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الزعفران.. ذهب اأحمر بفوائد �سحرية متعددة
قبل اخُليوط الأوىل ليوم جديد، مت�صي ن�صوة ب�صاللهن الق�صبية، 
حلة  اكت�صت  التي  احُل��ق��ول  يخرتقن  طلوعها،  يف  ال�صم�س  ُي�صابقن 
اأزه��ار مل  اأ�صد، نحو  اأياديهن بحذر  بنف�صجية بحذر �صديد، ومتددن 

تتفتح بعد، لتقطفنها وتعدن من حيث اأتني.
ويف مهمة دقيقة، مت�صي ن�صوة منطقة تاليوين جنوب املمكلة املغربية، 
بخطوات ثابتة جلمع اأزهار الزعفران، يف عملية ل يجب اأن تتجاوز 

ال�صاعات الثالث، كما ُينع اأن ت�صتمر اإىل ما بعد طلوع ال�صم�س.
قيمته  تعك�س  ال��زع��ف��ران،  جني  عملية  تواكب  التي  الكبرية  العناية 
الكبرية، �صواء على امل�صتوى ال�صحي والغذائي، اأو حتى على م�صتوى 

قيمته املالية، ما يجعله بحق الذهب الأحمر ذو املنافع ال�صحرية.
جني الزعفران وحت�صريه، لي�س باملهمة الهينة، فقطف تلك الأزهار 

ال�صغرية يتطلب عناية ومهنية كبرية، و�صروطاً اأكرث دقة.
ل ُيجنى الزعفران اإل قبل طلوع ال�صم�س، اإذ اإن �صطوع ال�صم�س وتفتح 
اأزهاره، يجعاله �صاحباً اأقل جودة، باملقارنة مع نظريه الذي ُجني قبل 
تفتح الأزهار. لكن قبل قطف هذه الأزهار يف نوفمرب ت�صرين الثاين 
من ُكل �صنة، ت�صبقه عملية اأخرى تبداأ مع يوليو متوز وت�صتمر حتى 
و�صقيها  الزعفران  ب�صيالت  زرع  يتم  وفيها  الأول،  ت�صرين  اأكتوبر 

ب�صكل �صطحي ثم مبا�صر.

اأ�سخا�ص حمرومون من تناول البطيخ
املواد  م��ن  العديد  على  يحتوي  الأح��م��ر  البطيخ  اأن  اإىل  ال��ط��ب  ي�صري 
املغني�صيوم  نباتية ومعادن  B6 ومغذيات  و   C و   A املفيدة: فيتاميات
والكال�صيوم وال�صوديوم والفو�صفور. ت�صاعد هذه املغذيات الكبرية على 

جتديد �صوائل اجل�صم وتنظيم درجة حرارته.
وي�صيف، البطيخ الأحمر ل يروي العط�س فقط، بل واجلوع اأي�صا. كما 
اأنه يوؤثر اإيجابيا يف القلب والأوعية الدموية و�صغط الدم وي�صاعد على 

اإخراج ال�صموم من اجل�صم.
اأمرا�س  هناك  املفيدة،  اخل�صائ�س  هذه  جميع  عن  النظر  بغ�س  ولكن 
متنع تناول البطيخ الأحمر اأو ت�صمح بتناول كمية حمدودة منه. وين�صح 
ال�صرايني  وت�صلب  الكلى  وح�صى  الإ�صهال  من  يعاين  من  كل  الأطباء، 
وورم الربو�صتات احلميد بتناول كمية حمدودة من البطيخ الأحمر. ول 
نن�صح من يعاين من اأمرا�س القلب والأوعية الدموية بتناوله. وتوؤكد 
الطبيبة، اأن اأف�صل وقت لتناول 200-300 غرام من البطيخ الأحمر 

هو قبل وجبة الغداء. ول ين�صح بتناوله مع مواد اأخرى.

نا�سا تن�سر �سورا مذهلة لأكرب اأقمار امل�سرتي
ن�صرت اإدارة الطريان والف�صاء الأمريكية )نا�صا( �صل�صلة من ال�صور 
اأكرب  غانيميد  ومعه  امل�صرتي،  لكوكب  غونو  امل�صبار  التقطها  التي 

الأقمار التي تدور حوله.
يف  باملذهلة  و�صفتها  التي  ال�صور  التقط  امل�صبار  اأن  الوكالة  وذك��رت 
اأك��رب قمر يف  يعد  ال��ذي  ف��وق غانيميد،  املا�صي، عندما حّلق   يونيو 

املجموعة ال�صم�صية، علما اأنه مغطى باجلليد.
وقالت نا�صا اإن اأي مركبة ف�صائية مل تقرتب من غانيميد مثل فعل 
امل�صبار غونو، مبا يف ذلك مركبة غاليليو املدارية التي اقرتبت منه 

عام 2000.
يف  وامل�صيئة  املظلمة  املناطق  م��ن  العديد  احلديثة  ال�صور  وتظهر 
اأب��رز معامل  التي تعد من  ال�صهرية،  غانيميد، ل �صيما فوهة ترو�س 

هذا القمر بروزا.
الت�صارع  طريقة  على  �صنع  ق�صري  فيديو  يف  ُممعة  ال�صور  وكانت 

.)Time lapse( الزمني
الوقت  يف  اأي  �صنة،  مليار   4.5 ح��واىل  منذ  غانيميد  القمر  ون�صاأ 
�صماوي  اأك��رب ج��رم  تا�صع  امل�صرتي، ويعد  ن�صاأ فيه كوكب  ال��ذي  ذات��ه 

يف النظام ال�صم�صي.
ويتميز القمر باأنه الوحيد من بني اأقمار امل�صرتي الذي يلك مال 

مغناطي�صيا خا�صا به، مما يت�صبب يف ظاهرة ال�صفق القطبي.
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من �ساحب قناع توت 
عنخ اآمون؟ 

و�صائل  يف  انت�صرت  التي  النظرية  امل�صرية  الآث��ار  وزارة  يف  خبريان  رف�س 
الإعالم خالل ال�صاعات الأخرية لعاملة م�صريات اإجنليزية حول اأن القناع 
له  ُي�صنع  اآم���ون مل  عنخ  ت��وت  ال�صهري  ال��ق��دمي  امل�����ص��ري  للملك  ال��ذه��ب��ي 

خ�صي�صا، واإمنا يعود اإىل امللكة نفرتيتي زوجة امللك اإخناتون.
ون�صرت �صحيفة اإك�صربي�س الربيطانية، اخلمي�س، نقال عن عاملة امل�صريات 
نع حلاكم اآخر اأو �صخ�صية  جوان فليت�صر ما ي�صري اإىل اأن القناع الذهبي �صُ
على درجة عالية من الأهمية، ورمبا تكون تلك ال�صخ�صية امللكة نفرتيتي 
بعد حماولة تركيب معامل وجه توت عنخ اآمون الذي جاءت وفاته مفاجئة 
وهو مل يكمل الع�صرين من عمره. وا�صتدلت فليت�صر على راأيها باأن فح�س 
توت  مقربة  عن  والك�صف  التنقيب  مبرحلة  املرتبطة  وال�صجالت  ال�صور 
 1922 اأيدي عامل امل�صريات هوارد كارتر عام  عنخ اآمون التي متت على 
اآم��ون مل يرتِد الأق��راط بعد  اآذن مثقوبة، واأن توت عنخ  ي�صري اإىل وج��ود 

الطفولة؛ فمن املفرت�س األ ي�صور على القناع باآذنني مثقوبة.
راأ�س  غطاء  عن  عبارة  وه��و  كجم،   11 ح��وايل  الذهبي  القناع  وزن  ويبلغ 
ملكي به عقد من 3 اأفرع وحلية م�صتعارة وقالدة على ال�صدر، ويف مقدمته 

ثعبان الكوبرا للحماية يف العامل الآخر، ويف الأذنني ثقبني.
امل��ع��ل��وم��ات، ات��ف��ق خ��ب��ريان يف الآث���ار امل�صرية يف  وح���ول م��دى �صحة تلك 
حديثهما ل� "�صكاي نيوز عربية" على اأن نظرية جوان فليت�صر حول قناع 
توت عنخ اآمون غري �صليمة باملرة؛ ا�صتنادا على بع�س الدللت من تاريخ 

احل�صارة امل�صرية.

فيلم تون�سي يفوز 
بجائزة مبهرجان كان

حازت املخرجة الفرن�صية من اأ�صل تون�صي 
املجموعة يف  ح��رزي على جائزة  حف�صية 
ملهرجان  ال�74  للدورة  ما  نظرة  م�صابقة 
كان ال�صينمائي الدويل، وذلك عن فيلمها 
الأم  ق�صة  يتناول  ال��ذي  الرائعة"،  "الأم 

العربية نورا.
الفيلم يف قالب اجتماعي،  ت�صعنا حكاية 
املهاجرين  ب��ني  ف�صولها  ت��ت��ك��رر  وق�����ص��ة 
تعي�س  عاما  اخلم�صني  ذات  فنورا  العرب، 
يف مدينة مر�صيليا بجنوب فرن�صا، تقودها 
ال����ظ����روف ل��ل��ع��م��ل م��ت�����ص��رف��ة يف اإح����دى 
امل���ن���زل. وق���دم���ت امل��خ��رج��ة ال�����ص��اب��ة 34 
العائلي،  بالإح�صا�س  عاما، حكاية مفعمة 
اأجل  اأ�صول عربية تكافح من  ل�صيدة من 
عائلتها، وهي تتنقل بني �صعوبات احلياة 
تقول  وك��م��ا  م��ع��ق��دة.  مدينة  يف  اليومية 
لفرتة  ت��ع��اين  ظلت  ف��ن��ورا  الفيلم،  ق�صة 
اأبدا  طويلة من البطالة، لكنها ل ت�صتلم 
ال�����ص��ع��اب، وت�����زداد ح��ي��ات��ه��ا تعقيدا  رغ���م 
الأكرب جرية �صرقة  ابنها  ارتكب  بعدما 
ملحطة وقود، ليدخل ال�صجن لعدة اأ�صهر. 
الفرن�صية  باللغة  الفيلم  عنوان  ويحيلنا 
بون مار اإىل ا�صم واحدة من اأكرب الكنائ�س 

يف مر�صيليا، حيث تعي�س نور وعائلتها.

تقارير تك�سف عّما 
ي�سمى "اأظافر كوفيد"  �ص 23

الوجبات اخلفيفة الن�سوية 
قد ت�سر ب�سحة القلب

تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن متو�صط العمر املتوقع يكن زيادته من خالل 
جتنب الوجبات اخلفيفة الن�صوية، ويرتبط تناول  الفواكه اأو اخل�صروات اأو 

منتجات الألبان يف وجبات معينة بتقليل خطر الوفيات املبكرة . 
وك�صفت الدرا�صة التي ن�صرت يف ملة جمعية القلب الأمريكية اأن الوجبات 
الوجبات  تناول  القلب.  وارتبط  ب�صحة  ت�صر  اأن  يكن  الن�صوية  اخلفيفة 
اخلفيفة الن�صوية التي حتتوي على ن�صبة عالية من البطاط�س البي�صاء اأو 
الن�صويات الأخرى بعد اأي  وجبة بزيادة خطر الوفاة بن�صبة 50 يف املائة على 
57 يف املائة للوفاة املرتبطة باأمرا�س القلب  44 اإىل  الأقل، وزيادة بن�صبة 
الألبان  منتجات  اأو  واخل�����ص��روات  الفواكه  تناول  لكن  الدموية .    والأوعية 
القلب  اأمرا�س  من  الوفاة  خطر  بانخفا�س  مرتبًطا  كان  معينة  وجبات  يف 

 والأوعية الدموية اأو ال�صرطان اأو اأي �صبب اآخر . 
ونظافة  التغذية  ق�صم  يف  والأ�صتاذ  الرئي�صي  الدرا�صة  موؤلف  يل،  ينغ  وق��ال 
ال�صني  هاربني  الطبية  يف  هاربني  بجامعة  العامة  ال�صحة  كلية  يف  الطعام 
ب�صاأن ما ياأكلونه وكذلك عندما ياأكلون، و�صعى  متزايد  بقلق  النا�س  "ي�صعر 
اأف�صل لالآثار التي  حتدثها الأطعمة املختلفة عند تناولها  فريقنا اإىل فهم 

يف وجبات معينة ." 

ي�صاعد على النوم العميق والتخل�س من الأرق: اإذ يحتوي  
�صاي البابوجن  على م�صادات الأك�صدة  التي يكن اأن تقلل 
الأرق  وا�صطرابات النوم الأخرى. بح�صب ما ن�صره موقع 

)ميديكال نيوز توداي( الأمريكي . 
ال��درا���ص��ة قد  اأن ه��ذه  ال��رغ��م م��ن  ل�صحة الأم���ع���اء: على 
اأجريت على الفئران، اإل اأن النتائج قد اأظهرت اأن البابوجن 
تكون  وق��د  اله�صمي.  اجل��ه��از  �صحة  يف  درواً  هاماً  يلعب 
البابوجن  م�صتخل�س  يف  لاللتهابات  امل�صادة  اخل�صائ�س 

قادرة على احلماية من  الإ�صهال وا�صطرابات املعدة . 
من   ك��وب  احت�صاء  ي�صاعدك  ق��د  وال��ق��ل��ق:  التوتر  يخفف 
�صاي البابوجن  على ال�صرتخاء والتقليل من ا�صطرابات 

القلق . 
ال��ع��دي��د من  اأث��ب��ت��ت  ال�����ص��ه��ري��ة:  ال������دورة  اآلم  ت��خ��ف��ي��ف 
تقليل  على  ق���ادراً  يكون  قد  البابوجن  �صاي  اأن  ال��درا���ص��ات 

الأمل والت�صنجات التي  حتدث اأثناء احلي�س . 
ي��ع��زز ���ص��ح��ة ج��ه��از امل��ن��اع��ة: ي��خ��ف��ف ���ص��اي ال��ب��اب��وجن من 
اأعرا�س  نزلت الربد، كما قد ي�صاعد ا�صتن�صاق البخار من 
وعاء من �صاي  البابوجن اأي�صاً اإىل تخفيف اأعرا�س احتقان 

الأنف . 
ملر�صى  بالن�صبة  ال����دم:  يف  ال�����ص��ك��ر  خ��ف�����س  ع��ل��ى  ي�����ص��اع��د 
ال�صكري ، يكن اأن يكون تنظيم م�صتويات ال�صكر يف الدم 
لن  البابوجن  اأن  من  الرغم  وعلى  اأو  موت.  حياة  م�صاألة 
يحل حمل الأدوية، ولكن ُيعتقد اأنه يكن اأن ينع زيادة 
ن�صبة ال�صكر يف الدم.  بح�صب  ما ن�صره موقع )اإيكو وات�س( 

الأمريكي . 
ل�����ص��ح��ة ال���ق���ل���ب: ب��ف�����ص��ل اح���ت���وائ���ه ع��ل��ى م���رك���اب���ت مثل 
الدم  �صغط  خف�س  على  ال��ب��اب��وجن  ي�صاعد  ف��الف��ون��وي��د، 

وم�صتويات الكولي�صرتول . 
على الرغم من فوائده املتعددة غري اأنه ين�صح مبراجعة 
تعاين من  اإذا كنت  اعتماده كبديل عالجي  الطبيب قبل 

م�صاكل  هرمونية اأو اأمرا�س معينة . 

البابوجنشاي�
ال�صاي امل�صتخرج من نبتة البابوجن )الكاميليا( له فوائد 
اأهمها احلفاظ على اجللد وتطهري  ل حت�صى، قد تكون 
اجلروح وتهدئة  الأع�صاب وحماية الب�صرة واجللد وتقوية 

جهاز املناعة يف اجل�صم . 
الغذائية  ال��ب��اب��وجن  ف���وائ���د  ال��ق��دم��اء  ال�����ص��ي��ن��ي��ون  ع���رف 
امل�صنوع  ال�صاي  و�صرب  ا�صتعماله  على  واأقبلوا  والطبية 
اأوراق  ي�صعون  والإغ��ري��ق  امل�صريون  القدماء  وك��ان  منه. 
انت�صر  البابوجن على اجلروح لت�صريع �صفائها. فيما  نبتة 
�صرب �صاي البابوجن يف اأوروبا ويف  البلدان الأخرى حديثا 

يف القرن املا�صي . 
ذك��ره��ا موقع  ال��ب��اب��وجن كما  ل�صاي  ال��ف��وائ��د  وه��ذه بع�س 

فيلت" الأملاين :  فالنت�صني  "هايل 
  • م�صاد لالأك�صدة

  • عالج الأمرا�س التنا�صلية
  • عالج التهابات الفم واللثة
  • عالج الأمرا�س التنف�صية

  • تهدئة الأع�صاب
  • تن�صيط عمل الأمعاء
  • حماربة حب ال�صباب

  • حماية الب�صرة من الندوب
  • اإزالة ق�صور الوجه وخاليا اجللد اجلافة

  • ت�صريع عملية ال�صفاء من اجلروح
  • حماية اجللد من حروق ال�صم�س

  • ا�صرتخاء الع�صالت
  • تقوية جهاز املناعة يف اجل�صم

البكرتيا على    • الق�صاء 
  • تنظيم ن�صبة ال�صكر يف الدم

  • عالج نزلت الربد
  • عالج وجع الراأ�س وال�صداع الن�صفي

  • امل�صاعدة على النوم
  • مدر للبول

  • عالج البوا�صري
بالإ�صافة  البابوجن  من  لال�صتفادة  اأخ��رى  ط��رق  وهناك 
امل���ذاق منه  ب��ارد حلو  ���ص��راب  ال�����ص��اي.، ومنها �صناعة  اإىل 

)�صموذي :) 
البارد،  البابوجن  �صراب  ل�صناعة  الو�صفات  بع�س  وه��ذه 
واتي ذكرها موقع "ت�صينرتوم دير غي�صوندهايت" الأملاين 

املخت�س يف  تقدمي الن�صائح الطبية : 
الو�صفة الأوىل : 

ب��اب��وجن جافة  اأوراق   10 اإىل  م���وزات ط��ازج��ة و8  ث��الث��ة 
هذه  وتخلط  للتحلية.  ال�صكر  وبع�س  م��اء  ك��وب  ون�صف 
)�صموذي(  �صراب  على  للح�صول  يف  اخلالط  جيدا  امل��واد 

من البابوجن . 
الو�صفة الثانية : 

ك��وب م��ن البطيخ الأح��م��ر م��ع ال��ب��ذور وم���وزة واح���دة و8 
اأوراق جافة من البابوجن وربع كوب ماء وبع�س   10 اإىل 
للح�صول  اخل��الط  يف  جميعها  للتحلية.  وتخلط  ال�صكر 

على ع�صري بارد من البابوجن . 

غولدن غلوب متنع 
اأع�ساءها من قبول الهدايا 
منعت اجلهة املنظمة حلفلة توزيع 
تتهمها  التي  غلوب  غولدن  جوائز 
بالف�صاد،  وحتى  باملحاباة  هوليوود 
اأع�����ص��اءه��ا م��ن ق��ب��ول اأي ه��داي��ا اأو 
اأخرى  اأو م��زاي��ا  رح���الت م��دف��وع��ة 
يف امل�صتقبل، وفق معلومات ح�صلت 

عليها وكالة فران�س بر�س .
وتعتمد رابطة ال�صحافة الأجنبية 
ايه(  ب���ي  اف  )اإت�������س  ه���ول���ي���وود  يف 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ه���ذه اجل��وائ��ز التي 
ُتعترب الأبرز �صينمائيا يف الوليات 
�صيا�صات  الأو����ص���ك���ار،  ب��ع��د  امل��ت��ح��دة 
م��ت�����ص��ددة يف ال���ف���رتة الأخ�������رية يف 
الدائر  اجل����دل  ل��ت��ه��دئ��ة  حم���اول���ة 
اأ���ص��ه��ر. وق���د اُتهمت  ب�����ص��اأن��ه��ا م��ن��ذ 
 80 ح��واىل  م��ن  املوؤلفة  املجموعة 
ال�صينما  يف  متخ�ص�صا  �صحافيا 
املرتبطة  الأه����م����ي����ة  ب���ا����ص���ت���غ���الل 
ب���ال���رت����ص���ي���ح���ات ل����ه����ذه اجل����وائ����ز 
احل�صول  بهدف  غلوب"  "غولدن 
ع���ل���ى ام����ت����ي����ازات واإق�����ام�����ة رواب�����ط 
خ����ا�����ص����ة م�����ع جن�������وم ه����ول����ي����وود. 
التي  الإر���ص��ادات اجلديدة  وبح�صب 
اخلمي�س،  ال���راب���ط���ة  اع��ت��م��دت��ه��ا 
مل ي��ع��د م�����ص��م��وح��اً لأع�����ص��اء هذه 
ترويجية  م���واد  "قبول  املجموعة 
اأو هدايا اأخرى من ال�صتوديوهات 
اأو  املمثلني  اأو  الإع���الن  �صركات  اأو 
املخرجني اأو غريهم من املرتبطني 
التلفزيونية".  والربامج  بالأفالم 
الأجنبية  ال�صحافة  رابطة  وقالت 
يف هوليوود يف بيان لوكالة فران�س 
ب�صدة  م��ل��ت��زم��ة  "تظل  اإن��ه��ا  ب��ر���س 
بالتغيريات التي حددتها يف خطتها 
الإ�صالحية" املف�صلة يف اأيار مايو.

عر�ص قبعة لنابليون للبيع 
يف مزاد.. كم �سعرها؟

بونابرت  ل��ن��اب��ل��ي��ون  ق��ّب��ع��ة  ت�����ص��ّك��ل 
حمور مزاد على الإنرتنت تنظمه 
دار �صوذبيز"بني 15 و22 �صبتمرب 
عام  مئتي  م��رور  مبنا�صبة  اأي��ل��ول، 

على وفاة اإمرباطور فرن�صا.
ويقّدر ال�صعر الأويل لهذه القّبعة 
األف   400 ب��ني  م��ا  ال��ق��رن��ني  ذات 
ي����ورو، وف���ق م��ا جاء  األ����ف  و600 
امل�����زادات  دار  ع���ن  ب���ي���ان ����ص���ادر  يف 

الربيطانية.
النوع  م��ن  قّبعة   19 على  وُع���رث 
ن�صبها  �صّحة  اإث��ب��ات  ت�صّنى  نف�صه 

اإىل نابليون بونابرت.
التي  القطعة  اأن  اخل��رباء  ويعتقد 
للبيع كانت على  تعر�صها �صوذبيز 
راأ������س الإم����رباط����ور خ���الل حملة 
)برو�صيا  بالن�صر  املكّللة   1807
معاهدتي  اإب��رام  وخ��الل  وبولندا( 
وقي�صر  ن��اب��ل��ي��ون  ب���ني  ت��ي��ل�����ص��ي��ت 

رو�صيا األك�صندر الأول.

ع�سبة البابوجن.. و�سفة 
ب�سيطة لفوائد مده�سة

الع�شور مرعلىكبريةب�شعبيةالبابوجن شاي� يحظى
اإىل بالإ�شافة .اللطيف ومذاقه املتعددة لفوائده
،ال�شرتخاءعلىوامل�شاعدةالأرقتخفيفيففعاليته
شاي� بها يتمتع التي ال�شحية الفوائد اأه��م هي ما

ع�شبةالبابوجن؟
شم�شًا� ي�شبه ال��ذي اجلميل ب�شكلها البابوجن ع�شبة
ل�شنع املف�شلة واجل��دات الأمهات ع�شبة هي ،شغرية�
وترغببالتعبت�شعرعندمابهت�شعفكالذيال�شاي
هل ولكن .اأي�شًا اأخ��رى ح��الت ويف ال�شرتخاء يف
ت�شتخدمالتي الع�شبة هذه فوائد عن يومًا ت�شاءلت
عناأجابتقدوالأبحاثالدرا�شاتبع�ضالقدم؟منذ

:البابوجنشاي�فوائداأهمواإليك،ال�شوؤالهذا
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�ش�ؤون حملية

األفم�شاهدةلها�شتاقامل�شابقة 102
م�سابقة  يف  فنيا  عمال   362

قيمنا بعيون املبدعني
•• اأبوظبي- الفجر

املبدعني"  بعيون  "قيمنا  م�صابقة  الإ�صالمية  للثقافة  زاي��د  دار  اختتمت 
التي اأطلقتها نهاية �صهر يونيو املا�صي للمبدعني واملوهوبني للتناف�س يف 
جت�صيد القيم الأخالقية والإن�صانية مبختلف اإبداعاتهم يف الر�صم اليدوي 
واللكرتوين وت�صميم اجلرافيك�س والت�صوير ال�صوئي، من خالل ت�صليط 
ال�صوء على ثالث قيم اأخالقية جت�صدت يف الرحمة، وح�صن التعامل مع 

النا�س،واإماطة الذى عن الطريق.
وو���ص��ل ع���دد املُ�����ص��ارك��ني يف امل�����ص��اب��ق��ة اإىل اأك���رث م��ن 320 ُم�����ص��رتك من 
الأعمال  ع��دد  بلغ  فيما  العمرية،  ال�صرائح  مبختلف  واملقيمني  املواطنني 

جت�صد  عمل   362 امل�صتلمة  الفنية 
 189 منها  وع��ر���س  ال��ث��الث،  القيم 
عمل على جلنة التحكيم بعد التاأكد 
لل�صروط  الأع����م����ال  ا���ص��ت��ي��ف��اء  م���ن 
ت�صمنت  وق�����د  امل���ع���ل���ن���ة،  والأح�����ك�����ام 
فئة  يف  عمل   92 املعتمدة  امل�صاركات 
الت�صوير  فئة  الر�صم و54 �صورة يف 
ت�صميم   43 اىل  بالإ�صافة  ال�صوئي 
وقد  اجل��راف��ي��ك�����س.  ت�صميم  ف��ئ��ة  يف 
قامت جلنة خمت�صة مكونه من عدد 
ال���دار  داخ����ل  م���ن  املتخ�ص�صني  م���ن 
امل�صاركة  الأع��م��ال  بتقييم  وخارجها 
واختيار وتاأهيل اأف�صل 9 اأعمال من 
�صروط  ا���ص��ت��وف��ت  ع��م��ل   189 اأ���ص��ل 

للدار،  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  �صفحات  على  عر�صها  ومت  امل�صابقة، 
لأف�صل  بالت�صويت  بامل�صاركة  واملهتمني  املجتمع  لأف��راد  الفر�صة  لإتاحة 
م�صاهدة  األ���ف   102 ب��اإج��م��ايل   2900 امل�صوتني  ع��دد  وب��ل��غ  ف��ن��ي،  عمل 
للم�صابقة، علماً باأن احت�صاب النتيجة النهائية جاء بناًء على مموع نقاط 

اجلمهور وجلنة التحكيم.
واأ�صادت الدكتورة ن�صال حممد الطنيجي -املدير العام للدار- بامل�صاركات 
املجتمع  اأف��راد  املبدعني" وباهتمام  بعيون  "قيمنا  التي ح�صدتها م�صابقة 
مبنظور  ون�صرها  الخالقية  القيم  لتعزيز  اإبداعاتهم  وتقدمي  بامل�صاركة 
والر�صم  اجلرافيك�س  وت�صميم  ال�صوئي  الت�صوير  يف  يتمثل  ابداعي  فني 
امل�صابقات  تنظيم  على  حري�صة  ال��دار  ب��اأن  الطنيجي  واأ�صافت  ال��ي��دوي.  
لتمكني الإبداع واملبدعني يف متمع الإمارات ولإتاحة الفر�صة لأكرب عدد 
الإ�صالمية  القيم  للم�صاركة فيها، بهدف تعزيز  املجتمع  اأف��راد  ممكن من 
ال�صمحة حتقيقاً لروؤية القيادة يف تر�صيخ قيم الت�صامح واحلوار يف املجتمع، 
واإبراز القيم الأخالقية والإن�صانية للدين الإ�صالمي احلنيف، و�صعياً منا 
لتج�صيد روؤية الدار يف اأن تكون موؤ�ص�صة رائدة يف التعريف بجوهر الثقافة 

ال�صالمية.
وباركت الطنيجي للفائزين بامل�صابقة حيث فاز باملركز الأول ال�صيد/نيمار 
�صمن  الرحمة  قيمة  ع��ن  الفلبني"  "جمهورية  م��ن  �صين�صي  بري�صيو�س 
من  ال�صوايف"  �صرحان  ال�صيد/�صامل  الثاين  املركز  يف  وج��اء  الر�صم،  فئة 
الت�صوير  النا�س �صمن فئة  التعامل مع  “عن قيمة ح�صن  الإم��ارات  دولة 
ال�صوئي، اأما املركز الثالث فكان لل�صيد/ بدر حممد القا�صمي "من دولة 

الإمارات " عن قيمة الرحمة فئة الت�صوير ال�صوئي.
مالية  ج��وائ��ز  ر���ص��دت  ال���ص��الم��ي��ة  للثقافة  زاي���د  دار  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
باملركز  والفائز  دره��م  اآلف  خم�صة  على  ح�صل  الأول  فالفائز  للم�صابقة، 

الثاين ثالثة اآلف درهم واألفني درهم للفائز باملركز الثالث.

•• العني - الفجر:

ل�صاحب  ال��ث��ق��ايف  امل�صت�صار  ن�صيبة،  زك��ي  م��ع��ايل  اأك���د 
ال�صمو رئي�س الدولة، الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات 
على  القادر  املبدع  املعلم  دور  اأهمية  املتحدة،  العربية 
ر�صالته  وت��اأدي��ة  التعليم  عملية  يف  والتميز  الب��ت��ك��ار 
التعليمية  العملية  مبخرجات  والرت��ق��اء  الإن�صانية، 
نحو اآفاق اأو�صع تواكب ركب التطور احل�صاري املت�صارع 
يف تقنيات التعليم والتعليم، ومبا ينعك�س اإيجاباً على 
بناء جيل من الطالب القادر على ا�صتيعاب مدخالت 
العمل  ���ص��وق  متطلبات  وتلبية  التعليمية،  العملية 
اخلربات  اأف�صل  يتلكون  وخ��ري��ج��ات،  خريجني  م��ن 

واملهارات العلمية والعملية.
جاء ذلك خالل ا�صتقباله يف مكتبه للمعلمة نوره عبد 
زايد لأف�صل  بن  الفائزة بجائزة حممد  النيادي،  اهلل 
معلم خليجي، يف دورتها الثالثة، خريجة كلية الرتبية 
وطالبة يف برنامج املاج�صتري للرتبية اخلا�صة ومعلمة 

يف مدر�صة حممد بن خالد.
بخريجيها،  فخورة  اجلامعة  اأن  اإىل:  معاليه  واأ���ص��ار 
يوؤكد  مما  والتميز،  ال��ري��ادة  مواقع  يتبووؤون  اللذين 
اخلريجني  م��ن  ك���وادر  اإع���داد  يف  اجلامعة  دور  اأهمية 
واخل���ري���ج���ات ع��ل��ى ق���در ع���ال م���ن اخل����ربة وباأف�صل 
حاجة  تلبية  يف  ت�صاهم  التي  الأك��ادي��ي��ة،  امل��خ��رج��ات 
كونه  والتعليم  الرتبية  ميدان  ل�صيما  العمل،  �صوق 
عليها  ُت��ب��ن��ى  ال��ت��ي  التعليمية،  العملية  يف  الأ���ص��ا���س 
اخلطط والربامج ال�صرتاتيجية الوطنية الطموحة.
 واأكد على "اأهمية دور املعلم القائد واملتميز واملبدع ، 
فاملعلم ل ي�صتطيع النجاح يف تاأدية ر�صالته التعليمية 
م��ه��ن��ت��ه، ويتملك  م��ب��دع��اً يف  ي��ك��ن  م����امل  ال�����ص��ام��ي��ة، 

املعايري  اأف�صل  لتطبيق  وي�صعى  وامل��ه��ارات،  اخل���ربات 
والتقنيات يف امليدان التعليمي، الذي بات ي�صهد تطوراً 
كبرياً يف ظل الرعاية والهتمام الذي توليه حكومتنا 
التي  اجل��ائ��زة  ه��ذه  ب���دور  اأي�����ص��ا  م�صيداً  الر�صيدة."، 
حتفز املعلمني على الإبداع والتميز،وقال " اإن جامعة 
الإم��ارات على اأمت ال�صتعداد لتقدمي الدعم لطالبها 
اإجنازاتهم  الدرا�صة وخلريجيها ومتابعة  على مقاعد 
بعد التخرج."   من جانبها اأكدت املعلمة نورة النيادي، 
فخرها بفوزها بهذه اجلائزة، التي تعترب و�صاماً على 
�صدر كل معلم ومعلمة، واأن  فوزها باجلائزة هو فوز 
عامل  وه��ي  وطالبة  طالب  ولكل  ومعلمة،  معلم  لكل 

ت�صجيع لالإبداع والبتكار.

واأ�صارت اإىل :" اأن فوزها باجلائزة  دافع لها ملوا�صلة 
التعليمية،  ت��ق��دمي م��زي��د م��ن الإجن�����ازات وامل�����ص��اري��ع 
وامل�صاركة يف امل�صابقات الإقليمية والدولية، لتعزيز دور 
ب�صكل خا�س  املواطن  واملعلم  ب�صكل عام  املعلم  ومكانة 
بالعملية  ،والرت��ق��اء  التناف�صية  على  قدرتنا  وتاأكيد 
التعليمية، وتاأدية هذه الر�صالة الإن�صانية، التي متيز 

املعلم عن باقي املهن الأخرى ".
واأ�صافت، باأنها تفخر كونها خريجة جامعة الإمارات- 
وك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة- ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ه��ا ك��ل ال���دع���م، وهي 
تخ�ص�س  يف  املاج�صتري  درا���ص��ة  يف  م�صريتها  ت��وا���ص��ل 
الهمم  لأ�صحاب  تقدم  اأن  اأج��ل  الرتبية اخلا�صة، من 
كل ما هو جديد ومفيد يف ميدان الرتبية والتعليم، 

يف  لالنخراط  واإع��داده��م  ال�صعادة،  اأ�صحاب  وجعلهم 
امل��ج��م��ت��ع، ك��ي ي��ك��ون��وا ف��اع��ل��ني وم��وؤث��ري��ن ومنتجني، 
وموؤهالتهم  وق���درات���ه���م  خ��ربات��ه��م  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��دي��ن 
ه��ذه اجلائزة  " اإن م�صاركتي يف  وق��ال��ت  الأك��ادي��ي��ة. 
اأق����دم منوذجاً  اأن  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ي  م��ن منطلق  ك��ان��ت  
،القادرات على مواكبة  املواطنات  املعلمات  م�صرفاً من 
الرتبية  م��ي��دان  يف  املت�صارعة  وال��ت��ط��ورات  ال��ت��ح��ولت 
لالرتقاء  والتميز  العطاء  على  ،وال��ق��ادرات  والتعليم 

مبخرجات العملية التعليمية ."
ال��ن��ي��ادي معلمة يف م��در���ص��ة حممد بن  ن���ورة  ���ص��ارك��ت 
التعليمية  امل�����ص��اري��ع  م��ن  اإع�����داد م��م��وع��ة  خ��ال��د يف 
والبتكارات التي تعتمد بالدرجة الأوىل على مهارات 
وخربات تربوية وتعليمية مكت�صبة من امليدان، ل�صيما 

يف مال الرتبية  اخلا�صة.
ب��ن زاي���د لأف�صل  "حممد  اأن ج��ائ��زة  ب��ال��ذك��ر  ي��ج��در   
ت��ت��ح��د يف  ت���رب���وي���ة ح��دي��ث��ة  ف��ل�����ص��ف��ة  معّلم" ت��ع��ك�����س 
م�����ص��م��ون��ه��ا واأه���داف���ه���ا م���ع روؤي�����ة وا���ص��ح��ة وعميقة، 
القيادة  قبل  من  ومتناميا  كبرًيا  اهتماًما  تعك�س  كما 
اإك�صاب التعليم يف دولة الإم��ارات العربية  الر�صيدة يف 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  مل�س  دول  ويف  خا�صة،  املتحدة 

والدول العربية عامة.
وح��ر���ص��ت اجل��ائ��زة على تكامل ج��وان��ب��ه��ا، وع��ل��ى دقة 
واخلروج  �صورة،  اأف�صل  لإب��راز  واأهدافها؛  معايريها 
ب��ت�����ص��ورات منهجية ق����ادرة ع��ل��ى ت��وف��ري ال��ف��ع��ال��ي��ة يف 
الأداء، ويف النتائج املتوخاة، وعليه فقد حددت اجلائزة 
التميز يف   : اإليها وهي  ت�صتند  را�صخة  خم�صة معايري 
الإجناز، الإبداع والبتكار، التطوير والتعليم امل�صتدام، 
املواطنة الإيجابية والولء والنتماء الوطني والريادة 

املجتمعية واملهنية..

•• العني - الفجر

ب��رع��اي��ة ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن م�صلم ب��ن حم 
ال��ع��ام��ري ومب��ن��ا���ص��ب��ة ع��ي��د الأ���ص��ح��ى امل���ب���ارك اأطلق 
ف��ري��ق ع��ون��ك ي���ا وط���ن ال��ت��ط��وع��ي م���ب���ادرة "عديكم 
العيد  3000 من حقائب  اأك��رث من  فرحة" ، توزيع 
على  الهدايا  توزيع  امل��ب��ادرة  وت�صمنت  الأط��ف��ال،  على 
اأعمارهم  م��راع��اة  مت  حيث  العيد  ومالب�س  الأط��ف��ال 
فيها . لالإدخال البهجة اإىل قلوبهم وم�صاركتهم فرحة 
العيد . وبهذه املنا�صبة قال ال�صيخ الدكتور حممد بن 

م�صلم بن حم العامري رئي�س فريق عونك يا وطن:
مبادرة "عيدكم فرحة" تعرب عن ا�صتجابتنا للحالت 
الإن�صانية ور�صم البت�صامة على �صفاه الأطفال يف هذا 
العيد، اإذ تنت�صر الفرحة يف عيد الأ�صحى املبارك الذي 
اأن نكون جزءاً  واملحبة، ويكننا  الرتاحم  يج�صد قيم 
وقلوبنا  البي�صاء  اأيادينا  الفرحة من خالل  هذه  من 
، وتابع بن حم: يهدف فريق عونك يا وطن  اخل��رّية 
�صل�صلة  اإىل موا�صلة  املبادرة  لهذه  اإطالقه  من خالل 
روح  لتعزيز  ال�صابقة  املجتمعية  وم�صاريعه  مبادراته 
وموؤ�ص�صاته  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ال��ت��ك��ات��ف 
كاأ�صلوب  املجتمعي  التكافل  ثقافة  تر�صيخ  عن  ف�صاًل 

النتائج  لتحقيق  اجلميع  ج��ه��ود  فيه  تت�صافر  ف��ع��ال 
املجتمعية املن�صودة .

���ص��ك��ره وتقديره  ع��ن  ب��ن ح��م  ال�صيخ حم��م��د  واأع����رب 
واجلهات  احلكومية  املوؤ�ص�صات  من  ال�صركاء  ملختلف 

والتعاون  الدعم  اأ�صكال  التي قدمت خمتلف  اخلا�صة 
ودعا  املجتمعية،  امل�صوؤولية  م��ب��ادرات  اإجن��اح  �صبيل  يف 
ال�صراكة  الذي يعرب عن  الدعم  اإىل موا�صلة  اجلميع 
البناءة التي جت�صد القيم املجتمعية الأ�صيلة، وغاياتها 

الإن�صانية النبيلة يف الرتقاء باملجتمع وتر�صيخ ثقافة 
ال��ق��ا���ص��م من�صق  ���ص��الم  ق��ال��ت  . وم���ن جانبها  ال��ت��ط��وع 
فريق عونك ياوطن : يرتقب الأطفال العيد يف �صوق 
ولهفة، ودائما ما يخططون له ول�صتقباله والحتفال 
به وجتهيز م�صتلزماته من الألعاب واملالب�س اجلديدة 
واحللوى، ويف ظل ظروف حماربة فريو�س " كورونا " 
حر�س فريق عونك ياوطن على اإدخال الفرح والبهجة 
عدم  على  لهم  والتاأكيد  املقيمني،  الطفال  نفو�س  يف 

ال�صعور بالغربة واأنهم يحيون بني اأهلهم".
امل��ب��ادرة رك��زت على فئة الأط��ف��ال ب�صكل  اأن  واأ���ص��اف��ت 
خا�س لأن ال�صرور الذي يدخله العيد يف قلوب الكبار، 
اأ���ص��ع��اف��ه ومت��ث��ل الأل���ع���اب واملالب�س  ي��ن��ح الأط���ف���ال 
اجلديدة والهدايا مفتاح الفرح بالن�صبة لهم، وت�صهم 
والت�صامح  اخلري  حب  على  تن�صئتهم  يف  اأي�صا  املبادرة 

والعطاء وامل�صاركة املجتمعية الإيجابية.
وا����ص���ارت ال��ق��ا���ص��م ح��ر���س ف��ري��ق ع��ون��ك ي��اوط��ن على 
خالل  الوقائية  والإج����راءات  التدابري  جميع  تطبيق 
ت��وزي��ع ال��ه��داي��ا ع��ل��ى الأط���ف���ال ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ال�صحة 
واإج���راء  ال��ه��داي��ا،  جميع  تعقيم  اإىل  م�صرية  ال��ع��ام��ة، 
الذين  ال��ف��ري��ق  يف  للمتطوعني   " ك���ورون���ا   " فح�س 

�صاهموا يف توزيع الهدايا.

•• الفجرية - الفجر: 

حل الكاتب ال�صحفي اأ�صامة عبد املق�صود 
وطن  يا  اخل��ري  �صباح  برنامج  على  �صيفا 
الف�صائية  الفجرية  قناة  على  يبث  ال��ذي 
ال��ث��ان��ي��ة ع�صر  اإىل  ال��ع��ا���ص��رة ���ص��ب��اح��ا  م��ن 
ظ���ه���را، وم����ن ت���ق���دمي الإع���الم���ي���ة زينب 
البلو�صي  �صمري  والإع���الم���ي  امل��ط��رو���ص��ي 
ب��ا���ص��ل ح���م���زة، وت��ن��اول��ت الفقرة  واإخ������راج 
واحدة من ق�صايا املرحلة وهى ال�صحافة 

بني الواقع والق�صايا املجتمعية.
�صمري  الإع��الم��ي  اللقاء رح��ب  ب��داي��ة  ويف 
القناة  على  اثنى  الذي  بال�صيف  البلو�صي 
وما  خا�صة  ب�صفة  وال��ربن��ام��ج  ع��ام  ب�صكل 
يقدمه من وجبة تثقيفية وتوعوية يومية، 
حلكومة  ال�صكر  ال�صحفي  الكاتب  ووج��ه 
الإمارات متمثلة يف هيئة الثقافة والفنون 
اأهلته  ال��ت��ى  امل��ب��دع��ني  ���ص��ه��ادة  ب��دب��ي ملنحه 
للح�صول على الإقامة الذهبية، واعتربها 

و�صام على �صدر الأدباء واملبدعني. 
وبداأ الكاتب ال�صحفي اأ�صامة عبد املق�صود 
ب��ال��رد ع��ل��ى امل���ح���اور ال��ت��ى ت��ط��رق��ت مليثاق 
املهن  جميع  واأن  ال�صحافة  ملهنة  ال�صرف 
العاملون  ه��م  لها  ي�صيئ  م��ن  ولكن  جيدة 

بها وامل�صتغلني فيها، وعن ال�صحافة طالب 
الخ��الق��ي ومراعاة  ب��الل��ت��زام  امل��ح��رري��ن 
انعكا�س  لأن����ه  ال���واج���ب���ات  وت����اأدي����ة  امل��ه��ن��ة 
كما  الأخ���ر،  اح���رتام حرية  م��ع  لل�صحافة 
ال��ورق��ي��ة وتاأثري  ال�����ص��ح��ف  ف��ك��رة  ت���ن���اول 
القائمني  ب����اأن  عليها  م��ي��دي��ا  ال�����ص��و���ص��ي��ال 
التطوير  اأه��م��ي��ة  ادرك������وا  ال�����ص��ح��ف  ع��ل��ى 
املواقع  باأن�صاء  ف��ب��ادروا  الع�صر  وم�صايرة 
مع  دائمة  اخبارية  ومن�صات  اللكرتونية 

قراءة الخبار.
الطريقة  ب���ه���ذه  ال�����ص��ح��ف  اأن  واأ�����ص����اف 
ميديا  ال�صو�صيال  تناف�س  ان  ا�صتطاعت 
وت���ك���ون ج����زء م��ه��م م���ن ت��ك��وي��ن املحتوى 
وال�صبب هو امل�صداقية وامكانية احل�صول 
واخلرب  متعددة،  م�صادر  من  اخل��رب  على 
لأن��ه مت فلرتته  ال�صادر عنها موثوق فيه 
املعايري  ي���درك���ون  م�����ص��وؤول��ني  ع��ل��ى  وم����ر 
والواجب اتباعها، و�صرح با�صتفا�صة ا�صباب 
وم��دى خطورته  املواطن  ال�صحفي  وج��ود 
ع��ل��ى ال�����ص��اح��ة، وت��داخ��ل��ت امل��ذي��ع��ة زينب 
املطرو�صي بفكرة انه ين�صر اخبار ويار�س 
يجب  ما  ال�صيف  وو�صح  ال�صحافة  مهنة 
اتباعه حني يجد املواطن يف نف�صه القدرة 
على حترير خرب باأن يطور ذاته وموهبته 

املكثفة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�������دورات  م���ن خ����الل 
والتقارير  الأخ���ب���ار  ب��ك��ت��اب��ة  م��ل��م  لي�صبح 

ومعرفة ما ين�صر وما ينع من الن�صر.
زيادة  ع��ن  البلو�صي  �صمري  امل��ذي��ع  و���ص��األ 
وال�صحفي  الإع����الم����ي  خ��ا���ص��ة  الل���ق���اب 

هذه الأيام، ورد ال�صيف م�صت�صهدا بوجود 
ال�صو�صيال ميديا وان كل من يتلك هاتف 
���ص��ار حم���ررا �صحافيا  و�صبكة  ك��ام��ريا  ب��ه 
م���ن ح��ق��ه ال��ن�����ص��ر ب����دون ال���رج���وع ملعايري 
املهنة و�صلوكياتها، فعلينا ان ندرك قدرات 

الإع��الم��ي فالعمل يف ه��ذا احلقل يتطلب 
من  يتمكن  لكي  ت�صقل  وم��ه��ارات  ق���درات 
يرغب،  كما  اع��الم��ي  وي�صبح  ذات���ه  اث��ب��ات 
وكل من يدعي هذا اللقب ن�صاأله عن مكان 

عمله اذا كان يف قناة ف�صائية اأو �صحيفة.

خاللا�شتقبالهاملعلمةالفائزةبجائزةحممدبنزايدلأف�شلمعلمخليجي

زكي ن�سيبة: املعلم املبدع قادر على التميز يف اأداء ر�سالته التعليمية

حمبنحممدبرعاية

عونك يا وطن يوزع  اأكرث من  3000 حقيبة على الأطفال �سمن مبادرة عيدكم فرحة

�سباح اخلري يا وطن يناق�ص ال�سحافة بني الواقع والق�سايا املجتمعية �سرطة اأبوظبي : خطة �ساملة لتعزيز 
الأمن وال�سالمة خالل العيد

اأكملت القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي ا�صتعداداتها لعيد الأ�صحى املبارك 
باإعداد خطة اأمنية �صاملة لتوفري الأمن و ال�صالمة والطماأنينة للجمهور 
من املواطنني واملقيمني والزوار  ت�صمل  تكثيف الدوريات ال�صرطية والأمنية 
واملتنزهات  واحلدائق  والأ���ص��واق  التجارية  واملراكز  العيد،  م�صليات  حول 
العامة .  واكدت ا�صتمرار العمل مبركز القيادة والتحكم يف اإدارة العمليات 
بقطاع العمليات املركزية  على مدار 24 �صاعة طوال اأيام الأ�صبوع ،  لتلقي 
باأ�صرع وقت  ال�صرطية املخت�صة  الفرق  املكاملات والبالغات وتاأمني و�صول 

لتلبية النداءات العاجلة واحلالت الطارئة .
واملكاملات  املعايدة  ر�صائل  على  بالرد  الن�صغال  عدم  على  ال�صائقني  وحثت 
اأثناء القيادة مما يوؤدي اإىل ت�صتيت الذهن عن متابعة الطريق،  الهاتفية 
امل��روري��ة وم��ا ينجم عنها من وفيات واإ�صابات  وينتج عنه وق��وع احل��وادث 
اإىل الهتمام بالأطفال، وعدم الن�صغال عنهم، وعدم  بليغة. ودعت الأ�صر 
ملا  اجلميع،  �صالمة  على  حفاظاً  النارية،  الألعاب  با�صتخدام  لهم  ال�صماح 
ت�صببه من اأ�صرار �صحية اأو حرائق يف املنازل،ومراقبتهم يف احلدائق العامة 
 ، لت�صرفاتهم،  والنتباه  الحتياطات  من  املزيد  واأخ��ذ   ، الت�صوق  ومراكز 
ومنعهم من دخول ال�صرفات والأماكن املرتفعة. كما نا�صدت  اأولياء الأمور 
اأبنائهم عند دخولهم لأحوا�س ال�صباحة حتى واإن كانوا  ب�صرورة مراقبة 
يجيدون ال�صباحة وعدم تركهم وحدهم، و�صرورة اأن يرتدي الطفل �صرتة 
ال�صباحة الواقية من الغرق عند اللعب باملاء. ولفتت اإىل ا�صتمرار تقدمي  
خدماتها  لن�صر وتعزيز الأم��ن والأم��ان وموا�صلة اجلهود يف ن�صر الوعي 
بني خمتلف فئات املجتمع باأهمية اللتزام بالإجراءات والتدابري للوقاية 
من انت�صار جائحة كورونا »كوفيد� 19«و اتباع اإر�صادات اجلهات الر�صمية 

يف الدولة،  واأهمها  لب�س الكمامات  والتباعد اجل�صدي والإجتماعي.
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احلمى :ت�شمل كوفيد-19" باأنها" �ل الرئي�شية العالمات ُتعرف
لوحظت كما ،وال�شم التذوق حا�شتي وفقدان والتعب وال�شعال

عالماتالإ�شابةباملر�ضعلىاجللد.
اأظافر :بالفريو�ض يتاأثر اأنه يبدو اجل�شممن اآخر جزءاولكن
قليلعدداأظافرتبدو،"19-كوفيد"�بالإ�شابةوبعد.الأ�شابع
عليهااأطلق ظاهرةوهي-اأ�شابيع عدةبعدم�شوهةاملر�شىمن

ا�شم"اأظافركوفيد".

ي�صكل  اأح��م��ر  ن�صف قمر  الأع��را���س من��ط  اأح���د  وت�صمن 
�صريطا حمدبا فوق املنطقة البي�صاء عند قاعدة الأظافر. 
الأظافر  �صكاوى  من  اأبكر  وق��ت  يف  يظهر  ه��ذا  اأن  ويبدو 
"كوفيد"، حيث يالحظ املر�صى ذلك  ب�  الأخرى املتعلقة 

بعد اأقل من اأ�صبوعني من الت�صخي�س.
وتعد اأمناط الظفر الأحمر على �صكل ن�صف القمر نادرة 

ب�صكل عام، 
فاإن  ل��ذا  الظفر.  ق��اع��دة  م��ن  بالقرب  روؤي��ت��ه��ا  ي�صبق  ومل 
ظهور هذا النمط على هذا النحو يكن اأن يكون ح�صريا 

موؤ�صرا على الإ�صابة بعدوى "كوفيد19-".
غري  القمر  ن�صف  من��ط  وراء  الكامنة  الآل��ي��ة  ت���زال  وم��ا 
الأوعية  تلف  ه��و  املحتمل  ال�صبب  ي��ك��ون  وق��د  وا���ص��ح��ة. 
ذل��ك، قد  وب��دل من  نف�صه.  بالفريو�س  املرتبط  الدموية 
يكون ب�صبب ال�صتجابة املناعية �صد الفريو�س التي ت�صبب 

جلطات دموية �صغرية وتغري لونها.
والأهم من ذلك، ل يبدو اأن هذه العالمات مثرية للقلق، 
لأن املر�صى ل يعانون من اأعرا�س - على الرغم من اأنه 
من غري الوا�صح املدة التي يق�صونها فيها، فقد ا�صتمرت 
ما بني اأ�صبوع واحد اإىل اأكرث من اأربعة اأ�صابيع يف احلالت 

املبلغ عنها.

عالماتالإجهاداجل�شدي
اأفقية جديدة  اأي�صا فجوات  املر�صى  قليل من  وجد عدد 
ُتعرف  اليدين والقدمني، والتي  اأ�صابع  اأظافر  يف قواعد 

با�صم "خطوط بو". 
ومتيل اإىل الظهور بعد اأربعة اأ�صابيع اأو اأكرث من الإ�صابة 

بعدوى "كوفيد19-".
"خطوط بو" عندما يكون هناك انقطاع موؤقت  وحتدث 
اجل�صم،  على  اجل�صدي  ال�صغط  ب�صبب  الأظ��اف��ر  من��و  يف 
مثل العدوى اأو �صوء التغذية اأو الآثار اجلانبية لالأدوية 
مثل اأدوية العالج الكيميائي. ويف حني اأنه من املعقول اأن 
يكون �صببها "كوفيد19-"، اإل اأنها بالتاأكيد لي�صت عر�صا 

ح�صريا للمر�س.
ومع منو الأظافر ما بني 2 و5 ملم �صهريا يف املتو�صط، 
متيل "خطوط بو" اإىل اأن ت�صبح ملحوظة بعد اأربعة اإىل 

خم�صة اأ�صابيع من حدوث الإجهاد البدين.
ل��ذل��ك ي��ك��ن ت��ق��دي��ر ت��وق��ي��ت احل���دث امل��ج��ه��د م��ن خالل 
النظر اإىل مدى ُبعد "خطوط بو" عن قاعدة الظفر. ول 
يوجد عالج حمدد خلطوط بو، لأنها متيل يف النهاية اإىل 

النمو اإذا مت حل احلالة الأ�صا�صية.
ارتباط بني  اإىل عدم وجود  املتاحة  الأدل��ة  وحاليا، ت�صري 

�صدة عدوى "كوفيد19-"، ونوع اأو مدى تغريات الظفر.

نتائجاأخرىغريعادية
�صجل باحثون بع�س احلوادث الأخرى غري العادية اأي�صا، 
حيث تراجعت اأظافر مري�صة من قاعدة الظفر وت�صاقطت 
هذه  وُتعرف  اإ�صابتها.  من  اأ�صهر  ثالثة  بعد  النهاية،  يف 
اأنها  وُيعتقد   ،onychomadesis با�صم  الظاهرة 

حتدث لأ�صباب مماثلة لظهور "خطوط بو".
يكن  حيث  التغيريات  لهذه  عالجا  املري�صة  تتلق  ومل 
روؤية اأظافر �صحية جديدة تنمو حتت تلك التي انف�صلت، 

ما ي�صري اإىل اأن امل�صكلة بداأت يف حل نف�صها.
112 يوما من نتيجة اختباره  اآخ��ر، بعد  و�صهد مري�س 
اأط��راف اأظافره. ومل ُينح  الإيجابية، تغريا يف اللون يف 

اأي عالج، والآلية الكامنة وراء ذلك غري معروفة.
ويف ح��ال��ة ث��ال��ث��ة، ظ��ه��رت ع��ل��ى اأظ��اف��ر امل��ري�����س خطوط 
ب�"خطوط  ُت��ع��رف  بال�صغط،  تختفي  ل  اأف��ق��ي��ة  بي�صاء 
 45 بعد  وظهرت  امل�صتعر�س.  ال��دم  ابي�صا�س  مي�س" اأو 

يوما من الختبار الإيجابي ل�"كوفيد19-".
غري  الإن���ت���اج  ع��ن  مي�س" ن��اجت��ة  "خطوط  اأن  وُي��ع��ت��ق��د 
الطبيعي للربوتينات يف فرا�س الظفر ب�صبب ال�صطرابات 

اجلهازية.
القمر  "خطوط بو" ومن��ط ن�صف  ال��واق��ع، حتى مع  ويف 
لتاأكيد وجود �صلة  يزال هناك طريق طويل  الأحمر، ما 
وكذلك  و"كوفيد19-"،  ال��ت��غ��ي��ريات  ه���ذه  ب��ني  حم���ددة 
الآليات التي تقف وراءها. وبالن�صبة جلميع هذه احلالت، 
اأن  م��ن احل���الت قبل  ال��ع��دي��د  ع��ن  الإب����الغ  اإىل  �صنحتاج 

نتمكن من القول على وجه اليقني اأن هناك رابطا.
وبالإ�صافة اإىل ذلك، حتى اإذا كان هناك رابط �صببي، فمن 
املهم اأن تتذكر اأنه لي�س كل مر�صى "كوفيد19-" يعانون 

من حالت الأظافر هذه.
اإ�صابة  بال�صرورة  تعني  ل  ق��د  الت�صوهات  ه��ذه  وبع�س   
يجب  الأح���وال،  اأف�صل  ويف  "كوفيد19-".  ب�  ما  �صخ�س 
اأن نعترب هذه موؤ�صرات حمتملة لعدوى �صابقة - ولي�صت 

دليال قاطعا.
ي���ذك���ر اأن ال��ت��ق��ري��ر ج����رى اإع�������داده مب�����ص��اه��م��ة ك���ل من 
فا�صيليو�س فا�صيليو، حما�صر اإكلينيكي اأول يف طب القلب 

والأوعية الدموية، 
اأغ��اروال، باحث يف الطب،  جامعة اإي�صت اأجنليا؛ ونيخيل 
�صيلفيندران،  ���ص��ارا  و�صوبوثيني  اأجن��ل��ي��ا،  اإي�����ص��ت  جامعة 

باحثة يف الطب من جامعة اإي�صت اأجنليا.

اإليكماحتتاجاإىلمعرفته!

تقارير تك�سف عّما ي�سمى "اأظافر كوفيد" 

التخدير  يف  امل�صاركة  الأ���ص��ت��اذة  ليو،  ت�صني  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
 ،Cell ملة  يف  ن�صرت  التي  الدرا�صة،  يف  الباحثني  وكبرية 
وال�صطرابات  احلكة  ل��درا���ص��ة  اجلامعة  مركز  يف  والباحثة 
الكثري  لأن  العط�س  وراء  الع�صبية  الآلية  "ندر�س  احل�صية: 
من النا�س، مبن فيهم اأفراد عائلتي، يعط�صون ب�صبب م�صاكل 
مثل احل�صا�صية املو�صمية واللتهابات الفريو�صية. هدفنا هو 
للح�صا�صية  ا�صتجابة  الع�صبية  اخلاليا  ت�صرف  كيفية  فهم 
يف  م�صاهمتها  كيفية  ذل��ك  يف  مب��ا  الفريو�صية،  والل��ت��ه��اب��ات 
درا�صاتنا  وك�صفت  الأخ��رى.  والأعرا�س  والعط�س  العني  حكة 
والأنظمة  الع�صبية  اخل��الي��ا  ب��ني  ال���رواب���ط  ع��ن  احل��دي��ث��ة 

اأن ت�صاعد يف تطوير العالجات للعط�س  الأخ��رى التي يكن 
وملكافحة اأمرا�س اجلهاز التنف�صي املعدية".

والعط�س هو اأكرث الطرق �صيوعا وقوة لن�صر الرذاذ املعدي من 
منطقة  مرة  لأول  العلماء  وح��دد  التنف�صي.  اجلهاز  التهابات 
 20 اأكرث من  تثري العط�س يف اجلهاز الع�صبي املركزي منذ 
عاما، ولكن مل ُيفهم الكثري يف ما يتعلق بكيفية عمل منعك�س 

العط�س على امل�صتوى اخللوي واجلزيئي.
للفاأر يف  ليو وفريقها منوذجا  اأن�صاأت  الدرا�صة اجلديدة،  ويف 
حماولة لتحديد اخلاليا الع�صبية التي تر�صل اإ�صارات جتعل 

الفئران تعط�س.

على  اإم��ا  رذاذي��ة حتتوي  لقطرات  الفئران  الباحثون  وعّر�س 
من  م�صنوع  لذع  م��رك��ب  وه��و  الكاب�صي�صني،  اأو  اله�صتامني 
الفلفل احلار. وكالهما ا�صتخرج عط�س الفئران، كما يحدث 

عند الب�صر.
معروفة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الع�صبية  اخل��الي��ا  فح�س  خ��الل  وم��ن 
من  ليو  فريق  متكن  الكاب�صي�صني،  م��ع  تتفاعل  اأن��ه��ا  بالفعل 
حتديد فئة من اخلاليا الع�صبية ال�صغرية املرتبطة بالعط�س 
والتي ت�صببها تلك املادة. ثم بحث الفريق عن جزيئات ت�صمى 
الببتيدات الع�صبية التي يكنها نقل اإ�صارات العط�س اإىل تلك 
اخلاليا الع�صبية، ووجدوا اأن جزيء ي�صمى نيوروميدين بي 

)NMB( مطلوب للعط�س.
وع��ل��ى ال��ع��ك�����س م��ن ذل����ك، ع��ن��دم��ا اأزال�����وا اخل��الي��ا الع�صبية 
الذي  الع�صبي  اجل��ه��از  م��ن  ج��زء  يف   NMD لل�  احل�صا�صة 

تت�صبب يف عط�س الفئران، قاموا باإعاقة منعك�س العط�س.
م�صتقبل  ي�صمى  بروتينا  ت�صنع  الع�صبية  اخلاليا  ه��ذه  وك��ل 
نيوروميدين بي. يف الفئران التي لي�س لديها هذا امل�صتقبل، 

وانخف�س العط�س مرة اأخرى ب�صكل كبري.
اأي من  و�صع  يتم  اأن��ه مل  املثري لالهتمام،  "من  ليو:  وقالت 
املناطق  م��ن  اأي  يف  للعط�س  امل�صببة  الع�صبية  اخل��الي��ا  ه��ذه 
املعروفة يف جذع الدماغ املرتبطة بال�صتن�صاق والتنف�س. وعلى 
موجودة  للعط�س  امل�صببة  اخلاليا  اأن  وجدنا  اأننا  من  الرغم 
يف  تتحكم  التي  املنطقة  عن  ال��دم��اغ  من  خمتلفة  منطقة  يف 
كانت  املنطقتني  هاتني  يف  اخلاليا  اأن  اأي�صا  وجدنا  التنف�س، 
اأ���ص��الك اخلاليا  وه��ي  مبا�صر عرب حم��اوره��ا،  ب�صكل  مت�صلة 

الع�صبية".
العط�س  منعك�س  حتفيز  باإمكانهم  اأن  اأي�صا  الباحثون  ووج��د 

.NMB عن طريق تعري�س جزء من دماغ الفاأر لببتيد
الرغم  على  العط�س  احليوانات يف  ب��داأت  ذل��ك،  على  وع��الوة 
اأو  هي�صتامني  اأو  كبخاخات  م���ادة  لأي  تتعر�س  مل  اأن��ه��ا  م��ن 

من  العديد  لأن  للح�صا�صية.ونظرا  امل�صببة  امل��واد  من  غريها 
الفريو�صات وم�صببات الأمرا�س الأخرى، مبا يف ذلك غالبية 
فريو�صات الأنف الب�صرية والفريو�صات التاجية، مثل فريو�س 
MERS-( التنف�صية  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  مل��ت��الزم��ة  ك��ورون��ا 
طريق  عن  جزئيا  تنت�صر   ،SARS-CoV-2 و   )CoV
الرذاذ املتطاير، وقالت ليو اإنه قد يكون من املمكن احلد من 
 NMB ا�صتهداف  العوامل املمر�صة من خالل  انت�صار تلك 
اأنهم  امل��ع��روف  اأول��ئ��ك  يف  العط�س  م��ن  للحد  م�صتقبالته  اأو 
 20 اأن ينتج عنه  "العط�س يكن  اأن  م�صابون.واأو�صحت ليو 
الهواء  يف  البقاء  يكنها  فريو�صات  على  حتتوي  قطرة  األ��ف 

ينتج  ذل���ك،  م��ن  النقي�س  وع��ل��ى  دق��ائ��ق.   10 اإىل  ت�صل  مل��دة 
الناجت  العدد  نف�س  اأو  قطرة،   3000 يقارب  ما  ال�صعال  عن 
الفريو�س  تف�صي  تقريبا.وملنع  دق��ائ��ق  لب�صع  ال��ت��ح��دث  ع��ن 
عن  الناجم  املر�صي  العط�س  عالج  يف  وامل�صاعدة  امل�صتقبل  يف 
التي  امل�����ص��ارات  فهم  امل��ه��م  م��ن  �صيكون  احل�صا�صية،  م�صببات 
اأجل منعها. ومن خالل حتديد اخلاليا  العط�س من  ت�صبب 
الببتيدات  وكذلك  العط�س،  منعك�س  تتو�صط  التي  الع�صبية 
الع�صبية التي تن�صط هذه اخلاليا الع�صبية، اكت�صفنا اأهدافا 
يكن اأن توؤدي اإىل عالجات للعط�س املر�صي اأو ا�صرتاتيجيات 

للحد من انت�صار العدوى".

باحثون يحددون اخلاليا التي تتحكم يف العط�ص 
اجليوببكثريتتجاوزالعط�ضمنعك�ضيفتتحكمالتياخللويةامل�شاراتلكن.الأمرا�ضوم�شبباتاملهيجاتوطردالعط�ضاإثارةيفالأنفدغدغةت�شاعداأنميكن

الأنفيةوهيغريمفهومةجيدا.
والآن،حددفريقبقيادةباحثنييفكليةالطببجامعةوا�شنطنيف�شانتلوي�ض،يفالفئران،خالياوبروتيناتمعينةتتحكميفمنعك�ضالعط�ض.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6209(

املنذرة / ب�صت فري )�س.ذ.م.م(
�صد / املنذر اإليها الويل /فرن�س ديبارمتنت �صتورز )ذ.م.م(

)�صتة  دره��م   6549،38 وق��درة  ب�صداد مبلغ  وتكلفهما  اإليها  املنذر  تنذر  املنذرة  ف��اإن 
اآلف وخم�صمائة وت�صعة واربعون درهما وثمانية وثالثون فل�صاً( وذلك خالل موعد 
اق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإنذار،  واإل �صوف ت�صطر املنذرة لتخاذ مزيد 
املبلغ املرت�صد  اإليها، ومطالبتها ق�صائيا ب�صداد  املنذر  القانونية �صد  الإج��راءات  من 
املطالبة  الإح��ت��ف��اظ بحقها يف  م��ع  ال�����ص��داد،  القانونية حتى مت��ام  وال��ف��ائ��دة  ذمتها  يف 
اإليها الر�صوم وامل�صاريف التي �صوف تتكبدها  بالتعوي�صات العادلة، مع حتميل املنذر 

اخلا�صة بالتقا�صي بالإ�صافة اإىل مقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  158/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�صوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �صقة يف اإم��ارة دبي - مر�صى دبي - رقم الر�س 171 - ا�صم املبنى بحر 1 - رقم املبنى 
باملزاد. البيع  ثمن  من  درهم   1842956 مبلغ  با�صتالم  والت�صريح   -  1406 العقار  رقم   -  14 الطابق   -  1

طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  
عنوانه : اإمارة دبي - �صارع 5 متفرع من �صارع دم�صق - بناية نهايل - الق�صي�س 2 - الطابق الر�صي - بجوار فندق تايز  

املطلوب اإعالنه : حممد احمد نور حدادي - عنوانه : اإمارة دبي - مر�صي دبي - رقم الر�س 171 - ا�صم املبنى بحر 1 - رقم املبنى  1 - الطابق 
  MOHD@SUYFALCON.AE  -  0504755888  -  1406 العقار  رقم   -  14

�صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/7/28 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�صوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�س : 171 - املنطقة : مر�صى دبي - ا�صم املبنى : بحر 1 - ا�صم 

املبنى : 1 - رقم الوحدة : 1406 - امل�صاحة : 111.30 مرت مربع - القيمة : 1025123.20 درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم 1063/2017/208 تنفيذ مدين  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

اخلدمات  ر�صوم  عن  عبارة  وهو  وامل�صاريف  الر�صوم  �صامال  دره��م(   1184331.98( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  نلزمكم   : التنفيذ  مو�صوع 
امل�صتحقة يف ذمتكم واخلا�صة بالوحدة العقارية رقم 14201 م�صروع برج خليفة.

طالب التنفيذ: �صركة اإعمار كوميونتي ماجنمنت )�س.ذ.م.م(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ممع اإعمار �صكوير لالعمال - املبنى رقم 3 - الطابق الول  

ويثله : �صعد حممد عبداهلل احلمادي  
ال�صيخ زاي��د - منطقة بوليفارد حممد بن را�صد - برج خليفة  اإم��ارة دبي - �صارع  اي��راج حممد بخ�صي  - عنوانه :الإم���ارات -   : اإعالنه  املطلوب 

الوحدة رقم 14201 
�صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/7/28 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�صوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س 155 - امل�صاحة : 583.98 مرت 

مربع - رقم املبنى 5 - ا�صم املبنى : برج خليفة اجنحة ال�صركات - رقم الوحدة : 14201 - القيمة : 15.711.762.06  درهم
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ساد
اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة الوايف للنظافة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1122879 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جيتيندرا كومار �صاندواين  %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /ح�صن حممد ب�صري ح�صني ال�صقفة من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ ح�صن حممد ب�صري ح�صني ال�صقفة من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة الوايف للنظافة العامة

AL WAFI GENERAL CLEANING EST
اإىل/ الوايف للنظافة العامة ذ.م.م

AL WAFI GENERAL CLEANING L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/را�صده لالقم�صة واملالب�س اجلاهزة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1020445 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جمال عبداهلل نويع عبداهلل املنهاىل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حم�صن �صامل العامرى
تعديل اإ�صم جتاري من/ را�صده لالقم�صة واملالب�س اجلاهزة 

RASHIDA TEXTILES & READY MADE GARMENTS 
اإىل /متجر جلف فري لالزياء والتجميل 

GULF FAIR BEAUTY AND FASHION BOUTIQUE
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة تطريز الأقم�صة )1410901(

تعديل ن�صاط / اإ�صافة تطريز املالب�س اجلاهزة ) 1410902(
تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع احللي والك�ص�صوارات الغري ثمينة - بالتجزئة )4771110(

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع م�صتح�صرات التجميل - بالتجزئة )4772008(
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع ال�صاعات وقطع غيارها - بالتجزئة )4773204(

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع ال�صابون وم�صتح�صرات العناية بال�صعر - بالتجزئة )4772012(
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة تف�صيل وخياطة املالب�س الن�صائية )1410907(

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع املن�صوجات والأقم�صة - بالتجزئة )4751001(

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع اأك�ص�صوارات ولوازم الهواتف املتحركة - بالتجزئة )4741013(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإلغاءاعالن�شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س   الرخ�صة 
التجاري:عيادة جنيف  بال�صم   CN رقم:1813390 
للعناية اجللدية ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الروافع 

CN للنقليات العامة رخ�صة رقم:2667196 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294
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دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ساد
اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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وزارة القت�ساد
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اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  18 يوليو 2021 العدد 13294

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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املال والأعمال

كهرباء ومياه دبي تدعم التنمية العمرانية امل�ستدامة من خالل 
م�سابقة ديكاثلون الطاقة ال�سم�سية ال�سرق الأو�سط

ُكربى �سركات اأ�سلحة ال�سيد الإماراتية والدولية توؤكد 
ح�سورها يف معر�ص اأبوظبي لل�سيد والفرو�سية

•• اأبوظبي-الفجر: 

زايد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت 
اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
رئي�س نادي �صقاري الإمارات، ُتقام الدورة 
لل�صيد  ال����دويل  امل��ع��ر���س  م��ن   )18 )ال����� 
الأكرب   ،”2021 “اأبوظبي  والفرو�صية 
واأفريقيا،  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  ن��وع��ه  م��ن 
�صبتمرب   27 م���ن  ال���ف���رتة  خ���الل  وذل����ك 
ال���ق���ادم���ني يف مركز  اأك���ت���وب���ر   3 ول���غ���اي���ة 
من  بتنظيم  للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي 

نادي �صقاري الإمارات.
وي�����ص��ت��ق��ط��ب امل���ع���ر����س ����ص���ن���وي���اً، ك���ربى 
حيث  ال�صيد،  لأ�صلحة  املُ�صّنعة  ال�صركات 
الفعاليات  اأب���رز  اأح���د  القطاع  ه��ذا  ُيعترب 
عام.  ك��ل  امل��ع��ر���س  ُع�����ّص��اق  ينتظرها  ال��ت��ي 
بامل�صاركة،  لها  املرخ�س  الأ�صلحة  وت�صمل 
امل�صد�صات  ب����اأن����واع����ه����ا،  ال�����ص��ي��د  ب����ن����ادق 
الرتاثية،  واخلناجر  ال�صيوف  باأنواعها، 
�صكاكني ال�صيد، وحدات الرماية اخل�صبية 
�صمن  الهوائية  والأ�صلحة  والبال�صتيكية، 

معايري حمددة.
ويحظى احلدث برعاية ر�صمية من هيئة 
ال��ب��ي��ئ��ة - اأب���وظ���ب���ي، ال�����ص��ن��دوق ال����دويل 
اأبوظبي  ومركز  احل��ب��ارى،  على  للحفاظ 
القطاع  وراع�������ي  ل���ل���م���ع���ار����س،  ال���وط���ن���ي 
الع�صكرية  املعدات  لتجارة  “بينونة  �صركة 
وال�صيد”، اإ�صافة لرعاة الفعاليات كل من 
�صركة الفار�س العاملية للخيم، نادي ظبيان 

للفرو�صية، و�صركة “�صمارت ديزاين«.
و�صّجلت ال�صركات املُ�صّنعة لأ�صلحة ال�صيد 
املا�صية  ال������دورة  ع��ال��ي��ة يف  اإق���ب���ال  ن�����ص��ب��ة 
عر�س  مّت  ح���ي���ث   ،)2019 )اأب����وظ����ب����ي 
خ�صي�صاً  املُ�صممة  الأ�صلحة  من  العديد 
للمعر�س بتقنيات مبتكرة وحرفية عالية 

ا�صتقطبت ُع�ّصاق ال�صيد بال�صالح.
يف  ال�صيد”  “اأ�صلحة  ق��ط��اع  يف  وُت�����ص��ارك 
 ،)2021 )اأب���وظ���ب���ي  ال���ق���ادم���ة  ال�������دورة 
الع�صكرية  املعدات  لتجارة  “بينونة  �صركة 
املرموقة  الإم��ارات��ي��ة  ال�صركة  وال�صيد”، 
الهواء  يف  وال���رم���اي���ة  ال�����ص��ي��د  م����ال  يف 
الطلق، وجتارة الذخائر، واأ�صلحة ال�صيد، 

وُم�صتلزماتها.
 ُتقّدم “بينونة” ُمنتجاتها وُمعّداتها لهواة 
ال�صيد والرماية يف دولة الإمارات، بف�صل 
ّناع الأ�صلحة  روابطها التجارية مع كبار �صُ
الوليات  يف  رئ��ي�����س  وب�����ص��ك��ل  ال���ع���امل،  يف 
وجهة  ال�صركة  لتغدو  وبريطانيا،  املتحدة 
متكاملة لكل ما يلزم يف هذا القطاع املُهم، 
ت��ق��دمي خدماتها  دائ����م  ب��ن��ج��اح  وُت��وا���ص��ل 
ل��ه��واة ه���ذه ال��ري��ا���ص��ات ال�����ص��ّي��ق��ة يف دولة 

الإمارات واملنطقة.
وحول التجربة املميزة لل�صركة يف معر�س 
اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية، يقول 
“بينونة  ع��ام  مدير  الغفلي  �صعيد  ال�صيد 
اإّن  وال�صيد”،  الع�صكرية  املعدات  لتجارة 
اأبوظبي  املُ�صاركة يف معر�س  �صركته بداأت 
منذ �صنة 2012، ُم�صرياً اإىل اأّن التواجد 
التا�صعة  املُ�صاركة  ُي��ّث��ل   2021 دورة  يف 

على التوايل ل�صركته.
-15 بنحو  زي����ادة  “مل�صنا  الغفلي  وت��اب��ع 

اأو يف  ���ص��واء يف ع��دد زوارن���ا  %25 �صنوياً 
م���ال امل��ب��ي��ع��ات وع��ق��د ال�����ص��ف��ق��ات خالل 
معر�س اأبوظبي لل�صيد، وهو ما ي�صّب يف 
تنّوع  بحكم  واملُ�صتخدم  العار�س  م�صلحة 
يف  بالتايل  وُي�صاهم  دورة،  كل  يف  املنتجات 

اإثراء ال�صوق املحلي«.
واعترب مدير عام “بينونة لتجارة املعدات 
اأبوظبي  اأّن معر�س  الع�صكرية وال�صيد”، 
ال��رم��اي��ة وال�صيد  ل��ه��واة  اأ���ص��ب��ح م��رج��ع��اً 

القطاعات  ولكافة  ع��ام،  ب�صكل  بالأ�صلحة 
بارزاً  اقت�صادياً  وملتقى  اأي�����ص��اً،  الأخ���رى 
يف منطقة ال�صرق الأو�صط، ُم�صرياً اإىل اأّن 

اجلميع يبحث عن ح�صور هذا املعر�س.
ووّج��������ه ال���غ���ف���ل���ي ر����ص���ال���ة جل���م���ي���ع ه����واة 
وقال  ان��ت��ظ��ار،  بعد ط��ول  وال����زوار  ال�صيد 
جديد  من  ينطلق  املعر�س  “ا�صتعدوا...! 
ا�صتياق  واجلميع يف  اجلائحة،  انتهاء  بعد 

له ويرتقبونه«.
كما وُت�صارك �صركةMP3  من جديد يف 
قطاع اأ�صلحة ال�صيد باملعر�س، وهي �صركة 
يف  تاأ�ص�صت  مرموقة  مكانة  ذات  اإم��ارات��ي��ة 
وتوفري  ب��اب��ت��ك��ار  وت��خ��ت�����س   ،2004 ع���ام 
الع�صكرية  وامل����ع����دات  الأج����ه����زة  اأف�������ص���ل 
واأ�صلحة ال�صيد. وال�صركة املرموقة مورد 
كذلك لأف�صل املنتجات مبا�صرة من اأوروبا 
واأمريكا، حيث توفر اأحدث اأ�صلحة ال�صيد 
واملالب�س  وال����ذخ����رية  الأم�������ان  وم����ع����دات 
اخلا�صة باجلي�س وقوات ال�صرطة والفرق 

الريا�صية وجمعيات ال�صيد.
الأوىل  للمّرة  تتواجد  الكويت،  دولة  ومن 
الرّبية،  ال�صيد  لأدوات  اخل�صري  �صركة 
وب�صكل  ال�صيد،  واأدوات  اأ�صلحة  م��ال  يف 
خ��ا���س ب��ن��ادق ال�����ص��ي��د وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا، وهي 
تتعاون مع العديد من ال�صركات املعروفة 
ت�صنيع  م��ال  ال�صناعة يف  ه��ذه  عاملًيا يف 

اأ�صلحة ال�صيد وُم�صتلزماتها.
اأي�����ص��اً، وم��ن ال��ك��وي��ت، ُت�����ص��ارك م��ن جديد 
ال�صيد،  وذخ��ائ��ر  لالأ�صلحة  رم���اي  �صركة 
العربي  اخل��ل��ي��ج  دول  يف  امل��ع��ت��م��د  ال��وك��ي��ل 
للعديد من العالمات التجارية الإيطالية 
وبينيللي  برييتا  �صركة  مثل  والأوروب��ي��ة، 
ونوبل  ف��ي��ووك��ي  و���ص��رك��ة  ال�صيد،  ل��ب��ن��ادق 

�صبورت للذخائر.
كما وتتواجد من جديد يف قطاع “اأ�صلحة 

ال�صيد” بقوة، وبدون انقطاع منذ الدورة 
“فاو�صتي”،  �صركة   ،2003 ع��ام  الأوىل 
التي ُتعّد من اأعرق ال�صركات املتخ�ص�صة يف 
بنادق اخلرطو�س والبنادق  مال ت�صنيع 
لل�صيد،  وامل��خ�����ص�����ص��ة  مب���خ���زن  امل��ج��ه��زة 

اإ�صافة اإىل بنادق الت�صويب والرماية.
ب��اأن��ه��ا من  ُت��ع��رف  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ة  تاأ�ص�صت 
اإيطاليا،  يف  ال�صيد  اأ�صلحة  ُم�صّنعي  اأمهر 
�صتيفانو  كافايري  قبل  م��ن   ،1948 ع��ام 
فاو�صتي، وُت�صرف اليوم على اإدارتها بناته 
الثالث: اإيلينا، وجيوفانا، وباربرا، اللواتي 
كل  تو�ّصح  بنقو�س  التمّيز  م�صرية  وا�صلن 
الفنانني  خ��رية  بتوقيع  ومم��ه��ورة  قطعة، 

الإيطاليني.
يف  ابتكاراتها  ُمقتني  “فاو�صتي”  ت�صحر 
اأ�صلحة ال�صيد، بلم�صاتها اجلميلة،  مال 
ببنادق  ال��ب��ع��ي��د  ال��ت��اري��خ  اإىل  وت���اأخ���ذه���م 
املا�صي  ب��ني  ت�صاميمها  يف  مت��زج  حديثة 
زبائنها  وُت�����ص��ع��ر  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل،  واحل��ا���ص��ر 

بالفعل اأنها م�صممة خ�صي�صا لهم.
قطاع  يف  العار�صة  ال�صركات  متكنت  وق��د 
“اأ�صلحة ال�صيد” من زيادة مبيعاتها على 
على مدى  اأبوظبي  نحٍو كبري يف معر�س 
دورات�����ه ال�����ص��اب��ق��ة، وذل����ك ع��رب ل��ق��اء كبار 
املُ�صرتين وقادة ال�صناعة وخرباء الت�صويق، 
وعقد �صفقات و�صراكات مع اأبرز الوكالء 
ُمنتجاتها  لت�صويق  امل��ح��ل��ي��ني  وامل���وزع���ني 
للمّرة  ت�صهيالت  املُبتكرة، ف�صاًل عن منح 
الأوىل للُم�صنعني واملُ�صرتين الأفراد على 

حّد �صواء يف الدورة املا�صية.
اأّن اللجنة العليا املنظمة للمعر�س،  ُيذكر 
اأ�صلحة  ق��ط��اع  وتعليمات  “دليل  اأط��ل��ق��ت 
ال�صيد” املوّجه للعار�صني يف هذا القطاع، 
العامة  القيادة  اإر���ص��ادات  يت�صمن  وال��ذي 
عمليات  تخ�ص�ع  حيث  اأب��وظ��ب��ي،  ل�صرطة 

ال�ص�روط  للعديد من  ال�صيد  اأ�صلحة  بي�ع 
تقديها  يتم  التي  والإج���راءات  والأح�كام 
ل�صمان  امل��ع��ن��ي��ني  ل��ل��ع��ار���ص��ني  ب���و����ص���وح 

اللتزام التام بها.
وي�صتقطب املعر�س �صنوياً مئات ال�صركات 
الأع����م����ال  رّواد  م����ن  والآلف  ال���دول���ي���ة 
من  واملُهتمني  ال��ق��رار  ّناع  و�صُ واملُ�صرتين 
اأكرث من 120 جن�صية، مما ُي�صّكل فر�صة 
�صبكة  وبناء  والبتكار،  لالكت�صاف  ك��ربى 
اأعمال وا�صعة على م�صتوى العامل انطالقاً 
على  املبيعات  ن�صبة  وازدادت  اأبوظبي.  من 
نحٍو كبري خالل ال��دورة املا�صية يف قطاع 
قيمة  جت���اوزت  حيث  ال�صيد”،  “اأ�صلحة 
ات  املبيعات املبا�صرة فقط من خالل من�صّ

العر�س 35 مليون درهم اإماراتي.
والقيادة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ط�����ورت  وق����د 
العامة ل�صرطة اأبوظبي برامج اإلكرتونية 
اأ�صلحة  اقتناء  ترخي�س  بعمليات  خا�صة 
ال�صيد، وت�صريع اإجراءات احل�صول عليها، 
دول  يف  الرتخي�س  �صلطات  مع  والتن�صيق 

مل�س التعاون اخلليجي و�صائر الدول.
يف  الأوىل  ل��ل��م��ّرة  ت�صهيالت  منح  مّت  كما 
املعر�س يف دورته الأخ��رية، متثلت باإتاحة 
الفر�صة لكل من جتاوز �صن 21 عاماً من 
3 قطع  باقتناء  الإم���ارات،  دول��ة  مواطني 
���ص��الح م��ن امل��ع��ر���س، ف�����ص��اًل ع��ن ال�صماح 
الأوىل يف  ل��ل��م��ّرة  ال��ه��وائ��ي��ة  ال��ب��ن��ادق  ببيع 
امل��ع��ر���س وف���ق ����ص���روط حم�����ددة، وه���و ما 
�صاهم اأي�صاً يف زيادة ن�صبة مبيعات �صركات 

اأ�صلحة ال�صيد على نحٍو غري م�صبوق.
ويتم ال�صماح للزوار من كافة الدول ب�صراء 
اأ�صلحة ال�صيد من املعر�س، ب�صرط اإح�صار 
رخ�صة و�صهادة عدم ممانعة من بلدانهم، 
ال�صالح  ت��و���ص��ي��ح ع����دد ق��ط��ع  ف��ي��ه��ا  ي��ت��م 

والأنواع امل�صموح بها.

•• دبي -وام:

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي بال�صراكة مع املجل�س 
الأمريكية  ال��ط��اق��ة  ووزارة  دب��ي  يف  للطاقة  الأع��ل��ى 
املعتمدة  املنازل  لت�صميم  للجامعات  العاملية  امل�صابقة 
على الطاقة ال�صم�صية ديكاثلون الطاقة ال�صم�صية - 

ال�صرق الأو�صط.
للو�صول  دبي  امل�صابقة يف دعم مقومات  وت�صهم هذه 
مركز  ع��ل��ى  وحمافظتها  ع��امل��ي��ا  الأوىل  امل��رات��ب  اإىل 
والتناف�صية  ال����ص���ت���دام���ة  م����ال  يف  ع���امل���ي  ري������ادي 
والقت�صاد الأخ�صر وذلك من خالل اإن�صاء مموعة 
ال��ف��ائ��زة بالدورة  ال��ذك��ي��ة وامل�����ص��ت��دام��ة  امل���ن���ازل  م���ن 
امل�صاريع  من  عدد  يف  وت�صييدها  امل�صابقة  من  الأوىل 

التطويرية يف الإمارة.
الهيئة  ج���ه���ود  دع����م  امل�����ص��اب��ق��ة يف  ل�����دور  وت��ت��وي��ج��ا 
“بيتي  فريق  ب��داأ  ال�صتدامة  م��ال  يف  ال�صتثنائية 
املنزل  تنفيذ  يف  الفرن�صية  ب��وردو  جامعة  من  كول” 
الفائز  اجلامعة  فريق  قدمه  ال��ذي  وامل�صتدام  الذكي 
امل�صابقة يف  الأوىل من  ال��دورة  الثالث �صمن  باملركز 

اأبرز امل�صاريع التطويرية يف دبي.
املنتدب  الع�صو  الطاير  حممد  �صعيد  معايل  واأ���ص��ار 
اإىل دور  التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي  الرئي�س 
النبعاثات  م��ن  واحل��د  ال�صتدامة  دع��م  يف  امل�صابقة 
البيئة وت�صجيع الإبداع والبتكار  الكربونية وحماية 
التي   ”2040 احل�صرية  دبي  “خطة  مع  ان�صجاما 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأطلقها 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مل�س الوزراء حاكم 

دبي رعاه اهلل والتي تر�صم خريطة متكاملة للتنمية 
العمرانية حمورها الرئي�س التنمية امل�صتدامة لتكون 
دبي املدينة الأف�صل للحياة يف العامل وتوؤدي امل�صابقة 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  مكانة  تر�صيخ  دورا مهما يف 
املتحدة واإمارة دبي كمركز لالإبداع والبتكار وحا�صنة 
للمبتكرين لتطوير حلول مبتكرة ت�صهم يف مواجهة 
اآثار التغري املناخي واإ�صراك ال�صباب يف عملية التنمية 

امل�صتدامة.
واأ����ص���اف م��ع��ايل ال��ط��اي��ر: ب��ع��د م����رور ���ص��ن��ت��ني على 
اإقامة الدورة الأوىل من م�صابقة /ديكاثلون الطاقة 
الهيئة  تنظمها  التي  الأو���ص��ط/  ال�صرق   - ال�صم�صية 
حتت رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
الأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  الأوىل  للمرة  واأق��ي��م��ت 
تطور  ن�����ص��ه��د  اأن  ي�����ص��ع��دن��ا   2018 ع���ام  واإف��ري��ق��ي��ا 
املنازل  وتنفيذ  امل�صابقة  يف  امل�صاركة  املبتكرة  امل�صاريع 
العقارية  ال���ص��ت��دام��ة  م�صاريع  م��ن  ع��دد  يف  ال��ف��ائ��زة 
متتاليتني  ل��دورت��ني  دب��ي  ا�صت�صافة  وتعك�س  دب��ي  يف 
مليون   20 عن  تزيد  اإجمالية  بجوائز  امل�صابقة  من 
درهم ومنح م�صاحة لل�صباب لالإبداع والبتكار مكانة 
م�صتدامة  حلوًل  تتبنى  م�صتقبلية  كمدينة  الإم���ارة 
وتنفيذا لروؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
الفر�صة  واإت��اح��ة  البتكار  لدعم  اهلل  رع��اه  مكتوم  اآل 

لل�صباب لإطالق قدراتهم الإبداعية.
وقال الربوفي�صور فيليب لجريي املن�صق من جامعة 
اأبرز  م��ع  حالياً  كول”  “بيتي  فريق  يتعاون  ب���وردو: 
املطورين العقاريني املتخ�ص�صني يف مال ال�صتدامة 

يف دبي لتجربة ابتكاراتها ونهجها اخلا�س باملختربات 
احل��ق��ي��ق��ي��ة ع��ل��ى اأر������س ال���واق���ع مب�����ص��ارك��ة الطالب 
امل�صتدامة  الإن�صاءات  وخ��رباء  اجلامعيني  والأ�صتاذة 
ال�صرق  دي��ك��اث��ل��ون  م�����ص��اب��ق��ة  م�����ص��ارك��ت��ن��ا يف  وع���ق���ب 
لعر�س  مهمة  ف��ر���ص��ة  ه���ذه  جن��د   2018 الأو����ص���ط 
الذي  امل�صتوى  رفيع  واأدائها  تقنياتنا  ابتكارية  مدى 
يحقق ما هو اأكرث من �صفرية الطاقة وتطبيقها يف 

بيئة �صكنية واقعية.
ب���وردو  ج��ام��ع��ة  م���ن  كول”  “بيتي  ف��ري��ق  اأن  ي��ذك��ر 
وامل�صطحات  املعمارية  للهند�صة  الوطنية  وامل��در���ص��ة 
اخل�صراء يف بوردو وكلية بوردو للفنون واحلرف يف 

النجاح  وجامعة  فرن�صا  يف  ونوباتك-انيف4  باري�س 
الوطنية من فل�صطني وجامعة اأميتي يف دبي قدموا 
مبتكرا  م�صروعا  امل�صابقة  من  الأوىل  ال���دورة  خ��الل 
والتربيد  الطبيعي  التربيد  تقنيات  ي�صتخدم  ملنزل 
ال���غ���ذاء داخ����ل املنزل  اإن���ت���اج  اإىل  اإ���ص��اف��ة  الإ���ص��ع��اع��ي 
واعتمد  املائية  للزراعة  اأكوابونيك  نظام  با�صتخدام 
املعمارية  الهند�صة  ع��ل��ى  اخل��ارج��ي  امل��ن��زل  ت�صميم 
وتنظم  “امل�صربية”  وخ��ا���ص��ة  الأو���ص��ط��ي��ة  ال�����ص��رق 
الثانية من م�صابقة  ال��دورة  هيئة كهرباء ومياه دبي 
ديكاثلون الطاقة ال�صم�صية ال�صرق الأو�صط بالتزامن 

مع معر�س اإك�صبو 2020 دبي.

ميناء جبل علي ينجح يف نقل 4 
مفاعالت �سخمة لإنتاج البويل اإيثيلني 

با�ستخدام رافعة عائمة متطورة
•• دبي-وام:

جنح ميناء جبل علي يف �صحن 4 مفاعالت عمالقة لإنتاج البويل اإيثيلني 
مموعة  مع  بالتعاون  روت���ردام  ميناء  اإىل  طناً   227 اأ�صخمها  وزن  بلغ 
واخلدمات  ال�صحن  ق��ط��اع  يف  -املتخ�ص�صة  اأم”  ج��ي  �صي   - اأي���ه  اأم  “�صي 
اللوج�صتية- مت حتميل املفاعالت با�صتخدام رافعة عائمة تابعة لالأحوا�س 
عرب  �صحنها  ومت  العاملية-  دب��ي  م��وان��ئ  �صركات  اإح���دى  العاملية-  اجل��اف��ة 

رحلتني بحريتني متتاليتني.
و�صكل هذا الإجناز اأحد اأكرب م�صاريع 
حتميل الب�صائع على �صفينة حاويات 
اأكرث  ب��ه  �صاهم  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  يف 
خمتلف  م��ن  متخ�ص�س   100 م��ن 
والتوريد  الإم���داد  �صل�صلة  قطاعات 
منهجية  خ���ط���ًط���ا  م�������ص���ت���خ���دم���ني 
التامة  ال�صالمة  ب��اإج��راءات  التزمت 
الوزن  وبلغ  التنفيذ.  مراحل  خ��الل 
الإج�����م�����ايل ل���ل���م���ف���اع���الت ال����ت����ي مت 
35 مرتاً  بطول  839 طناً  �صحنها 
كما بلغ كل من عر�صها وارتفاعها 7 

اأمتار وهو ما يعادل حجم حتميل 424 حاوية منطية.
وقال �صهاب اجل�صمي مدير الإدارة التجارية للموانئ واملحطات يف موانئ 
ملواكبة  قدراتنا  جتديد  مبوا�صلة  نوؤمن  الإم���ارات:  – اإقليم  العاملية  دبي 
هذه  اأ�صهمت  وق��د  الأ���ص��واق  يف  وال��ت��ح��ولت  للتغريات  عمالئنا  متطلبات 
احللول املبتكرة التي يقدمها ميناء جبل علي يف جعله الوجهة املف�صلة يف 
املنطقة. وباعتباره امليناء الأكرب يف ال�صرق الأو�صط ي�صاهم ميناء جبل علي 
 3.5 اأك��رث من  ت�صم  لأ�صواق  الفّعال  الو�صول  وتوفري  التجارة  يف متكني 
اأم”  اأي��ه - �صي جي  اأم  “�صي  وي��ربز تعاوننا مع مموعة  مليار م�صتهلك، 
اأهمية املميزات املتقدمة ملوانئ دبي العاملية – اإقليم الإمارات كما يوؤكد على 

ثقة كبار املعنيني يف ال�صناعة مبيناء جبل علي.
اأم  “�صي  من جهته ذكر روم��ان فينو املدير العام لوكالة دبي يف مموعة 
ان هذا الإجن��از يعد عالمة فارقة جلبل علي وقطاع  اأم”  اأي��ه - �صي جي 
ال�صحن  م�صاريع  يف  خربتهم  على  ي�صهد  اإذ  الإم����ارات  دول��ة  يف  احل��اوي��ات 
املعدات  �صحن  رئي�صة كخدمة  تقنًيا وقدرتهم على تقدمي مزايا  املتقدمة 
العمالقة بوترية عالية و�صرعة فائقة يف وقت الإجناز..معرباً عن �صكره 
– اإقليم الإم��ارات وميناءها الأب��رز يف جبل علي حيث  ملوانئ دبي العاملية 
واإجناز  الب�صائع  ونقل  حتميل  م��ن  اأم”  ج��ي  �صي   - اأي��ه  اأم  “�صي  متكنت 
متعددة  باإمكاناته  علي  جبل  ميناء  وُي��ع��رف  وفاعلية.”  بكفاءة  امل�صروع 
توّفر  نوعية  لوج�صتية  العامل معززاً مبرافق  موانئ  للربط مع  الأمن��اط 
ا خلدمات التجميع والتخزين واإدارة النقل ومرافق الت�صنيع اإ�صافة  عرو�صً
بوابة  منه  التي جتعل  اللوج�صتية  واحللول  املتكاملة  العمليات  اإتاحة  اإىل 

رئي�صة للتجارة ترتبط باأكرث من 150 ميناء حول العامل.

ال�سارقة تطلع امل�ستثمرين على اآليات تاأ�سي�ص 
الأعمال وفقا لتعديالت قانون ال�سركات

•• ال�شارقة - وام:

نظم مكتب ال�صارقة لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر “ا�صتثمر يف ال�صارقة” ودائرة 
التنمية القت�صادية يف ال�صارقة موؤخراً جل�صة حوارية بهدف اإطالع متمع 
التي  امل��زاي��ا  على  ال�صارقة  اإم���ارة  يف  املحاماة  ومكاتب  وامل�صتثمرين  الأع��م��ال 
الإم��ارات والتي يكنهم ال�صتفادة منها  التجارية يف  ال�صركات  وفرها قانون 
الكامل ل�صركاتهم �صمن  التملك  الإم��ارة مبا يف ذلك  ال�صركات  تاأ�صي�س  عند 

1289 ن�صاطاً �صناعياً وجتارياً.
واأقيمت اجلل�صة التي ا�صت�صافها “بيت احلكمة” حتت عنوان “تاأثري قانون 
مع  بال�صراكة  وذل��ك  ال�صارقة”  يف  الأعمال  تاأ�صي�س  على  التجارية  ال�صركات 

�صركة “كيه بيه. اإم.جي” العاملية لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات.
�صارك يف اجلل�صة التي �صمت نخبة من رجال الأعمال وامل�صتثمرين يف الإمارة 
لال�صتثمار  ال�صارقة  ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر  امل�����ص��رخ  جمعة  حممد  م��ن  ك��ل 
الأجنبي املبا�صر و اأحمد �صيف بن �صاعد ال�صويدي نائب مدير اإدارة ال�صوؤون 
مدير  كّنج  وبا�صكال  ال�صارقة  يف  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  ل��دى  التجارية 
جي«.وجاءت  اإم  بيه  “كيه  �صركة  ل��دى  الأو���ص��ط  ال�صرق  واجل��م��ارك  التجارة 
املوؤ�ص�صات  جتمع  من�صة  لتوفري  ال�����ص��ارق��ة  حكومة  ج��ه��ود  اإط���ار  يف  اجلل�صة 
الت�صاوؤلت  جميع  على  لالإجابة  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  م��ن  وال�صركات 
تت�صمنها  التي  املفاهيم  وتو�صيح  اجلديدة  التجارية  ال�صركات  قانون  ب�صاأن 
امل�صتثمرون  يواجهها  التي  التحديات  اأب��رز  على  ال�صوء  ت�صليط  جانب  اإىل 
عند تاأ�صي�س �صركاتهم يف الإمارة واخلروج بالتو�صيات املالئمة لتعزيز جهود 
املحلية  ال�صتثمارية  لل�صركات  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  ج���ودة  وحت�صني  تطوير 
واملتطلبات  التطورات  اأحدث  على  امل�صاركون  اّطلع  ال�صارقة.كما  يف  والدولية 
املحددة التي تن�س عليها قوانني ولوائح ال�صتثمار يف الدولة مل�صاعدتها على 
و�صع ا�صرتاتيجيات وخطط تتوافق مع تلك القوانني وتعرفوا على احللول 
احلكومية املتكاملة التي يقدمها مركز ال�صارقة خلدمات امل�صتثمرين “�صعيد” 

لت�صهيل اإجراءات وخدمات تاأ�صي�س الأعمال يف الإمارة ب�صرعة وكفاءة عالية.
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املال والأعمال

امل�سرف املركزي ي�سدر 
نظاما خلدمات الدفع للتجزئة 

ومنظومات البطاقات
•• اأبوظبي-وام:

خدمات  ن��ظ��ام  ال��ي��وم  امل��رك��زي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  م�صرف  اأ���ص��در 
الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات، وهو نظام رابع �صمن رحلة تعزيز 

رها دولة الإمارات العربية املتحدة. املدفوعات الرقمية التي حت�صّ
ل�صمان  امل��رك��زي  للم�صرف  املتوا�صلة  اجل��ه��ود  �صمن  م��ن  ال��ن��ظ��ام  وي��ع��ّد 
حماية امل�صتهلكني يف ما يتعلق بخدمات الدفع للتجزئة وت�صغيل منظومات 
بطاقات الدفع.ويقّدم النظام اأحكام الرتخي�س ملقّدمي خدمات املدفوعات، 
اأو اأولئك الراغبني يف تقدمي خدمات املدفوعات، لواحدة اأو اأكرث من فئات 
خدمات الدفع الت�صعة اأو منظومات بطاقات الدفع يف دولة الإمارات، والتي 
ت�صمل: خدمات اإ�صدار اأداة الدفع، وخدمات حت�صيل املعامالت، وخدمات 
وعرب احل��دود، وخدمات  الأم��وال حملياً  الدفع، وخدمات حتويل  جتميع 

رمز الدفع، وخدمات اإن�صاء الدفع، وخدمات معلومات ح�صاب الدفع.
وقال معايل خالد حممد بالعمى، حمافظ امل�صرف املركزي: “بينما ي�صاهم 
البتكار الرقمي يف اإعادة ت�صكيل خدمات املدفوعات املحلية والعاملية ب�صكل 
�صريع، فاإّن م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي يتبّنى هذا البتكار. 
اإىل جانب مفهوم  والبتكار،  واملناف�صة  الرقمية  املدفوعات  ندعم  اأننا  كما 

الت�صغيل البيني، ون�صع اأعلى معايري ال�صالمة واإدارة املخاطر«.
املحوري  ال��دور  الأخ��رية يف تعزيز  الدفع  اأنظمة  “ت�صهم  واأ�صاف معاليه: 
الذي يلعبه امل�صرف املركزي يف مال دعم وتعزيز البتكار الرقمي و�صمان 
املركزي  امل�صرف  و�صيوا�صل  امل��دف��وع��ات.  وخ��دم��ات  اأنظمة  و�صالمة  اأم��ن 
يف ت��وف��ري الأ���ص��ا���س امل��ت��ني ال�����ص��روري يف ه��ذا امل��ج��ال، وذل���ك ان��ط��الق��اً من 

م�صوؤوليته باحلفاظ على ا�صتقرار البنية التحتية املالية ».
ال��ب��ط��اق��ات يف  ال��دف��ع للتجزئة وم��ن��ظ��وم��ات  ن��ظ��ام خ��دم��ات  وق���د مت ن�صر 
بعد  التنفيذ  حّيز  ويدخل   ،2021 يونيو   15 بتاريخ  الر�صمية  اجلريدة 
اأخ���رى، منح مقّدمي خدمات  ال��ت��اري��خ. وم��ن ناحية  �صهر واح��د م��ن ه��ذا 
املدفوعات احلاليني ومنظومات البطاقات فرتة انتقالية مدتها عام واحد 

للح�صول على الرتخي�س ذي ال�صلة من امل�صرف املركزي.
“نظام  اإط��الق  التنظيمي للم�صرف املركزي مع  التعزيز  ب��داأت رحلة  وقد 
خا�س  ُمعّدل  نظام  وهو   ،2020 نوفمرب  يف  املخّزنة”  القيمة  ت�صهيالت 
تطوير  يدعم  املخّزنة، مبا  القيمة  ت�صهيالت  على  والإ�صراف  بالرتخي�س 
املحافظ الإلكرتونية ال�صادرة عن املوؤ�ص�صات املالية و�صركات التكنولوجيا 
و”نظام  العالية”  القيمة  ذات  الدفع  “ نظام  اإط��الق  ذل��ك  وتبع  املالية. 
2021، والتي تعمل على توفري اأنظمة  ُنظم الدفع للتجزئة” يف مار�س 
الدفع  واأنظمة  العالية  القيمة  ذات  الدفع  لأنظمة  والتعيني  الرتخي�س 
للتجزئة، كما اأنها تت�صّمن املتطّلبات التف�صيلية ال�صرورية للنظام املايل، 

وامل�صتخدمة من قبل العمالء.

ارتفاع الأرباح الت�سغيلية مل�سرف 
ال�سارقة الإ�سالمي بن�سبة 26 باملائة 

•• ال�شارقة -وام:

اأعلن م�صرف ال�صارقة الإ�صالمي عن ارتفاع اأرباحه الت�صغيلية بن�صبة 25.6 
العام  م��ن  الأوىل  اأ�صهر  ال�صتة  ع��ن  دره��م  مليون   417.3 اإىل  لت�صل  باملائة 
اجلاري مقابل 332.3 مليون درهم عن نف�س الفرتة نف�صها من العام املا�صي 

قبل احت�صاب خم�ص�صات انخفا�س القيمة.
وبلغ �صايف الربح 289.5 مليون درهم عن فرتة ال�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 
العام  من  الفرتة  نف�س  عن  دره��م  مليون   251.2 ب�  مقارنة   2021 يونيو 
ارتفاع �صايف خم�ص�صات  الرغم من  باملائة على   15.2 بارتفاع قدره  ال�صابق 
انخفا�س القيمة والتي و�صلت اإىل 127.8 مليون درهم مقارنة مببلغ 81.1 
مليون درهم عن العام ال�صابق بارتفاع قدره 46.7 مليون درهم اأو ما يعادل 
ملواجهة  امل�صرف  يتبعها  التي  التحوط  �صيا�صة  نتيجة  وذل��ك  باملائة   57.6
التحديات الناجتة عن الظروف الت�صغيلية التي ير بها القت�صاد العاملي يف 

ظل جائحة كورونا.
اإي�������رادات امل��ن��ت��ج��ات التمويلية  وك�����ص��ف��ت ن��ت��ائ��ج امل�����ص��رف ع���ن ارت���ف���اع ���ص��ايف 
ليبلغ  دره��م  مليون   75.5 يعادل  ما  اأو  باملائة   16.3 بن�صبة  وال�صتثمارية 
ب�462.6  مقارنة   2021 من  الأوىل  اأ�صهر  ال�صتة  عن  دره��م  مليون   538
الر�صوم  �صايف  ارتفعت  فيما  ال�صابق  العام  الفرتة من  نف�س  دره��م عن  مليون 
152 مليون  14.8 باملائة لت�صل اإىل  والعمولت والإي��رادات الأخرى بن�صبة 

درهم مقارنة ب�138.7 مليون درهم عن نف�س الفرتة من عام 2020 .
وفيما يتعلق بامل�صروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 272.8 مليون درهم 
عن  دره��م  مليون   269.0 ب�  مقارنة   2021 ع��ام  من  الأول  الن�صف  بنهاية 
نف�س الفرتة من عام 2020 بارتفاع هام�صي وقدره 3.7 مليون درهم اأو ما 
يعادل 1.4 باملائة نتيجة حمافظة امل�صرف على �صبط م�صتوى النفقات رغم 

الظروف الت�صغيلية ال�صعبة.
 1.5 بن�صبة  الأ�صول  اإجمايل  ارتفاع  للم�صرف  العمومية  امليزانية  واأظهرت 
مببلغ  مقارنة   2021 يونيو   30 يف  دره��م  مليار   54.4 اإىل  لت�صل  باملائة 
53.6 مليار درهم يف ذات الفرتة من العام ال�صابق وحافظ م�صرف ال�صارقة 
درهم مبعدل  مليار   13.0 بلغت  التي  القوية  ال�صيولة  ن�صبة  الإ�صالمي على 
23.8 باملائة اإىل اإجمايل املوجودات مقارنة ب� 11.2 مليار درهم اأو ما ن�صبته 
20.9 باملائة من اإجمايل املوجودات عن نهاية العام املا�صي.وا�صتمر امل�صرف 
يف تنويع حمفظته التمويلية يف خمتلف القطاعات القت�صادية واتباع �صيا�صة 
جلائحة  امل�صاحبة  امل�صتجدات  العتبار  بعني  تاأخذ  التي  احلكيمة  الئتمان 
كورونا وتاأثريها على الأ�صواق املالية لي�صتقر اإجمايل متويالت العمالء عند 
29.3 مليار درهم يف نف�س م�صتوى نهاية العام ال�صابق كما ا�صتطاع امل�صرف 
اأك��رب من ودائ��ع العمالء خالل الن�صف الأول من العام اجل��ار ي  جذب حجم 
حيث ارتفعت الودائع بن�صبة 4.1 باملائة لت�صل اإىل 35.0 مليار درهم مقارنة 
ال�صارقة  م�����ص��رف  2020.ويتمتع  ع���ام  بنهاية  دره���م  م��ل��ي��ار   33.6 مببلغ 
الإ�صالمي بقاعدة راأ�صمال قوية حيث بلغ اإجمايل حقوق امل�صاهمني يف نهاية 
اإجمايل  14.0 باملائة من  اأو ما يثل  7.6 مليار دره��م،  2021 نحو  يونيو 
ملقررات  املال وفقاً  راأ���س  ن�صبة كفاية  ارتفاع  امل�صرف على  املوجودات ليحافظ 
بازل 3 عند اأعلى م�صتوياتها يف الآون��ة الأخ��رية و التي بلغت 20.77 باملائة 
امللكية  حقوق  على  العائد  ومعدل  امل��وج��ودات  على  العائد  معدل  ارتفع  وبهذا 
ب�صكل ملحوظ عند 1.07 باملائة و7.6 باملائة على التوايل مقارنة ب� 0.81 

باملائة و5.35 باملائة يف نهاية العام املا�صي.

العامليOoklaموؤ�شرعلىواإفريقياالأو�شطال�شرقيفالأوىل

الإمارات �سمن اأف�سل 20 دولة عامليا يف �سرعة ات�سال النطاق العري�ص الثابت
-قفزةنوعيةحققتهاالإماراتب�12مرتبةمناملركز28اإىلاملركز16عامليًا

تعاون بني �سيدات اأعمال اأبوظبي وتفوي�ص لال�ست�سارات القانونية لتعزيز اخلربات

اقت�سادية ال�سارقة تنفذ 48191 جولة رقابية يف الربع الثاين بنمو 288 باملائة

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اأع���م���ال  ���ص��ي��دات  وق���ع م��ل�����س 
اأبوظبي،  و�صناعة  جت��ارة  لغرفة  ،التابع 
تفوي�س  ����ص���رك���ة  م����ع  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
والرتجمة،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ل��ال���ص��ت�����ص��ارات 
ب����ه����دف ت�����ب�����ادل اخل���������ربات والرت�����ق�����اء 
الفر�س  وت��ع��زي��ز  امل��ق��دم��ة،  ب��اخل��دم��ات 

ومواكبة التطورات املت�صارعة يف املجال.
���ص��ع��ادة م���رمي حم��م��د الرميثي  واأك�����دت 
�صيدات  ملجل�س  التنفيذية  الهيئة  رئي�صة 
املجل�س  ت��وق��ي��ع  اأن  اأب���وظ���ب���ي،  اأع����م����ال 
للتزامه  امتداداً  ياأتي  التعاون  ملذكرات 
والتفاقيات  ال�������ص���راك���ات  ب���ن���اء  ب���دع���م 
وال�صركات  املوؤ�ص�صات  مع  ال�صرتاتيجية 
احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ص���ة داخ������ل ال���دول���ة 
مبادرات  لإح�����دى  حت��ق��ي��ق��اً  وخ���ارج���ه���ا، 

اخلطة ال�صرتاتيجية 2020- 2024 
للمجل�س، الأمر الذي من �صاأنه الرتقاء 
لع�صوات  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات  ب��ق��ي��م��ة 
���ص��ي��دات اأع��م��ال اأب��وظ��ب��ي، وت��وف��ري اأعلى 
وتعزيز  وال��ت��ق��دم  ال��ت��ط��ور  م��ن  م�صتوى 
يف  مكانتهن  وتر�صيخ  اأمامهن،  الفر�س 

�صوق الأعمال.
ي��ت��ط��ل��ع م���ن خالل  امل��ج��ل�����س  اإن  وق���ال���ت 
“تفوي�س”  �����ص����رك����ة  م������ع  ت�����ع�����اون�����ه 
والرتجمة،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ل��ال���ص��ت�����ص��ارات 
ال�صتفادة املثلى من خرباتها واإمكانياتها 
القانونية  ال�صت�صارات  مال  يف  املتاحة 
برامج  م��ن  تقديه  على  �صت�صرف  وم��ا 
تدريبية يف م��الت متنوعة من خالل 
يف  للم�صاركة  تطوعوا  والذين  �صركائها 

دعم الأعمال.
من جانبها قالت �صافيناز املهدي املدير 

لال�صت�صارات  تفوي�س  ل�صركة  التنفيذي 
توقيع  عرب  “اإنه  والرتجمة:  القانونية 
�صيدات  م���ع م��ل�����س  ال���ت���ع���اون  م���ذك���رة 
اأعمال اأبوظبي �صيتم تقدمي 12 خدمة 
“ا�صتثمر  م���ب���ادرة  خ���الل  م��ن  ق��ان��ون��ي��ة 
يف  ال�صركة  اأطلقتها  التي  الإمارات”  يف 
التعاون بني  اأن  املا�صي.واأو�صحت  اأبريل 
وتطوير  اإع������داد  اإىل  ي��ه��دف  اجل��ان��ب��ني 
م�صارات تدريبية بالتعاون مع مموعة 
م���ن ذوي اخلربة  الأع����م����ال  رج����ال  م���ن 
ال�صوء  لت�صليط  الإم����ارات����ي،  ب��ال�����ص��وق 
امل�صروعات،  اأف���ك���ار  اب��ت��ك��ار  اأ���ص�����س  ع��ل��ى 
تدريبية  م�������ص���ارات  وت����ق����دمي  واإع���������داد 
اإ�صافة  وا�صتدامتها،  الأع��م��ال  لتطوير 
اإىل م�صارات تدريبية تهدف اإىل تعريف 
ا�صتثمار  كيفية  ع��ل��ى  الأع���م���ال  ���ص��ي��دات 
التحديات التي تواجه امل�صاريع التجارية 

وحتويلها اإىل فر�س ا�صتثنائية، وت�صليط 
ال�صوء على الأدوات والأ�ص�س التي متّكن 

الأعمال من مواكبة التطورات املت�صارعة 
عد. على خمتلف ال�صُّ

غرفة ال�سارقة تطلق الن�سخة اخلام�سة 
من مهرجان الذيد للرطب يف 22 اجلاري

•• ال�شارقة-وام: 

التنظيمية ملهرجان  اللجنة  اأنهت 
ال�صتعدادات  كافة  للرطب  الذيد 
من  اخل��ام�����ص��ة  الن�صخة  لإط����الق 
ت��ن��ظ��م��ه غرفة  ال�����ذي  امل���ه���رج���ان 
جت���ارة و���ص��ن��اع��ة ال�����ص��ارق��ة خالل 
اجلاري  يوليو   25-22 ال��ف��رتة 
ويعد  ال����ذي����د  اإك�������ص���ب���و  م���رك���ز  يف 
القت�صادية  الفعاليات  اأه��م  اأح��د 
التي  والج��ت��م��اع��ي��ة  وال���رتاث���ي���ة 
تطويره  ع��ل��ى  ال��غ��رف��ة  حت���ر����س 
التزامها  اإط��ار  يف  �صنوية  بوترية 
ومالك  املحليني  املزارعني  بدعم 
الذيد  مدينة  اأب��ن��اء  م��ن  النخيل 
وال�صارقة ودولة الإمارات عموما.
واأك���د ���ص��ع��ادة حممد اأح��م��د اأمني 
جتارة  غرفة  ع��ام  مدير  العو�صي 
كافة  اأن  ال�������ص���ارق���ة  و����ص���ن���اع���ة 
الن�صخة  لإط����الق  ال���ص��ت��ع��دادات 
اجل��دي��دة م��ن امل��ه��رج��ان ق��د متت 

التي  باملكانة  لإخ��راج ن�صخة تليق 
حظي بها احلدث طوال ال�صنوات 
تطبيق  على  التاأكيد  و  ال�صابقة 
والتدابري  الإج����������راءات  اأق�������ص���ى 
و�صعتها  ال�����ت�����ي  الح��������رتازي��������ة 
يف  للم�صاركة  التنظيمية  اللجنة 
اأو  العار�صني  من  �صواء  املهرجان 
�صالمة  احل��دث حر�صا على  زوار 
“الذيد  اأن  اإىل  لفتا   .. اجلميع 
هدية  مب���ث���اب���ة  ي���ع���د  للرطب” 
املنطقة  اأه�����ايل  لإ���ص��ع��اد  ���ص��ن��وي��ة 
ال�صارقة  اإم�������ارة  م���ن  ال��و���ص��ط��ى 
ت���رج���م���ة ل���ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ي���ادة 
احلكيمة والتي تتمثل يف توظيف 
مع  تتناغم  ال��ت��ي  الفعالية  ه���ذه 
بيئة املنطقة لتعزيز مكانة الذيد 
التاريخية واملحافظة على تراثها 
اأ�صكال  خمتلف  وت��ق��دمي  العريق 
ول�صيما  لأبنائها  املتاحة  الدعم 

يف القطاع الزراعي.
الدوائر  بتعاون  العو�صي  واأ���ص��اد 

وال���ه���ي���ئ���ات احل���ك���وم���ي���ة واأه������ايل 
ال�صارقة لإجناح  الذيد مع غرفة 
امل����ه����رج����ان وك�����ذل�����ك اله���ت���م���ام 
احل��ك��وم��ي والإع����الم����ي وه����و ما 
موا�صلة  نحو  اإ�صافيا  دافعا  �صكل 
ت���ن���ظ���ي���م ال����ه����رج����ان وت���ط���وي���ره 
وتقدمي كل ماهو جديد عاما تلو 

الآخر ..
حر�صت  ال��غ��رف��ة  اأن  اإىل  م�صريا   
زي���������ادة قيمة  ع���ل���ى  ال�����ع�����ام  ه������ذا 
للم�صابقات  امل��ر���ص��ودة  اجل���وائ���ز 
لي�صل  دره��م  األ��ف   500 مبعدل 
مليون  اىل  اجل����وائ����ز  اأج����م����ايل 
تنويع  ج��ان��ب  اىل  دره���م  و500 
واإغ�����ن�����اء اأن�������ص���ط���ة امل����ه����رج����ان يف 
ر�صا  لك�صب  اجل���دي���دة  ال��ن�����ص��خ��ة 
ال����زوار وامل�����ص��ارك��ني يف احل���دث .. 
الإمكانيات  كافة  ت�صخري  م��وؤك��دا 
كمن�صة  املهرجان  اأهمية  لتعزيز 
النخيل  م��الك  لت�صجع  مو�صمية 
املحلي  املنتج  بهذا  الهتمام  على 

وم���������ص����اع����ف����ة اجل������ه������ود جل����ذب 
عوائد  ي���وف���ر  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن مب���ا 

مزية للمزارعني.
للرطب  الذيد  مهرجان  ويهدف 
ال��ت��ن��م��ي��ة يف  م�������ص���رية  دع�����م  اإىل 
املنطقتني ال�صرقية والو�صطى من 
اإمارة ال�صارقة وتعزيز موقع الذيد 
يف قطاع الرثوة الزراعية وتر�صيخ 
مكانتها وحتديدا يف مال زراعة 
بتنوع  ت�����ص��ت��ه��ر  ال����ت����ي  ال���ن���خ���ي���ل 
م�صاعفة  ع��رب  اأ���ص��ن��اف��ه  وج����ودة 
ال�����ذي ُيعد  ب��ال��ن��خ��ي��ل  اله���ت���م���ام 
وامل�صاهمة  وعريقا  اأ�صيال  منتجا 
املحلية  ال�����ص��ن��اع��ات  ت��ط��وي��ر  يف 
والرتقاء  ال��رط��ب  على  القائمة 
الإماراتي  املنتج  ج��ودة  ورف��ع  بها 
ك��م��ا ي��ع��ت��رب امل��ه��رج��ان اأح����د اأب���رز 
وال�صياحية  القت�صادية  املبادرات 
املدرجة  والرتويجية  وال��رتاث��ي��ة 
على خارطة فعاليات غرفة جتارة 

و�صناعة ال�صارقة ال�صنوية.

اأبوظبي للزراعة تطلق حملة تفتي�سية 
على املن�ساآت الغذائية ا�ستعدادا للعيد من 

مهرجان الذيد للرطب يف 22 اجلاري
•• اأبوظبي -وام:

اأطلقت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية حملة تفتي�صية على من�صاآت 
والفواكه  اخل�صار  بيع  وحم��الت  ال�صعبية  واملطابخ  احللويات  وبيع  حت�صري 
اخلا�صة  ا�صتعداداتها  �صمن   ، الظفرة  ومنطقة  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  يف 
�صالمة  �صمان  على  الهيئة  حر�س  اإط��ار  ويف  املبارك  الأ�صحى  عيد  با�صتقبال 

الغذاء املتداول يف اإمارة اأبوظبي.
الإج����راءات  م��ن  ال��ت��اأك��د  العيد على  اأي���ام  ت�صتمر ط���وال  ال��ت��ي  وت��رك��ز احلملة 
للعمال  ال�صحية  وامل��م��ار���ص��ات  بكوفيد-19  اخلا�صة  وال��ت��داب��ري  الح��رتازي��ة 
الغذائية  املنتجات  و�صالحية  �صالمة  على  والوقوف  الغذائية  املن�صاآت  داخ��ل 
فيها والتحقق من فاعلية طرق وو�صائل احلفظ والتخزين للمواد الغذائية. 
املتبعة فيها خالل عمليات  الإج���راءات  كما تعمل احلملة على �صمان �صالمة 
برنامج  ملتطلبات  فيها  العاملني  ا�صتيفاء  من  والتاأكد  والتقدمي  التح�صري 
التدريب على اأ�صا�صيات ال�صالمة الغذائية ومدى التزامهم باإجراءات ال�صيانة 
للمعدات والأدوات امل�صتخدمة يف املن�صاأة والتاأكد من جاهزية املن�صاآت ل�صتقبال 
اجلمهور خالل فرتة العيد نظراً ملا ت�صهده هذه الفرتة من زيادة يف الإقبال 
املمار�صات  باأف�صل  الغذاء  متداويل  توعية  احلملة  املن�صاآت.وت�صهد  هذه  على 
التي ت�صمن تطبيق ال�صرتاطات ال�صحية من حيث املعاملة احلرارية للمادة 
الغذائية وعملية التخزين ونظام التتبع وال�صرتداد لهذه املن�صاآت اإ�صافة اإىل 
الطرق ال�صحيحة لالإعداد والتح�صري والعر�س والتاأكيد على اأهمية التزامهم 

باحلفاظ على النظافة ال�صخ�صية والتقيد باإر�صادات دليل متداويل الغذاء.

•• ال�شارقة -وام:

ن���ف���ذت دائ������رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة يف 
رق��اب��ي��ة على  ج��ول��ة   48،191 ال�����ص��ارق��ة 
الإمارة  يف  القت�صادية  املن�صاآت  خمتلف 
خ���الل ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل���اري 
مقارنة  ب��امل��ائ��ة   288 بلغ  بنمو   2021

بالربع الثاين من العام املا�صي.
مدير  نائب  ال�صويدي  اأحمد  �صامل  اكد  و 
اإدارة الرقابة واحلماية التجارية ان الإدارة 
والفرق التابعة لها تعمل ب�صكل متوا�صل 
ووفق خطط مدرو�صة للتاأكد من �صالمة 
املن�صاآت  يف  القت�صادية  املمار�صات  جميع 
القت�صادية يف الإمارة ، كما كثفت الدائرة 
دورها خالل الفرتة الراهنة بهدف التاأكد 
والت�صدي للمخالفني  املن�صاآت  التزام  من 

تزامناً مع عيد الأ�صحى املبارك.
الكامل  ا���ص��ت��ع��داده��ا  ال����دائ����رة  واأك���م���ل���ت 
ل�صتقبال عيد الأ�صحى حيث تعمل وفق 

خططها لتاأمني اأ�صواق الإمارة من خالل 
�صالمة  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال��رق��اب��ي��ة  حمالتها 
�صملت  و  الق��ت�����ص��ادي��ة  امل��م��ار���ص��ات  جميع 
احلمالت والزيارات الرقابية التي نفذتها 
الغذائية  اخلدمات  من�صاآت  كافة  الدائرة 
وال�صالونات  واجلمعيات  التجزئة  وبيع 

واأ�����ص����واق الذهب  ال��رج��ال��ي��ة وال��ن�����ص��ائ��ي��ة 
القت�صادية  امل���ن�������ص���اآت  جل��م��ي��ع  اإ����ص���اف���ة 
الأخ������رى ال��ت��ي ي��ت��ع��ل��ق ن�����ص��اط��ه��ا مبو�صم 

العيد.
ق�صم  رئي�س  فا�صل  علي  اأ�صار  جانبه  من 
تعاملت  ال���دائ���رة  اأن  ال��ت��ج��اري��ة  احل��م��اي��ة 
خ���الل ال���ف���رتة امل��ا���ص��ي��ة م���ع ال��ك��ث��ري من 
امل�صتهلكني  ملالحظات  املختلفة  احل���الت 
كامل  ب�صكل  منها  ك��ل  معاجلة  مت  وال��ت��ي 
بالتعاون مع جميع الأطراف املعنية و�صول 
اإىل حل ير�صي اجلميع ويحفظ حقوقهم 
حيث عاجلت دائرة التنمية القت�صادية يف 
ال�صارقة 2،636 مالحظة تلقتها خالل 
 2021 اجل��اري  العام  من  الثاين  الربع 
ل��ل��ب��ي��ان��ات ال�����ص��ادرة ف��ق��د توزعت  ووف���ق���اً 
هذه املالحظات لت�صكل مالحظات حماية 
امل�صتهلك احل�صة الكربى منها ب� 2،363 
مالحظة تلتها مالحظات وكيل اخلدمات 
ث��م مالحظات  وم���ن  م��الح��ظ��ة   154 ب��� 

الغ�س التجاري ب� 119 مالحظة .
امل�صتهلك  ح��م��اي��ة  م��الح��ظ��ات  وت���وزع���ت 
ل��ت�����ص��م��ل ال���ع���دي���د م���ن ال��ق��ط��اع��ات حيث 
�صجلت مالحظات قطاع ال�صيارات وقطع 
غيارها 22 باملائة من اإجمايل مالحظات 
يف  ال��دائ��رة  تلقتها  التي  امل�صتهلك  حماية 
املتحركة  الهواتف  مالحظات  بلغت  حني 
املفرو�صات  و  باملائة   14 والإل��ك��رتون��ي��ات 
وال�صتائر 12 باملائة و الأدوات الكهربائية 
ومواد البناء 9 باملائة و ال�صياحة وال�صفر 
اأن�����ص��ط��ة اخلدمات  ب��امل��ائ��ة و   8 وال�����ص��ح��ن 
توزعت  ح���ني  يف  ب���امل���ائ���ة   7 ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
على  متفاوت  ب�صكل  الأخ���رى  املالحظات 

خمتلف القطاعات القت�صادية الأخرى.
كما بلغ اإجمايل عدد الرخ�س التي خ�صعت 
مطابقتها  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال��ف��ن��ي  للتقييم 
بامل�صاحات  اخل����ا�����ص����ة  ل����ال�����ص����رتاط����ات 
واملناطق املحددة ملمار�صة بع�س الأن�صطة 
الق��ت�����ص��ادي��ة وامل���ع���م���ول ب��ه��ا يف الإم�����ارة 

5379 رخ�صة مقارنة بالربع الثاين من 
العام املا�صي بنمو 144 باملائة .

الدائرة  عن  ال�صادرة  البيانات  بح�صب  و 
خالل الفرتة نف�صها فقد بلغ اإجمايل عدد 
املوازين التي متت معايرتها 459 ميزاناً 
واملطابقة  املتوافقة  املوازين  ن�صبة  وبلغت 
املوازين  اإجمال  من  باملائة   94 للمعايري 

التي متت معايرتها .
احلمالت  م���ن  �صل�صلة  ال���دائ���رة  ت��ن��ف��ذ  و 
الرقابية امليدانية املكثفة على منافذ البيع 
واملحال التجارية للتاأكد من �صحة ودقة 
منافذ  يف  امل�صتخدمة  التجارية  امل��وازي��ن 
البيع بالأ�صواق املحلية وت�صتهدف مطابقة 
واملوا�صفات  ل��ل��م��ع��اي��ري  امل����وازي����ن  ه����ذه 
القيا�صية الإلزامية الإماراتية املعتمدة يف 
هذا املجال �صمن خطط الدائرة للتحقق 
املرتو لوجي من اأدوات القيا�س القانونية 
الفنية  ل��ل��وائ��ح  مطابقتها  م��ن  وال��ت��اأك��د 

الإماراتية اخلا�صة بالأوزان واملوازين.

•• اأبوظبي-وام:

حلت دولة الإمارات �صمن اأف�صل 20 دولة عاملياً يف �صرعة ات�صال النطاق 
موؤ�صر«  على  واإف��ري��ق��ي��ا  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  يف  والأوىل  ال��ث��اب��ت  العري�س 
Ookla » حمققًة اأعلى معدل ل�صرعات التحميل يف �صهر مايو 2021 
وفقاً لأحدث البيانات ال�صادرة عن �صركة » Ookla » الرائدة دولياً يف 

مال حتليل واختبار �صرعات الإنرتنت الثابت واملتحرك.
تنظيم  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  امل�صمار  �صلطان  م��اج��د  املهند�س  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
ال��ع��امل��ي الروؤية  ال��رق��م��ي��ة: يعك�س ه��ذا الإجن����از  الت�����ص��الت واحل��ك��وم��ة 
احلكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية املتحدة والتزامها بتحقيق املكانة 
الريادية للدولة على �صعيد قطاع الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات، واأن 
وم��ن خالل  الرقمي.  التحول  ال��دول تقدماً يف م�صمار  اأك��رث  تكون من 
اجلهود امل�صرتكة ملزودي خدمات الت�صالت يف الإمارات، نهدف للو�صول 
SpeedtestTM العاملي من  10 دول عاملياً على موؤ�صر  اأف�صل  اإىل 
اإمكانات الدولة وين�صجم مع تطلعات القيادة  ، مبا يعزز من   Ookla
الر�صيدة يف قطاع الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات، وهنا اأتوجه بال�صكر 

ملزودي خدمات الت�صالت يف الدولة على جهودهم احلثيثة لتحقيق هذا 
ال�صناعية  الثورة  ا�صتعدادات الدولة لع�صر  الإجن��از، الذي يندرج �صمن 
حتميل  �صرعة  معدل  الإم���ارات  وحققت  ال�صطناعي.  وال��ذك��اء  الرابعة 
للبيانات و�صل اإىل 180 ميجابت بالثانية يف مايو 2021، متقدمًة عن 
معدل 125 ميجابت بالثانية عن �صهر يناير 2021، وذلك على موؤ�صر 
هذا  وُي��ع��زى   .SpeedtestTM ال��ث��اب��ت  العري�س  ال��ن��ط��اق  ات�����ص��ال 
التقدم الكبري اإىل الربامج املوؤ�ص�صية واملبادرات التي اأطلقتها “ات�صالت” 
و”دو” عام 2021 لرفع مكانة الإم��ارات على موؤ�صر النطاق العري�س 

الثابت.
و�صاهمت هذه اجلهود يف رفع ترتيب الدولة على املوؤ�صر العاملي لتتقدم 
مايو  يف   16 امل��رك��ز  اإىل   2021 يناير  يف   28 امل��رك��ز  م��ن  مرتبة   12
2021 ولت�صبح �صمن اأف�صل 20 دولة عاملياً يف هذا املجال، ويف املركز 

الأول مبنطقة ال�صرق الأو�صط واإفريقيا.
وُتعد ال�صرعات العالية للنطاق العري�س الثابت عامل حموري يف تقدمي 
اأف�صل اخلدمات املتطورة يف دولة الإم��ارات التي ت�صهد دخول تطبيقات 
الرابعة،  ال�صناعية  وال��ث��ورة  الأ���ص��ي��اء،  واإن��رتن��ت  ال�صطناعي،  ال��ذك��اء 

القت�صادي  وال��ت��ق��دم  ال��رف��اه  حتقيق  يف  ال��ك��ب��ري  دوره����ا  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
والزدهار الجتماعي يف الدولة.

وي�صعى مزودو خدمات الت�صالت يف الإم��ارات “ات�صالت” و”دو” اإىل 
تقدمي اأف�صل التجارب للعمالء مدعمًة باأعلى معدلت لنت�صار الألياف 
ال�صوئية املو�صولة للمنازل يف العامل، بالإ�صافة اإىل متابعة ال�صتثمارات 

يف حت�صني ال�صبكة لتزويد اأحدث خدمات الت�صالت.
وع��رو���س خا�صة  باقات  الإم���ارات  الت�صالت يف  م��زودو خدمات  واأط��ل��ق 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��ن��زيل،  الإن��رتن��ت  ���ص��رع��ات  ترقية  للم�صرتكني  اأت��اح��ت 
ال�صعة  تو�صعة  �صملت  والتي  ال�صبكات  على  والرتقية  التح�صينات  اإج��راء 
لالرتقاء  ال���دويل  الت�����ص��ال  �صبكة  و�صعة  املحلية  لل�صبكة  ال�صتيعابية 

بتجارب العمالء يف العمل والتعليم والرتفيه عن ُبعد.
تقييمات  ع��ل��ى  يعتمد  ال��ع��امل��ي   SpeedtestTM م��وؤ���ص��ر  اأن  ُي��ذك��ر 
�صرعات  بيانات  �صهرياً  املوؤ�صر  135 دولة؛ حيث يقارن  اأكرث من  ت�صمل 
الإنرتنت يف خمتلف اأنحاء العامل، وي�صتمد بياناته من مئات املاليني من 
كل  الإنرتنت يف  �صرعة  امل�صتخدمون لختبار  بها  يقوم  التي  الختبارات 

�صهر.
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العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
�سركة املنارة لتجارة امل�ستلزمات التعليمية - ذ م م - عامل التعليم املرح   

اإخطار دفع يف الق�سية رقم SHCEXCILABMIN2021 /0002325 عمايل )جزئي(  
اإىل املحكوم عليه : �صركة املنارة لتجارة امل�صتلزمات التعليمية ذ م م - عامل التعليم املرح 

العنوان : معر�س رقم 2 بناية طه - �صارع مليحه - املنطقة ال�صناعية 18 - اإمارة ال�صارقة �س ب رقم 28907 - 
ال�صارقة - هاتف رقم 065568255/065568334 - هاتف متحرك رقم 0504622134 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ حممد ال�صعيد احمد �صنب - اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 65723 درهم.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك 

)م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / اأحمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004867 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صتيفن اوديراه �صونده - مهول حمل الإقامة : ال�صارقة - النهدة )ح�صب التحري(  
اعالن بالن�صر باللغتني العربية والجنليزية 

بناء على طلب املدعي / فيكينت فينان�صيو �صيمباتيا - اوغندي اجلن�صية 
يف الدعوى املذكورة اعاله فاإنه قد اقام الدعوى مطالبا : 

الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )4700( درهم وا�صرتجاع ال�صيارة 
الزام املدعي عليه بدفع الر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة

اعالن املدعي عليه باجلل�صة ولئحة الدعاء
�صمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية. 

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/7/28 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 18( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/7/12  
مكتب اخلدمات الق�سائية      
احمد حممد اأحمد ال علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

اإخطار دفع يف الق�سية رقم AJCEXCIPOR2021 /0001201 جتاري )جزئي(
اإىل املحكوم عليه : 1 - اأحمد عالء الدين اإبراهيم العبيد 2 - منذر عي�صى حممد اأحمد  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صيد امني مندراوي عثمان - اجلن�صية : م�صري - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 21460.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

اأداء   اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001225/ 
اإىل املحكوم عليه : كرمي حمدي حمودة علي الغيطي  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ / رانيا �صوقي ا�صماعيل الرببري - اجلن�صية : م�صري - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 50900.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء   اأمر   AJCFICICPL2021 /0001711 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / رمي الطاعي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله ل�صالح / اأحمد ملي حممد - بالتايل : 
قررت املحكمة : ناأمر بالزام الطرف املطلوب �صده )رمي الطاعي( بان يوؤدي للطرف 
الطالب )احمد ملي حممد( مبلغا وقدره 7.500 درهم )�صبعة اآلف وخم�صمائة 
درهما( والفائدة القانونية بواقع 7% من تاريخ املطالبة املوافق 2021/5/3 وحتى 
متام ال�صداد ، مع الإلزام بامل�صروفات. حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 

لن�صره. التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   15
القا�سي / وجدي ال�ساذيل بن اأحمد 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0002289 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رفلة للخياطة والتطريز ويثلها �صقر را�صد عبداهلل را�صد الكعبي  
مهول حمل الإقامة : عجمان ال�صناعية 1 رقم مكاين 4587578954  

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/8/3 يف متام ال�صاعة 14:00 م�صاء اأمام مكتب 
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير 
الدعوى 4( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/7/13 م. 

مدير اخلدمات الق�سائية      
را�سد علي الفورة ال�سام�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
 اعالن بالن�سر

يف الإخطار العديل 2021-0008218
املخطر / عبدال�صمد لطفعلي لطفي بور - ايراين اجلن�صية واحمل بطاقة هوية رقم 784198383080730 

العنوان امارة عجمان النعيمية 3 - الهاتف : 0509387777
املخطر اليه/ مول احمد احمدي - ايراين اجلن�صية

العن�وان/ عجمان - �صارع ال�صيخ را�صد بن حميد - بناية ابراج املنامة - مقابل م�صت�صفي الكويتي - وبجوار 
اللولو هايرب ماركت عجمان ت - 0528914220

املو�صوع /اإخطار عدىل ب�صداد مبلغ 50000درهم
مبوجب هذا الخط�ار يرغب املخطر يف اخطار املخط�ر الي�ه ب�صرورة التزامه ب�صداد مبلغ 50000 دره�م 
الي�ه ، حيث ان املخطر حاول التوا�صل مع  وذلك مبوج�ب اق�رار مديوني�ة م�ذيل بتوقي�ع وب�ص�مة املخط�ر 

املخطر اليه ب�صورة ودية اكرث من مرة ولكن بال جدوى
بناء عليه ، وطبقاً لحك�ام امل�ادة )143( م�ن ق�انون الجراءات ف�اأن املخطر املكلف يكلف املخطر الي�ة بالوفاء 
بدفع املرت�صد له يف ذمتكم و�صداد املبالغ كاملة للمخطر خالل 5 ايام من تاريخه وذلك حتت طائلة اتخاذ 
ب�املبلغ  للمط�الب�ة  الق�صائية  ال��دع��وى  اقامة  فيها  مبا  حقه  للمخطر  حتفظ  التي  القانونية  الج���راءات 

والفوائ�د القانوني�ة م�ع حتميل�ه ك�اف�ة الر�ص�وم وامل�صاريف التقا�ص�ي وات�ع�اب املحاماة
كاتب العدل العام

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
الدعوى رقم 753/2020 جتاري كلي

با�صتدعاء املدعى عليهم : 1/ �صيف بن عبداهلل بن ماجد ال�صام�صي
الرفاعي غ�صوب  حممد   /2
املقامة من : بنك ال�صتثمار

مب��ا اأن ه��ن��اك دع���وى م��ق��ام��ة ���ص��دك��م مبحكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة حت��ت ال��دع��وى رقم 
753/2020 جتاري كلي ، وحيث اأنه مت ندب جلنة خرباء يف الدعوى املذكورة ، فاإننا 
وعماًل باأحكام قانون الإثبات ل�صنة 1992م بخ�صو�س اأعمال اخلربة اأمام املحاكم ، 
ZOOM وذل��ك يوم  ندعوكم حل�صور اجتماع اخل��ربة عن بعد عن طريق تطبيق 
الأربعاء املوافق 28/07/2021 يف متام ال�صاعة 12.00 ظهراً ، يرجى منكم اإر�صال 

كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم قبل ح�صوركم لالإجتماع.
عن اللجنة
اخلبري احل�سابي وامل�سريف
حممد �سعيد ال�سريف

اإجتماع خربة 

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6203(

امل�ن�ذره : ق�صر امللوك للعقارات )�س م خ(
املنذر اليها : امبا�صيتي للخدمات الفنية �س ذ م م

درهم  توجه املنذره الإنذار العديل املاثل اإىل املنذر اإليها وتخطرها بطلب �صداد مبلغ )18586( 
 2021/6/22 حتى   2020/11/23 م��ن  ال��ف��رتة  ع��ن  ال�����ص��داد  امل�صتحقة  الإي��ج��اري��ة  القيمة 
وذلك خالل فرتة اأق�صاها �صهر )ثالثون يوما( من تاريخ اإعالن الإنذار املاثل ما ي�صتجد من قيمة 
املهلة  انتهاء  بعد  اأن��ه  اإليها  املنذر  املنذرة  تخطر  الإيجارية  القيمة  �صداد  عدم  حالة  ويف   ، اإيجارية 
ب�صداد  املطالبة  مع  ب��الإخ��الء  للمطالبة  القانونية  الج���راءات  لتخاذ  املنذرة  �صت�صطر  القانونية 
القيمة الإيجارية حتى تاريخ الإخالء التام واإح�صار �صهادة براءة ذمة من الكهرباء واملياه ومطالبة 
اإليه �صداد ر�صومها وحتتفظ املنذرة بحقها القانوين كامال مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�س  املنذر 
عن العطل وال�صرر طبقاً لبنود عقد الإيجار والقانون عن اأي تاأخري او اأعمال �صيانة اأو اأي �صرر مع 

اإلزام املنذر اإليها حتمل كافة الر�صوم وامل�صروفات واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر

رقم )2021/6215(
املنذر / اأحمد حمدى اأحمد علي يو�صف حماد 

بوكاله املحامي / عبد الرحمن ن�صيب
املنذر اإليه / ت�صارلز �صزابو 

وقدره  املرت�صد  املبلغ  ���ص��داد  ب�صرعه  امل��ن��ذر  م��ن  ان���ذار   : املو�صوع 
وقدرها  القانونيه  الفائدة  اىل  بال�صافه  دره��م   5،000،00
12% من تاريخ املطالبه وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف 

ومقابل اتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6188(

رقم املحرر 2021/1/122577
املنذر : مدينة دبي املالحية )�س.ذ.م.م(

املنذر اإليه : بيه اي بي فنت�صرز  للتجارة �س ذ م م
)بدل  ���ص��داد  ب�����ص��روره  عليكم  ننبه  الخ��ط��ار  ه��ذا  مب��وج��ب  فاإننا   -: يلي  م��ا  نطلب  فاأننا 
)املنذره(  موكلتنا  وب��ني  بينكم  امل��ح��رر  الي��ج��ار  عقد  مب��وج��ب  عليكم  امل�صتحق  الي��ج��ار( 
والبالغة 310830 درهم وما ي�صتجد من ايجار خالل ثالثني يوما من تارخ اخطاركم 
�صمنها  من  حقكم  يف  القانونيه  الج���راءات  كافه  اتخاذ  اىل  �صنظطر  فاإننا  واإل  بال�صداد، 
الر�صوم  ت�صمينكم  مع  )امل��ن��ذرة(  موكلتنا  حقوق  بحفظ  والكفيلة  امل��وؤج��رة  العني  اخ��الء 

وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6197(

املن�ذره : اأوتو ديلز لتجارة ال�صيارات ذ م م
املنذر اليه : عبدالعزيز حممد �صريف عبدالرحيم الفهيم

املو�صوع / انذار وتكليف قانوين بالوفاء مببلغ 6500000 درهم 
)�صتة ماليني وخم�صمائه الف درهم(

درهم   6500000 مببلغ  للمنذره  الوفاء  ب�صرعه  ونكلفكم  ننذركم  فاننا  وعليه 
، وذلك  )�صتة ماليني وخم�صمائه الف درهم( - املرت�صد يف ذمتكم ل�صالح املنذره 
خالل خم�صة ايام من تاريخه ، ويف حال امتناعكم فاننا �صنقوم باتخاذ الجراءات 
ب�صداد  بالزامكم  للمطالبة  والق�صاء  املعنية  واللجوء اىل اجلهات  قبلكم  القانونية 

ذلك املبلغ ، مع حفظ كافة حقوق املنذره الأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6159(
املنذرة : املوؤجر : كارفور ماركت )فرع من ماجد الفطيم هايربماركت�س - �س ذ م م( 

املنذر اليه : امل�صتاأجر )املرخ�س اإليه( : تايلور ماد للخياطة )مهول حمل الإقامة( 
ال�صركة املنذرة / املوؤجر تنذركم ب�صرورة املبادرة ايل �صداد مبلغ وقدر اليجارية مبلغ وقدره 19،791.80 درهم )ت�صعة ع�صر 
األف و�صبعمائة وواحد وت�صعون درهماً وثمانون فل�صاً( والذي يثل بدلت الإيجار امل�صتحقة حتى تاريخ 31/03/2020 وما 
01/04/2020 حتى  األف درهما( �صنوياً من تاريخ  35،000 درهم )خم�صة وثالثون  القيمة اليجارية بواقع  ي�صتجد من 
تاريخ الت�صليم / الإخ��الء الفعلي من العني بالإ�صافة اىل ر�صوم اخلدمات و ال�صيانة وكافة فواتري املاء و الكهرباء والغرامات 
التاأخريية اإ�صافة اىل ما يلحق املوؤجر من ا�صرار و خ�صائر نتيجة اخاللكم بعقد اليجار وكذلك ر�صوم اخلدمات وال�صيانة وكافة 
فواتري املاء و الكهرباء والغرامات التاأخريية اإ�صافة اىل ما يلحق املوؤجر من ا�صرار و خ�صائر نتيجة اخاللكم بعقد اليجار وذلك 
2008 واملعدل للقانون  25 من القانون رقم )33( ل�صنة  خالل املدة القانونية وذلك خالل املدة القانونية �صندا لن�س املادة 
رقم26/2007 ب�صان تنظيم العالقة بني موؤجري وم�صتاأجري العقارات يف اإمارة دبي وذلك خالل �صبعة اأيام من تاريخ الن�صر 
لهذا الأن��ذار  يف حال تخلفكم عن ال�صداد خالل الفرتة املذكورة ، فاإننا �صن�صطر لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية يف حقكم و 
التي ت�صمل انهاء العقد و اخالءكم من العني املوؤجرة و الزامكم بالقيمة اليجارية و الغرامات التاأخريية وكافة الفواتري ور�صوم 
املوؤجر من  اإ�صافة اىل ما يلحق  الت�صليم الفعلي  املتعلقة باملاء والكهرباء وذلك حتى تاريخ  اخلدمات وال�صيانة وكافة الفواتري 

خ�صائر نتيجة اخاللكم بعقد اليجار ومطالبتكم بالر�صوم و امل�صاريف و اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
انذار عديل بالن�سر

)6120/2021( 
املنذرة : �صوف ميدل اي�صت �س م ح 

املنذر اإليها : البنا للهند�صة والإن�صاءات ذم م
)مهولة حمل القامة (

تنذر املنذرة - املنذر اإليها - ب�صرورة اأن توؤدي لها مبلغ 87،530.10 درهم 
والفائدة  فل�س(  ع�صره  و  دره��م  وث��الث��ني  وخم�صمائة  ال��ف  وثمانون  )�صبعه 
، وذلك كله  ال�صداد  تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام  9% �صنوياً من  القانونية 
خالل خم�س اأيام عمل من تاريخ ا�صتالمكم هذا الإنذار وبالعدم فاإننا مل ولن 

نتوانى عن املطالبة بكافة حقوق موكلتنا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر

رقم )2021/6214(
املنذر / �صابر عبد ال�صتار عبد الرحمن على

بوكاله املحامي / عبد الرحمن ن�صيب
املنذر اإليه / خالد �صعيد �صلطان ماجد ال على

وقدره  املرت�صد  املبلغ  �صداد  ب�صرعه  املنذر  من  ان��ذار   -: املو�صوع 
القانونيه وقدرها  الفائدة  اىل  بال�صافه  درهم   580،000،00
12% من تاريخ املطالبه وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف 

ومقابل اتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم )6208/2021(

املنذرة/ ايكوفرنديل خدمات جمع القمامة واإزالتها ونقلها
)فرع من اخلياط لال�صتثمار)�س.ذ.م.م( 

�صد/ املنذر اليها /القوة العاملية لدارة املن�صاأت )�س.ذ.م.م(
فاإن املنذرة ُتنذر املنذر اإليها وتكلفهما ب�صداد مبلغ وقدرة)40051.20 درهم( )اربعون الفا 
وواحد وخم�صون درهم وع�صرون فل�صا( قيمة الفواتري املرت�صدة يف ذمة املنذر اليها ل�صالح 
، وانذارها اي�صا  اأي��ام من تاريخ ن�صر هذا الإن��ذار  املنذرة وذل��ك خالل موعد اق�صاه خم�صة 
ب�صداد الفائدة القانونية بواقع  12% من تاريخ ن�صوء املديونية احلا�صل يف 2020/9/30 
حتي متام ال�صداد وذلك خالل موعد اق�صاه خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالم هذا النذار ، ويف 
حالة عدم ال�صداد �صوف تقوم املنذرة باتخاذ كافة الجراءات القانونية مثل اأمر اداء او قيد 
دعوي مع حتميلكم الر�صوم وامل�صاريف والفوائد القانونية حتي متام ال�صداد بالإ�صافة اإىل 

مقابل اأتعاب املحاماة 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر        

 1302/2021/11 مدين جزئي 
بالن�شرالإعالنتفا�شيل

اإىل املدعي عليه : 1- مونيه الزعر  - مهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :حممد حامت الرفاعي 

ويثله : عبدالرحمن عبداهلل ياقوت ذياب التميمي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مببلغ )51.000( الف درهم واحد 
ال�صاعة 9 �صباحا يف  لها جل�صة 2021/7/25  ، وح��ددت  دره��م   ال��ف  وخم�صون 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  ال�صاد�صه  البتدائية  الدعوى  ادارة  مكتب 
يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   

اعالن بالن�سر        
 يف الدعوى رقم 790/2021/16 جتاري جزئي

املدعى  واإل���زام  عليها  للمدعى  كمديرة  من�صبها  من  املدعية  اإ�صتقالة  بثبوت  الق�صاء  ال��دع��وى:   مو�صوع 
عليها بحذف اإ�صمها من الرخ�س التجارية لها وكذلك حذف ا�صمها من ال�صجل التجاري و�صائر ال�صجالت 

والأوراق الر�صمية لل�صركة وما يرتتب علي ذلك من اأثار.
طالب العالن:  رفيعه عبداهلل حممد �صعيد املال �صفته بالق�صية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- مطعم كت�صاب بوليفارد �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية:  مدعى عليه 
مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 30-06-2021 يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�صالح/ رفيعه عبداهلل حممد �صعيد املال بثبوت ا�صتقالة املدعية من من�صبها كمدير لل�صركة املدعى 
عليها وحذف ا�صمها من الرخ�صة التجارية وال�صجل التجاري و�صائر ال�صجالت والأوراق الر�صمية لل�صركة 
املحاماة حكما  اأتعاب  واأل��ف درهم مقابل  امل�صروفات  املدعى عليها  واألزمت  اأث��ار  وما يرتتب علي ذلك من 

مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   

اعالن بالن�سر        
يف الدعوى رقم 3013/2021/60 امر اأداء

والت�صامن  بالتكافل  والثاين  الأوىل  المر �صدهما  املطلوب  بالزام  اأداء(  )اأمر  اإ�ص�دار  الدعوى:   مو�صوع 
باأن يوؤديا اإىل طالبة الأمر مبلغا وقدره )12،495.00 ( اثنى ع�صر الف واربعمائة وخم�صة وت�صعون درهم ، 
والفائدة التاأخريية عنه بواقع 9 % �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية ولغاية ال�صداد التام ومنع املطلوب 
المر �صده من ال�صفر وايداعه جواز �صفره ب�صندوق املحكمة حلني الوفاء التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة، و ت�صميل المر بالنفاذ املعجل بغري كفالة.
مدعى �صفته بالق�صية:   الغرير للطباعة والن�صر �س.ذ.م.م  طالب العالن:  

املطلوب اعالنهم:  1- الهيا وورك�س �س.ذ.م.م 2- راحيل قا�صي ا�صفاق ح�صن ح�صن  - �صفتهما بالق�صية:  
مدعى عليهما

بالزام  بتاريخ 2021-5-7  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�صت�صدار  :  طلب  الإع��الن  مو�صوع 
املدعى عليهما بان يوؤديا بالت�صامن للمدعية مبلغ اثنى ع�صر الف واربعمائة وخم�صة وت�صعني درهم والفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل فى 2021/5/2 وحتى متام ال�صداد وبالزامهما 
وجود  لعدم  ال�صفر  من  املنع  طلب  وبرف�س  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومببلغ  بامل�صروفات 
مقت�صى او موجبا له وامرت ب�صمول المر بالنفاذ املعجل بال كفالة . ولكم احلق يف ا�صتئناف الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا الإعالن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر 

 4731/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  مموعة ا�س �صي بيه دي دبليو �صي �س.ذ.م.م 

مهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�صان غوبان جيربوك المارات لل�صناعات ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1249516.58( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   

اعالن بالن�سر 
 2325/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صدهما/1-  �صركة الطريق اجليد للخدمات الفنية �س.ذ.م.م 2- ذو 
الفقار علي �صالينجات كونهى مويدين  - مهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة خالد العرابيد التجارية ذ.م.م
ويثله:�صامل خمي�س �صعيد ح�صن اليماحي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )25270( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   

اعالن بالن�سر        
 566/2021/11 مدين جزئي 

بالن�شرالإعالنتفا�شيل
اإىل املدعي عليه : 1- كري�س ماركفوكاج  - مهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :كرمي �صالمة جنيب ال�صيد  - ويثله : عبيد �صعيد علي عبيد ال�صام�صي 
املدعي  وال��زام  امل�����وؤرخ:2021/1/6  بالعربون  البيع  عقد  بف�صخ  احلكم  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
الف�صخ من قبلهم مببلغ )145000( درهم قيمة  بالتعوي�س عن ال�صرار املرتتبة على  عليهما مت�صامنني 
ال�صرط اجلزائي )مثل مبلغ العربون( املن�صو�س عليه مبوجب البند ال�صابع من العقد �صند التداعي مع 
الفائدة القانونية مبقدار 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام - احتياطيا احالة الدعوى للتحقيق 
ليثبت املدعي بكاقة طرق الثبات ومنها �صهادة ال�صهود قيامه بتنفيذ كافة التزاماته مبوجب عقد ال�صراء 
عليهما  امل��دع��ي  ال���زام  قبلهما  م��ن  والف�صخ  العقد  ببنود  عليهما  امل��دع��ي  واخ���الل  التداعي  �صند  بالعربون 
ال�صاعة   2021/7/25 املوافق  الح��د  يوم  لها جل�صة  وح��ددت   ، املحاماة   اتعاب  ومقابل  والر�صوم  بامل�صاريف 
08:30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1502/2021/11 مدين جزئي 

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )30000( درهم والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة 

طالب الإعالن / 1-�صعيد طالب ا�صد ا�صماعيل املال - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  زي�صان ا�صفاق حممد ا�صفاق -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

 مهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  مو�صوع الإع��الن :  قد 
مببلغ وقدره )30000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة  
فاأنت  ل��ذا   ، ال�صاد�صة  البتدائية  الدعوى  ادارة  مكتب  يف  �س   9 ال�صاعة    2021/7/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ �صامل را�صد 
�صامل عبداهلل النقبي - اجلن�صية : الإمارات وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( يف 
ح�صته البالغة 100% يف ال�صم التجاري الفار�س لل�صياحة ، ن�صاط الرخ�صة �صياحة ، واملرخ�س 
بتاريخ  ال�����ص��ادر   626146 رق��م  جت��اري��ة  رخ�صة  خ��ورف��ك��ان  يف  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  م��ن 

2013/1/14 يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان. اىل كال من : 
ال�صيد / اأحمد مبارك خمي�س العواين النقبي - اجلن�صية : الإمارات بن�صبة %51

ال�صيد / اإيهاب حممد عزت �صحاته - اجلن�صية : م�صر بن�صبة %24 
ال�صيد/ اأحمد حممد عزت �صحاته �صحاته ال�صيد - اجلن�صية : م�صر بن�صبة %25 

ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات 
ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي

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

الكاتب العدل- خورفكان
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اإع����������الن
ال�ص�����ادة/كويك  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كولينج لبيع اجهزة التربيد والتكييف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2999816 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/فلفت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للتجارة العامة رخ�صة رقم:3687860 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ارت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�صتيديو م�صغولت اليدوية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3760390 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بورج دراي كلني

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1137991 
تعديل اإ�صم جتاري من/ بورج دراي كلني

BORGE DRAY CLEAN

اإىل/ م�صبغة هاي بل�س الوتوماتيكية
HI PULS AUTOMATIC LAUNDRY

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر        

يف الدعوى رقم 212/2021/20 جتاري كلي
مو�صوع الدعوى:  اإثبات ملكية املدعني حل�ص�س يف ال�صركة املدعى عليها الأوىل )�صركة المارات للغازات ال�صناعية ذ.م.م( 

وما يرتتب على ذلك من اأثار .
م�صاري خالد الزيد اخلالد - �صفته بالق�صية:  مدعى  طالب العالن:  

املطلوب اعالنهم:  1- احلارث عبد الرازق خالد الزيد اخلالد �صفته بالق�صية:  مدعى عليه
م�صئولية  ال�صناعية)ذات  للغازات  الإم���ارات  �صركة  يف  �صريك  وب�صفته  نف�صه  ? عن  اخلالد  الزيد  خالد  حممد  خالد   -2
حمدودة( �صفته بالق�صية:  مدعى عليه  3- نا�صر حممد خالد اخلالد - عن نف�صه وب�صفته �صريك يف �صركة الإم����������������ارات 
للغازات ال�صناعي�������ة )ذات م�صئولية حمدودة( �صفته بالق�صية:  مدعى عليه  4- �صعود عبد الرازق خالد الزيد اخلالد ? 
عن نف�ص�ه وب�صفته �صريك يف �صركة الإم�������ارات للغازات ال�صناعي���������ة )ذات م�صئولية حمدودة( �صفته بالق�صية:  مدعى عليه  
5- �صركة خالد الزيد اخلالد للتجارة والتعهدات العامة/ م�صاهمة املقفلة ? عن نف�صها وب�صفتها �صريك يف �صركة الإمارات 
للغ������ازات ال�صناعي��������������������������������������������������ة )ذ.م.م( �صفته بالق�صية:  مدعى عليه  6- خالد عبد الرزاق خالد الزيد اخلالد - عن 
عليه  مدعى  بالق�صية:   �صفته  حم��دودة(  م�صئولية  )ذات  ال�صناعية  للغازات  الإم��ارات  �صركة  يف  �صري������ك  وب�صفته  نف�صه 
7- مي�صاء عبد الرزاق خالد الزيد اخلالد - عن نف�صها وب�صفتها �صريك يف �صركة الإمارات للغازات ال�صناعية )ذات م�صئولية 
حمدودة( �صفته بالق�صية:  مدعى عليه 8- �صالف عبد الرزاق خالد الزيد اخلالد ? عن نف�صها وب�صفتها �صريك يف �صركة 
 ? 9- فاطمة م�صعان اخل�ص����������ري  عليه   بالق�صية:  مدعى  )ذات م�صئولية حم��دودة( �صفته  ال�صناعية  للغازات  الإم��ارات 
�ص������������ركة الإم��ارات للغازات ال�صناعية )ذات م�صئولية حمدودة( �صفته بالق�صية:  مدعى  عن نف�صها وب�صفتها �صريك يف 
عليه10- نوار ح�صن خالد النقيب ? عن نف�صها وب�صفتها �صريك يف �صركة الإمارات للغازات ال�صناعي������������ة )ذات م�صئولية 
حمدودة( �صفته بالق�صية:  مدعى عليه  11- اإياد حممد خالد الزيد اخلالد - عن نف�صه وب�صفته �صريك يف �صركة الإمارات 
للغازات ال�صناعية )ذات م�صئولية حمدودة( �صفته بالق�صية:  مدعى عليه 12- رمي حممد خالد الزيد اخلالد عن نف�صها 
م��دع��ى ع��ل��ي��ه 13-  وب�صفتها �صريك يف �صركة الإم����������ارات للغ��������ازات ال�صناعية )ذات م�صئولية حمدودة( �صفته بالق�صية:  
ال�صناعية )ذات م�صئولية  للغ���������������ازات  الإم��ارات  الزيد اخلالد - عن نف�صها وب�صفتها �صريك يف �صركة  اأمال حممد خالد 
اأجنبية �صفته  ال-�صركة  ا�س  براك�صي���������������������������������������ر يورو هول�����������������������������������������دينج  بالق�صية:  مدعى عليه  14-  حمدودة( �صفته 

بالق�صية:  مدعى عليه
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�صوعها اإثبات ملكية املدعني حل�ص�س يف ال�صركة املدعى عليها الأوىل )�صركة 
املوافق 2021-08-01  . وح��ددت لها جل�صة يوم الح��د  اأث��ار  ال�صناعية ذ.م.م( وما يرتتب على ذلك من  للغازات  الم��ارات 
ال�صاعة 09:30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من يثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� 

من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة ب�ثالثة اأيام على القل.
مدير دعوى

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  539/2015/211  تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2011/804 عقاري كلي واملعدل بالإ�صتئناف رقم  2013/348 ا�صتئناف 
عقاري القا�صي ، بالزام املنفذ �صدهم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )3715918 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ:ماهر اأبو �صالح - واآخرون  
عنوانه :اإمارة دبي - مردف - �صارع رقم 73/ د فيال رقم 8   - ويثله : �صعيد مبارك عبيد اأحمد الزحمي  

املطلوب اإعالنه : كامل خان ان�صار علي خان  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج العطار )1( - مكتب رقم 202 ، 203 - 055/5885848 

مو�صوع الإعالن : املنفذ �صده : �صركة �صنديكيت بروبرتي�س هولدينجز ذ م م )�صندكيت لدارة املن�صاآت ذ م م( 
املنفذ �صده : �صركة ونتورث ديفلومبنت - ذ م م - املنفذ �صده : كامل خان ان�صار علي خان ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته املالك واملمثل 

الفعلي للمدعي عليها الثانية : �صركة �صنديكيت بروبرتي�س هولدينجز - ذ م م 
العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2021/7/28 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة 

راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س 
غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على 

اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
�صقة �صكنية - املنطقة : الرب�صاء جنوب اخلام�صة - رقم الر�س 625 - ا�صم املبنى MANGOLIA - رقم العقار 230 

امل�صاحة : 46،78 مرت مربع - املقدرة ب��� )352،474( درهم يباع لعلى عطاء 
�صقة �صكنية - املنطقة : الرب�صاء جنوب اخلام�صة - رقم الر�س 625 - ا�صم املبنى MANGOLIA - رقم العقار 3 

امل�صاحة : 43،36 مرت مربع - املقدرة ب��� )326،705( درهم يباع لعلى عطاء
�صقة �صكنية - املنطقة : الرب�صاء جنوب اخلام�صة - رقم الر�س 625 - ا�صم املبنى MANGOLIA - رقم العقار 4 

امل�صاحة : 43،36 مرت مربع - املقدرة ب��� )326،705( درهم يباع لعلى عطاء
�صقة �صكنية - املنطقة : الرب�صاء جنوب اخلام�صة - رقم الر�س 625 - ا�صم املبنى MANGOLIA - رقم العقار 122 

امل�صاحة : 106،48 مرت مربع - املقدرة ب��� )800000( درهم يباع لعلى عطاء
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   

ا�شهمشهادات�فقدت
�شادرةمنال�شركةالعاملية

منكالا�شماك" با�شم"ال�شماكلزراعة
ال�شمال�شهادةرقمالكمية

الزرعوينحممداحمدعبداهللعبدالعزيزASMAK1777393000
حممدا�شماعيلنورهASMAK1777401200

الزرعويناحمدعبداهللعبدالعزيزمريهASMAK1777411200
ASMAK1777421200مهرهعبدالعزيزعبداهللاحمدالزرعوين
ASMAK1777431200ميثهعبدالعزيزعبداهللاحمدالزرعوين
ASMAK1777441200مرميعبدالعزيزعبداهللاحمدالزرعوين

املذكورةلل�شركةت�شليمهمعليهميعرثفمن
اأعالهاوالإت�شال

0506470008على

 اإعالن فقدان اأ�سهم

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  84/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�صوع الدعوى : تلتم�س من عدالة املحكمه املوقرة اإ�صدار القرار بتوقيع احلجز التنفيذي على العقارات املرهونة بدبي 
املذكورة باجلدول املرفق بال�صحيفة مببنى �صيلفر تاور )Silver Tower( - منطقة الثنية اخلام�صة - بدبي. متهيداً 
لبيعها باملزاد العلني وفقا لالإجراءات املعمول بها لدى دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي نظري املديونية املرت�صدة يف ذمة املنفذ 
�صدها البالغ قدرها 56.053.776/67 درهم )�صتة وخم�صون مليون وثالثة وخم�صون األف و�صبعمائة و�صتة و�صبعون 
التجارية البنك  و�صجالت  دفاتر  من  الأ�صول  ح�صب  امل�صتخرج  احل�صاب  لك�صف  وفقاً  وذلك  فل�صاً(  و�صتون  و�صبعة  درهماً 

 

طالب التنفيذ : بنك الإمارات دبي الوطني �س.م.ع - واآخرون
04/3874225 - موبايل رقم  اإم��ارة دب��ي - دي��رة - �صارع بني يا�س - بجوار غرفة جت��ارة و�صناعة دب��ى - هاتف رق��م 

Email/maliklaw@Emirates.net.ae  -  050/7016552
ويثله / عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اأهلي

املطلوب اإعالنه : كول اند اويل كومبني - م.د.م.�س
   JLT-( اأر�س رقم - )AG-34-G( مكتب رقم - )AG Tower( اإمارة دبي - بر دبي - اأبراج بحريات اجلمريا - برج الف�صه 

)1266773852( رقم  مكاين   - PH1-l1A  هاتف رقم 043972525 - فاك�س رقم 043971663 
ramani@coalandoil.com - 043971663 - 050000000000000

التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/7/28 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
 B1/34/01 : صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�س 872 - ا�صم املبنى : �صيلفر تاور - رقم العقار�

امل�صاحة : 82،40 مرت مربع - املقدرة ب��� )643،100/80( درهم 
 B1/34/11 : صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�س 872 - ا�صم املبنى : �صيلفر تاور - رقم العقار�

امل�صاحة : 104،24 مرت مربع - املقدرة ب��� )798،942/30( درهم
 B1/34/06 : صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�س 872 - ا�صم املبنى : �صيلفر تاور - رقم العقار�

امل�صاحة : 67،54 مرت مربع - املقدرة ب��� )544،446/27( درهم
 B1/34/12 : صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�س 872 - ا�صم املبنى : �صيلفر تاور - رقم العقار�

امل�صاحة : 138،15 مرت مربع - املقدرة ب��� )1،058،267/08( درهم
 B1/34/10 : صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�س 872 - ا�صم املبنى : �صيلفر تاور - رقم العقار�

امل�صاحة : 59،83 مرت مربع - املقدرة ب��� )493،988/64( درهم
 B1/34/09 : صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�س 872 - ا�صم املبنى : �صيلفر تاور - رقم العقار�

امل�صاحة : 59،27 مرت مربع - املقدرة ب��� )490،152/79( درهم
 B1/34/03 : صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�س 872 - ا�صم املبنى : �صيلفر تاور - رقم العقار�

امل�صاحة : 56،49 مرت مربع - املقدرة ب��� )471،902/33( درهم
 B1/34/05 : صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�س 872 - ا�صم املبنى : �صيلفر تاور - رقم العقار�

امل�صاحة : 109،63 مرت مربع - املقدرة ب��� )840،937/24( درهم
 B1/34/04 : صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�س 872 - ا�صم املبنى : �صيلفر تاور - رقم العقار�

امل�صاحة : 59،92 مرت مربع - املقدرة ب��� )494،731/73( درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 2654/2021/16 جتاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : مطالبة املدعي عليهم ب�صداد مبلغ )128.985.5( دولر امريكي مايعادل 
)474.666.64( درم اماراتي وماي�صتجد من عائد حتى متام ال�صداد مع الفائدة القانونية 

والتعوي�س والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-مهند حممد اكرم �صابونه - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  دي 1 ا�س تي تي �س.م.ح -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
 مهول حمل القامة 

مبلغ  ب�صداد  عليهم  املدعي  مطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�صوع 
حتى  عائد  من  وماي�صتجد  اماراتي  درم   )474.666.64( مايعادل  امريكي  دولر   )128.985.5(
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم  والتعوي�س  القانونية  الفائدة  مع  ال�صداد  متام 
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2021/7/27  ال�صاعة 8.30 �س يف قاعة التقا�صي عن 
بعد ، لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 703/2021/18 عقاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة بف�صخ اتفاقية الجارة الجلة املنتهية بالتملك املربمه بني طريف الدعوى بتاريخ:2007/8/9 

ومالحقها وما يرتتب على الف�صخ من اآثار والزام املدعي عليه برد حيازة العقار مو�صوع الدعوى وت�صليمه للمدعية خاليا 
من ال�صواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد وما يرتتب على ذلك من اآثار و�صطب ا�صارة الجارة الواردة يف �صهادة 

امللكية والزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )870.447( قيمة الجرة املتاخرة غري املدفوعة حتى تاريخ النذار وما 
ي�صتجد من اجرة حتى تاريخ الخالء التام والفعلي والتعوي�س وتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة 

طالب الإعالن / 1-بنك دبي الإ�صالمي �س.م.ع - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1-  حم�صار عبداهلل �صعيد عمر التميمي -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه - مهول حمل القامة 

بالتملك املربمه  املنتهية  اتفاقية الج��ارة الجلة  بف�صخ  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
العقار  اآث��ار وال��زام املدعي عليه برد حيازة  الف�صخ من  بني طريف الدعوى بتاريخ:2007/8/9 ومالحقها وما يرتتب على 
مو�صوع الدعوى وت�صليمه للمدعية خاليا من ال�صواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد وما يرتتب على ذلك من 
اآثار و�صطب ا�صارة الجارة الواردة يف �صهادة امللكية والزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )870.447( قيمة الجرة املتاخرة 
غري املدفوعة حتى تاريخ النذار وما ي�صتجد من اجرة حتى تاريخ الخالء التام والفعلي والتعوي�س وتقدمي براءة ذمة 
من اجلهات ذات العالقة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2021/8/10 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن 
اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل  بعد. لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

رئي�س ال�سعبةاجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 80/2021/148 تظلم من امر اداء  
مو�صوع الدعوى :  اول:قبول التظلم �صكال للتقرير به وقيد يف امليعاد القانوين املقرر - ثانيا:ويف املو�صوع 

بالغاء القرار املتظلم منه والق�صاء مددا بعدم قبول ا�صدار المر لعدم توافر �صروط امر الأداء و/
اأو الغاء المر املتظلم منه والق�صاء مددا برف�س ا�صدار المر - ثالثا:والزام املتظلم �صدها بالر�صوم 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�صي  
طالب الإعالن / 1-  يونيبود�س ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : متظلم 

املطلوب اإعالنه :1- كاليجرا لتجارة مواد البناء ذ.م.م - �صفته بالق�صية : متظلم �صده
مهول حمل القامة

مو�صوع الإعالن : اول:قبول التظلم �صكال للتقرير به وقيد يف امليعاد القانوين املقرر - ثانيا:ويف املو�صوع 
بالغاء القرار املتظلم منه والق�صاء مددا بعدم قبول ا�صدار المر لعدم توافر �صروط امر الأداء و/اأو الغاء 
المر املتظلم منه والق�صاء مددا برف�س ا�صدار المر - ثالثا:والزام املتظلم �صدها بالر�صوم وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�صي  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق  2021/7/27 ال�صاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من يثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�صي عن  بقاعة  10.00 �س 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية    

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 100/2021/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :اإحالة 2020/4988 جتاري جزئي  

طالب الإعالن : ابيك�س لل�صقالت �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 
ويثله:را�صد علي حممد �صعيد احلريثي النقبي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- الن�صر للهند�صة �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه
مهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن :  طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/1/11 
بالزام ال�صركة املعرو�س �صدها باأن توؤدي للطالبة مبلغا وقدره )273.453( درهم مائتان و�صبعة 
وثالثون الف واربعمائة وثالثة وخم�صون درهما - م�صافا اليه فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 
9% �صنويا اعتبارا من تاريخ تقدمي الطلب حتى ال�صداد التام والزمت املعرو�س �صده بامل�صاريف  

ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2660/2021/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار المر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )454230( درهم 

والر�صوم وامل�صاريف  والفائدة بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق
طالب الإعالن : األيد لتجارة ال�صيارات م.م.ح - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- جلف انرتنا�صيونال انرتبرايزي�س م.م.ح - �صفته بالق�صية : مدعي عليه    
-  مهويل حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن :  طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/4/21 
بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعي مبلغ )454.230( درهم اربعمائة واربعة وخم�صون الفا 
ومئتان وثالثون درهم ، والفوائد القانونية بواقع 5% �صنويا من ا�صتحقاق ال�صيك وحتى ال�صداد 
التام مع الزامها بالر�صوم وامل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت النفاذ 

املعجل   ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر

                           يف الدعوى رقم 7/2021/58 دعاوى م�ستعجلة �سرعية    
مو�صوع الدعوى :املطالبة ب�صفة م�صتعجلة باإثبات ح�صانة املح�صونه للمدعية ل�صتكمال اجراءات 

القامة داخل الدولة والت�صجيل يف العام الدرا�صي اىل حني �صدور حكم يف الدعوى 1453/2021 احوال 
�صخ�صية  

طالب الإعالن : ا�صماء اإ�صحق حممد عطا املنان -   �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- م�صعب حممد �صالح ن�صر حممد - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

مهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن :  قد اقام عليكم الدعوى ومو�صوعها املطالبة ب�صفة م�صتعجلة باإثبات ح�صانة املح�صونه 
حكم  �صدور  حني  اىل  الدرا�صي  العام  يف  والت�صجيل  ال��دول��ة  داخ��ل  الق��ام��ة  اج���راءات  ل�صتكمال  للمدعية 
املوافق:2021/7/26  الثنني  ي��وم  جل�صة  املحكمة  لها  وح��ددت   ، �صخ�صية  اح��وال   1453/2021 ال��دع��وى  يف 
ال�صاعة:11:00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن  بعد  يف مبنى الح��وال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود ، لذا 
فانت مكلف باحل�صور او من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  الأحوال ال�سخ�سية

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر 

 5094/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  ايه ان �صي للمقاولت �س.ذ.م.م -  مهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/دانوب ملواد البناء �س.م.ح 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )272611.23( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر 

         145/2020/240 تنفيذ احكام املركز املايل
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  �صنيها �صاره بيمال - مهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع 
ويثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)71550.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر 

 150/2020/240 تنفيذ احكام املركز املايل
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  عماد ر�صدي حممود حممد - مهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع 
ويثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)154322.48( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   

اعالن بالن�سر        
 2940/2021/60 امر اأداء 

اإعالناأمراأداءبالن�شر
بالن�شرالإعالنتفا�شيل

اإىل املدعي عليهما : 1- عبدالعزيز ابراهيم ال�صبهان 2- مدر�صة اللغة الجنليزية اخلا�صه
مهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع
ويثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي 

اول:بانفاذ  ب��ت��اري��خ:2021/5/20  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�صت�صدار  طلب 
العقد التجاري املربم بني الطرفني  - ثانيا:بالزام املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �صنويا   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )565621.56( وق���دره  مبلغ 
يف:2021/2/28 وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  

ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8284/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/2388 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره ) 32.172.529.38 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : بنك اخلليج الدويل �س.م.ب - مكتب متثيل -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

ويثله:عامر �صيد حممد �صيد حمي رو�صن املرزوقي - �صفته بالق�صية :وكيل
بالق�صية :منفذ  انرتنا�صيونال - �صركة م�صاهمة عامة - �صفته  �صكل  اآند  املطلوب اعالنه:1-دريك 

�صده
ار���س  - الر�س  مو�صوع الإع��الن : نعلنكم بانه مت احلجز ع��ىل اموالكم اخلا�صة وه��ي عبارة عن 
رقم:159/0-149/0-146/0-144/0 - املنطقة �صيح �صعيب 2 الر�س - املنطقة اجلداف - رقم الر�س 
0/94 + ار���س - املنطقة ممع دب��ي لال�صتثمار الول - رق��م الر���س 571 وف��اءا للمبلغ املطالب به 
وقدره )32172529.38( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة 

ال�صادر بتاريخ 2021/5/6.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بالن�سر        

           يف الدعوى رقم 10/2021/16 جتاري جزئي
و  ال��ر���ص��وم  و  دره���م(   636078.62 ( وق���دره  امل��دع��ى عليه مببلغ  ب��اإل��زام  املطالبة  ال��دع��وى:   مو�صوع 

امل�صاريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب العالن:  بنك دبي ال�صالمي �س.م.ع - �صفته بالق�صية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- احمد �صامبه حممد علي البلو�صي - �صفته بالق�صية:  مدعى عليه 
الدعوى  يف   2021/6/8 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم    : الإع���الن  مو�صوع 
املذكورة اأعاله ل�صالح/ بنك دبي ال�صالمي �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغا 
وقدره )636.078.62( درهم �صتمائة و�صتة وثالثون الف وثمانية و�صبعون درهما واثنان و�صتون فل�صا 
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري  اتعاب  بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل  املدعي عليه  ، والزمت 

قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13294 بتاريخ 2021/7/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  215/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�صوع الدعوى : طلب احلجز على عقار مرهون متهيدات لبيعه باملزاد العلني �صندا لحكام القانون رقم )14( ب�صاأن الرهن التاأميني وفاء ملبلغ 
مبلغ وقدره )846،881.09( درهم ثمامنائة و�صتة واربعون الفا وثمامنائة وواحد وثمانون درهما وت�صعة فل�صا.

طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي الأول - �س م ع  
بناية   - زايد  ال�صيخ  �صارع   - بردبي  - منطقة  دبي  باإمارة  الكائن  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  : مكتب علي حبيب  املختار  : وحمله  عنوانه 

�صما - تاور ، الطابق الأول مكتب رقم 105 - ويثله : علي احمد حبيب عبدالكرمي اخلاجة  
4826 - مبنى  رق��م  ار���س  دب��ي - بردبي - منطقة جبل علي - قطعة  اإم��ارة   : : �صاجناي بوكريال بهايراف اف دوت - عنوانه  اإعالنه  املطلوب 

 sanjaypokhriyal@gmail.com  -  0503539215  -  112 رقم  �صقة   - الأول  الطابق   -  1 رقم   MED56
مو�صوع الإعالن : املنفذ �صده : فانيتا رام�صاندرا �صابري 

اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/7/28 ال�صاعة 05:00:00م �صباحا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
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ميمى جمال: اأريد اأن اأعود 
للتمثيل من خالل اأدوار تنا�سبني

ا�صم  يحمل  جديد  مب�صل�صل  لل�صاحة  عودتك  حقيقة  ما  البداية  • فى 
)ال�صيدة زينب(؟

يف  امل�صاركة  ب�صاأن  معي  حت��دث��وا  امل�صل�صل  على  القائمني  اأن  احلقيقة   -
ولكننى  اأخ���رى،  م��رة  لل�صغل  للعودة  مانع  اأي  عندي  يكن  ومل  امل�صل�صل، 
اإعجابي، وهو ما دفعني لالعتذار عنه، وبال  حينما قراأت الدور مل ينل 

�صك عندما تاأتى يل فر�صة اأخرى جيدة لن اأمانع اأبدا.
العودة  عن  امتناعك  ولي�س  ال��دور  اع��ت��ذارك  �صبب  اأن  ذل��ك  معنى    •

للتمثيل؟
-  نعم بالتاأكيد، اأنا اأحب التمثيل جدا، واعتذاري عن امل�صل�صل كان ب�صبب 

عدم اإعجابي بالدور.
املا�صية؟ ال�صنوات  خالل  الفن  عن  غيابك  �صبب  ما  • لكن 

- بعد وفاة زوجي الفنان ح�صن م�صطفى، اأردت اأن ا�صرتح من ال�صغل، ومل 
يكن هناك �صبب بعينه، 

حيث �صعرت برغبة �صديدة يف احل�صول على ق�صط من الراحة، خا�صة اأن 
ال�صنوات املا�صية تعبت فيها وا�صتغلت كثري جدا، لذا كنت اأميل اأن اأجل�س 
مع اأحفادي واأولدي واأغري من حياتي، فجل�صت ال�صنوات التي غبت فيها 

عن ال�صاحة، 
واأق����دره جدا-،  اأح��ب��ه  وال���ذى   - النقلى  امل��خ��رج حممد  كلمني  وع��ن��دم��ا 
اإن  له  وقلت  فرحبت  زينب(  )ال�صيدة   م�صل�صل  يف  للم�صاركة  ور�صحنى 
امل�صل�صل جميل ولكن الدور املعرو�س عليَّ مل يكن كما يجب، وعندما اأجد 

الدور املنا�صب �صاأوافق على الفور.
ليكون  ال����دور  ع��ل��ى  ت��ع��دي��الت  تطلبى  مل  مل���اذا   •

منا�صبا لك؟
تعاقد  العمل  وفريق  جاهز  مكتوب  الن�س  لأن   -

بعمل  ���ص��غ��ل��ه��م  ع���ن  اأع��ط��ل��ه��م  اأن  اأري������د  ومل 
تعديالت على الدور، فاعتذرت عنه بدون طلب 

اأي تعديالت.
للتمثيل  ال��ع��ودة  يف  رغ��ب��ت��ك  ه��ل   •

الوقوف  اف��ت��ق��ادك  اإىل  ي��رج��ع 
اأمام الكامريا؟

وح�صنى  )ط���ب���ع���ا   -
ج���������������������������������دا، 

ومفتقداه( واأريد اأن اأعود له يف اأ�صرع وقت ولكن ب�صرط اأن يكون الدور 
جيد وقتها �صاأبداأ اأ�صتغل واأعود لل�صاحة من جديد، 

قبل  وحتى  وم�صرح  وتليفزيون  �صينما  اأ�صتغل  وكنت  التمثيل  اأح��ب  فاأنا 
اأ�صتغل م�صرح وطول  اأبتعد عن التمثيل خالل ال�صنوات املا�صية كنت  اأن 
ليال  م�صرح  اأ�صتغل  فكنت  نهائيا،  عنه  اأبتعد  ومل  م�صرح  اأق���دم  ع��م��رى 
و�صينما وتليفزيون يف النهار فكان املو�صوع مرهقا ومتعبا جدا بالن�صبة 
يل ولذلك ابتعدت قليال لكي ارتاح، واحلمد هلل ح�صلت على فرتة راحة 
جيدة وبناتي كل واحدة يف بيتها، ووجدت اأنني من املمكن اأن اأنزل ا�صتغل 
واأ�صيع وقتي واأ�صغل نف�صي، وكان اآخر عمل �صاركت به قبل اأن اأبتعد عن 
التمثيل كان فيلم )لف ودوران( مع 
اأحمد حلمي منذ حوايل  الفنان 

تقريبا. �صنوات   5
تق�صني  ك����ن����ت  وك����ي����ف   •
ح������ي������ات������ك خ������������الل ف������رتة 

ابتعادك عن التمثيل؟
اأعي�س حياة طبيعية  - كنت 
ج���دا ح��ي��ث اأق�����ص��ي وقتي 
واأحفادي،  ب��ن��ات��ي  م��ع 
ه����ن����اك  ي�����ك�����ن  ومل 

�صىء خارج عن املاألوف وع�صت فرتة ا�صرتحت فيها من ال�صغل واحلقيقة 
ال�صغل كان متعب جدا بالن�صبة يل ولذلك اأ�صف الفرتة التي ابتعدت فيها 
اأعود  اأن  اأري��د  انتهت هذه الفرتة  اأن  ب�)الراحة(، ولكن بعد  التمثيل  عن 

للتمثيل من خالل اأدوار تنا�صبني.
حاليا؟ الفنية  ال�صاحة  ترين  • كيف 

- ما اأراه اأن هناك بع�س امل�صل�صالت مكتوبة ب�صكل جيد وتقول ر�صالة من 
ورائها، والبع�س الآخر من الأعمال مل تكن على امل�صتوى واأعتقد اأن 

املو�صم الدرامى املقبل �صيكون اأف�صل من املو�صم ال�صابق.
�صعورهم  ع���ن  ال��ك��ب��ار  ال��ف��ن��ان��ني  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد  • اأع�����رب 
فما  ال��ف��ن  م��ن  حقهم  على  ح�صولهم  وع���دم  التقدير،  ب��ع��دم 

تعليقك؟
اأن ُيجل�س فنانني يف املنزل،  اأن هناك اأحد يتعمد  - ل اأعتقد 
فال اأت�صور ذلك، فاأنا ل ا�صتطيع اأن اأدخل يف قلوب كل اإن�صان 

وما ي�صعرون به،
 ولكن عموما اأرى اأن هناك اأدوارا كثرية لفنانني كبار واأنهم 
ل  ولكن  ح��ظ  �صوء  امل�صاألة  تكون  واأح��ي��ان��ا  يعملون،  م��ازال��وا 

يوجد اأحد يتعمد اأن يجل�س غريه يف املنزل.
كانت  املنزل  يف  جل�صتيها  التي  الفرتة  اأن  يعنى  هذا  • وهل 

بقرار �صخ�صي منك ولي�س ب�صبب قلة الأعمال؟
- ل، مل يكن اإطالقا ب�صبب قلة العمل 
اأو املعرو�س، حيث كان 
اأدوار  ع���ل���ىَّ  ي���ع���ر����س 
كثرية واأنا كنت اأرف�س 
مديرين  اأن  ل���درج���ة 
يكلمونى  ك��ان��وا  اإن��ت��اج 
)�صمعنا  ىل  ويقولون 
البيت  اأنك جل�صتي يف 
حقيقة(،  ه�����ذه  ف���ه���ل 
ما  فاأوؤكد لهم حقيقة 

�صمعوه،

 فاأنا جل�صت يف البيت مبزاجي ومل يفر�س عليَّ هذا القرار اأو ب�صبب قلة 
املعرو�س، ففى اآخر �صنة ا�صتغلت فيها قبل اأن ابتعد عن التمثيل قدمت 
كنت مطلوبة  واحلمد هلل  واح��د،  ع��ام  كثرية يف  واأع��م��ال  وم�صرح  �صينما 

ب�صكل جيد يف ال�صوق وكنت اأ�صتغل كثريا.
ح�صاباتك؟ يف  لي�س  العتزال  قرار  اأن  هذا  يعنى  • هل 

- نعم ل اأرغب يف العتزال وعندما اأجد العمل اجليد �صاأعود لل�صغل مرة 
اأخرى،

 فاأنا جل�صت يف املنزل 5 �صنوات ولكن �صاأعود، فاملمثل ل ي�صتطيع اأن يقول 
اأنا �صاأعتزل ولكن يقول اأريد اأن ا�صرتيح من العمل،

دور منا�صب يل  وج���دت  واإذا  ي��ن��ادي �صاحبه  دور  ه��ن��اك  ي��ك��ون  واأح��ي��ان��ا   
�صاأقدمه على الفور.

ما؟ يوم  لالعتزال  يدفعك  اأن  يكن  الذي  ال�صبب  • وما 
-  يف حالة اأن تكون ذاكرتي لي�صت على ما يرام ول اأعرف اأحفظ الدور، اأو 

يف حالة اأن تكون حركتي ثقيلة، 
كما اأنني ل اأحب اأن اأتواجد يف مكان  اأكون ثقيلة على النا�س املوجودة اأو 

ي�صطرون لتوقف الت�صوير ب�صبب اأنني اأن�صى اأو حركتي بطيئة، 
لكن طاملا عندي قدرة على ال�صغل وذاكرتي جيدة و�صحتي على ما يرام 

فممكن اأن اأ�صتغل،
 واإذا حدث خالف ذلك اأعتذر واأقول لهم اأنني لن اأ�صتطيع، واحلمد هلل اأنا 

�صحتي جيدة وقادرة على ال�صغل.
يف  جلو�صك  ف��رتة  خ��الل  واحل��ي��اة  ال�صغل  يف  ح�صاباتك  اأع���دت  ه��ل   •

املنزل ؟
- ل اأعدت ح�صاباتي مع نف�صي ولي�س فيما يتعلق بال�صغل والتمثيل، لأنني 
اأحب التمثيل جدا وبداأته منذ كنت طفلة ومتعلقة به جدا، ولي�س عندى 

اأي اعرتا�صات على التمثيل نهائيا.
م�صطفى؟ ح�صن  للراحل  تقولني  • ماذا 

- اأريد اأن اأ�صري اأول اإىل اأن عيد ميالده 26 يونيو وهو نف�س يوم زواجنا 
والأمر جاء �صدفة،

 ول ا�صتطيع اأن اأقول  اإل اأنه )وح�صني( جدا وكنت اأمتنى اأن نكمل طريقنا 
مع بع�س لأنه كان �صنداً قوياً يل واأين افتقدته كثريا.

اأكدت املمثلة اللبنانية كارمن لّب�س اأنها لن تن�صّم لفريق عمل اجلزء الثاين من 
م�صل�صل )مقابلة مع ال�صيد اآدم(. وكتبت عرب )في�صبوك(: )بدي خرّب الكل 
اإنو لالأ�صف م�س رح كون باجلزء التاين من م�صل�صل مقابلة مع ال�صيد ادم 

ب�صبب كل الظروف يلي قطعت(.
واأ�صافت: )جربنا كتري اأنا وفادي �صليم اإنو نن�ّصق الأوقات ب�س لالأ�صف 
التوفيق  كل  بامل�صل�صل  كّمل  يلي  الفريق  لكل  بتمنى  احل��ال.  م�صي  ما 

وان�صاء اهلل بينجح بعد اأكرت من اجلزء الأول(.
واأنهى املخرج ال�صوري فادي �صليم ت�صوير جميع م�صاهد اجلزء الثاين، 
من م�صل�صل )مقابلة مع ال�صيد اآدم(. وجمعت امل�صاهد الأخرية املمثلني 
ال�صوريني حممد الأحمد، علي �صطوف، جمال العلي وو�صيم الرحبي.

وكان ت�صوير امل�صل�صل توقف قبل �صهر رم�صان املا�صي، لظروف خا�صة 
من  املا�صية.امل�صل�صل  الفرتة  خ��الل  الت�صوير  اإ�صتكمال  ومت  باملخرج، 
�صمي�س،  رنا  املنعم عمايري،  بطولة غ�صان م�صعود، منة ف�صايل، عبد 
فاديا  خليل،  ي��زن  عنيد،  جيانا  ال���وز،  ���ص��وزان��ا  امل�صطفى،  م�صطفى 
خطاب، ترف التقي، روعة ال�صعدي، مازن عبا�س، و�صاح حلوم، مروة 
واإخ��راج فادي  تاأليف  العزيز وعامر علي، من  الأط��ر���س، رمي عبد 

�صليم.

ك�صفت املمثلة امل�صرية نرمني الفقي، موا�صفات 
ليكون  ب��ه  ترتبط  اأن  ت��اأم��ل  ال��ذي  اأحالمها  فتى 
يكون  اأن  ي��ج��ب  )اإن����ه  ق��ائ��ل��ًة  امل�صتقبلي،  زوج��ه��ا 

حنني، ورجل مبعنى الكلمة(.
دائما  كانت  )وال��دت��ي  الفقي،  نرمني  واأو���ص��ح��ت 
خ��ائ��ف��ة ع��ل��ي م���ن ال������زواج، واأن�����ا ل���و ب�����ص��ي��ت على 

الفلو�س كان زماين اجتوزت مليارديرات(.
الأعمال  اأن ولدتها دعتها لختيار  الفقي  وبينت 
بذاته رزق،  للمال، فالزوج  واأن ل تنظر  اجليدة، 

ولكن عندما يكون رجل مبعنى الكلمة.
اعرتفت  يف حياتها،  تغيرياً  الأ���ص��ي��اء  اأك��رث  وع��ن 
نرمني باأن احلياة غرّيت فيها الكثري من الأ�صياء 
���ص��دي��دة الطباع،  ك��ان��ت  اإّن���ه���ا  ل��الأف�����ص��ل، ح��ي��ث 
و�صريحة اأكرث من الالزم، مما اأوقعها يف العديد 
حياتي  مراحل  )ط��وال  واأو�صحت:  امل�صاكل،  من 
مل اأكن �صهلة من الطفولة وحتى عندما كربت. 

املواقف قوتني وجعلتني اأفهم اأكرث(.
يذكر اأن اأخر اأعمال الفنانة نرمني الفقي، كانت 
)النمر(،  مب�صل�صل  امل��ا���ص��ي،  رم�����ص��ان  ���ص��ه��ر  يف 
ب��ط��ول��ة حم��م��د اإم�����ام، ه��ن��ا ال���زاه���د، ح��ج��اج عبد 
حممود،  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  ف����وؤاد،  بيومي  العظيم، 
خالد اأنور، وحممد مهران وغريهم، ومن تاأليف 

حممد �صالح العزب ومن اإخراج �صريين عادل.

والتفرغ،الفناعتزالهاحولت�شاوؤلتاأثارماوهو،الفنيةال�شاحةعنجمالميمىالكبريةالفنانةغابتهاشنوات�5مناأكرث
مب�شل�شلدور عليها عر�ضاأن بعد الفنية ال�شاحة اإىل موؤخرا العودة تقرر اأن قبل ،واأحفادها اأبنائها مع ال�شخ�شية حلياتها

)ال�شيدةزينب(الذييجرىال�شتعدادلهحاليا.
الراحةمنق�شطعلىاحل�شوليفال�شديدةرغبتهااإىليرجعاملا�شيةال�شنواتغيابهاوراءال�شبباأنالقديرةالفنانةوك�شفت
جتل�ضاأنها من وللتاأكد باأدوار للقيام يطلبونهاكانوا الإنتاج مديرىاأن خا�شة،الأعمال من عليهااملعرو�ض قلة ب�شبب ولي�ض
اأنميكنهاالتيالوحيدةاحلالةواأنباملنزلجلو�شهافرتةخاللالعتزالقراريفتفكرملاأنهااإىلم�شرية،برغبتهااملنزليف
مناملحيطنيعلىثقيلةاأ�شبحتباأنهاو�شعورهاذاكرتهاتراجعاأويرامماعلىلي�شتشحتها�باأنشعورها�هوالقرارهذاتاأخذ
عنحتدثتكما ،بالدور اإعجابها عدمب�شبب عليها عر�ضالذي )زينب ال�شيدة( م�شل�شل عناعتذارها اأرجعت كما ،الزمالء

عالقتهابزوجهاالفنانالراحلح�شنم�شطفىوغريهامنالتفا�شيليفهذااحلوار:

كارمن لّب�ص: لن اأ�سارك 
يف اجلزء الثاين من 

)مقابلة مع ال�سيد ادم(

نرمني الفقي تك�سف 
عن موا�سفات فتى اأحالمها
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كلتوفربوكيتفنادق
والرفاهيةالراحةشبل�

ون��ظ��را ل��اله��ت��م��ام ال��ك��ب��ري الذي 
�صبل  ك��ل  لتوفري  بوكيت  توليه 
والتميز  وال���رف���اه���ي���ة  ال����راح����ة 
�صل�صلة  ت�����ص��م  ف���ه���ي  ل�����زواره�����ا 
ك�����ب�����رية م������ن اأرق�����������ى ال����ف����ن����ادق 
الفنادق  تقدم  حيث  واملنتجعات 
اخلدمات  م���ن  ع��امل��ي��اً  م�����ص��ت��وى 
ومت���ن���ح امل���ق���ي���م���ني ف��ي��ه��ا درج����ة 
واخل�صو�صية  التفرد  من  عالية 
ال����غ����رف و الأج���ن���ح���ة  ف��م��ع��ظ��م 
�صباحة  ح���م���ام  ت�����ص��م  وال���ف���ل���ل 
رائ���ع���ة وكلها  واإط����الل����ة  خ��ا���ص��اً 
ومهزة  راق��ي��ة  ت�صميمات  ذات 
اإىل  بالإ�صافة  التقنيات  باأحدث 
وتوافر  ال�صرعة  فائق  النرتنت 
والريا�صية  ال�صحية  ال���ن���وادي 
والكافيهات  اجل��ول��ف  وم��الع��ب 
وامل��ط��اع��م امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي تقدم 
العديد  وتتيح  ال��وج��ب��ات  اأ���ص��ه��ى 
م��ن اخل���ي���ارات امل��ت��ن��وع��ة ملختلف 
كل  باخت�صار  العاملية..  املطابخ 
ال�صائح بل كل ما  ما يبحث عنه 
الفنادق  اإدارات  توفره  فيه  يفكر 
النزيل  املعايري فما على  وباأعلى 
وعائلته  ه���و  ال���ص��ت��م��ت��اع  ���ص��وى 

وق�صاء اأ�صعد الأوقات.

زيارةلتن�شى
جلزيرةكورال

وم��������ن اأه���������م م����ن����اط����ق اجل������ذب 
ال�صياحي يف بوكيت زيارة جزيرة 
كورال ال�صاحرة التي تبعد فقط 
بالقارب  دق���ي���ق���ة   20 ح������وايل 
ممتعة  بحرية  رحلة  يف  ال�صريع 
التقاط  يف  ال�������ص���ي���اح  ي��ق�����ص��ي��ه��ا 
ال�صور حيث يرون يينا وي�صارا 
بالنباتات  امل���ك�������ص���وة  اجل�����ب�����ال 
املياه  وو�صط  املختلفة  والأ�صجار 
من  العديد  ت�صتلقى  ال��زرق��اء 
اجل���������زر ال�������ص���غ���رية 
املختلفة الأحجام و 

الأ�صكال.
ال�صياحة  ع�������ودة  وم������ع 
اإىل  ت��دري��ج��ي��ا 

بوكيت زاد الإقبال على الرحالت 
املرجان  ج���زي���رة  اإىل  ال��ب��ح��ري��ة 
ل�صتك�صاف مواطن اجلمال فيها 
وجتربة حياة جديدة ينعم فيها 
اأوقات  وبق�صاء  بالهدوء  ال�صائح 
الطبيعة  اأح�������ص���ان  يف  مم��ت��ع��ة 

البكر.
وع�������ادة م����ا ي�����ص��ل ال�������ص���ي���اح اإىل 
بال�صعاب  املحاطة  ك��ورال  جزيرة 
من  كامل  يوم  لق�صاء  املرجانية 
امل��ت��ع��ة وال����ه����دوء وال����ص���رتخ���اء 
الناعمة  ورمالها  �صواطئها  على 
ومم��ار���ص��ة ال�����ص��ب��اح��ة والأل���ع���اب 
امل��ائ��ي��ة وال��غ��و���س وال��ت��زل��ج على 
املاء، وقبل عودة ال�صياح يتناولون 
ال���غ���داء يف م��ط��ع��م فاخر  وج��ب��ة 
باجلزيرة ويف نهاية النهار تبدو 
لت�صكل  ال�صم�س  غ��روب  حلظات 
لوحة فنية رائعة ت�صعب روؤيتها 

يف اأماكن اأخرى.

جولةبحرية
ناكاجزيرةيف

تعد جزيرة ناكا من اأكرث املزارات 
بوكيت  يف  ل��ل�����ص��ي��اح  ا���ص��ت��ق��ط��اب��ا 
ويكن برحلة بحرية ل ت�صتغرق 
�صوى ع�صر دقائق الو�صول اإليها 
للتنزه  مكان  اأن�صب  وا�صتك�صاف 
الرائعة  ب�صواطئها  وال�صتمتاع 
ال��ت��ي ت��غ��ري ال��غ��وا���ص��ني وحمبي 
متتلئ  حيث  البحرية،  الأن�صطة 
امل��ي��اه ح��ول اجل��زي��رة مبجموعة 

متنوعة من احلياة البحرية. 
يقدم  اجل��زي��رة مطعم كبري  ويف 
خمتلف الوجبات والنكهات التي 
ويكن  الأذواق  ج��م��ي��ع  ت��ر���ص��ي 
املبيت يف اأحد منتجعات اجلزيرة 
يف  ال�صتمتاع  ملوا�صلة  الفاخرة 

اليوم التايل.
اإىل اجل��زي��رة ير  ال��ط��ري��ق  ويف 
وهي  ب��اجن��روم  مبنطقة  ال�صائح 

ق��ري��ب��ة م���ن ال��ع��دي��د م���ن اجلزر 
من  غالبية  ويقطنها  ال�صغرية 
يف  يعملون  معظمهم  امل�صلمني 
مالت �صيد الأ�صماك والزراعة 
والتجارة ويتقنون فنون الأ�صغال 

اليدوية.

تاوباجنمنطقةيفالتجول
منطقة باجن تاو منطقة تقطنها 
غالبية م�صلمة تتعاي�س بان�صجام 
رائع مع اأ�صحاب 
ال�������دي�������ان�������ات 
الأخ�����������������رى 
ند  يال فتا
ل تفرق 
ب����������������ني 
دي���������������ن 
واآخ�����������ر 
�صعب   ..
واح����������������د 

متحد حمب لبلده. 
يف باجن تاو تتجول بني حمالت 
امل�صلمني بزيهم الإ�صالمي املميز 
على  حت��ر���س  ال��ت��ي  ومطاعمهم 
ت���ق���دمي ك���ل ال���وج���ب���ات احل���الل 
املاأكولت  بائعي  لروادها وكذلك 
ال���������ص����ري����ع����ة ال�����ط�����ازج�����ة ال���ت���ي 
ال���زوار  اأم����ام  م��ب��ا���ص��رة  يطهونها 
وف���ق���اً لخ��ت��ي��ارات��ه��م واأذواق����ه����م 
ال�صحية  امل�������ص���روب���ات  وت���ق���دمي 
خمتلفة  ث���م���ار  م���ن  امل�����ص��ن��وع��ة 
ممزوجة لرتوي عط�صك وتفيد 
�صحتك، وبينما ت�صري يف ال�صارع 
اأو جتل�س يف مطعم ت�صتمع لآذان 
ال�صالة الذي يرتفع من م�صجد 

)موجنارو( الكبري.

متثالبوذاالعمالق
مزار�شياحيمهم

و�صمن اجلولت ال�صياحية للوفد 
بوكيت  يف  اخلليجي  الإع���الم���ي 

عرو�ضجنوب�شرقاآ�شياولوؤلوؤةاجلنوبالتايالندي

بوكيت موطن الطبيعة اخلالبة وال�سواطيء ال�ساحرة
•• بوكيت - د. �رشيف البا�شل:

م�شتوىعلىاجلزرواأ�شهراأجملمنواحدةبوكيتتعد
خالبةطبيعةمناهللحباهامبامتيزاواأكرثهاالعامل
شواطئ� ،ناعمة رم��ال ،شافية� كري�شتالية وم��ي��اه
اأعلى على وفنادق منتجعات ،غَناء غابات ،شاحرة�
،مثرية شعبية� اأ�شواق ،راقية ت�شوق مراكز ،م�شتوى
طق�ض ،العاملية املطابخ حمتويات كل تقدم مطاعم
وم�شيافودودو�شعب،مكانكليفواأمان واأمن ،رائع
هذهمعاملتهوح�شنبكرمهويغمركبلطفهياأ�شرك
لق�شاء ال�شياحعنها يبحث التي املقومات اأه��م هي
الراحة شبل� كافة فيه تتوافر مكان يف العطالت

.العملعناءمناأ�شهربعدوال�شرتخاء
وت����ق����دم ب���وك���ي���ت اأك������رب اجل����زر 
التايالندية مموعة متنوعة 
م�����ن ال����ت����ج����ارب والأن�������ص���ط���ة 
ال�صياحية والرتفيهية الفريدة 
حجزت بها مقعدها مبا�صرة يف 
وجعلت  ع��امل��ي��ا  الأوىل  امل��راك��ز 
وع�صاق  البكر  الطبيعة  حمبي 
والرحالت  امل��ائ��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ات 
التقليدية  غ�����ري  ال���ب���ح���ري���ة 
التقليدية  والح������ت������ف������الت 
وجهتهم  ل��ت��ك��ون  ي��خ��ت��ارون��ه��ا 

املف�صلة وخيارهم الأول . 
وبتوافر كل مقومات ال�صياحة 
بوكيت  اأ����ص���ب���ح���ت  ال����راق����ي����ة 
املميزة  ال���وج���ه���ات  اأه������م  م����ن 
ل��������دى امل���������ص����اف����ري����ن ال����ع����رب 
الرتفيهية  ل��ل�����ص��ي��اح��ة  ����ص���واء 
لالأغرا�س  اأو  وال���ص��ت��ج��م��ام 
فهي  العالجية  وال�صت�صفائية 
فتغمرهم  ال�صياح  اأنظار  تلفت 
الأ�صاطري  وج��و  امل��غ��ام��رة  روح 
حيث  اإل��ي��ه��ا  دخ��ول��ه��م   مبجرد 
اأ�صلوب حياة جديداً  يكت�صفون 
فقد  ولذلك  واملتعة   للرفاهية 
ا�صتحقت بجدارة لقب )بوكيت 
تده�صك  امل��ده�����ص��ة(  ال�����ص��اح��رة 
طبيعتها  ومناظرها  ب�����ص��ح��ر 
العريق  وت���اري���خ���ه���ا  الأخ��������اذة 
وفنادقها  املتنوعة  واأ���ص��واق��ه��ا 
ومنتجعاتها  الرائعة  الفخمة 
بالإ�صافة  امل��ع��ت��دل  وم��ن��اخ��ه��ا 
حماية  مب��ب��ادئ  اهتمامها  اإىل 

البيئة وال�صياحة اخل�صراء. 

ال�صياحة  ه��ي��ئ��ة  ل��ن��ا  وف�����رت 
اإىل متثال  التايالندية زيارة 
بوذا العمالق امل�صنوع برباعة 
م���ن ال���رخ���ام الأب���ي�������س اأح���د 
اأ���ص��ه��ر امل��ع��امل ال�����ص��ي��اح��ي��ة يف 
اآلف  ي��رت��اده  اجل��زي��رة حيث 
الزوار يوميا كونه رمزاً دينياً 
ول�صخامة  ل��ل��ب��وذي��ني  م��ه��م��اً 
م�صاهدته  ي��ك��ن��ك  ال��ت��م��ث��ال 
من م�صافات بعيدة جدا نظرا 
مرتفعة،  رب��وة  على  لت�صييده 
حوايل  التمثال  ارتفاع  ويبلغ 
50 مرتا  وعر�صه 25 مرتا
الأبي�س  ب���وذا  وي��ط��ل مت��ث��ال 
على بحر كارون وعلى اجلبال 
الأخ�صر  ب���ال���ل���ون  امل���ك�������ص���وة 
ت�صتحق  فنية  ل��وح��ة  لي�صكل 
جعله  مما  والتاأمل  امل�صاهدة 
اأح�����د اأك�����رب وج���ه���ات اجل���ذب 
لل�صياح الأجانب من خمتلف 

اجلن�صيات والديانات.
الأبي�س  التمثال  حميط  ويف 
ال��ع��م��الق ي��وج��د مت��ث��ال اآخر 
بالإ�صافة  ذهبي  لونه  اأ�صغر 
التماثيل  م���ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
احلجم  ����ص���غ���رية  ال���ذه���ب���ي���ة 
واأ�صحاب  الرهبان  من  لعدد 
الأعمال اخلريية ومن بينهم 
يهتم  ك�����ان  ل��ط��ب��ي��ب  مت���ث���ال 
بالفقراء ويعالج املر�صى دون 

مقابل.
وال�صياح  ال��������زوار  وي�����ص��ع��د 
للو�صول  املرتفعة  ال�����ص��المل 
والتقاط  ب�����وذا  مت���ث���ال  اإىل 
����ص���ور ت����ذك����اري����ة وم�����ن هذا 
روؤية  لل�صائح  يكن  امل��رت��ف��ع 
اإطاللة بانورامية رائعة على 
اخل�صراء  وغاباتها  اجلزيرة 
الزاهية  وزهورها  واأ�صجارها 
ج���م���ال  ي������������زداد  م����ن����ظ����ر  يف 

باأ�صوات الطيور املغردة.

في بوكيت أرقى الفنادق و المنتجعات والمطاعم ومراكز التسوق في بوكيت أرقى الفنادق و المنتجعات والمطاعم ومراكز التسوق 
جزيرة كورال إحدى أهم مناطق اجلذب السياحي في بوكيت

مسجد موجنارو الكبير في منطقة باجن تاوالسكان املسلمون يقدمون ثمار الكوكونات لضيوف منطقة باجنروم

جزيرة ناكا يرتادها محبو الطبيعة البكر وعشاق الرياضات املائية 

بوكيت موطن الطبيعة اخلالبة وال�سواطيء ال�ساحرة
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ماذا يحدث للج�سم ومظهره 
عند تناول امللفوف يوميا؟

وماأكولت  اأطباق  حت�صري  يف  اأنواعه  بجميع  )الكرنب(  امللفوف  ي�صتخدم 
امللفوف على تركيبة كيميائية فريدة  متنوعة و�صلطات عديدة. ويحتوي 

من نوعها توفر دعما جيدا للقلب والأوعية الدموية.
تقريبا:  ذات��ه��ا  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  على  امللفوف  اأن���واع  جميع  وحت��ت��وي 
والكال�صيوم  والبوتا�صيوم  ك��اروت��ني  وبيتا   B و   K و   A و   C فيتامينات 
واملغني�صيوم، بالإ�صافة اإىل الأحما�س الأمينية اللوتني والثيانني. كما اأنه 
ي�صاعد  حيث  والأمعاء،  الكبد  ل�صحة  ال�صرورية  الغذائية  بالألياف  غني 
اأنه يلعب  اأي   . الغذائي  التمثيل  الزائد ونواجت  الكولي�صرتول  اإخ��راج  على 
دور املمر�س يف اجل�صم. والألياف الغذائية اخل�صنة حت�ّصن حركة الأمعاء، 
ما ي�صّرع عملية اإخراج ال�صموم، واأما الألياف الغذائية القابلة للذوبان يف 
مناعة  حالته:  على  تعتمد  ال��ذي  الأم��ع��اء،  مليكروبيوم  غ��ذاء  فت�صبح  امل��اء 

اجل�صم، املزاج، وم�صتوى امت�صا�س املواد املغذية.
م�صادات  من  عالية  ن�صبة  على  تركيبها  يف  امللفوف  اأن��واع  جميع  وحتتوي 
لها  والفالفونويد  والأنثو�صيانني   С وفيتامني  فاملغني�صيوم  الأك�����ص��دة. 
تاأثري مدمر للجذور احلرة، وت�صاعد اأي�صا يف مكافحة اللتهابات. وعمليا 
حتمي هذه املكونات القلب ومتنع تطور العديد من اأمرا�س القلب والأوعية 
الدموية. لذلك من اال�صروري ملن يعانون من تقلب م�صتوى �صغط الدم 

اأو من خلل التوتر الع�صلي الوعائي، اإ�صافة امللفوف اإىل النظام الغذائي.
غني  لأن��ه  لل�صحة،  امللفوف  اأن���واع  اأف�صل  م��ن  الربوكلي  ملفوف  ويعترب 
مبركبات الكلوروفيل والتوكوفريول التي ت�صاعد على اإطالة فرتة ال�صباب، 
كما يحتوي على ال�صلفورافان، الذي يحمي من ال�صرطان، والكروم املنظم 

مل�صتوى ال�صكر يف الدم، واحلديد والنحا�س لإنتاح خاليا الدم احلمراء.
واأما القرنبيط، فيحتوي على اأعلى ن�صبة من فيتامني С امل�صاد لالأك�صدة 
وال�صروري لإنتاج الكولجني، ومكافحة العدوى. كما يحتوي القرنبيط 
على حم�س التارتاريك الذي ينع تراكم الدهون يف اجل�صم، وهذا بالتايل 

يوؤثر اإيجابيا يف عمل القلب.
بينما امللفوف العتيادي، ينظم توازن املحلول امللحي يف اجل�صم، ويح�صن 
جديدة  خاليا  اإنتاج  يف  مهما  دورا  يلعب  كما  املناعة.  ويعزز  ال��دم  تركيب 

وي�صاعد على ت�صريع عملية التمثيل الغذائي.

الطبيعة؟ شاعرة� لقب شاحبة� ال�شاعرة هيمن •
- عائ�صة التيمورية.

الهجائية؟ احلروفو�شعوا الذين ال�شعوب اأول من •
- الفينيقيون 

�شاعرةعربيةعا�شتيفاجلاهلية؟ اأول هيمن •
جليلة بنت مرة

امل�شلمني؟ عندالإبداع ع�شركان متى •
- يف القرن الرابع الهجري 

العني؟ قرةكلمة تعني ماذا •
- برودة العني من �صدة ال�صعادة 

اإ�صافة اإىل  اأبي�س ملاع يتميز مبطيلية كبرية وقابلية لل�صحب والطرق،  اأن الف�صة معدن ثمني  • هل تعلم 
مقاومته للتاأك�صد وال�صداأ و�صدة قابليته للتو�صيل وخ�صائ�صه املقاومة لالحتكاك. ي�صتخدم مزيج الف�صة 
والنحا�س يف �صناعة القطع النقدية املعدنية وامليداليات واحللي وامل�صوغات. وت�صتعمل مركبات الف�صة يف 

�صنع املرايا الب�صرية ويف الت�صوير الفوتوجرايف. 
املعادن  اأ�صلب  اللون. وهو  �صبه نقي متبلر )متبلور( متجرد عموماً من  الأملا�س هو كربون  اأن  تعلم  • هل 
اجلوانب  مقو�س  ما�س  هو  القطع  ما�صة  اأو  ال��رديء  واملا�س  وال�صناعة.   ال�صياغة  يف  وي�صتعمل  الطبيعية، 

ي�صتخدم يف قطع املا�س الثمني و�صقله. اأما املا�س الأ�صود اأو الفحما�س في�صتعمل يف حفر ال�صخور ال�صلبة. 
النحلة رحيقاً  تكت�صف  والرق�س. فعندما  الروائح  البع�س عن طريق  ببع�صه  النحل يت�صل  اأن  تعلم  • هل 

اأو لقاحاً يف ب�صتاٍن ما، تعود اإىل اخللية وتبداأ بالرق�س وهي تدور وتدور �صمن دوائر �صيقة. 
من:  موؤلفة  تكون  الواحدة  اخللية  يف  النحل  عدد  اأن  تعلم  • هل 

ملكة واحدة، واآلف النحالت الأخريات العامالت، فامللكة ت�صع كل البيو�س، فهي قد ت�صع 1500 بي�صة 
كل يوم وحوايل 250،000 بي�صة كل ف�صل. والبيو�س املخ�صبة تنمو لت�صبح نحالت عامالت، اأما البيو�س 

غري املخ�صبة فتتطور اإىل ذكور )زنابري(. 

العم خمتار
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التفاح
�صهرية  م���ق���ول���ة 
وق����������دي����������ة ع����ن 
ال������ت������ف������اح ت����ق����ول 
ت���ف���اح���ة  "اأكل 
اليوم  يف  واح������دة 
الطبيب  ي��ج��ع��ل 
خبزه"،  ي��ت�����ص��ول 
العديد  اأث����ب����ت����ت 
م�������ن الأب�������ح�������اث 
وال���������درا����������ص���������ات 
�صحتها ملا ك�صفته 

من فوائد مذهلة للتفاح على �صحة الإن�صان.
ويعد التفاح من الفاكهة املحببة لدى الكثريين �صواء من قبل الأطفال اأو 

الكبار، ورمبا يتناوله الكثري من النا�س دون معرفة فوائده.
اإليكم فيما يلي اأبرز الفوائد ال�صحية للتفاح:

ا �صرطان القولون واأمرا�س اأخرى. يقي من ال�صرطان، خ�صو�صً
- يقي من اأمرا�س القلب.

على  لح��ت��وائ��ه  بال�صبع،  والإح�����ص��ا���س  ال���وزن  خف�س  على  ال��ت��ف��اح  يعمل   -
الألياف.

امل��راأة بعد انقطاع الطمث من مر�س ه�صا�صة العظام؛ لحتوائه  - يحمي 
على مادة )فلوريزين(.

- يقوي العظام لأنه يحتوي على مادة اأخرى ت�صمى "بورون".
- يعالج الإ�صهال لحتوائه على البكتني.

عم خمتار �صاحب احلمار هو لقب اطلقه الطفال على عم خمتار العجوز .. العجوز جدا الطيب الذي ر�صمت 
ال�صنوات على وجهه ع�صرات من اخلطوط والتجاعيد زادت من طيبته وحمياه كما انه عندما يبت�صم فانها 
تزداد وتزيده قربا من القلب، عم خمتار يتلك حمار عجوز مثله خبري يف دروب القرية واجلبل املحيط بها 
ودائما ما نرى عم خمتار يتحدث اإىل احلمار بكالم ل يحدث فيه احد فهو قليل الكالم مع النا�س كثريه مع 

احلمار فاطلقنا عليه عم خمتار �صاحب احلمار .
مر�س كبري القرية ذات يوم مر�س �صديد حار مع الطباء ثم قرر احدهم وكان على علم بالمرا�س ودوائها من 
الع�صاب ان هناك ع�صبة واحدة ممكن ان ت�صفي كبري القرية وعليهم اح�صارها من اعلى اجلبل، نظر اجلميع 
ب��ارزة حامية خطرة وانحدرات كثرية لكن لبد من املخاطرة وح��اول الكثريون  اإىل اعلى اجلبل كله نتوءات 
وكاأنه  اإىل اجلبل  اخ��ذه وهو يحدثه يف طريقه  دور عم خمتار واحلمار فقد  فا�صلني وهنا جاء  منهم فعادوا 
يخربه ماذا �صيفعالن .. وم�صى اليوم ومن بعيد نظر النا�س اإىل اعلى اجلبل وقبل ان تذهب ال�صم�س كان عم 
خمتار واحلمار فقد اخذه وهو يحدثه يف طريقه اإىل اجلبل وكاأنه يخربه ماذا �صيفعالن وم�صى اليوم ومن 
بعيد نظر النا�س اإىل اعلي اجلبل وقبل ان تذهب ال�صم�س كان عم خمتار يقف مع احلمار يقتطفان الع�صاب 
ثم و�صعها يف كي�س اعلى ظهر احلمار وبداأ رحلة العودة ولكن .. انتظر النا�س كثريا قبل ان ياأتي نور الفجر 
فيجدوا احلمار وقد هل عليهم لكنه كان يحمل عم خمتار الذي �صقط �صقطة قوية اعجزته عن احلركة لكن 
املوت  بالنبتة وج��اء ب�صاحبه ورق��د عم خمتار يف فرا�صه ي�صارع  امل�صكني ل يطيق فراقه وج��اء  حماره حمله، 
وبجواره حماره ينام بجانب الفرا�س كاأمنا ي�صاركه املر�س واحلزن، �صعر جميع ال�صكان باحلزن على العم خمتار 
وكانوا يجل�صون بجانبه يداوونه بعدما �صفي كبري القرية لكن ل منا�س ول مهرب من ق�صاء اهلل يف ذات �صباح 
ح�صر من يحمل الطعام فوجد العم خمتار قد مات، ومن الغريب ان حماره اي�صا قد مات .. وكاأنهما اتفقا 
ان يعي�صا معا ويوتا معا وهناك ا�صفل اجلبل دفن النا�س عم خمتار وعلى مقربة منه حماره كما طلب متاما 

وبهذا تزامال يف كل �صئ احلياة واملوت والقرب .

لدرا�صة  الربيطانية  اخل��ريي��ة  اجلمعية  بيانات  ك�صفت 
اإىل  ت�صري  ان  يكن  ع��الم��ات  خم�س  ال��زه��اي��ر،  م��ر���س 

بداية الإ�صابة باخلرف حتى يف �صن الأربعني.
اإىل  اإ���ص��ت��ن��ادا   Daily Express �صحيفة  وت�����ص��ري 
بيانات اجلمعية الربيطانية، اإىل اأن اأوىل هذه العالمات، 
اإىل  امل�صافة  الب�صر وم�صكالت يف تقدير  هي �صعف حدة 
ج�صم ما و�صرعة حركته. والعالمة الثانية، فقدان النطق 
اإي��ج��اد الكلمات  اأو ج��زئ��ي��ة، و���ص��ع��وب��ة يف  ك��ام��ل��ة  ب�����ص��ورة 

املنا�صبة للتعبري عن الأفكار.
وت�صيف، والعالمة الثالثة، هي اإ�صابة ال�صخ�س بالكتئاب 
وعدم الثقة بالنف�س، و�صرعة النفعال. والعالمة الرابعة، 

قد يفقد ال�صخ�س الإح�صا�س بالزمان واملكان. والعالمة 
اخلام�صة، هي فقدان الذاكرة.

يذكر اأن اخلرباء �صبق اأن اأعلنوا اأن قلة النوم يف متو�صط 
العمر له عالقة بزيادة خطر الإ�صابة باخلرف يف مرحلة 

ال�صيخوخة.
واخلرف، حالة مر�صية مكت�صبة تتميز بانخفا�س م�صتمر 
ال�صابقة  واخل�����ربات  امل���ع���ارف  وف���ق���دان  امل��ع��ريف  للن�صاط 
ال�صيخوخة  �صن  يف  العالمات  ه��ذه  وت��الح��ظ  تدريجيا، 

عادة.
اأن��ه ت�صجل يف العامل �صنويا حوايل  وجت��در الإ���ص��ارة، اإىل 
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خم�ص عالمات تدل على اأن اخلرف و�سيك

املمثلةتيلدا�شوينتونخاللح�شورهاعر�ضفيلمMemoriaيفمهرجانكانال�شينمائيالرابعوال�شبعني.)رويرتز(


