �م�ي�ن لل�شاي
الأخ�ضر".
وت� � ��� � �ش� � �م � ��ل �إح� � � � � ��دى
ال � �ف� ��وائ� ��د الرئي�سية
لل�شاي الأخ�ضر ،والتي
ق� ��د ت �� �س��اه��م يف �إط ��ال ��ة
ال� �ع� �م ��ر ،خ �� �ص��ائ �� �ص��ه التي
مي� �ك ��ن �أن ت �ق �ل��ل م� ��ن خطر
�إ� � �ص ��اب ��ة ال �� �ش �خ ����ص ب� ��أم ��را� ��ض
القلب والأوع�ي��ة الدموية.وخل�ص
ق�سم العلوم ال�صحية يف كلية الطب يف
واروي��ك� ،إىل �أن الأدل��ة البحثية ت�شري �إىل �أن
ال�شاي الأخ�ضر له ت�أثريات �إيجابية على املخاطر
املرتبطة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
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رغم كونه ال يت�شابه مع نوعية الأعمال الرم�ضانية� ،إال �أن
م�سل�سل "خلى بالك من زيزي" ا�ستطاع التفوق على �أغلب ما
عر�ض واحتل املراكز الأوىل �ضمن قائمة الأعمال الأكرث
م�شاهدة ،وذل��ك لكونه حقق املعادلة ال�صعبة يف اجلمع بني
الدراما والكوميديا ،وج��ذب انتباه اجلمهور من �أول حلقة،
خا�صة لأنه تعر�ض مل�شكلة مهمة عند الأطفال وناق�ش �أغلب
م�شاكل الطبقة املتو�سطة مبنتهى الهدوء ،ورمبا لأ�سباب �أخرى
�سنعرفها من خمرج العمل كرمي ال�شناوى.
"خلي بالك من زيزي" و�صل �إىل النا�س بب�ساطة
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املخرج كرمي ال�شناوي :اخللط ما بني
الكوميدي والرتاجيدي مغامرة يف حد ذاته
• فكرة امل�سل�سل جديدة ومعقدة ..كيف ا�ستطعت
تقدميها بهذه الب�ساطة؟
 الفكرة بالفعل �صعبة ومعقدة اىل حدما ومن ثم مل يكن �أمامنا حل �سوى
تقدميها مبعاجلة ب�سيطة رغم
�أن امل��و� �ض��وع ك ��ان مي �ك��ن �أن
يناق�ش ب�شكل �أعمق ،ولكننا
قررنا من بداية امل�شروع
�أننا �سنقدمه بب�ساطة
حتى ن�ضمن و�صول
ال�ف�ك��رة للنا�س كما
ينبغى.
• ع � � � � � � ��ادة ه� � ��ذه
ال � � �ن� � ��وع � � �ي� � ��ة م ��ن
الأع � � �م � ��ال �إم � � ��ا �أن
تقدم ب�شكل كوميدى
�أو ت ��راج� �ي ��دى� ،أم ��ا
اجل� �م ��ع ب�ي�ن االثنني
كان جديداً متاما؟
 اخل � � �ل� � ��ط م � � ��ا بنيالكوميدى والرتاجيدى
م� �غ ��ام ��رة يف ح� ��د ذات � ��ه،
ول�ك�ن�ه��ا بالن�سبة ىل كانت
م � �غ� ��ام� ��رة م� �غ ��ري ��ة لكونها
�ستخرجنى من املنطقة الآمنة
التى قدمت �أعماىل ال�سابقة من
خاللها هذا بالإ�ضافة اىل �أننى
ك �ن��ت �أري � ��د �أن �أ� �ص��ل بامل�شاهد
ل �ك��ون��ه ي �ج��د ن�ف���س��ه �أو �أى
�شخ�ص من دائرته بني
�أب �ط��ال العمل

وذلك لأنه يرتكز يف الأ�سا�س على الطبقة املتو�سطة
التى متثل ال�شريحة الأك�بر يف جمتمعنا ،وبالتاىل
�أى حماولة جلذب �أو ا�ستعطاف طبقات �أخرى �سواء
�أدنى �أو �أعلى �أمر مل يكن واردا وهذا لأ�سباب جتارية
�أكرث منها فنية ومن ثم كان تركيزنا كله على م�شاكل
الطبقة املتو�سطة املوجودة يف كل بيت تقريبا ف�ضال
عن �أن احلدوتة تنتقل طوال الأح��داث من م�ساحة
خفيفة لأخرى جادة جدا ومن هنا كان اجلمع ما بني
الكوميدى والرتاجيدى هو احلل الأمثل للحفاظ
على عوامل اجلذب يف امل�سل�سل و�أظن �أنها كانت من
�أهم �أ�سباب جناحه.
• ه��ل ت�ع�م��دت اخ �ت �ي��ار م��واق��ع ال�ت���ص��وي��ر خا�صة
ال�ب�ي��وت لتت�شابه م��ع ب�ي��وت الأغ�ل�ب�ي��ة العظمى من
امل�صريني؟
 طبعا هذا كان مق�صوداً لأننا يف الأ�سا�س نتحدثعن طبقة يعي�ش معظم عائالتها يف بيوت مت�شابهة
اىل حد ما  ،واحلقيقة �أن الف�ضل -يف ذل��ك -يرجع
�إىل على ح�سام مهند�س الديكور لكونه تفهم متاما
طبيعة العمل وبالتاىل كان اجلزء الأ�سا�سى من �شغله
ب��رغ��م �أن امل�ج�ه��ود الكبري امل �ب��ذول فيه غ�ير ظاهر
لأن��ه يقوم على اختيار تفا�صيل �صغرية ت�شبه تلك
املوجودة يف بيوتنا ،وهذه التفا�صيل �ساهمت ب�شكل
كبري يف جناح امل�سل�سل وتو�صيل الفكرة للنا�س هذا
بالإ�ضافة اىل الدور الكبري الذى قامت به الأ�ستاذة
ن��اه��د ن �� �ص��راهلل يف �إخ �ت �ي��ار م�لاب ����س ال�شخ�صيات
وحر�صها على وجود تفا�صيل وا�ضحة وخا�صة جدا
بكل �شخ�صية على حدة .
• خلى بالك من زي��زى م�سل�سل ال ي�صنف كعمل
رم���ض��ان��ى  ..ف�ك�ي��ف ا��س�ت�ط�ع��ت �أن ت�ن��اف����س ب��ه 25
عم ً
ال درامياً وتتفوق عليهم جميعا؟
 منذ بداية عملنا يف امل�سل�سل ونحن ن�سمع جملة�أنه م�شروع غري منا�سب ملو�سم دراما رم�ضان ،ولكنى
احلقيقة عندما �أبد�أ �أى عمل ال �أ�ضع النتائج
يف ح�ساباتى لأن النتيجة والنجاح
لي�ست بيدى و�إمنا لها ح�سابات
وع ��وام ��ل �أخ � ��رى وم ��ن ثم
�أ� �ض ��ع ت��رك �ي��زى ك �ل��ه يف
��ص�ن��اع��ة ال�ع�م��ل فقط
 ،وهناك م�سل�سالت
مل ن �ك �ت �� �ش��ف �أنها
ك��ان��ت ج�ي��دة جدا
�إال بعد عر�ضها
ب �ث�لاث و�أرب� ��ع
� � � � �س � � � �ن� � � ��وات
و�أف� �ل ��ام مل
حت�ق��ق �أى
جن � ��اح يف
ا ل�سينما
وعندما
عر�ضت

"�شايفك العامل بحاله"
�أغنية جديدة لوليد توفيق
طرح النجم وليد توفيق �أغنية جديدة على موقع الفيديوهات ال�شهري
يوتيوب حتمل ا�سم "�شايفك العامل بحاله" من �أحلانه وتوزيع با�سم
منري وميك�س �أحمد جودة وتقول مطلع الأغنية� :شايفك العامل بحالة
�شايفك احللم وخياله �شايفك الليل وال�سهر �شايفك قمر �أحلى قمر .
وك ��ان ق��د ق��ال ال�ن�ج��م ول �ي��د ت��وف�ي��ق يف ل �ق��اء خ��ا���ص م��ع ال��زم�ي��ل علي
الك�شوطي من خالل تلفزيون اليوم ال�سابع� ،إن املر�أة العربية مظلومة
يف جمتمعاتنا و�أن على الرجل �أن يعامل زوجته ،مثلما يريد �أن يعامل
زوج �أبنته �أبنته ،مو�ضحا �أن الرجل الب��د �أن يتعامل مع زوجته علي
�أن�ه��ا ابنته و�أخ�ت��ه وحبيبته ،م�شريا �إيل �أن ال يوجد هناك بيت لي�س
به خالفات ولكن املعاملة الطيبة هي �أهم �شئ والإح�ترام املتبادل �أمر
واجب علي اجلميع،
واهلل حلل الطالق مثلما احل ال��زواج وبالتاىل يف حالة وج��ود خالف
غري قابل للحل فالطالق باحل�سنة �أف�ضل.
وا�ستكمل وليد توفيق يف حديثه مع علي الك�شوطي علي تلفزيون اليوم
ال�سابع� ،أن �ضياع احلقوق امللكية م�شكلة الفنان العربي ،والفنان اذا
ح�صل علي حقوقه كاملة �سيعي�ش مرتاح ،مو�ضحا �أن��ه يقوم حاليا
مبحاوالت لإعادة حقوقه يف ملكية العديد من الأغاين التي تقدم
علي قنوات اليوتيوب وال يح�صل منها علي حقوقه ،مو�ضحا �أن
�إ�سرائيل "عدو" و�سبق وقام العديد منهم ب�سرقة �أغانيه ،ولكنه
يقاوم من خالل تقدمي �أعمال جديدة ،و�أغاين متميزة يقاوم

بيها ت�صرفاتهم جتاه �أغانيه.
وليد توفيق هو النجم ال��ذي ا�شتهر بع�شقه
للفن وال�غ�ن��اء م�ن��ذ طفولته وح�ف��ر ا�سمه
ح �ت��ى �أ� �ص �ب��ح م��ن �أه� ��م جن ��وم ال �غ �ن��اء يف
ال ��وط ��ن ال �ع��رب��ي ،وق� ��دم ال �ع��دي��د من
الأغانى املتميزة والأف�لام ال�سينمائية
وخ��ا� �ص��ة �أغ �ن �ي��ة "�أنزل ي��ا ج�م�ي��ل يف
ال�ساحة" والتى تعترب �أغنية �أ�سا�سية
يف احتفاالت �أعياد امليالد يف كل �أنحاء
الوطن العربى.

يف التليفزيون جنحت و�أ�صبحت من الكال�سيكيات،
وب��ال �ت��اىل ب��د�أن��ا امل �� �ش��روع ون �ح��ن ل��دي�ن��ا ي�ق�ين ب�أنه
�سينجح ول�ك��ن احلقيقة مل �أت��وق��ع ك��ل ه��ذا النجاح
وباملنا�سبة عندما قدمت م�سل�سل قابيل يف رم�ضان
� 2019سمعت نف�س الكالم ورغم �أنه م�شروع خا�ص
ج��دا �إال �أن��ه حقق جناحاً وقتها وح�صل على مركز
تناف�سى جيد ،لذا �أت�صور �أن��ه من �أف�ضل اخلطوات
التى حققها "خلى بالك من زيزى" �أنه خرج بنا من
قوقعة �شروط امل�سل�سل الرم�ضانى.
• �أال ترى �أن جناح امل�سل�سل قد يكون حافزاً ل�صناع
ال��درام��ا ل�ت�ق��دمي ه��ذه ال�ن��وع�ي��ة م��ن الأع �م��ال التى
تتعر�ض مل�شاكل اجتماعية ؟
 نحن جمتمع وا�سع به م�شاكل كثرية وكبرية لذانحتاج لكل �أنواع الدراما التى تتعر�ض لهذه امل�شاكل
ال�ت��ى مت�س ك��ل طبقات و��ش��رائ��ح املجتمع وه��ذا هو
الدور الأ�سا�سى للفن فالفكرة كلها �أن ال�سوق حمتاج
مغامرة بغ�ض النظر عن طبيعة امل�شروع ،و�أال ي�ضع
�صناع الدراما يف ح�ساباتهم جملة "اجلمهور عايز
كده" لأن العمل اجليد �سيفر�ض نف�سه يف كل وقت،
و�أرى �أكرب مك�سب بالن�سبة ىل �أنا �شخ�صيا من "خلى
بالك من زيزى" هو �أننى ك�سبت الرهان على وعى
اجل�م�ه��ور ،وه��ذا �أ�سعدنى �أك�ث�ر م��ن جن��اح امل�سل�سل
نف�سه.
• ملاذا النهايات ال�سعيدة دائماً اختيار ال بديل عنه
مل�سل�سالت رم�ضان؟
 لي�س �شرطاً ،فالنهاية يف "خلى بالك من زيزى"كانت نهاية �سعيدة ولكننا �أي�ضا حر�صنا على �إظهار
عامل الزمن و�أن ه��ذه النهاية كانت قبل العا�صفة
ال�ق��وي��ة ال�ت��ى ح��دث��ت يف مار�س 2020ب�ي��وم وقبل
احل�ظ��ر وج��ائ�ح��ة ال�ك��ورون��ا ب�أ�سبوع وم��ن ث��م تركنا
ال �ف��ر� �ص��ة ل�ل�م���ش��اه��د ل�ي�ت�خ�ي��ل م��ا ال� ��ذى مي �ك��ن �أن
يحدث لهذه ال�شخ�صيات يف ظل الظروف والأحداث
اجلديدة التى �ستطر�أ على حياتهم.
• ف�ك��رة العمل ب��ور���ش ال�سيناريو �أ�صبحت احلل
الأمثل للخروج من دائ��رة امللل التى ت�صيب معظم
م�سل�سالت الـ  30حلقة؟

 لي�س بال�ضرورة لأن ال��ذي يوقع م�سل�سل يف املللهو عدم وجود �أحداث وتطوير لهذه الأحداث بينما
هناك م�سل�سل بتفا�صيل كبرية ميكن �سردها يف 30
�أو  60حلقة  ،وه��ذا ميكن �أن يكتبه �شخ�ص واحد
�أو جمموعة �أ�شخا�ص من خ�لال ور���ش ال�سيناريو،
لكن هذا المينع �أن الور�ش لها مزايا كثرية �أهمها
�أن وجود جمموعة من الكتاب كل واحد منهم يفكر
بطريقة خمتلفة خلروج العمل ب�أف�ضل �شكل ممكن،
وطبعاً ب�شرط �أن يكون بينهم توافق وتناغم.
• ولكن هل يتم تغيري نهاية امل�سل�سل �أحيانا بناء
على تفاعل اجلمهور مع الأحداث والأبطال؟
 بالن�سبة ىل هذا م�ستحيل ،ف�أنا عندما �أبد�أ العمليف م�شروع درام��ى الب��د �أن يكون هناك اتفاق م�ؤكد
على النهاية حتى لو كانت الكتابة مل تنته بعد وهذا
ميكن �أن يحدث فقط لو كنت �أقدم عمال مو�سميا �أو
م�سل�سال على عدة �أجزاء.
• �أمل ي�شجعك جناح امل�سل�سل على تقدمي مو�سم
جديد منه ؟
 �إطالقا ..فلن يكون هناك جزء �أو مو�سم ثانى من"خلى بالك من زيزى" لأنى �أحب �أن �أجرب نف�سى يف
�أمناط خمتلفة من الدراما.
• من �شدة تفاعل اجلمهور مع �شخ�صية " مراد
ال �ف��رم��اوى " ق��ال��وا �إن ��ه �شخ�صية خ�ي��ال�ي��ة لي�ست
موجودة يف الواقع  ..فما ر�أيك؟
 بالعك�س " مراد الفرماوى " الذي ج�سده حممدمم��دوح �شخ�ص طبيعى جدا عنده �أخطاء كثرية يف
حياته الت�ق��ل ع��ن �أخ �ط��اء زي��زى وق��د ظهر ذل��ك يف
ع�لاق�ت��ه ب��أخ�ت��ه وزوج �ه��ا وع�لاق�ت��ه ب�خ��ال��ه ومت�سكه
بذكرى �أمه و�إنكاره لأخطائها مما ترتب عليه خلل
يف حياته كلها ،
ومن ثم هو �أي�ضا كان يف �إحتياج لزيزى مثلما كانت
هى يف �إحتياج له بال�ضبط ولكن ب�شكل عام �شخ�صية
م ��راد ه��ذا ال��رج��ل امل �ه��ذب ال� ��ودود ال ��ذى ي�ستوعب
املر�أة بكل تناق�ضاتها ويع�شق املو�سيقى والطبخ  ،هو
�شخ�صية واقعية جدا و�أنا التقيت بنماذج مثلها كثريا
يف حياتى.

ي�سرا مدبويل تن�ضم
لفريق عمل "زومبي"
ان���ض�م��ت ال �ف �ن��ان��ة ي �� �س��را مدبويل
�إىل فريق عمل فيلم زومبي الذي
م� ��ن امل � �ق� ��رر ال � �ب� ��دء يف ت�صويره
الأي��ام املقبلة ،وال��ذي يدور يف �إطار
اجتماعي كوميدي اليت.
فيلم "زومبي" بطولة علي ربيع،
كرمي عفيفي ،و�أ�شرف عبدالباقي،
ح �م��دي امل�ي�رغ �ن��ي ،ب �ي��وم��ي ف � ��ؤاد،
ه��اج��ر �أح �م��د ،وم ��ن �إخ � ��راج عمرو
�صالح ،وم��ن �إن�ت��اج �أحمد ال�سبكي،
و�إخراج عمرو �صالح ،وت�أليف �أمني
جمال ووليد �أبو املجد.
و�شاركت ي�سرا مدبويل يف عدد من
الأع �م��ال ال�سينمائية والدرامية،
منها م�سل�سل " ذات" م��ع الفنانة
نيللي كرمي وروب��ي وم�سل�سل " �أبو
العرو�سة " م��ع الفنان �سيد رجب
والفنانة �سو�سن بدر.
ك�م��ا ��ش��ارك��ت يف فيلم " �أوالد رزق
 2م��ع الفنان �أح�م��د ع��ز والفنان
عمرو يو�سف وم�سل�سل كوفيد 25
مع الفنان يو�سف ال�شريف و�آينت
عامر.
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مواد غذائية ال ين�صح بتناولها مع الكرز
ك�شفت الدكتورة تاتيانا بوت�شاروفا ،خبرية التغذية
الرو�سية ،املواد الغذائية التي ال ين�صح بتناولها مع
ثمار الكرز.
وتقول بوت�شاروفا" ،ميكن لل�شخ�ص ال�سليم ،الذي
ال يعاين من التهاب املعدة ومر�ض ال�سكري ،تناول
م��ا ال ي��زي��د ع��ن  200غ��رام م��ن ال�ك��رز يف اليوم.
ول�ك��ن ع�ن��د وج ��ود ال�ت�ه��اب يف امل �ع��دة مي�ك��ن تناول
ب�ضعة ح �ب��ات م��ن ال �ك��رز ب���ش��رط ع ��دم �أك �ل �ه��ا مع
منتجات حام�ضية �أو �شبه حام�ضية :التوت الربي،
الكرز احلام�ض ،العنب ،اخل��وخ والتفاح وبالطبع

احلم�ضيات".
ووفقا لها ،تناول البقوليات مع الكرز �ضار ،وهذا
ي�ع�ن��ي ي�ج��ب ع ��دم ت �ن��اول ال �ك��رز ب�ع��د ت �ن��اول مرق
الفا�صوليا �أو البازالء ،لأن البقوليات والكرز على
انفراد ي�سببان انتفاخ البطن وكرثة الغازات ،لذلك
تناولهما معا يفاقم هذه امل�شكالت.
وت�ضيف ،ال ين�صح �أب��دا بتناول ال�ك��رز بعد تناول
الطعام ،بل من الأف�ضل االنتظار على الأق��ل مدة
ن�صف ��س��اع��ة ،ح�ي��ث يف ه��ذه احل��ال��ة ي ��ؤث��ر الكرز
�إيجابيا يف عمل اجلهاز اله�ضمي.

�أربع عالمات غريبة وغري
عادية اللتهاب املفا�صل

امللح
ك���ش�ف��ت ن �ت��ائ��ج درا�� �س ��ة �أملانية
ح ��دي� �ث ��ة ع � ��ن خ� �ط ��ر ج ��دي ��د
للإفراط يف �أك��ل امللح هو قتل
البكرتيا ال�صديقة يف الأمعاء،
وي�ن�ت��ج ع��ن ذل��ك ��ض�ع��ف جهاز
املناعة.
وي �ع �ت�بر ارت� �ف ��اع � �ض �غ��ط ال ��دم
الأثر من �أ�شهر �أ�ضرار التناول
ال� ��زائ � ��د ل �ل �م �ل��ح ،وق � ��د �سعت
الدرا�سة �إىل ك�شف الآلية التي
ي�ؤثر بها امللح على ال�ضغط ،بح�سب وكالة الأنباء الأملانية.
واقرتحت الدرا�سة التي �أجريت يف مركز ماك�س ديلربوك للأبحاث وجود
عالقة بني �إ�ضعاف خط املناعة الذي يوجد يف الأمعاء وبني زيادة الأمرا�ض
االلتهابية ومنها ارتفاع �ضغط الدم.
و�أج��ري��ت جت��ارب الدرا�سة على الفئران ثم على الب�شرُ ،
وطلب من 12
�شخ�صاً تناول  6غرامات �إ�ضافية من امللح كل يوم ملدة �أ�سبوعني.
وخ�ضع امل�شاركون الختبارات مل�ستوى امليكروبات يف اجلهاز اله�ضمي ،وتبني
�أن امللح الزائد يقتل البكرتيا ال�صديقة التي تعمل ك�أحد خطوط املناعة يف
اجل�سم قبل و�صول امليكروبات وااللتهابات �إىل الدم.
وت�ساعد البكرتيا ال�صديقة على حت�سني اله�ضم �إىل جانب دوره��ا كخط
مناعي ،وحتظى بكرتيا الأم�ع��اء باهتمام بحثي كبري يف ال��وق��ت احلايل
ملعرفة كيف ميكن اال�ستفادة منها يف الوقاية من �أمرا�ض عديدة.

• ملاذا �أ�صبح لون كوكب املريخ �أحمر؟
 ب�سبب اح �ت��واء �سطحه ع�ل��ى ك�م�ي��ات ك �ب�يرة م��ن �أك���س�ي��د احلديد(ال�صد�أ).

• �أي العنا�صر الكيميائية يكون �سائلاً عندما
يتواجد يف درجة حرارة الغرفة؟

 -الزئبق والربوم.

• �أي احليوانات ال ميتلك معدة يف ج�سمه؟
 -فر�س النهر

• ما هو لون غاز الأك�سجني يف احلالتني ال�سائلة وال�صلبة؟
 -لونه �أزرق.

• �أي من املعادن لي�س لونها ف�ضي؟
 -معدن الذهب ومعدن النحا�س.

الفنان نيكوال فالر يعمل على ر�سم رملي خالل مهرجان  Zen Opuzenالفني ال�سابع يف كرواتيا( .رويرتز)

عادة ما ت�شمل �أعرا�ض التهاب املفا�صل �آالم املفا�صل وااللتهابات ،ولكن قد
تكون هناك �أعرا�ض �شائعة �أخرى �أكرث دقة قد تدل على املر�ض.
وهناك عدة �أنواع خمتلفة من هذه احلالة ،لكن التهاب املفا�صل ال�صديف
هو الأكرث �شيوعا ن�سبيا ،ويرتبط بحالة اجللد ال�صدفية.
ووفقا لهيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية الربيطانية ( ،)NHSيعاين
واحد من كل ثالثة مر�ضى ال�صدفية من التهاب املفا�صل ال�صديف.
ومتاما مثل ال�صدفية ،حتدث احلالة ب�سبب مهاجمة اجلهاز املناعي عن
طريق اخلط�أ للأن�سجة ال�سليمة.
ومييل املر�ضى �إىل العثور على مفا�صلهم منتفخة وم�ؤملة ب�شكل متزايد
مع مرور الوقت.
ولكن هناك ع��ددا قليال من الأعرا�ض الأق��ل �شيوعا التي ميكن ب�سهولة
اخللط بينها وبني �شيء �أقل خطورة.
وميكن �أن يكون التعب امل�ستمر ناجتا عن التهاب املفا�صل ال�صديف ،وفقا
للموقع الطبي .Psoriatic-Arthritis.com
وق��د ت�شعر بالتعب ال�شديد دون �سبب وا��ض��ح ،وت��واج��ه �صعوبة يف �إبقاء
عينيك مفتوحتني.
و�أ�ضاف املوقع �أن بع�ض املر�ضى تظهر عليهم �أعرا�ض يف عيونهم مبا يف
ذلك التهاب القزحية.
وينتج التهاب القزحية ع��ن التهاب يف ال�ع�ين ي ��ؤدي �إىل ا�ستمرار الأمل
وفقدان الب�صر واالحمرار ال�شديد.
و�أ�شار املوقع �إىل �أن بع�ض امل�صابني بحاالت التهاب املفا�صل ال�صديف �أبلغوا
عن فقدان ال�سمع.
وميكن �أن يحدث تلف الأذن لدى بع�ض املر�ضى ،بينما قد يجد البع�ض
الآخر عالمات على �أظافرهم.
وميكن �أن ي�ؤثر ما ي�سمى بـ "�صدفية الأظافر" على مظهر �أظافرك ،ما
يت�سبب يف ظهور بقع حمراء �أو انحرافات �صغرية على الظفر.
وميكن �أن تكون الأعرا�ض م�ؤملة للغاية �أي�ضا ،ما يجعل من ال�صعب التقاط
الأ�شياء ال�صغرية.
وقال املوقع ال�صحي" :نعلم �أن التهاب املفا�صل ال�صديف هو �أكرث بكثري من
جمرد التهاب مزمن و�آالم يف املفا�صل .يف حني �أن املفا�صل امل�ؤملة واملتورمة
هي الأعرا�ض الأ�سا�سية اللتهاب املفا�صل ال�صديف� ،إال �أن هناك عددا من
الأعرا�ض الأخ��رى التي ال يتحدث عنها النا�س كثريا .من املفيد �أحيانا
معرفة �أنك ل�ست الوحيد الذي يعاين من تلك الأعرا�ض الغريبة التي قد
ال تكون بال�ضرورة على رادار طبيبك".
ولكن ملجرد ظهور �أي من هذه الأع��را���ض ،فهذا ال يعني بال�ضرورة �أنك
م�صاب بالتهاب املفا�صل ال�صديف .ولذلك يجب عليك التحدث �إىل الطبيب
�إذا كنت تعاين من �أمل م�ستمر �أو تورم يف مفا�صلك.
و�إذا مت ت�شخي�ص �إ�صابتك بال�صدفية بالفعل ،يجب �أن تخ�ضع لفح�ص
طبي �سنوي مع طبيبك العام.

• هل تعلم �أن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني (ب) �إذا ما و�ضعت حوايل
�ساعتني يف �ضوء النهار
• هل تعلم �أن املاء البارد هو �أخف من املاء ال�ساخن
• هل تعلم �أن الغاز يف طبيعته غاز ال رائحة له  ،ولكن ت�ضاف �إليه هذه الرائحة لدى ت�صفيته وتخزينه
من �أجل عامل الأمان واحلماية لالنتباه �إليه
• هل تعلم �أن القطط ال ميكنها حتريك ف ّكيها ب�شكل جانبي.
• هل تعلم �أن العنب ينفجر عند و�ضعه يف امليكروويف.
• هل تعلم �أن الإ�صبع الأكرث ح�سا�سية هو �إ�صبع ال�سبابة الأقرب �إىل الإبهام.
• ال�ستائر الفيني�سية �أخرتعت يف اليابان.
• كرة الغولف حتتوي على حوايل  336جتويف.
• هل تعلم �أن �ضوء ال�شم�س ال يتخلل مياه البحر �أكرث من  400م
• هل تعلم �أن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع
لطفا على �سطحه
• هل تعلم �أن قلم الر�صا�ص م�صنوع من اجلرافيت
• هل تعلم �أن الك�سوف ال ي�ستمر �أك�ثر من  7دقائق و 8ثانية وذل��ك ب�سبب ال�سرعة التي ت��دور بها
الأر�ض حول ال�شم�س

م�سابقة احليوانات
قرر الأ�سد ان يتخل�ص من �أي حيوان غبي يف الغابة حتى ت�صبح غابته غابة احليوانات الذكية فقط ،لذلك مت االعالن
عن اختبار ذكاء لكل حيوانات الغابة للأجابة على �س�ؤال واحد فقط وهو هل ي�ستطيع الكلب ان يتزوج قطة وان حدث
ذلك فماذا يكون املولود ..كان ال�س�ؤال مفاج�أه كبرية لكل احليوانات فثارت جميعها وقالت الزرافه هل معنى ذلك ان
اتزوج من قرد مث ً
ال فثار القرد وقال ومن يريد ان يتزوجك يا �صاحبة الرقبة الطويلة هل تريدين ان يكون املولود طويل
الرقبة والزيل� ،ضحك اجلميع ثم قال الدب وهل من املمكن ان اتزوج انا من ابنة الفيل ،يا الهي �سيكون املولود م�ضحكا
جداً و�سيكون من ال�ضخامة بحيث ي�أخذ ثلث الغابه ..فرد الفيل وهو ي�ضحك ،ح�سناً �سيكون فيل جميل تك�سو زلومته
فراء غايل ويتبخرت يف م�شيته وك�أنه دب��دوب ..امتلأت ال�ساحة بال�ضحك والأ�سد يف غيظ �شديد ف�صاحت الغزالة انا
برقتي وحالوتي هل اتزوج من ال�ضبع مث ً
ال� ..آه كم هذا خميف ،فقال ال�ضبع ليت ذلك يتحقق ..هنا �صاح قرد ظريف ان
الفهد من املمكن ان يتزوج من احلمار املخطط و�سيكون املولود �آخر مو�ضة جلده خمطط بالأ�سود وعنقه وقدماه وذيله
مرقط بالبني والأ�سود او يكون جلده مرقط مع رقبة خمططه و�آذنان �سوداوان بنقطه كبرية وذيل خمطط بالعر�ض ويف
اخره نقطة� ..صاح اجلميع �ضاحكني منكفئني على ظهورهم حتى الأ�سد مل يتمالك نف�سه وفقد كيا�سته وهدوءه ووقاره
و�ضحك كثرياً جداً وهو يت�صور ذلك ..ثم �صاح فلي�سكت اجلميع واالن انا اريد اجابة على �س�ؤايل هل من املمكن ان يتزوج
كلب من قطة ..ان�شغل اجلميع يف التفكري هناك من يفكرون مع بع�ض كجماعه او كل اثنني معاً ومنهم من جل�س وحيداً
حتت ظل �شجرة يفكر ويفكر ،حتى الكلب نف�سه فقد ان�شغل بهذا ال�س�ؤال وقال لنف�سه هى بالفعل رقيقة جميلة هادئة
ولكن هل ا�ستطيع ان اتزوجها وال اجري ورائها ليل ونهار ..ي�أ�س اجلميع من الأجابة على ذلك ال�س�ؤال فقرر امللك للأ�سف
ان كل من يف غابته اغبياء ولكن عندما اعلن ذلك �صاح احلمار :فالينتظر موالي عندي الأجابة ف�ضحك الأ�سد وقال
ان كانت الأجابة عندك ايها احلمار ف�س�أترك الغابة و�أرحل� ..سكت اجلميع منتظرين فقال احلمار من املمكن ان يتزوج
الكلب والقطة ان �شاءوا ذلك و�سيكون املولود كلب جميل مقطقط او قطة قوية بنت كلب ..هذه الأجابة الغريبة كانت هى
ال�صحيحة ف�ضج اجلميع بال�ضحك والت�صفيق ال�شديد والفرحة العارمة وحملوا احلمار وطافوا به الغابة كلها والب�سوه
طوقاً من الأزهار اجلميلة ،اما الأ�سد فقد كان يعرف ان فرحتهم هذه مل تكن ب�سبب الأجابة ولكن لأنه �سيرتك الغابه
ويرحل ،وحمافظ ًة على كرامته حمل الأ�سد متاعه ورحل تاركاً الغابه يحكمها اذكى من فيها وهو احلمار.

