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العلم ُيكذب اأ�سطورة ال�سبانخ
الأمهات لأطفالهن  دائما ما تقولها  لت�صبح قوياً" عبارة  �صبانخ  كل 
الع�صالت  بقوة  ارتبط  لطاملا  ال��ذي  النبات  تناوله،  على  لت�صجيعهم 

عند الكثريين.
نبات  اأن  مفادها  القدم  منذ  م��وج��ودة  واأ���ص��ط��ورة  خطاأ  اعتقاد  هناك 
ال�صبانخ يحتوي على كمية كبرية من احلديد، ولكن الأمر الذي ل 
يعرفه البع�ض، اأن حمتوى احلديد به منخف�ض للغاية، اأي اأقل من 
100 جرام منه، وللمقارنة، يحتوي العد�ض الأ�صود  3 ملليجرام لكل 
على 9 ملليجرام، بينما يحتوي احلم�ض على 6.7 ملليجرام، وفقاً 

ملوقع "فان بيدج" الإيطايل.
هو  احلديد  على  اجل�صم  حل�صول  ال�صبانخ  تناول  اأن  على  وللتاأكيد 
اأمر غري �صحيح واأ�صطورة لي�صت حقيقية، ن�صر املعهد العايل لل�صحة 
الإيطايل Istituto Superiore di Sanità، يف عام 2018 
اإيطاليا، وكان  قائمة باأكرث خدع الطعام �صيوعاً على نطاق وا�صع يف 
من بينها ال�صبانخ، وبالإ�صافة اإىل انخفا�ض تركيز احلديد يف نبات 
امل��وج��ود يف  احلديد  امت�صا�ض معظم  ال��واق��ع، ل ميكن  يف  ال�صبانخ، 

ال�صبانخ من الأمعاء لأنه م�صحوب مبواد متنع المت�صا�ض.
اللحوم  اأكرب من  ب�صهولة  يتم احل�صول على احلديد  العك�ض،  وعلى 

والأ�صماك، وبن�صبة اأقل من البي�ض واملنتجات النباتية.

االأع�ساب العطرية باأبهى حاالتها يف مزرعة جانغل 
يف م�صتودع وا�صع مبنطقة �صناعية على م�صافة مئة كلم من باري�ض، 
الواحد  مكّد�صة  اأح��وا���ض  يف  م�صتنبتة  وب���ذور  عطرية  اأع�صاب  تنمو 
فوق الآخر، غارقة يف نور زهرّي وبنف�صجّي منبعث من م�صابيح ليد 
للنمو النباتي. اأهال بكم يف "جانغل"، املزرعة العمودية الطاحمة اإىل 

احتالل املرتبة الأوىل يف فرن�صا.
نيكول  الأع��م��ال  ورج��ل  دري��ف��و���ض  جيل  ال�صابق  امل��ايل  اخلبري  اأ�ص�ض 
�صيغي هذه ال�صركة النا�صئة عام 2016، وفتحت جانغل اأول مزرعة 
لها يف �صاتو تيريي ب�صمال �صرق فرن�صا. غري اأنها تعتزم فتح موقعني 
الأوىل  ت�صبح  اأن  على  منها  ت�صميما   ،2022 نهاية  بحلول  اآخرين 

بني املزارع العمودية للخ�صار يف البلد.
فتنمو  "خاملة"،  م��ادة  تربة يف  بال  الزراعة  اأ�صلوب  ت�صتخدم جانغل 
"ليد"  م�صابيح  ن��ور  يف  باملغذيات،  م�صحونة  مبياه  وت��روى  النبتات 

للنمو النباتي و�صط جو دافئ ورطب.
على  فيهما  الأحوا�ض  تتكّد�ض  "برجي" اإنتاج  على  املزرعة  وحتتوي 
 38 البالغ  دريفو�ض  جيل  جانغل  رئي�ض  وق��ال  اأم��ت��ار.  ع�صرة  ارتفاع 
نهاية  بحلول  برجا   19 لدينا  "�صيكون  بر�ض  فران�ض  لوكالة  عاما 
ال�صنة،  األف نبتة يف   400 اإنتاج  باإمكان كل برج  اأن  واأو�صح  ال�صنة". 
متوقعا اأن ي�صل الإنتاج ال�صنوي بعد اكتمال الأبراج كلها اإىل ثمانية 

ماليني نبتة.
تزرع جانغل نبتات عطرية مثل الريحان والبقدون�ض والكزبرة والثوم 
الأرج��واين واحلبق  والفجل  اخل��ردل  امل�صتنبتة مثل  والبذور  املعّمر، 

الياباين والوا�صابي، وكذلك اأنواعا من اخل�ض والأع�صاب.

معر�ض للفنون امل�سفرة يف طوكيو 
يعمل اإيت�صي هاتانو خبري و�صم يف طوكيو لكّن عدد زبائنه وهم غالباً 
عندما  لذلك  اجلائحة.  خالل  ملحوظ  ب�صكل  تراجع  الأجانب،  من 
�صمع عن النه�صة الكبرية ل�صوق الفن الرقمي بف�صل تقنية �صل�صلة 

الكتل )"بلوك ت�صني"( للتعامالت الرقمية، قرر اغتنام الفر�صة.
�صالونه  يف  بر�ض  فران�ض  لوكالة  عاما(   44( هاتانو  اإيت�صي  وق��ال 
ال�صيق للو�صم املليء باأمناطه املف�صلة وهي �صخ�صيات م�صتمدة من 
الفولكلور الياباين "من الرائع بالن�صبة اإىل فنان اأن ُتفتح اأمامه �صوق 

جديدة ، فهذا يوفر الكثري من الحتمالت".
غري  الفن  اإىل  الب�صري  اجللد  من  النتقال  من  هاتانو  ينزعج  ول 
املادي. ويقول وهو ير�صم بوا�صطة قلم على جهازه اللوحي �صخ�صية 
"هانيا" ، ال�صبح ال�صاخر لمراأة منتقمة يف احلكايات اليابانية "عملي 

هو نف�صه ، وكذلك عمليتي الإبداعية".
اأن  اأن باع اأي عمل افرتا�صي ، لكنه يو�صح  مل ي�صبق لإيت�صي هاتانو 
لديه "�صعوراً" باإمكانات هذه ال�صوق، فيما ُتعر�ض خم�صة من اأعماله 
من هذه الفئة �صمن معر�ض "كريب طوكيو" الذي افتتح يف �صالة 

عر�ض بحي هاراجوكو يف العا�صمة اليابانية.
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درا�سة حت�سم جدل ارتداء 
الكمامة اأثناء ممار�سة الريا�سة

حتدثت درا�صات عديدة عن اأ�صرار ارتداء الكمامات اأثناء ممار�صة الريا�صة، 
اإل اأن بحثا جديدا اأثبت عك�ض ذلك.

تاأثري  اختبار  مت  كلينيك"،  "كليفالند  م�صت�صفى  اأج��راه��ا  درا���ص��ة  ووف��ق 
ارتداء الكمامة اأثناء ممار�صة الريا�صة، وذلك باإخ�صاع عدد من الأ�صخا�ض 
الذين يتمتعون ب�صحة جيدة، ومتو�صط اأعمارهم 37 �صنة، للم�صي حتى 

الإرهاق.
ومت تق�صيم عينة الختبار اإىل ثالث جمموعات وفقا لقناع الوجه، حيث 
ارتدى الفريق الأول كمامة "اإن 95"، بينما لب�ض فريق قناعا من القما�ض، 

ومل يكن الفريق الأخري مرتديا اأي قناع للوجه.
م�صاكل  اأي  ظهور  عدم  للباحثني  تبني  الختبار،  بعد  اأو�صاعهم  وبتقييم 
اأي نوع من الكمامات، كما مل  ارت��داء  اأثناء التمرين مع  تتعلق بال�صالمة 
خطريا  انخفا�صا  اأو  طبيعية،  غري  قلب  �صربات  املراقبة  �صا�صات  تظهر 

بن�صبة الأوك�صجني.
لتوقف  الرئي�صي  ال�صبب  ف��اإن  اآي" لالأنباء،  بي  "يو  موقع  نقلت  وح�صبما 

امل�صاركني عن اجلري، كان ب�صبب عدم ارتياحهم من ارتداء قناع الوجه.
الأ�صخا�ض  ف��اإن  "جاما"،  جملة  يف  نتائجها  ن�صرت  التي  للدرا�صة  وطبقا 
مل  ال��رئ��ة،  اأو  القلب  يف  م�صكالت  اأو  مزمنة  اأم��را���ض  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
ممار�صة  قبل  طبيبهم  ا�صت�صارة  عليهم  يتوجب  حيث  البحث،  يف  ي�صاركوا 

الريا�صة، �صواء كان ذلك مع كمامة اأو دونها.

الهاج�ض البيئي يرتك 
ب�سمته على مهرجان كان 
بب�صمته  ال���ب���ي���ئ���ي  ال���ه���اج�������ض  ي���ط���ب���ع 
اإذ  ال�صنة،  هذه  ال�صينمائي  كان  مهرجان 
ال�صناعة  يختزل  ال���ذي  احل���دث  ه��ذا  اأن 
البهرجة  ع���ل���ى  امل���ع���ت���ادة  ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
والأج����������واء الح���ت���ف���ال���ي���ة، ي���ع���ت���زم احل����ّد 
جمموعة  ع��رب  ال��ك��رب��ون��ي��ة  ب�صمته  م��ن 
ا�صتخدام  ع��ن  الم��ت��ن��اع  بينها  اإج����راءات، 
القناين البال�صتيكية وفر�ض "تعوي�ض" 

مايل على كل م�صارك ياأتي بالطائرة.
ومع اأن جنوماً عامليني كرثاً، من ليوناردو 
دي كابريو اإىل جولييت بينو�ض، اتخذوا 
م���واق���ف حت�ّض  الأخ�������رية  ال�����ص��ن��وات  يف 
اأفالم  �صّبت  وكذلك  البيئة،  على حماية 
هذه  تفتقر  الق�صية،  ه��ذه  خانة  يف  ع��دة 
الدعوات اإىل الفاعلية يف الواقع نظراً اإىل 
اأن الفن ال�صابع ل ي�صّكل منوذجاً �صاحلاً 
يف ه���ذا امل��ج��ال ب��ف��ع��ل ا���ص��ت��ه��الك��ه م���وارد 
ك��ث��رية وع��م��ل��ي��ات ت�����ص��وي��ر الأف�����الم عرب 
القارات. وجت�ّصد املهرجانات ال�صينمائية 
بطائرات  البيئة  تلوث  اإذ  التناق�ض،  هذا 
التي  وال�صيارات  فيها  امل�صاركني  النجوم 
ت�صتخدمها لنقلهم، وجبال النفايات التي 
اإقبالها على  اأي��ام، رغم  تخّلفها يف ب�صعة 

عر�ض اأفالم تتبنى الق�صية البيئية.
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احذري الريا�سة املكثفة بعد الوالدة
حذرت الدكتورة �صوزانه فيرب من العودة اإىل الريا�صة ب�صكل مكثف 
بعد الولدة، التي ترفع خطر الإ�صابة مبتاعب مثل ال�صل�ض البويل 

وم�صاكل بقاع احلو�ض.
الريا�صي  الطب  واأخ�صائية  الن�صائية  الأمرا�ض  طبيبة  واأو�صحت 
الأملانية اأن على املراأة خالل النفا�ض، التي عادة ما ت�صتغرق 6 اإىل 8 

اأ�صابيع، امليل اإىل الراحة وال�صت�صفاء.
الهوائية،  الدراجات  ورك��وب  التنزه،  باأ�ض من  اأنه ل  واأ�صافت فيرب 
ال�صحية  احلالة  كانت  اإذا  احل��و���ض،  ق��اع  تقوية  متارين  وممار�صة 
�صحة  ي��ه��دد  خطر  اأي  اأو  ب����اآلم،  ال�صعور  غ��ي��اب  م��ع  ب��ذل��ك،  ت�صمح 

املراأة.

ل ميكن ملر�صى ال�صكري �صرب القهوة
اأظهرت  ال�����ص��ائ��د،  الع���ت���ق���اد  ع��ك�����ض  ع��ل��ى 
مبر�ض  الإ����ص���اب���ة  خ��ط��ر  اأن  ال���درا����ص���ات 
بن�صبة  ينخف�ض   2 ال��ن��وع  م��ن  ال�����ص��ك��ري 
يتم  القهوة  م��ن  فنجان  ك��ل  مقابل   7%
تناوله ب�صكل يومي، وحتى القهوة منزوعة 
تقلل  التي  نف�صها  التاأثريات  لها  الكافيني 
من مر�ض ال�صكري. لكن احذر من اإ�صافة 
ال�صكريات واملحليات ال�صناعية اإىل فنجان 

القهوة.

القهوة ال�صريعة ال حتمل فوائد �صحية
ال�صريعة  القهوة  اأن  النا�ض  بع�ض  يعتقد 
املركبات  تفقد  معاجلتها،  طريقة  وب�صبب 
لي�ض  ه��ذا  لكن  للقهوة،  املفيدة  الطبيعية 
���ص��ح��ي��ح��ا، ف��ال��ق��ه��وة م��رت��ب��ط��ة ب���اإم���دادات 
قد  وبينما  الأك�صدة،  م�صادات  من  وف��رية 
على  التح�صري  �صريعة  القهوة  حتتوي  ل 
اأن  اإل  امل��خ��م��رة،  ال��ق��ه��وة  مثل  ع���اٍل  تركيز 
ت��زال موجودة  ه��ذه ل  الأك�����ص��دة  م�صادات 

فيها.

القهوة ت�صبب اجلفاف
رغم اأن القهوة مدرة للبول ب�صكل طفيف، 
اإل اأن طبيعتها ال�صائلة ت�صاعد على موازنة 
التي  امل���اء  بكمية  للبول  امل���درة  ال��ت��اأث��ريات 
ي��وج��د خطر  وب��ال��ت��ايل ل  عليها،  حت��ت��وي 

للتعر�ض للجفاف من �صرب القهوة.

ال ت�صرب القهوة قبل ممار�صة الريا�صة
ا  اأي�صً وُتعرف  ل��الأداء،  ن  حُم�ِصّ القهوة هي 

خالل  ومن  الطاقة.  توليد  على  بقدرتها 
اإ�صافة الكافيني قبل اأو اأثناء التمرين، قد 
ي�صهد الريا�صيون زيادة يف الأداء اجل�صدي 
الريا�صيون  ي���الح���ظ  وق�����د  وال���ع���ق���ل���ي، 
والتعب  ب���الأمل  ال�صعور  انخفا�ض  ��ا  اأي�����صً
اأث���ن���اء ال��ت��م��ري��ن، وحت�����ص��ني ال���ق���درة على 
التحمل، وحتى زيادة القدرة على النتباه 

والرتكيز.

القهوة حمملة بال�صعرات احلرارية
منخف�صة  ن�صبة  حتتوي  مبفردها  القهوة 
 1 للغاية من ال�صعرات احل��راري��ة، ح��وايل 
امل�صكلة  لكن  فنجان،  لكل  ح��راري��ة  �صعرة 
كال�صكر  ل��ل��ق��ه��وة،  ت�����ص��ي��ف��ه  ف��ي��م��ا  ت��ك��م��ن 
واحلليب وغريها، وهذه املكونات هي التي 

ترفع كمية ال�صعرات احلرارية يف القهوة.

تعيق منو املراهقني
ث��ب��ت ب��ال��ف��ع��ل ب�����اأن ال���ق���ه���وة ت��ق��ل��ل من 

ال�صروري  ال��ك��ال�����ص��ي��وم  ام��ت�����ص��ا���ض 
 2-1 اإ�صافة  ولكن  العظام،  لنمو 

ملعقة كبرية من احلليب تكفي 
لتحقيق التوازن.

القهوة غري �صحية
حتتوي القهوة على ن�صبة 

عالية من م�صادات الأك�صدة 
والبوتا�صيوم والنيا�صني واملغني�صيوم، 

بانخفا�ض  ال����ق����ه����وة  �����ص����رب  وارت�����ب�����ط 
ال�صرطان،  اأن��واع  ببع�ض  الإ�صابة  خماطر 
مبر�ض  الإ������ص�����اب�����ة  خ���ط���ر  وان����خ����ف����ا�����ض 

ال�����ص��ك��ري م��ن ال��ن��وع 2، وت��ق��ل��ي��ل خماطر 
الغذائي،  ال��ت��م��ث��ي��ل  ب���اأم���را����ض  الإ����ص���اب���ة 
باأمرا�ض  الإ����ص���اب���ة  خم��اط��ر  وان��خ��ف��ا���ض 

الكبد، وانخفا�ض خماطر الإ�صابة مبر�ض 
الإ�صابة  خ��ط��ر  وان��خ��ف��ا���ض  ب��ارك��ن�����ص��ون، 

بالكتئاب ومر�ض الزهامير.

حيلة للح�سول على 
فح�ض كورونا اإيجابي 

من اأجل االإجازة
م��ن اأج����ل ال��ظ��ف��ر ب���اإج���ازة طويلة 
م��ن امل���دار����ض، اك��ت�����ص��ف ط���الب يف 
للح�صول  جديدة  حيلة  بريطانيا 
لفح�ض  اإي���ج���اب���ي���ة  ن��ت��ي��ج��ة  ع��ل��ى 

فريو�ض كورونا.
"غارديان"  ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ووف����ق����ا 
بع�ض  ي�����ص��ت��خ��دم  ال���ربي���ط���ان���ي���ة، 
الربتقال  امل��دار���ض ع�صري  ط��الب 
"اإيجابية"  نتيجة  على  للح�صول 
19" املطلوب  "كوفيد  فح�ض  يف 
التي حتققت  تلك احليلة،  منهم. 
ال�����ص��ح��ي��ف��ة م���ن جن��اح��ه��ا، لي�صت 
ن��ت��ي��ج��ة اح�����ت�����واء ال���ع�������ص���ري على 
الأم�����ر مرتبط  ل��ك��ن  ال���ف���ريو����ض، 
ب��ح��م��و���ص��ة ال��ربت��ق��ال ال��ت��ي تغري 
لإظهار  وت����وؤدي  الفح�ض  نتيجة 

نتيجة اإيجابية.
مع  اأي�صا  نف�صه   التاأثري  ولوحظ 
وامل�صروبات  الأط��ع��م��ة  م���ن  ع���دد 
الكات�صب  ذل���ك  يف  مب��ا  الأخ������رى، 

والكوكاكول.
اإج�����راء  اأدوات  ال���ط���الب  ومي���ن���ح 
الفح�ض يف املنزل، مما ي�صاعدهم 
وعدم  ال��ن��ت��ي��ج��ة،  "تزوير"  ع��ل��ى 
هو  كما  الأن���ف  داخ���ل  ا�صتخدامه 

معروف.
وق�����ال اأح�����د م��در���ص��ي ال��ع��ل��وم اإن 
تاأثري  اأم����ام����ه  ك�����ص��ف��وا  ال���ط���الب 
الفح�ض،  على  ال��ربت��ق��ال  ع�صري 
"رائعة"  ط��ري��ق��ة  اأن��ه��ا  واع���ت���ربوا 
ل���ل���ح�������ص���ول ع����ل����ى اإج�������������ازة مل����دة 

اأ�صبوعني.
للحيلة  ف���ي���دي���وه���ات  وان���ت�������ص���رت 
تطبيق  على  اأي�صا  "ال�صيطانية" 
"تيك توك"، مع مقاطع لأ�صخا�ض 

يجربون �صوائل خمتلفة.
وانتقد جون ديك�ض اأ�صتاذ الإح�صاء 
برمنغهام  ب���ج���ام���ع���ة  احل�����ي�����وي 
"الفح�ض  امل��م��ار���ص��ة، وق���ال:  ه��ذه 
الإي��ج��اب��ي ال���ك���اذب ل ي��وؤث��ر على 
هذا الطفل فح�صب، بل يوؤثر على 
اإنه �صيء  اأ�صرته ومدر�صته، لذلك 

اأناين للغاية".
وق��������ال م��������ارك ل����ورت���������ض اأ����ص���ت���اذ 
والكيمياء  ال���ع���ل���م���ي  الت���������ص����ال 
اإن��ه كان من املمكن  بجامعة ه��ال، 
اكت�صاف زيف الختبار عن طريق 
درجة  يعيد  ع��ازل  مبحلول  غ�صله 
للجهاز،  ال�صحيحة  احل��م��و���ص��ة 

مما يظهر النتيجة احلقيقية.

عن  خاطئة  معتقدات   7
القهوة عليك عدم ت�سديقها

من  �صاخن  ك��وب  بتناول  نهارهم  الكثريون  يبداأ 
طريقة  اختالف  ورغم  اللذيذة،  القهوة 
تعد  القهوة  اأن  اإال  وتقدميها،  حت�صريها 
جميع  يف  �صعبية  امل�صروبات  اأك��ر  اأح��د 

اأنحاء العامل.
وفيما يلي جمموعة من احلقائق اخلطاأ عن 

القهوة، بح�صب موقع اإم اإ�س اإن:

نظام غذائي 
يقلل من 

خماطر االإ�سابة 
مبر�ض ال�سكري 

والقلب!
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي-الفجر

مبارك  نهيان  ال�صيخ  م��ع��ايل  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�ض  والتعاي�ض  الت�صامح  وزير  نهيان  اآل 
جمل�ض اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل 
الأمانة  اأعلنت  ال��زراع��ي،  والبتكار  التمر 
يف  امل�صاركة  ب��اب  فتح  عن  للجائزة  العامة 
نخيل  �صجرة  لت�صوير  ال��دول��ي��ة  امل�صابقة 
العامل(  عيون  يف  )النخلة  بعنوان  التمر 
حيث   .2022 ع�صرة  الثالثة  دورت��ه��ا  يف 
ال�صوئي  الت�صوير  حمبي  الفنانني  دع��ت 
العامل،  اأنحاء  كافة  من  وحمرتفني  ه��واة 
للم�صاهمة يف هذه امل�صابقة الدولية تقديراً 
منا للنخلة وتعزيزاً لدور عد�صة امل�صور يف 
البيئي.  اإغناء ذاكرة الوطن واإحياء تراثه 
بالإ�صافة اىل فتح باب امل�صاركة يف امل�صابقة 
ال��دول��ي��ة )ال��ن��خ��ل��ة ب��األ�����ص��ن��ة ال�����ص��ع��راء( يف 
دعت  ك���م���ا   .2022 ال�������ص���اد����ص���ة  دورت����ه����ا 
ك��اف��ة الأدب����اء وال�����ص��ع��راء وال�����ص��اع��رات من 
هذه  يف  للم�صاهمة  العربية،  ال���دول  كافة 
بهدف  للنخلة  تقديراً  الدولية،  امل�صابقة 
)النبطي  ب�صقيه  العربي  ال�صعر  توظيف 
وعي  تنمية  يف  مهمة  كو�صيلة  والف�صيح( 
من  التمر  نخيل  �صجرة  لأهمية  اجلمهور 
والغذائية  وال��زراع��ي��ة  ال��رتاث��ي��ة  الناحية 
والقت�صادية، وتعزيزاً لدور ال�صعر يف اإغناء 

ذاكرة الوطن واإحياء تراثه الزراعي.
اأدىل به  ت�����ص��ري��ح ���ص��ح��ف��ي   ج���اء ذل���ك يف 
الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام جائزة 
والبتكار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
الثالثة  ال��دورة  اإط��الق  ال��زراع��ي مبنا�صبة 
يف  )النخلة  م�صابقة  م��ن   2022 ع�صرة 

ال�صاد�صة  ال���دورة  واإط���الق  ال��ع��امل(،  عيون 
باأل�صنة  )ال��ن��خ��ل��ة  م�صابقة  م��ن   2022
ال�صعراء( موؤكداً على النجاح الكبري الذي 
من  املا�صية  دورات��ه��ا  يف  امل�صابقات  حققته 
خالل الزيادة الوا�صحة يف عدد امل�صاركني 
ال�صور  ون��وع��ي��ة  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 

والق�صائد امل�صاركة.
تاأتيان  امل�����ص��اب��ق��ت��ني  ه��ات��ني  ب����اأن  واأ����ص���اف 
ال�����ص��ي��خ نهيان  ���ص��م��ن ت��وج��ي��ه��ات م���ع���ايل 
مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�ض 
رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة خليفة الدولية 
تعزيز  يف  الزراعي  والبتكار  التمر  لنخيل 

عالقة الإن�صان ب�صجرة نخيل التمر ودعمه 
الالحمدود لل�صجرة املباركة عرب توظيف 
العربي  وال�صعر  ال�صوئي،  الت�صوير  ف��ن 
)النبطي والف�صيح( كو�صيلة لتنمية وعي 
ب��اأه��م��ي��ة ���ص��ج��رة ن��خ��ي��ل التمر.  اجل��م��ه��ور 
من  الثقافات  لتبادل  اأرح��ب  ف�صاء  وخلق 

كافة اأنحاء العامل. 
اأ�صار  فقد  امل�صابقتني  وج��وائ��ز  فئات  وع��ن 
اأمني عام اجلائزة اإىل اأن م�صابقة )النخلة 
هما:  فئتني  موؤلفة من  ال��ع��امل(  عيون  يف 
ال�صناعات  )ف��ئ��ة  و  ال��ت��م��ر(  ن��خ��ل��ة  )ف��ئ��ة 
م�صابقة  ح��ني  يف  النخيل(،  م��ن  احلرفية 
اأي�صاً  ال�����ص��ع��راء( ف��ه��ي  ب��األ�����ص��ن��ة  )ال��ن��خ��ل��ة 
ف��ئ��ت��ني ه���م���ا: )ف���ئ���ة ال�صعر  م���وؤل���ف���ة م���ن 
الف�صيح( و )فئة ال�صعر النبطي(، اأما من 
فهي  امل�صابقتني  يف  الفائزين  جوائز  حيث 
الأول  باملركز  الفائز  ال��ت��ايل:  النحو  على 
اإماراتي  دره���م   15000 فئة  ك��ل  �صمن 
وال���ف���ائ���ز ب��امل��رك��ز ال���ث���اين ���ص��م��ن ك���ل فئة 
باملركز  والفائز  اإماراتي  درهم   10000
5000 دره���م  ف��ئ��ة  ك���ل  ���ص��م��ن  ال���ث���ال���ث 
���ص��ه��ادات تقدير  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اإم���ارات���ي، 
امل�صابقات  اآلية حتكيم  ودرع تذكاري، وعن 
يف  متخ�ص�صة  دولية  حتكيم  جلنة  فهناك 
امل�����ص��ارك��ة، وجل��ن��ة حتكيم  ال�����ص��ور  حتكيم 
الق�صائد  حت��ك��ي��م  يف  متخ�ص�صة  دول���ي���ة 
موعد  اآخ������ر  واأن  امل�������ص���ارك���ة،  ال�����ص��ع��ري��ة 
دي�صمرب-كانون   31 هو  ال�صور  ل�صتالم 
املوقع  خ��الل  من  ح�صرياً   ،2021 الأول 
https://www.( اللكرتوين التايل
 .)/datepalmphoto .com
ال�صعرية  الق�صائد  ل�صتالم  موعد  واآخ��ر 
 ،2021 الأول  دي�صمرب-كانون   31 ه��و 
ح�����ص��ري��اً م���ن خ���الل امل���وق���ع الإل���ك���رتوين 
https://www.( ال���������ت���������ايل 
يف   .)/datepalmpoetry.com
الفائزين  اأ���ص��م��اء  اإع���الن  يتم  ���ص��وف  ح��ني 

بامل�صابقات خالل �صهر فرباير 2022.

•• العني- الفجر

اأنور ن�صيبة، امل�صت�صار  ا�صتقبل معايل زكي 
الدولة-  رئي�ض  ال�صمو  ل�صاحب  الثقايف 
الرئي�ض الأعلى جلامعة الإمارات العربية 
املتحدة �صباح اأم�ض، الربوفي�صور الدكتور 
اإريك زينغ، رئي�ض جامعة حممد بن زايد 
له،  امل��راف��ق  وال��وف��د  ال�صطناعي  للذكاء 
وذلك بح�صور الدكتور طيب زناتي، عميد 
الإمارات  املعلومات يف جامعة  تقنية  كلية 

افرتا�صياً.
وق���د ���ص��ّم وف���د ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زايد 
ال���دك���ت���ور بهجت  ل���ل���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي 
لقطاع  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  اليو�صف، 
اإيان  الدكتور  والبحثية،  املهنية  اخلدمات 
املوؤ�ص�صية،  اخلدمات  رئي�ض  نائب  ماثيوز، 
املوظفني،  رئي�ض  ليانغ،  ديكيي  ال��دك��ت��ور 
واإميا  ال��ع��ام  امل�صت�صار  م��ورت��ون،  ريت�صارد 
و�صمان  املوؤ�ص�صية  الفعالية  مدير  �صتون، 

اجلودة والتطوير التنظيمي.
التعاون  اأوج��ه  مناق�صة  اللقاء  خ��الل  ومّت 
العربية  الإم�������ارات  ب���ني ج��ام��ع��ة  املُ��م��ّك��ن��ة 
للذكاء  زاي��د  ب��ن  حممد  وجامعة  املتحدة 
ال�صطناعي يف جمالت التعاون البحثي، 
لأع�صاء  املُ�����ص��رتك  وال��ت��ب��ادل  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات 

الأعمال،  ريادة  التدري�ض، ومبادرات  هيئة 
للطالب  العليا  الدرا�صات  برامج  وتقدمي 

املتفّوقني.
وثّمن معايل زكي ن�صيبة اإجنازات جامعة 
ال�صطناعي،  ل��ل��ذك��اء  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
التي ُتعّد اأول جامعة على م�صتوى العامل 
�صة ببحوث الذكاء  للدرا�صات العليا املُتخ�صّ
ال�صطناعي، واملوؤ�ص�صة العلمية الرائدة يف 

العملية  التطبيقات  وبحوث  تعليم  جمال 
اأهمية  على  م��وؤك��داً  ال�صطناعي،  للذكاء 
الرتكيز  يف  اجلامعتني  بني  التعاون  ه��ذا 
على تقدمي  حلول للم�صكالت يف جمالت 
وال�صتنتاج،  وال���ت���ف���ك���ري  الآيل  ال��ت��ع��ل��م 
و�صناعة القرارات يف عوامل حمتملة بالغة 
التعقيد ومتعددة الأطر والنماذج وتت�صف 
ال�صطناعية  النظم  �صمن  بالديناميكية 

والبيولوجية والجتماعية.
للجامعة  الأع��ل��ى  الرئي�ض  م��ع��ايل  ول��ف��ت 
جامعة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  كلية  اأن  اإىل 
ب��ب��ي��ئ��ة درا����ص���ي���ة عالية  الإم��������ارات ت��ن��ف��رد 
امل�صتوى ومناهج تتمّيز بت�صميمها الفريد 
التقنيات  وب��دجم��ه��ا لأح����دث  ن��وع��ه،  م��ن 
املُتزايدة  الح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��واك��ب  امل��ت��ط��ّورة 
لدولتنا احلبيبة يف ع�صر جديد من الثورة 

ال�صطناعي.  والذكاء  الرابعة  ال�صناعية 
اأكادميية  ك���ف���اءة  خ��ري��ج��وه��ا  اأث���ب���ت  وق���د 
والقيادة  الب���ت���ك���ار  يف  ومت����ّي����زوا  ع��ال��ي��ة، 
م��وؤمت��رات حمّلية  املُ�صاركة يف  خ��الل  م��ن 
وت�صجيل  مب�����ص��اب��ق��ات  وال���ف���وز  ودول����ي����ة، 

العديد من براءات الخرتاع.
الدكتور  ال��ربوف��ي�����ص��ور  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
اإريك زينغ: "ُي�صرفني التعاون مع جامعة 
الطموحة  اأه���داف���ن���ا  وحت��ق��ي��ق  الإم�������ارات 
الذكاء  رواد  م���ن  واع�����د  ج��ي��ل  ���ص��ق��ل  يف 
ال�صطناعي الذين يتمتعون باإدراك وا�صع 
وخربات رفيعة ومهارات متميزة لإطالق 
التقنيات  هذه  يف  الكامنة  الطاقات  كامل 
التطبيقات  من  ال�صتفادة  عرب  ال�صباقة، 
ال�صطناعي  للذكاء  والبحثية  ال�صناعية 

�صمن اإطار علمي واأكادميي."
واأ�صاف: "اأتطّلع ُقدماً، ومن خالل عملنا 
املُ�صرتك اإىل املُ�صاهمة يف حتقيق طموحات 
الذكاء  ال��ت��ي جعلت م��ن  الإم�����ارات،  دول���ة 
وطنية،  ا�صرتاتيجية  اأولوية  ال�صطناعي 
ال�صطناعي  ال���ذك���اء  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ك��ون  واأن 
املتطورة �صمن ممّكنات النمو، وت�صخريها 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  املُ�����ص��ت��دام،  ال��ت��ق��دم  لتحقيق 
للمجتمعات  تقدمها  التي  الفوائد  تعزيز 

العاملية.

•• العني - الفجر

اف��ت��ت��ح ال�����ص��ي��خ م�����ص��ل��م ب���ن ����ص���امل ب���ن حم 
ال�صت�صاري  امل��ج��ل�����ض  ع�����ص��و  ال���ع���ام���ري 
ال��وط��ن��ي لإم����ارة اب��وظ��ب��ي ع��ي��ادة تربيزي 
لطب  م��ت��ن��ق��ل��ة  ع����ي����ادة  اأول  اك�����ص��ربي�����ض 
الأ�صنان يف منطقة العني، تهدف الو�صول 
ل��ك��ل ���ص��خ�����ض ب��خ��دم��ة ف��ائ��ق��ة م���ن حيث 
معايري  �صمن  عالجات  وتقدمي  التعقيم 
جودة عالية ، وت�صعى لتوفري خدمات طب 

الأ�صنان للجميع �صاملة الأماكن النائية .
جهود  ع��ل��ى  ح��م  ب��ن  م�صلم  ال�صيخ  واأث��ن��ى 
القائمني على هذا امل�صروع الطبي اخلدمي 
الو�صول  يف  التوفيق  لهم  متمنياً  بامتياز 
من  ال�صكان  ك��ل  يتمكن  ب���اأن  هدفهم  اإىل 
الأطفال ، البالغني ، اأ�صحاب الهمم وكبار 
امل��واط��ن��ني م��ن ال���ص��ت��ف��ادة م��ن اخلدمات 
وموؤكداً  الأ���ص��ن��ان،  ل��ع��الج  يقدموها  ال��ت��ي 
على �صرورة توفري الدعم الكامل ملثل هذه 
امل�صاريع التي تهدف اإىل ت�صهيل احل�صول 

وتعمل  للجميع  العالجية  اخلدمات  على 
على توفري اأف�صل اخلدمات ال�صحية التي 

تت�صمن �صحة و�صالمة املجتمع .

ع����ي����ادة تربيزي  ب������اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
ت���ف���اين خلدمة  ب���ك���ل  اك�����ص��ربي�����ض ت��ع��م��ل 
لتقدمي  اإق��ام��ت��ه��م  م��ق��ر  امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن يف 

بالعيادة  وي��ع��م��ل  ال��ع��الج��ي��ة،  اخل���دم���ات 
ال��ط��ب��ي��ة ك�����ادر م��ت��خ�����ص�����ض م���ن الأط���ب���اء 
الرعاية  اأن�����واع  ك��اف��ة  ل��ت��ق��دمي  وال��ف��ن��ي��ني 

املعايري  اأعلى  بتطبيق  ملتزمني  ال��الزم��ة 
الوقائية التي اأو�صت بها اجلهات املخت�صة 
للحد من انت�صار فريو�ض كورونا من حيث 
حرارتهم  درج���ة  وق��ي��ا���ض  امل��ر���ص��ى  تعقيم 
بالإ�صافة اإىل تغطية كافة املعدات باأغطية 
مل��رة واح��دة . وم��ن جانبها قالت  ت�صتخدم 
العيادة  عام  مدير  تربيزي  �صما  الدكتورة 
قبل  من  املقدمة  اخلا�صة  اخلدمات  "ان 
العيادة للعناية ت�صمل : الت�صوير ال�صعاعي 
تنظيف   ، ع��الج��ي��ة  وخ���ط���ة  ت�����ص��خ��ي�����ض   ،
الأ�صنان وعالج  ، ح�صوات  الأ�صنان  وتلميع 
الأع�����ص��اب ، ال��ع��ن��اي��ة ب��اأ���ص��ن��ان الأط���ف���ال ، 
تبيي�ض الأ�صنان ،تركيبات الأ�صنان  ، خلع 
الأ�صنان  . كما ان العيادة جمهزة باأنظ�مة 
منحدر  منها  عاملي  م�صتوى  على  وتقنية 
خم�����ص�����ض ل���دخ���ول ال��ك��ر���ص��ي امل��ت��ح��رك ، 
�صريعة  اإنرتنت  ،خدمة  املراقبة  كامريات 
�صوتي  ،ن��ظ��ام  خم�ص�ض  م��واع��ي��د  ن��ظ��ام   ،
اأ�صنان  تبيي�ض  لال�صرتخاء،جهاز  حميط 

متحرك ، جهاز اأ�صعة متحرك .

تنظمهما جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي برعاية نهيان مبارك اآل نهيان

فتح باب امل�ساركة يف م�سابقة النخلة يف عيون العامل بدورتها الثالثة ع�سرة 2022
وم�صابقة النخلة باأل�صنة بال�صعراء بدورتها ال�صاد�صة 2022

باب امل�صاركة يف امل�صابقتني مفتوح للجميع لغاية 31 - 12 - 2021

ن�سيبة يبحث مع رئي�ض جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�سطناعي عالقات التعاون والبحث االأكادميي

م�سلم بن حم يفتتح اأول عيادة متنقلة لطب االأ�سنان يف العني

جامعة االإمارات حتتفي باليوم العاملي 
للحّد من االأكيا�ض البال�ستيكية 

•• العني- الفجر 

العاملي  باليوم  الحتفال  العامل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  �صاركت 
للحّد من اأكيا�ض البال�صتيك والذي ي�صادف 3 يوليو من كل عام، يف خطوة 
اأف�صل  اعتماد  ع��رب  املجتمعة  مب�صوؤولياتها  اجلامعة  ال��ت��زام  م��ع  تن�صجم 
املدى  على  البيئية  ال�صتدامة  باأهمية  الوعي  ون�صر  اخل�صراء  املمار�صات 

البعيد.
وال�صتدامة  جلغرافيا  ا  ق�صم  ال�صميطي،  طريفة  الدكتورة  اأو�صحت  وقد 
احل�صرية يف جامعة الإمارات العربية املتحدة اأن التلّوث البال�صتيكي ُي�صّكل 
اأحد اأكرب التهديدات البيئية التي نواجهها يف ع�صرنا احلايل. موؤكدة على 
الرامية  املُ��ب��ادرات  م��ن  العديد  ب��اإط��الق  املنا�صبة  بهذه  قامت  اجلامعة  اأن 
البال�صتيك من خالل الرتويج ملفهوم  املجتمع ملخاطر  الوعي يف  اإىل رفع 
ال�صتهالك الر�صيد وامل�صتدام للموارد الطبيعية، وتعزيز التوعية ب�صرورة 
اإطار  يف  اأنواعها  مبختلف  البال�صتيكية  امل��واد  ا�صتهالك  بخف�ض  الهتمام 
الدرا�صات  اإىل  النظر  ال�صميطي  الدكتورة  ولفتت  امل�صتدام.  ال�صراء  مفهوم 
دقيقة   15 ملدة  فقط  ُت�صتخدم  البال�صتيكية  الأكيا�ض  اأن  على  اأّك��دت  التي 
كحّد اأق�صى، ولكنها باملقابل حتتاج اإىل اأكرث من 450 �صنة للتحّلل. وهناك 
بها  ينتهي  التي  البال�صتيكية  الأكيا�ض  ثالثة ع�صر مليون طن مرتي من 
البحرية.   للحياة  حقيقياً  تهديداً  ُيعّد  مما  ع��ام،  ك��ّل  املحيطات  يف  املطاف 
واختتمت الدكتور طريفة ال�صميطي ت�صريحها بالقول: "اإن اليوم العاملي 
اأنه  لإثبات  اأماناً  اأك��رث  بدائل  عن  يبحث  البال�صتيكية  الأكيا�ض  من  للحّد 
مُيكننا العي�ض يف هذا العامل دون ا�صتخدام الكثري من البال�صتيك. اأوقفوا 
للبيئة  مالئمة  اأك��رث  بدائل  عن  وابحثوا  البال�صتيكية  الأكيا�ض  ا�صتخدام 
ومن  البحرية".  واحلياة  والبيئة  للب�صر  اأماناً  اأك��رث  الأر���ض  كوكب  جلعل 
كاأولوية  البيئة  ت�صع  ن�صاأتها،  ومنذ  الإم���ارات،  جامعة  اأن  بالذكر  اجلدير 
اجلامعة  وف��رت  كما  العلمي،  والبحث  واملعرفة  التعليم  خ��الل  م��ن  هامة 
لدعم  مبتكرة  تعليمية  واأدوات  خم��ت��ربات  م��ن  املنا�صبة  التحتية  البيئة 
واملوؤهلة  املواطنة  ال��ك��وادر  من  جيل  بناء  يف  وامل�صاهمة  املعرفة  وخلق  بناء 
الوطنية.  ال�صرتاتيجيات  حتقيق  يف  لي�صاهموا  البيئية  العلمية  باملهارات 
اأكادميية  برامج  اإن�صاء  خ��الل  من  البيئية  املعرفة  بدعم  اجلامعة  وتقوم 
معتمدة ت�صاعد يف تاأهيل خريجني متخ�ص�صني ويف جهوزية تامة للعمل يف 
املوؤ�ص�صات البيئية، حيث تطرح اجلامعة برنامج ماج�صتري علوم البيئة منذ 
عام 1994، والذي يعترب اأول برنامج درا�صات عليا اأن�صئ يف الدولة ويطرح 
املعرفة  من  تعزز  اأكادميية  اأق�صام  توجد  كما  للبيئة،  اأهمية  ذات  موا�صيع 
واملعلومة البيئية كق�صم الكيمياء، ق�صم اجلغرافيا وال�صتدامة احل�صرية، 
الأق�صام  هذه  وتطرح  احلياة.  علوم  وق�صم  والبيئية  املدنية  الهند�صة  ق�صم 
املهارات  تنمية  على  ت�صاعد  بحثية  وموا�صيع  درا���ص��ي��ة  م�صاقات  العلمية 
العلوم،  والزراعة،  الأغذية  كليات  تطرح  حيث  اجلامعي.  للطالب  البيئية 
الهند�صة، العلوم الإن�صانية والجتماعية 54 م�صاقاً درا�صياً ذا �صلة بالبيئة، 

والذي يوؤكد على التنوع يف طرح امل�صاقات التي توائم املتغريات العاملية.

مكتبة اأجيال امل�ستقبل وم�سرية 16 
عامًا يف تر�سيخ ثقافة القراءة

•• العني - الفجر

تزامنا مع ذكرى ميالد وتاأ�صي�ض مكتبة اأجيال امل�صتقبل بجمعية حممد بن 
اآل نهيان لأجيال امل�صتقبل يف الثاين من يوليو ومرور )16 عاما (  خالد 

على تاأ�صي�صها  اأطلقت مكتبة اأجيال امل�صتقبل مو�صمها ال�صيفي
برعاية  2021م  للعام  ع�صرة  ال�صاد�صة  ن�صخته  يف   ) �صيفنا  زي��ن  ي��ا   (  
حيث  نهيان    اآل  خالد  ب��ن  حممد  بنت  �صما  د.  ال�صيخة  �صمو  م��ن  كرمية 
والثقافية و  القرائية   الربامج  و  الأن�صطة  العديد من  املو�صم على  يحفل 
اأجيال امل�صتقبل بالتعاون  التعليمية و املهارية املميزة والتي تنفذها مكتبة 
مع عدد من املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة على م�صتوى الدولة وياأتي يف 
الطوارئ  و  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  و جهاز  الوطني  الأر�صيف  مقدمتها 
متحف  و  احل��ي��وان  حديقة  و  ال��ع��ني  متحف  و  بالعني  العامة  ال�صالمة  و 
من  بالكثري  حافال  املو�صم  لياأتي  اأبوظبي   جمارك  اإىل  اإ�صافة  ال�صندغة 
ور�ض العمل التخ�ص�صية املتنوعة والتي تراعي تغطية �صتى املجالت املثرية 
�صيفية  اإج���ازة  بق�صاء  تطلعاتهم  تر�صي  و  النا�صئة،  و  الأط��ف��ال  لهتمام 
ممتعة و مثمرة اجلدير بالذكر توجيه ال�صيخة د. �صما بنت حممد بن خالد 
رقمية  برامج  اإىل  امل�صتقبل  اأجيال  مكتبة  برامج  جميع  بتحويل  نهيان  اآل 
�صعار  راف��ع��ة   2020 م��ار���ض  يف   19 كوفيد  جائحة  ب��دء  منذ  افرتا�صية 
)الباحثون عن املعرفة ل توقفهم الأزمات( كما وراعت �صموها خ�صو�صية 
هذه الفرتة احلرجة باأن جعلت معظم برامج مكتبة اأجيال امل�صتقبل تقدم 
ب�صورة جمانية لتكون �صريكة لالأ�صرة يف توفري بدائل ذات قيمة معرفية 
و ثقافية عالية و بجودة مميزة لت�صاهم يف دعم القت�صاد املعريف بالدولة  
و�صمن هذا الإطار جاءت توجيهات �صموها لتنفيذ برنامج قرائي افرتا�صي 
�صورة  يف  اجلائحة  بداية  منذ  امل�صائية  الفرتة  خالل  يومية  ب�صورة  يقدم 
يف  ر�صمية  ب�صورة  امل�صتقبل  اأجيال  مكتبة  افتتاح  مت  وق��د  ه��ذا   . م�صتدامة 
الثاين من يوليو لعام 2005 كاأول مكتبة متخ�ص�صة لالأطفال والنا�صئة 
يف مدينة العني ومازالت تقدم براجمها املميزة منذ ذلك التاريخ، و يف عام 
اإىل  املعرفة  اإي�صال  على  حتر�ض  التي  املتنقلة  املكتبة  اإ�صافة  مت   2008
امل�صتهدفني يف اأماكنهم و التي مت تطويرها عام 2019 اإىل مكتبة متنقلة 
رقمية متخ�ص�صة، ح�صدت مكتبة اأجيال امل�صتقبل عددا من اجلوائز املهمة 
على م�صتوى الدولة ل �صيما جائزة خليفة الرتبوية كاأف�صل موؤ�ص�صة داعمة 
للتعليم ، كما تقدم جائزة ال�صيخ حممد بن خالد اآل نهيان للقراءة منذ عام 
2007 وي�صارك فيها القراء من كافة اأنحاء الدولة كما يتم طرح العديد 
من امل�صابقات املو�صمية واإقامة املهرجانات املتعددة ومنها مهرجان الأفالم 
العلمية بالتعاون مع معهد جوتة الأملاين ،  وقد قدم اأع�صاء املكتبة ال�صكر 
والتهنئة ل�صمو ال�صيخة د. �صما على دعمها للربامج القرائية وتهيئة البيئة 

املنا�صبة ملكتبة اأجيال امل�صتقبل مبنا�صبة مرور 16 عاما على تاأ�صي�صها.
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اأظهر نظام غذائي معني اأنه يح�صن الذاكرة ويقلل من اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية 
وي�صاعد يف درء عملية ال�صيخوخة.

وهناك درا�صات واعدة تظهر اأن تقييد النظام الغذائي، مبا يف ذلك تقييد ال�صعرات 
االأمرا�س  ويوؤخر  �صحيا  عمرا  يطيل  قد  املتقطع،  وال�صيام  احلرارية 
الإعادة  ال�صائخة  اخلاليا  حت�صري  طريق  عن  بذلك  ويقوم  وال�صيخوخة. 
اأن�صجة  وظيفة  يح�صن  اأن  ميكن  النهاية  يف  وال��ذي  اخل��ل��وي،  التدوير 

ال�صيخوخة.

اخل���الي���ا ل�صتجابة  ت��خ�����ص��ع  ال�����ص��ي��ام،  ع��م��ل��ي��ة  وخ�����الل 
تكيفية لل�صغط قد تكون م�صوؤولة عن فوائدها ال�صحية 

العديدة.
ويح�صن ال�صيام املتقطع عالمات الإجهاد التاأك�صدي وهو 

مقيا�ض لطول العمر.
اأنها  ثبت  ه��ذه،  الطعام  تناول  طريقة  تبني  خ��الل  وم��ن 
حتمي من العديد من الأمرا�ض املرتبطة بالعمر مبا يف 

ذلك مر�ض ال�صكري واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
وت�صع عملية ال�صيام خاليا الفرد يف حالة وقائية وتن�صط 

عملية التئام اجل�صد.
التي  الراحة  اله�صمي  ال�صيام على منح اجلهاز  وي�صاعد 

يحتاجها ب�صدة وبالتايل زيادة م�صتويات الطاقة.
وبالتايل، فاإن التناوب بني ال�صيام والأكل يح�صن ال�صحة 

اخللوية.
واأجرى باحثون من جامعة األباما درا�صة على جمموعة 
�صغرية من الرجال البدناء امل�صابني مبقدمات ال�صكري.

وقارنوا �صكال من اأ�صكال ال�صيام املتقطع ي�صمى "التغذية 
املقيدة يف وقت مبكر"، حيث كانت جميع الوجبات منا�صبة 

اأو موزعة على مدار  اليوم  لثماين �صاعات مبكرة من 
اليوم.

م�صتويات  انخف�صت  اأ�صابيع،  خم�صة  وبعد 
الأن�صولني ب�صكل كبري يف املجموعة التي 

ا�صتمرت ثماين �صاعات وح�صنت ب�صكل 
ملحوظ ح�صا�صية الأن�صولني، ف�صال 

ب�صكل  ال���دم  �صغط  انخفا�ض  ع��ن 
ملحوظ.

وم�����������ن امل����ث����ري 

ثم�����اين  ا�صتغ������رقت  ال��ت��ي  املجم�����وعة  اأن  لالهتم�����ام 
يف  ملحوظ  انخفا�ض  م��ن  اأي�صا  تعاين  ك�����انت  �ص�����اعات 

ال�صهية.
ويف مراجعة للدرا�صات ال�صابقة على احليوانات والب�صر يف 
جملة نيو اإنغالند الطبية، اأو�صت باعتماد طريقة لتناول 

ال�صيام  با�صم  تعرف  الطعام 
اأن  ميكن  وال��ت��ي  املتقطع 

خف�ض  يف  ت�������ص���اع���د 
������ص�����غ�����ط ال����������دم، 

الوزن  واإنقا�ض 
وحت�صني طول 

العمر.
ومي�������ك�������ن 
ي�صاعد  اأن 

ال�����ت�����ن�����اوب 
ال�صيام  ب����ني 

والأك�����������������������ل يف 
ال�صحة  حت�������ص���ني 

اخللوية.
وق����ال ال��ربوف��ي�����ص��ور م����ارك م��ات�����ص��ون، م��ن ج��ام��ع��ة جون 
يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  طريقة  اإن  هوبكنز، 

حتفيز التحول الأي�صي.
ويف التحول الأي�صي،

الدهون  الوقود وحت��ول  ت�صتهلك اخلاليا خمزونها من   
اإىل طاقة، وهذا بدوره ي�صاعد الدهون على التحول من 
من  العديد  ول��ه  الدهون  حفظ  اإىل  الدهون  تخزين 

الفوائد ال�صحية.
ويقول الربوفي�صور مات�صون اإن الدرا�صات اأظهرت 
ال�صك������ر  ن�صب����ة  تنظيم  يح�ص�����ن  التبديل  هذا  اأن 
ويوق����ف  الإجهاد  مق�����اومة  ويزيد من  ال��دم،  يف 

اللتهاب.
اأجريت  اأربع درا�صات  اأن  اإىل  وي�صري الربوفي�صور 
ع��ل��ى ك���ل م���ن احل���ي���وان���ات وال���ب�������ص���ر، وج�����دت اأن 
ال�صيام املتقطع �صاعد اأي�صا يف خف�ض �صغط الدم 
القلب  �صربات  ومعدل  ال��دم  يف  الدهون  وم�صتويات 
ال�صيام  اأن  اإىل  الأولية  الدرا�صات  الراحة.وت�صري  اأثناء 

املتقطع ميكن اأن يفيد �صحة الدماغ اأي�صا.
ووج��������دت جت����رب����ة ����ص���ري���ري���ة يف 
 220 اأن  ت���ورن���ت���و  ج��ام��ع��ة 
الأ�صح������اء  الب�����الغني  من 
عل���ى  ح������افظوا  ال��ذي��ن 
مقيد  غ�������ذائ�������ي  ن������ظ������ام 
ملدة  احل��راري��ة  بال�صعرات 
عالمات  اأظ��ه��روا  عامني، 
حت�����������ص�����ن ال�����������ذاك�����������رة يف 
الختبارات  من  جمموعة 

املعرفية.

نظام غذائي يقلل من خماطر االإ�سابة مبر�ض ال�سكري والقلب!

اأحمر: الدم  كل  لي�س   .1
"ذوات الدم  قد نتحدث عن امل�صتويات العليا يف املجتمع كونها 
الأزرق"، ولكن يف مملكة احليوان هذا هو احلال حرفيا بالن�صبة 

لبع�ض الأنواع.
وحتتوي العناكب والكركند والأخطبوط و�صرطان البحر على 

دم اأزرق لحتوائه على بروتني ي�صمى الهيمو�صيانني.

املاء: من  هامة  كمية  على  يحتوي   .2
�صيوعا )حوايل  واأك��رث  الدم من عدة مكونات خمتلفة،  يتكون 
والدهون  وال�صكر  املاء  من  مزيج  وهي  البالزما،  هي   )55%
وال��ربوت��ني والأم����الح. وي��اأت��ي ال��ل��ون الأح��م��ر م��ن ك��ري��ات الدم 
احلمراء اأو خاليا الدم احلمراء )حوايل %40(، بينما ت�صكل 

%1. املكون الأخري  خاليا الدم البي�صاء التي تقاوم العدوى 
هو ال�صفائح الدموية، والتي ت�صاعد الدم على التجلط.

الدم من  اأنواع  ثمانية  هناك   .3
A وB وO وAB، والتي  اأربع جمموعات دم رئي�صية:  هناك 
متثل اأج�صاما م�صادة معينة موجودة يف خاليا الدم احلمراء. 
الدم  اأن��واع  اأو �صلبية، وهو ما ي�صكل  اإيجابية  اإما  كل جمموعة 

الثمانية.

يهدد  اأن  ميكن  �صحيحة  غري  دم  ف�صيلة  تلقي  اإن   .4
احلياة:

مطابقة  املهم  م��ن  دم،  نقل  عملية  م��ا  �صخ�ض  يتلقى  وعندما 

ف�صيلة دمه باأمان، لأن اأنواعا معينة غري متوافقة. اإذا ح�صلوا 
على النوع اخلطاأ،

ومهاجمة  اخل��ط��اأ  ت�صحيح  حم��اول��ة  املناعي  جلهازهم  ميكن   
خاليا الدم اجلديدة ب�صكل مفرط.

الثقافات: بع�س  يف  جدا  مهمة  الدم  اأنواع   .5
اإن ف�صيلة دم ال�صخ�ض توؤثر على �صخ�صيته.  يف اليابان، ُيقال 
وُيعتقد اأن الأ�صخا�ض الذين لديهم النوع A منظمون للغاية 
النوع  و�صادقون. ومييل  B هم منفتحون  والنوع  وح�صا�صون. 

الت اإىل   O
ف��اوؤل واأن يكون غريب الأط��وار، يف حني اأن النوع AB النادر 

بطبيعته املزدوجة يعترب معقدا واأحيانا خمادعا.

معينة: دم  ف�صائل  يف�صل  البعو�س   .6
عندما  البعو�ض  بل�صعات  مغطى  واأن���ت  الأم���ر  ب��ك  ينتهي  ه��ل 
دما من  اأن��ك متلك  يعني هذا  ا�صتوائي؟ قد  اإىل مكان  ت�صافر 
النوع O، حيث تظهر الأبحاث اأن احل�صرات املزعجة جتد النوع 

.A النوع  يليها  عام،  ب�صكل  جاذبية  الأكرث   O

واحدة: دفعة  الدم  من  مل   470 ب�  التربع  ميكنك   .7
تقدر  بكمية  ال��ت��ربع  فيمكنك  ب��ال��دم،  للتربع  م��وؤه��ال  كنت  اإذا 
ال�صخ�ض  دم  %8 من حجم  يعادل نحو  وه��و ما  م��ل،  ب�470 

البالغ.
 وي�صتبدل اجل�صم هذه الكمية يف غ�صون 48 �صاعة تقريبا، لكن 
الأمر ي�صتغرق وقتا اأطول لتجديد خاليا الدم احلمراء، ولهذا 

ميكن للرجال التربع كل 12 اأ�صبوعا والن�صاء كل 16 اأ�صبوعا.

الدم: من  يخافون  النا�س  بع�س   .8
هل ت�صعر بالإغماء عند جمرد ذكر نزيف يف الأنف؟ رمبا تعاين 
من رهاب الدم. وُيعتقد اأنه ناجم عن �صدمة الطفولة املرتبطة 

بالدم.

�صائل: ذهب  اإنه   .9
الدم لي�ض حيويا للبقاء على قيد احلياة فح�صب، بل اإنه ذو قيمة 
ل�صبب اآخر،  فهو يحتوي على نحو 0.2 ملليغرام من الذهب. 
وُيعتقد اأن هذا املعدن الثمني يلعب دورا يف وظيفة املف�صل ونقل 

الإ�صارات الكهربائية يف جميع اأنحاء اجل�صم.

معلومات رائعة قد ال تعرفها عن الدم
يعد الدم �صروريا للحياة، وهو امل�صوؤول عن اإي�صال االأك�صجني اإىل خمتلف اأع�صاء 

اجل�صم عند احلاجة اإليه، وينقل ثاين اأك�صيد الكربون بعيدا.
ويتحرك الدم يف اجل�صم ب�صبب ال�صخ القوي للقلب. ومن خالل الدم، تتوا�صل كل 

خلية يف اجل�صم مع بع�صها البع�س.
ولكن هل ت�صاءلت يوما من اأين تاأتي ف�صيلة الدم؟ اأو كيف ميكن نقل ال�صائل الواهب 

للحياة من اإن�صان اإىل اآخر؟.
اإليك هذه احلقائق ال�صيقة عن الدم:
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املال والأعمال

يوليو اجلاري وت�صتمر حتى 4 �صبتمرب 
�صكان  من  للمت�صوقني  جوائز   - املقبل 
دب���ي وزواره������ا ت�����ص��م��ل ���ص��ي��ارات فاخرة 
اإىل نقاط  ب��الإ���ص��اف��ة  ن��ق��دي��ة  وج���وائ���ز 
ت�صوق وبطاقات هدايا مباليني الدراهم 
يف خمتلف مراكز الت�صوق بدبي وغريها 
“ت�صوق  ع���ر����ض  ي���ق���دم  ك���م���ا  ال���ك���ث���ري. 
 »Q50 واربح” �صت �صيارات “اإنفينيتي
700000 درهم  اإجمالية تبلغ  بقيمة 
“مر�صيد�ض”  ���ص��ح��وب��ات  ت��ق��دم  ..ف��ي��م��ا 
 C200 “مر�صيد�ض  ���ص��ي��ارة  ال��ك��ربى 
ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ج��وائ��ز نقدية  »ج��دي��دة 
وتفتح  دره�����������م.    25000 ب���ق���ي���م���ة 
-التي  الكربى  “مر�صيد�ض”  �صحوبات 
ت�صتمر حتى 25 �صبتمرب املقبل - اأبواب 
يقومون  ال��ذي��ن  للمت�صوقني  امل�صاركة 
ب�������ص���راء ق�����ص��ائ��م خ��ا���ص��ة م���ن حمطات 
ومتاجر  و”اإيبكو”  “اينوك”  ب��رتول 
داخل  امل����وج����ودة  والأك�������ص���اك  “زووم” 

•• دبي-وام

 “ دبي2021  �صيف  “مفاجاآت  تقدم 
جوائز قيمة تقدر بحوايل 12،5 مليون 
درهم للمت�صوقني خالل �صحوبات تقام 
اإىل جانب  امل��دي��ن��ة  اأن���ح���اء  يف خم��ت��ل��ف 

والتخفي�صات  املميزة  الت�صوق  جت��ارب 
املذهلة التي تقدمها املحالت التجارية 
وعرو�ض املطاعم والفعاليات الرتفيهية 
التي تنا�صب كافة اأفراد العائلة. وتقدم 
�صيف  “مفاجاآت  م��ن   24 ال����  ال�����دورة 
من  الأول  يف  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي   - دبي” 

الوجهات  م���ن  وع����دد  ال��ت�����ص��وق  م���راك���ز 
فقط  دره���م���ا   150 م��ق��اب��ل  الأخ������رى 
�صبكة  على  اأي�صا  ال�صحب  يتوفر  ..كما 
www. الإن��رتن��ت م��ن خ��الل امل��وق��ع

.  idealz.com
وب������الإم������ك������ان ال����ت����ع����رف ع����ل����ى امل����زي����د 

م���ن امل��ع��ل��وم��ات ح����ول ال������دورة ال����� 24 
“عرب  دبي2021  �صيف  ل�”مفاجاآت 
www.  زي�����ارة امل���وق���ع الإل����ك����رتوين

 dubaisummersurprises.com
 DSSsocial@ ح�����ص��اب  م��ت��اب��ع��ة  اأو 

للح�صول على اأحدث املعلومات.

•• عجمان-وام

 اأطلقت غرفة جتارة و�صناعة عجمان الربنامج التدريبي 
والذي ي�صتهدف الفئة  “التطوير والتاأهيل الوظيفي”، 
كامل.  اأ�صبوع  مل��دة  وي�صتمر  الغرفة  ملوظفي  التنفيذية 
تدريبية  دورات  تقدمي  اإىل  خالله  م��ن  الغرفة  وت�صعى 
وبروتوكولت  املوظفني  وواجبات  حقوق  حول  ملوظفيها 
العمل املتبعة يف مكان العمل، و�صبل اإدارة الوقت والذات 
الت�صال  واأدوات  وم��ه��ارات  العمل،  �صغوط  يف  والتحكم 
وال��ت��وا���ص��ل ال��ف��ع��ال م���ع امل��ت��ع��ام��ل��ني وم��ف��ات��ي��ح الب����داع 
خم�ض  التدريبي  الربنامج  وي��ق��دم  العمل.  يف  والب��ت��ك��ار 
دورات تدريبية متخ�ص�صة، حتمل الأوىل عنوان “حقوق 

وواجبات املوظف” وتهدف اإىل تعريف املوظف بواجباته 
جتاه العمل، واأبرز بنود قانون العمل التي تو�صح حقوقه، 
العمل  يف  ال�صلوك  ق��واع��د  على  التعرف  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ونظام الإجازات والرتقيات و�صاعات العمل وخطة املعا�ض 
ال��ت��ق��اع��دي��ة. وت��اأت��ي ال����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة بعنوان 
مفهوم  وتتناول  العمل”،  يف  وال��ربوت��وك��ول  “التيكيت 
التوا�صل  وم��ه��ارات  العمل،  يف  والإت��ي��ك��ي��ت  ال��ربوت��وك��ول 
الثالثة  ال��دورة  وحتمل  ال�صخ�صيات.  كبار  مع  والتعامل 
عنوان “اإدارة الوقت والذات والتحكم يف �صغوط العمل” 
اإدارة  وا�صرتاتيجيات  مفهوم  على  ال�صوء  ت�صلط  والتي 
اإىل جانب  العمل،  الوقت يف بيئة  الوقت، وعوامل اهدار 
وا�صتثمار  الإنتاجية  مل�صاعفة  الع�صرة  ل�صرتاتيجيات 

اإدارة  وتقنيات  واأ�صاليب  العمل  �صغوط  وحم��ور  الوقت، 
هذه ال�صغوط ب�صكل �صحيح. وتهدف الدورة التدريبية 
املهارات  تطبيق  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني  ت��دري��ب  اإىل  ال��راب��ع��ة، 
على  قدراتهم  وحت�صني  فعال  ب�صكل  للتوا�صل  ال��الزم��ة 
ا�صتعمال  طرق  تعلم  مع  خمتلفة،  ثقافات  مع  التوا�صل 
الآخرين،  مع  النزاعات  واإدارة  الفعال،  الإن�صات  تقنيات 
بناءة.  ب���ال���راأي بطريقة  والإف�����ادة  ال��ن��ق��د  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 
التوا�صل  اأدوات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ال��ربن��ام��ج  ي�����ص��م��ل  ك��م��ا 
اإي��ج��اب��ي��ة والتعامل  م��ع امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن ا���ص��ت��خ��دام ل��غ��ة 
م��ع امل��ف��اج��اآت، والتحلي مب��ه��ارات الإق��ن��اع. ك��ذل��ك يقدم 
الربنامج تعريفا لنظم الدعم التقنية والفنية واخلدمية 
التدريبية  ال���دورة  وتتناول  املتعاملني.  عالقة  اإدارة  يف 

العمل”،  والبتكار يف  الإب��داع  “مفاتيح  اخلام�صة حمور 
العمل  الإخال�ض يف  على  املوظفني  ق��درات  �صتعزز  حيث 
واأداء املهام الوظيفية بكفاءة عالية، وك�صب ثقة الآخرين 
واحرتامهم، مع فهم �صبل حتويل الأفكار الإبداعية اإىل 
الإداري  التخطيط  على  والتعرف  ابتكارية،  ممار�صات 
خلفان  خولة  واأك���دت  الفعال.  املوؤ�ص�صي  الأداء  يف  واأث���ره 
الغرفة  يف  امل�صاندة  اخل��دم��ات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
حر�ض غرفة جتارة و�صناعة عجمان على توفري منظومة 
متكاملة من الربامج التدريبية والتطويرية للموظفني، 
مهاراتهم  وتطوير  بقدراتهم  الرتقاء  لهم  ت�صمح  والتي 
م�صتويات  اأعلى  لتحقيق  املعايري  اأف�صل  وفق  الوظيفية 

من الأداء والتميز الفردي واملوؤ�ص�صي.

غرفة عجمان تطلق برنامج »التطوير والتاأهيل الوظيفي« 

الزيودي يرتاأ�ض اجتماع اجلمعية العمومية لـ »االحتاد الئتمان ال�سادرات«
•• دبي-وام

ل�صركة  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اط��ل��ع��ت 
الحت�������اد لئ���ت���م���ان ال���������ص����ادرات خالل 
ون�صاط  اأداء  ع��ل��ى  م���وؤخ���را  اج��ت��م��اع��ه��ا 
 2020 لعام  املالية  وبياناتها  ال�صركة 
اخلطط  م���ن���اق�������ص���ة  اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة 
امل�صتقبلية  وامل�����ص��اري��ع  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

لل�صركة.
ت��راأ���ض الج��ت��م��اع م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ثاين 
ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة  اأحمد  بن 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ون��ائ��ب  اخل��ارج��ي��ة 

�صركة الحتاد لئتمان ال�صادرات.
الذي  الكبري  ب��ال��دور  امل�صاهمون  واأ���ص��اد 
ال�������ص���ادرات يف  لعبته الحت����اد لئ��ت��م��ان 
تتما�صى  ا�صرتاتيجيات  وتنفيذ  تطوير 
التنويع  لت�صريع  الوطنية  الأج��ن��دة  مع 
القت�صادي غري النفطي والتي �صاهمت 
دولة  اقت�صاد  وا�صتقرار  مرونة  دع��م  يف 
ب��ع��د اجلائحة.  م���ا  ف���رتة  الإم�������ارات يف 
ال�صركة  اأداء  ع��ل��ى  احل�����ص��ور  اأث��ن��ى  ك��م��ا 
لتعزيز  تبذلها  التي  احلثيثة  واجل��ه��ود 
امل�صدرة  الإم����ارات����ي����ة  ال�������ص���رك���ات  من���و 

وت�صهيل و�صولها اإىل الأ�صواق العاملية.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأحمد 
اأنه على الرغم من التحديات  الزيودي 
ف��ر���ص��ت��ه��ا جائحة  ال���ت���ي  الق��ت�����ص��ادي��ة 
لئتمان  الحت���اد  اأن  اإل   19 – كوفيد 
ب��ت��ق��دمي دعمها  ا���ص��ت��م��رت  ال�������ص���ادرات 
الإماراتية  وال�صادرات  التجارة  لتعزيز 
ال�صيولة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  ���ص��اه��م  م���ا 

النقدية لدى ال�صركات.
واأ�صاف معاليه اإن احللول التي قدمتها 
ال�صركات  ح�صول  يف  �صاهمت  ال�صركة 
التمويالت  على  واملتو�صطة  ال�صغرية 
ال�صركات  دخ�����ول  و���ص��ه��ل��ت  ال���ت���ج���اري���ة 
اأ���ص��واق جديدة  اإىل  امل�صدرة  الإم��ارات��ي��ة 

الأم�����ر ال�����ذي ���ص��اه��م يف احل���ف���اظ على 
الإماراتي  القت�صاد  وا�صتقرار  م��رون��ة 
وخ��ل��ق ف��ر���ض ا���ص��ت��ث��م��اري��ة ج��دي��دة من 
���ص��اأن��ه��ا ت��ع��زز ال��ن��اجت الإج���م���ايل املحلي 
غري النفطي للدولة وتخلق فر�ض عمل 
جديدة وتعزز اأي�صاً منو قطاع ال�صركات 

ال�صغرية واملتو�صطة.
نطاق  تو�صيع  ع��ل��ى  امل�����ص��اه��م��ون  وواف����ق 
املهام التي توؤديها �صركة الحتاد لئتمان 
ال�صركات  احتياجات  لتلبية  ال�����ص��ادرات 
م�صاهمتها  وتعزيز  امل�صدرة  الإماراتية 
يف الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي 
 “ بالتايل..  ال�صركة  �صتقوم  عليه  وبناء 
حماية ال�صركات الإماراتية من املخاطر 
من  ك��ج��زء  املحلية  بتجاراتهم  املتعلقة 
لهوؤلء  امل��ق��دم��ة  ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة  ال��ت��غ��ط��ي��ة 
امل�صدرين فيما يتعلق ب�صادراتهم خارج 
دول���ة الإم�����ارات وت��ق��دمي ح��ل��ول حماية 
املتوافقة  التجاري  والتمويل  الئتمان 

�صد  واحلماية  الإ�صالمية  ال�صريعة  مع 
املخاطر املتعلقة بالت�صهيالت الئتمانية 
ل  امل��ث��ال  �صبيل  ع��ل��ى  اأ���ص��ك��ال��ه��ا  بجميع 
امل�صاريع غري النفطية  احل�صر ومتويل 
ال�����ص��ادرات و مت��وي��ل �صال�صل  و مت��وي��ل 
التوريد وبرامج خ�صم الفواتري املقدمة 
الإمارات  دول��ة  املرخ�صة يف  البنوك  من 
بتاأكيد  املتعلقة  املخاط  �صد  احلماية  و 
البنوك  عن  ال�صادرة  العتماد  خطابات 
اأ�صدرت  ت��ك��ون  اأن  ���ص��ري��ط��ة  الأج��ن��ب��ي��ة 
اخلدمات  اأو  الب�صائع  ���ص��ادرات  ل��دع��م 

الإماراتية اإىل اخلارج«.
وج���اء ت��ع��زي��ز ن��ط��اق ال����دور ال���ذي تقوم 
ب���ه الحت������اد لئ���ت���م���ان ال�������ص���ادرات بعد 
الطالع على ما تقوم به وكالت ائتمان 
املتقدمة  الق���ت�������ص���ادات  يف  ال�������ص���ادرات 
وال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى دع���م من��و امل�صدرين 
وتعزيز  وظائف جديدة  ايجاد  وبالتايل 
الذي  ال��دع��م  واإن  الق��ت�����ص��ادي.  ال��ن��م��و 

ال�����ص��ادرات مهم  ائتمان  وك��الت  تقدمه 
لكنه ي�صبح اأهم يف اأوقات الأزمات.

ال��دول��ي��ة تعد حمركاً  ال��ت��ج��ارة  اأن  ومب��ا 
والتنمية  الق���ت�������ص���اد  ل��ن��م��و  رئ��ي�����ص��ي��اً 
امل�����ص��ت��دام��ة ف����اإن ال����دور ال����ذي ت��ق��وم به 
دعماً  ي�صكل  ال�صادرات  الحت��اد لئتمان 
ك��ب��رياً ل��الق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي م��ن خالل 
لل�صركات  التجارية  امل�صتحقات  حماية 
وح��م��اي��ة واي���ج���اد ف��ر���ض ع��م��ل جديدة 
ال�صغر  متناهية  ال�صركات  يف  وخا�صة 

وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة.
الحت����اد  ق���ام���ت   2021 م���اي���و  وح���ت���ى 
 4،039 ب��ت��ق��دمي  لئ��ت��م��ان ال�����ص��ادرات 
يعادل  م��ا  اأي  متجدداً  ائتمانياً  �صماناً 
ل�صادرات  ك�صمانات  دره��م  مليار   7.5
دولة   85 م���ن  اأك����رث  اإىل  ن��ف��ط��ي��ة  غ���ري 
وتعمل ال�صركات امل�صتفيدة من ال�صمانات 
�صناعة  قطاع  يف  ال�صركة  قدمتها  التي 
البرتوكيماويات  و  واحل��دي��د  الكابالت 

و  ال�صيارات  و  التغليف  و  البناء  م��واد  و 
الطاقة و اخلدمات و الرعاية ال�صحية 

والأغذية.
تعزيز  ال�����ص��م��ان��ات يف  ه����ذه  و���ص��اه��م��ت 
ال�صركات  ل�����دى  ال���ن���ق���دي���ة  ال�������ص���ي���ول���ة 
تكلفة  خ��الل تخفي�ض  م��ن  الإم��ارات��ي��ة 
ح�صول  وت�صهيل  البنكية  ال��ت��م��وي��الت 
باأ�صعار  ق���رو����ض  ع��ل��ى  ال�����ص��رك��ات  ه����ذه 

فائدة تف�صيلية.
ح�صر الجتماع بالنيابة عن امل�صاهمني 
ممثلني وهم “ �صعادة را�صد عبدالكرمي 
البلو�صي وكيل دائرة التنمية القت�صادية 
يف اأب��وظ��ب��ي مم��ث��اًل لإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي و 
العو�صي  حممد  �صاعد  املهند�ض  �صعادة 
لتنمية  دب��ي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر 
ورئي�ض  اإدارة  جمل�ض  ع�صو  ال�����ص��ادرات 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف ���ص��رك��ة الحت���اد 
دبي  لإم���ارة  ممثاًل  ال�����ص��ادرات  لئتمان 
حممد  الرحمن  عبد  الدكتور  �صعادة  و 
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  النقبي  ال�صايب  علي 
اخليمة  راأ�����ض  يف  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
و�صعادة  راأ������ض اخل��ي��م��ة  مم��ث��اًل لإم�����ارة 
مدير  ن��ائ��ب  العو�صي  اهلل  عبد  يو�صف 
الطبيعية  ل��ل��م��وارد  ال��ف��ج��رية  موؤ�ص�صة 
ممثاًل لإم��ارة الفجرية ط��ارق املرزوقي 
اإدارة الإيرادات احلكومية بدائرة  مدير 
املالية بحكومة عجمان ممثاًل عن اإمارة 
ع��ج��م��ان واأح���م���د را����ص���د اأح���م���د حممد 
وحتليل  حوكمة  ف��ري��ق  رئي�ض  فهد  ب��ن 
فئة  ع��ن  ممثاًل  املالية  ب���وزارة  البيانات 
اأي�صا  ال�����ص��ب��اب. ك��م��ا ح�����ص��ر الج��ت��م��اع 
التنفيذي  الرئي�ض  فال�صيوين  ما�صيمو 

ل�صركة الحتاد لئتمان ال�صادرات«.
ا�صرتاتيجية  ملبادرات  اأجندة  و�صع  ومت 
من �صاأنها اأن ت�صاهم يف ت�صريع التنويع 
خالل  من  الإم���ارات  بدولة  القت�صادي 

حلول مالية وتاأمينية مبتكرة.

»اإمباور« ت�سارك يف ور�سة عمل »حتالف 
التربيد« التابعة لالأمم املتحدة للبيئة 

•• دبي-وام 

ور�صة  يف  »اإم��ب��اور«  امل��رك��زي  التربيد  لأنظمة  الإم����ارات  موؤ�ص�صة  �صاركت 
العمل الفرتا�صية التي نظمها “حتالف التربيد” التابع لالأمم املتحدة 
للبيئة ب�صاأن “التربيد املوفر للطاقة واملراع للمناخ من خالل خطط عمل 

التربيد الوطنية«.
اإطار  يف  ال��ه��ادئ  واملحيط  اآ�صيا  ملنطقة  نوعها  م��ن  الأوىل  ال��ور���ص��ة  وت��ع��د 
الأمم  حتالف  اأجراها  التي  القدرات  لبناء  الإقليمية  العمل  ور�ض  �صل�صلة 
املتحدة للتربيد واللجنة القت�صادية والجتماعية لآ�صيا واملحيط الهادئ 
“اإمباور”  واأب��رزه��م  الدوليني  ال�صركاء  م��ن  العديد  م��ع   /ESCAP/

الرئي�صيني  ال�صركاء  اأح���د  بو�صفها 
التربيد”  “حتالف  يف  ن�صط  وع�صو 

التابع لالأمم املتحدة.
ق��دم��ت ال��ور���ص��ة ب��رن��ام��ج ع��م��ل غني 
الأو�����ص����اع يف قطاع  ح����ول جم���ري���ات 
ي�صهد  وال����������ذي  امل����ن����اط����ق  ت�����ربي�����د 
امل�صتوى  ع��ل��ى  م���ط���ردا  ح��ال��ًي��ا من����ًوا 
القت�صادية  املكا�صب  ب�صبب  العاملي 
حتفز  ال��ت��ي  واملناخية  والجتماعية 
املعنيني على تبني حلولها واأنظمتها 
الطاقة  كفاءة  زي��ادة  يف  ت�صاهم  التي 
وقد اتطلعت “اإمباور” على النماذج 
املقدمة من هذه الدول خالل ور�صة 

العمل بهدف تبادل الآراء والتجارب الناجحة بني املتخ�ص�صني يف تربيد 
وتدفئة املناطق.

وقال اأحمد بن �صعفار الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�ص�صة الإمارات لأنظمة التربيد 
العاملية  اجلهود  يف  الفاعلة  املوؤ�ص�صة  م�صاركة  “تعد  “اإمباور”:  امل��رك��زي 
الهدف  وك��ان  اإمباور  ا�صرتاتيجية  من  ج��زًءا  امل�صتدام  التربيد  �صناعة  يف 
التربيد  حتالف  يف  امل�صاركني  بني  اجلمع  هو  العمل  ور�صة  من  الرئي�صي 
كيفية  ملناق�صة  ب��اخل��رباء  وجمعهم  ال��ه��ادئ  وامل��ح��ي��ط  اآ���ص��ي��ا  م��ن  ال����دويل 
تطوير وتنفيذ خطط عمل التربيد الوطنية مبا يف ذلك بحث التحديات 
على  امل��دى  ق�صري  اإقليمي  وتاأ�صي�ض  الفر�ض  واقتنا�ض  احللول  و�صياغة 
اأن  �صعفار  ابن  واو�صح  تنفيذها«.  املطلوب  الأولوية  ذات  الأن�صطة  �صعيد 
اأنظمة  تنفيذ  يف  قويا  وداعًما  املتحدة  ل��الأمم  م�صت�صارا  ب�صفتها  املوؤ�ص�صة 
تربيد املناطق ال�صديقة للبيئة يف جميع اأنحاء العامل فاإنها ما�صية قدما 
اىل  الرامية  املختلفة  املتحدة  الأمم  ملبادرات  الدعم  ا�صكال  كل  تقدمي  يف 
الرائدة  اأن دبي  اإىل حلول موفرة للطاقة ..موؤكدا  حتويل قطاع التربيد 
يف اتخاذ خطوات متقدمة يف جمال �صناعة تربيد املناطق ل تدخر جهداً 
يف م�صاركة خربتها الطويلة يف اأنظمة تربيد املناطق ال�صديقة للبيئة مع 

اأي دولة حول العامل.

  ارتفاع 7 موؤ�سرات يف الرقم 
القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك 

 •• اأبوظبي-وام

اأظهرت غالبية الأن�صطة القت�صادية والتجارية يف دولة الإمارات موؤ�صرات 
اإيجابية خالل �صهر مايو من العام 2021 وهو اأف�صل اأداء لها منذ جائحة 
رافدا  ت�صكل  التي  القطاعات  ن�صاط  يعك�ض عودة قوية حلركة  كورنا، مما 

رئي�صيا من الروافد الداعمة لالقت�صاد الوطني .
على  الق��ب��ال  حت�صن  م��ن  بدعم  مايو  �صهر  خ��الل  امل�صجل  الن�صاط  وج��اء 
الأ�صهر  خالل  عليها  الطلب  منو  بتوا�صل  موؤ�صرات  و�صط  الأن�صطة  هذه 

القادمة.
والإح�صاء  للتناف�صية  الحت��ادي  املركز  عن  ال�صادرة  لالإح�صائيات  ووفقا 
يتاألف  التي  تلك  من  قطاعات   7 باأ�صعار  اخلا�صة  املوؤ�صرات  ارتفعت  فقد 

منها الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك يف دولة المارات.
موؤ�صرها  ارتفع  التي  القطاعات  والثقافة يف مقدمة  الرتفيه  وجاء قطاع 
مع  مقارنة  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  مايو  �صهر  خ��الل  نقطة   106.34 بالغا 
103.68 نقطة يف ابريل من العام ذاته فيما ارتفع موؤ�صر قطاع املالب�ض 
فرتتي  خالل  نقطة   114.03 مقارنة  نقطة   115.02 اىل  والحذية 

املقارنة ذاتها .
106.82 نقطة خالل  وامل�صروبات من  الأغذية  ارتفع موؤ�صر قطاع  كما 
ال��ع��ام ذاته،  107.57 نقطة يف مايو م��ن  ال��ع��ام اجل���اري اىل  اب��ري��ل م��ن 
114.77 نقطة اىل  م��ن  اأخ����رى  �صلع وخ��دم��ات  ق��ط��اع  م��وؤ���ص��ر  وك��ذل��ك 
115.75 نقطة و املطاعم والفنادق من 115.09 نقطة اىل 115.85 
نقطة .وال�صحة من 106.17 نقطة اىل 106.31 نقطة وقطاع خدمات 

النقل من 110.33 نقطة اىل 110.80 نقطة .
وفيما ا�صتقرت موؤ�صرات قطاع التبغ والتعليم فقد تراجعت بقية املوؤ�صرات 

الأخرى التي يتكون منها الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك .

مليار درهم مكا�سب �سوق اأبوظبي   19
لالأوراق املالية مع بداية االأ�سبوع 

•• اأبوظبي-وام

بداأ �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية تعامالته يف اليوم الأول من الأ�صبوع على 
ن�صاط و�صط ا�صتمرار التداولت املكثفة للمحافظ املحلية والأجنبية ،مما 
رفع اإجمايل قيمة ال�صفقات املربمة يف نهاية اجلل�صة اإىل 1.2 مليار درهم 

،فيما و�صلت مكا�صب القيمة ال�صوقية 19 مليار درهم .
وكان وا�صحا منذ بداية التعامالت اأن ال�صوق يف طريقه اىل حتقيق املزيد 
م��ن الرت��ف��اع��ات وه��و م��ا ح��دث فعال بعد م��رور اأق��ل م��ن رب��ع �صاعة على 
من  �صريحة  على  كبرية  �صراء  عمليات  من  بدعم  وذل��ك  اجلل�صة  انطالق 
املالية جنح  ل��الأوراق  اأبوظبي  العام ل�صوق  املوؤ�صر  . وكان  القيادية  الأ�صهم 
6948 نقطة بنمو ن�صبته  6900 نقطة بالغا  جمددا يف اخرتاق حاجز 

%0.72 مقارنة مع جل�صة يوم اخلمي�ض املا�صي.
وارتفع �صهم األفا اأبوظبي خالل التعامالت اإىل فوق حاجز 19 درهما قبل 
18.88 درهم بنمو ن�صبته  اأن يقل�ض من مكا�صبه ويغلق يف النهاية عند 

%8.13 ، بتداولت بلغت قيمتها 178 مليون درهم .
و�صط  دره��م   124.5 م�صتوى  القاب�صة  العاملية  ال�صركة  �صهم  بلغ  كما 
�صفقات جتاوزت قيمتها 322 مليون درهم وارتفع �صهم الدار اإىل 3.80 
بنك  �صهم  اأغ��ل��ق  فيما  دره���م   4.39 للتوزيع  اأدن���وك  �صهم  و�صجل  دره���م 

اأبوظبي الأول عند 16.76 درهم .

�سيف  »مـــفـــاجـــاآت 
تقدم   »2021 دبــي 
ــني  ــالي ــــز مب جــــوائ
للمت�سوقني  الدراهم 

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/6324
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/07/07 االربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 
و  ���س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  اوتومي�صن  نوفز   + ال�صليمى  على  �صلمان  اليا�س  عبدالرحمن  �صده 

او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                     الو�صف  

 12،000                                               اأغرا�س مكتبيه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/14 املودعة حتت رقم:  349100 
تاريخ اإيداع الأولوية: 27 اأكتوبر 2020

با�ص��م:      �صركة اأمال �صركة ذات �صخ�ض واحد م�صاهمة مقفلة 
وعنوانه: الطابق 58، مركز اململكة، 2239 طريق العروبة – منطقة العليا، 

وحدة رقم: 9640، الريا�ض 12214-9597، اململكة العربية ال�صعودية    
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

نقل  ترتيب  وال�صفريات؛  ال�صياحة  وك��الت  خدمات  ال�صفريات؛  خدمات  اللوج�صتية؛  اخل��دم��ات  النقل؛  خدمات 
النارية  والدراجات  ال�صغرية  وال�صاحنات  بال�صيارات  النقل  ترتيب  الب�صائع؛  تغليف وتخزين  ال�صحنات؛  وتخزين 
للمطارات؛  النقل  الربية؛ خدمات  املركبات  والكرفانات وغريها من  ال�صغرية  واحلافالت  واحلافالت  وال�صكوتر 
تنظيم مواقف ال�صيارات؛ خدمات حجز ال�صفر والنتقالت؛ خدمات حجز العطالت و�صفريات الأعمال؛ خدمات 
تاأجري  باملنتجعات؛  املتعلقة  واحلجز  التاأجري  خدمات  وامل�صارات؛  ال�صري  تخطيط  خدمات  الركاب؛  لنقل  احلجز 
خدمات  بالقوارب؛  النقل  خدمات  ال��ق��وارب؛  تخزين  ال��ق��وارب؛  تاأجري  وال��ق��وارب؛  وال�صفن  والطائرات  ال�صيارات 
واجلولت؛  الق�صرية  والرحالت  البحرية  الرحالت  تنظيم  املركبات؛  تخزين  املركبات؛  تاأجري  القوارب؛  مرا�صي 
مرافقة  خدمات  ال�صياحية؛  املعامل  ارتياد  خدمات  ال�صفر؛  حزم  واإدارة  تنظيم  الطريان؛  خطوط  حجز  خدمات 
خدمات  ال�صيارات؛  �صف  خدمات  الطرود؛  ت�صليم  خدمات  الب�صائع؛  ت�صليم  امل�صافرين؛  اأمتعة  نقل  امل�صافرين؛ 

الن�صائح واملعلومات وال�صت�صارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.  
 الواق�عة بالفئة: 39 

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من �صكل دائري مميز يحتوي على دائرة ا�صغر يف و�صطه 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد 
امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/04/14 املودعة حتت رقم:  349101 
تاريخ اإيداع الأولوية: 27 اأكتوبر 2020

با�ص��م:      �صركة اأمال �صركة ذات �صخ�ض واحد م�صاهمة مقفلة 
وعنوانه: الطابق 58، مركز اململكة، 2239 طريق العروبة – منطقة العليا،

 وحدة رقم: 9640، الريا�ض 12214-9597، اململكة العربية ال�صعودية   
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

الكافيهات؛  خدمات  الفرن�صية؛  املطاعم  خدمات  ال�صغرية؛  املطاعم  خدمات  وال�صراب؛  الطعام  توفري  خدمات 
خدمات الكافيرتيات؛ خدمات املقا�صف؛ خدمات التموين بالطعام وال�صراب؛ خدمات املقاهي؛ خدمات املطاعم؛ 
خدمات الإقامة املوؤقتة؛ خدمات حجز اأماكن الإقامة؛ خدمات الإقامة املوؤقتة؛ خدمات اإقامة العطالت؛ خدمات 
املفرو�صة؛  اأو غري  املفرو�صة  املوؤقتة  اأماكن الإقامة  اإقامة العطالت؛ توفري  اأماكن  تاأجري  املوؤقتة؛  مكاتب الإقامة 
خدمات تبادل اأماكن الإقامة؛ توفري الإقامة للموؤمترات واملعار�ض واملحا�صرات والندوات؛ تاأجري الإقامة املوؤقتة؛ 
تاأجري قاعات الجتماعات؛ توفري مرافق املوؤمترات واملعار�ض والجتماعات؛ خدمات وكالت تاأجري اأماكن الإقامة؛ 
الفنادق؛  حجز  خدمات  للم�صافرين؛  الإقامة  حجز  الإنرتنت؛  عرب  املوؤقتة  الإقامة  حجز  املوؤقتة؛  الإقامة  حجز 
التخييم؛  مواقع  �صاحات  تاأجري  الفنادق؛  حجوزات  الفنادق؛  معلومات  الفنادق؛  خدمات  املطاعم؛  حجز  خدمات 
اإيواء احليوانات؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات  اأماكن  خدمات وكالت ال�صفر لرتتيب وحجز الإقامة؛ خدمات 

املنتجعات؛ خدمات الن�صائح واملعلومات وال�صت�صارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.  
 الواق�عة بالفئة: 43 

 و�صف العالمة:  تتكون العالمة من �صكل دائري مميز يحتوي على دائرة ا�صغر يف و�صطه 
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد 
امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  5 يوليو 2021 العدد 13283
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املال والأعمال

 الدار اأول �سركة عقارية باملنطقة حت�سل على 
قر�ض مرتبط باأهداف حمددة لال�ستدامة

•• اأبوظبي-وام:

 اأعلنت �صركة الدار العقارية “الدار” 
اإئتماين  ت�صهيل  اتفاقية  اإب����رام  ع��ن 
�صي” تربط  بي  اإ���ض  “اإت�ض  بنك  مع 
�صمن  امل�صتحقة  ال��ف��وائ��د  ه��وام�����ض 
الت�صهيل الئتماين مب�صتويات اإجناز 
اأ�صبحت  وبذلك  ال�صتدامة  اأه��داف 
منطقة  يف  عقارية  �صركة  اأول  ال��دار 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا تربم 

اتفاقية متويل من هذا النوع.
وي�صم هذا القر�ض املبتكر - املرتبط 
ب�������اأه�������داف حم���������ددة ل���ال����ص���ت���دام���ة 
مدى  على  ا�صتحقاقه  ف��رتة  ومت��ت��د 

ل�صالح  الفائدة  هوام�ض  لتعديل  خم�ص�صة  فّعالة  اآلية   - �صنوات  خم�ض 
�صركة ال��دار مبا يتما�صى مع م�صتويات اإجن��از الأه��داف املتعلقة مبعدلت 
وت�صّكل  العّمال.  ورف��اه  النفايات  تدوير  واإع���ادة  وامل��ي��اه  الطاقة  ا�صتهالك 
تعتمدها  التي  ال�صتدامة  ا�صرتاتيجية  مع  تن�صجم  التي  الأه���داف،  ه��ذه 
والقطاع  ال�صركة  واجلوهرية �صمن جهود  الأ�صا�صية  اللبنة  ال��دار،  �صركة 
بتخ�صي�ض  التزامها  الدار  اأكدت  التفاقية،  ككل. ومبوجب هذه  العقاري 
مبلغ ثابت لال�صتثمار يف اأحد امل�صاريع املوؤهلة التي ُتعنى باملمار�صات البيئية 
والجتماعية واحلوكمة، يف حال مل تتمّكن من حتقيق الأهداف ال�صنوية 

املتفق عليها.

وزارة الطاقة والبنية التحتية : االإمارات 
االأكرث التزاما باتفاقيات »اأوبك « و»اأوبك +« 

•• اأبوظبي-وام

اأكدت وزارة الطاقة والبنية التحية اأن دولة الإمارات كانت دائماً من اأكرث 
“ وخ��الل التفاقية   + “ اأوب��ك  “ و  “ اأوب��ك  باتفاقيات  التزاماً  الأع�صاء 

احلالية املمتدة ل�صنتني تعدى التزامها 103%.
وذكرت الوزارة يف بيان �صادر اليوم اأن دولة الإمارات العربية املتحدة ترى 
باأن ال�صوق العاملي يف الفرتة احلالية بحاجة ما�صة لزيادة الإنتاج، وتوؤيد 

هذه الزيادة للفرتة بني اأغ�صط�ض اإىل دي�صمرب بدون اأي �صروط .
ولفتت اإىل اأن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج يف اأ�صهر مايو ويونيو 
نوؤيد  ���ص��روط، نحن  ب���اأي  وال��ت��ي مل تكن مرتبطة  ال��ع��ام  ه��ذا  وي��ول��ي��و يف 
“ لالأ�صف، طرحت  اأغ�صط�ض. وقالت  اأي زيادة غري م�صروطة يف  بالكامل 
الإنتاج م�صروطاً  واحداً فقط وهو زيادة  اأوبك+ خياراً  الوزارية يف  اللجنة 
بتمديد التفاقية احلالية اإىل دي�صمرب 2022، وهي اتفاقية غري عادلة 
ونوهت  الإنتاج”.  املرجعية حل�ص�ض  الأ�صا�ض  نقطة  ناحية  لالإمارات من 
اإىل اأن الإمارات اقرتحت ف�صل زيادة الإنتاج عن مو�صوع متديد التفاقية 
وامل�صي قدماً يف زيادة الإنتاج دعماً لحتياجات ال�صوق العاملي، ولكن اللجنة 

الوزارية لأوبك+ اأ�صرت على ربط املو�صوعني.

اقت�سادية دبي تخالف 1678 حمال وتغلق 43 من�ساأة يف �ستة اأ�سهر 
•• دبي-وام

ق���ام ق��ط��اع ال��رق��اب��ة ال��ت��ج��اري��ة وحماية 
خالل  دبي”  “اقت�صادية  يف  امل�صتهلك 
الأ�صهر ال�صتة املا�صية مبخالفة 1678 
43 حمال  واإغ�������الق  م��ن�����ص��اأة جت���اري���ة 
ل���ع���دم الل���ت���زام   282 وال��ت��ن��ب��ي��ه ع��ل��ى 
بالتدابري الحرتازية اخلا�صة مبكافحة 
ف���ريو����ض ك���ورون���ا امل�����ص��ت��ج��د واحل����د من 
ومن  “كوفيد-19”،  جائحة  انت�صار 
والتباعد  ال��ك��م��ام��ات  ا���ص��ت��خ��دام  اأه��م��ه��ا 
يف  العمل  ب�صاعات  والل��ت��زام  اجل�صدي 
املفتوحة  الأ���ص��واق  املطاعم، يف حم��الت 

واملراكز التجارية.
 واأو�صحت “اقت�صادية دبي” اأن عمليات 
التفتي�ض جاءت يف اإطار اجلهود امل�صتمرة 
م�صتويات  اأع���ل���ى  ت��اأك��ي��د  اإىل  ال��رام��ي��ة 
 87223 للمجتمع..و�صملت  ال�صالمة 

من�صاأة جتارية يف جميع مناطق الإمارة 
الأن�صطة  يف  املخالفات  اأغ��ل��ب  وت��رك��زت 
التي تتعامل ب�صكل مبا�صر مع اجلمهور 
والأندية  وامل��ط��اع��م  التجزئة  كمحالت 
التي  الأن�صطة  من  وغريها  الريا�صية 
ي��ت��واج��د فيها ازدح����ام وع���دم التزام  ق��د 
يقم  مل  اإذا  خا�صة  اجل�صدي،  بالتباعد 
بتنظيم  الأن�����ص��ط��ة  ه���ذه  يف  ال��ع��ام��ل��ون 
ح��رك��ة ال��زب��ائ��ن، الأم���ر ال���ذي ت�صبب يف 
تكررت  ال��ت��ي  التجارية  املن�صاآت  اإغ���الق 
اإدارة  �صوء  ب�صبب  �صواء  املخالفات  فيها 
اللتزام  ع���دم  اأو  ال��ك��ب��رية  ال��ت��ج��م��ع��ات 
م����ن جانب  الح������رتازي������ة.  ب���ال���ت���داب���ري 
التنبيهات على عدم  اأغلب  اآخر، تركزت 
التزام املن�صاآت التجارية بو�صع مل�صقات 
ال��ت��ب��اع��د اجل�����ص��دي وال���ت���ي ت��ه��دف اإىل 
بالتباعد  ب��الل��ت��زام  املت�صوقني  ت��ذك��ري 
واحلد  �صالمتهم  ل�صمان  بينهم  فيما 

م���ن ف���ر����ض ان��ت�����ص��ار ال���ف���ريو����ض، فيما 
اأعربت الدائرة عن تقديرها لكل املنافذ 
اأب�����دت ال���ت���زام���اً كاماًل  ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي 
ب���الإج���راءات ال��وق��ائ��ي��ة املُ��و���ص��ى ب��ه��ا، اإذ 
التجارية  امل��ن�����ص��اآت  ال��ت��زام  ن�صبة  بلغت 
باملئة/   97.7/ الح��رتازي��ة  بالتدابري 
يف الن�صف الأول من 2021، موؤكدة اأن 
اللتزام بتطبيق تلك التدابري يعد من 
واحلد  الفريو�ض  مكافحة  و�صائل  اأه��م 

من فر�ض انت�صاره.
اأن��ه��ا من  اإىل  دب��ي  اقت�صادية  واأ����ص���ارت   
مع  بالتعاون  جولتها  موا�صلة  خ��الل 
�صركائها، �صتقوم بالرتكيز يف احلمالت 
التجارية  امل����راك����ز  ع���ل���ى  ال��ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة 
ت�صهد  اأن  امل��م��ك��ن  ال��ت��ي م��ن  والأم���اك���ن 
ع��ل��ى �صالمة  جت��م��ع��ات وذل����ك ح��ر���ص��اً 
جميع اأف����راد امل��ج��ت��م��ع، م���وؤك���دًة اأن���ه لن 
املخالفات  م��ع  ت��ه��اون  اأي  ه��ن��اك  ي��ك��ون 

والتجاوزات التي يتم ر�صدها اأو الإبالغ 
عنها من قبل اجلمهور، يف حني وجهت 
املحال  على  والقائمني  التجار  ال��دائ��رة 

بالتدابري  باللتزام  واملطاعم  التجارية 
وتطبيق  الكمامات  كلب�ض  الح��رتازي��ة 

مبادئ التباعد اجل�صدي.

•• اأبوظبي- وام

اآل  ب��ن حممد  اط��ل��ع م��ع��ايل ال�صيخ ع��ب��داهلل 
اأبوظبي  يف  ال�صحة  ال��دائ��رة  رئي�ض  ح��ام��د 
على جهود جمارك اأبوظبي وا�صرتاتيجيتها 
التعامل  يف  العالية  والح��رتاف��ي��ة  الرقمية 
ب�صكل �صل�ض و�صريع مع ال�صحنات الطبية ل 

�صيما لقاح وعقار “كوفيد-19«.
لقائه  خ��الل  املرافق  والوفد  معاليه  وبحث 
���ص��ع��ادة را����ص���د لح���ج امل��ن�����ص��وري م��دي��ر عام 
اأبوظبي �صبل تعزيز  الإدارة العامة جلمارك 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون امل��وؤ���ص�����ص��ي ون��ق��ل املعرفة 
وتبادل اخل��ربات يف خمتلف جمالت العمل 
ال��وظ��ي��ف��ي. واط���ل���ع خ����الل زي�����ارة جلمارك 
اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى م��راح��ل ت��ط��وره��ا ح��ت��ى باتت 
ه��ي��ئ��ة ج��م��رك��ي��ة رائ�����دة ع��امل��ي��ا .و جت����ول يف 
مرافقها و تعرف على لوحة التحكم الرقمية 
ملراقبة املراكز اجلمركية على م�صتوى اإمارة 

اأبوظبي ومتابعة اأرقام املوظفني والإ�صابات 
واأنظمة تتبع فريو�ض كوفيد -19 مبا ي�صهم 
موظفي  و���ص��الم��ة  �صحة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف 
العمال  ا�صتمرارية  و  واملتعاملني  الإدارة 

بالكفاءة التي تتميز بها اإمارة اأبوظبي.
التدريب  منظومة  على  معاليه  اط��ل��ع  كما 
تهدف  والتي  اأبوظبي  بجمارك  الفرتا�صي 
املوظفني  وق��������درات  م����ه����ارات  ت���ع���زي���ز  اإىل 
اجلمركيني يف خمتلف الظروف وفق اأف�صل 
اإىل  التعرف  اإىل  اإ�صافة  العاملية  املمار�صات 
النجاحات التي حققتها اإدارة املوارد الب�صرية 
م���ن خ����الل الب���ت���ك���ار وال��ت��خ��ط��ي��ط وال����ذي 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات  ترجمة  ي��اأت��ي 
وال�صتثمار يف راأ�ض املايل الب�صري الذي يعد 

املحرك الرئي�ض مل�صرية التنمية امل�صتدامة.

امل�����رزوق�����ي مدير  امل���ه���ن���د����ض خ���ال���د  وق������دم 
ال�صرتاتيجي  والتخطيط  التطوير  اإدارة 
اخلم�صية  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  ح�����ول  ع���ر����ص���ا 
التطويرية  امل�صاريع  واأهم  اأبوظبي  جلمارك 
الأنظمة  ع��ر���ض  اإىل  اإ����ص���اف���ة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ال��ع��م��ل الرقمية  ال��ذك��ي��ة واآل���ي���ة  اجل��م��رك��ي��ة 
تعزيز  يف  ت�صهم  ال��ت��ي  اجلمركية  امل��راك��ز  يف 
قيا�صي  زم��ن  يف  وال�صحنات  الب�صائع  حركة 
اإ�صافة اإىل جهود احلفاظ على اأمن و�صالمة 
موؤهلة  وطنية  ك��ف��اءات  خ��الل  م��ن  املجتمع 
والتي  الوطن  عن  الأول  الدفاع  خط  ت�صكل 
اإم���ارة  تناف�صية  زي����ادة  اإىل  ت�صعى  جميعها 
واأ�صاد  عاملياً.  الأ�صعدة  جميع  على  اأبوظبي 
بالنقلة  ح��ام��د  اآل  ع��ب��داهلل  ال�����ص��ي��خ  م��ع��ايل 
اجلمركية  املنظومة  ت�صهدها  التي  النوعية 

اأبوظبي ونهجها الرائد يف ت�صخري  اإمارة  يف 
الإجراءات  لت�صهيل  والبتكار  التكنولوجيا 
وت��ع��زي��ز ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة و ب��الأخ�����ض طموح 
امل���راك���ز العاملية  اأه����م  اأح����د  ل��ت��ك��ون  الم�����ارة 
يف ال��ع��ل��وم احل��ي��ات��ي��ة ع���رب م��ن��اف��ذ الإم�����ارة 
العاملية  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  وف��ق  اجلمركية 
والتي من �صاأنها تعزيز مكانة الإمارة مركزا 
ع��امل��ي��ا ل��الأع��م��ال وال��ت��ج��ارة يف ظ��ل اجلهود 
باحلفاظ على �صالمة موظفيها واملتعاملني 
ت��ل��ك اجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ت��م��ا���ص��ى م���ع توجهات 
جلائحة  ال���ت�������ص���دي  يف  اأب���وظ���ب���ي  ح���ك���وم���ة 

كوفيد-19 واحلد من تداعياتها. 
والدعم  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ك��ف��اءة  اإن  معاليه  وق���ال 
اأبوظبي  جلمارك  العامة  الإدارة  من  املقدم 
ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود خالل  ك��ب��ريا يف  ل��ع��ب��ا دورا 

ا�صترياد  �صيما  ل  “كوفيد-19”  ج��ائ��ح��ة 
ونقل لقاح كوفيد 19 والأدوية و امل�صتلزمات 
جمركيا  تخلي�صا  ���ص��م��ن��ت  ح��ي��ث  الأخ�����رى 
خالل  الأدوي�����ة  و  ل��ل��ق��اح��ات  و�صل�صا  �صريعا 
مدة زمنية ق�صرية و على درجة تخ�ص�صية 
عالية امل�صتوى تعك�ض مرونة الجراءات التي 
تعتمد منظومة رقمية متطورة جت�صد مكانة 
وكما  املجالت  خمتلف  يف  املتقدمة  اأبوظبي 
�صاهم ذلك يف ت�صنيف اإمارة اأبوظبي املدينة 

الأوىل عاملياً يف التعامل مع اجلائحة.
ومن جانبه قال �صعادة را�صد لحج املن�صوري 
حامد  اآل  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  م��ع��ايل  زي����ارة  اإن 
ت�صكل ح��اف��زا ك��ب��ريا مل��زي��د م��ن الإجن�����ازات 
تناف�صي  اقت�صاد  بناء  و  اجلمركية  �صيما  ل 
عاملي يف اإطار التعاون والتن�صيق الكامل بني 
القيادة  تطلعات  يلبي  مبا  املحلية  املوؤ�ص�صات 
الر�صيدة ويعزز مكانة اإمارة اأبوظبي عامليا يف 

املجالت كافة.

عبداهلل اآل حامد يطلع على ا�سرتاتيجية جمارك اأبوظبي 

اإجناز 90 % من »وارنر براذرز اأبوظبي« بتكلفة 112 مليون دوالر
•• اأبوظبي-وام

املطور للوجهات يف اأبوظبي، و�صركة  اأعلنت “مريال”، 
“ وارنر براذرز للرتفيه” اأم�ض، اأن اأعمال اإن�صاء م�صروع 
فندق “وارنر براذرز اأبوظبي” ت�صري بح�صب جدولها 
العام اجل��اري. ويقدم  افتتاحه خالل  الزمني وينتظر 
ل�صركة  ال�صيافة  م�صاريع  اأح���دث  يعد  ال��ذي  الفندق 
وجهات  لقائمة  ون��وع��ي��ة  ج��دي��دة  اإ���ص��اف��ة  “مريال”، 
ال�صيافة وال�صتجمام على جزيرة يا�ض، يف اإطار روؤية 
وال�صيافة  الرتفيه  وجهات  م�صهد  لتنويع  “مريال” 
ل�����زوار اجلزيرة،  ت��ن�����ص��ى  ���ص��ام��ل��ة ل  وت���ق���دمي جت����ارب 
كيوريو  “فنادق  حمفظة  �صمن  “هيلتون”  و�صتديره 
كوليك�صن باي هيلتون«. وت�صل التكلفة الإجمالية   –
 112 اإىل  اأبوظبي”  ب����راذرز  “وارنر  ف��ن��دق  مل�����ص��روع 
اأعماله  اإجن���از  ن�صبة  وو�صلت  اأم��ري��ك��ي.  دولر  مليون 
%90، وي�صمل ذلك النتهاء من  اإىل نحو  الإن�صائية 
الطوابق الأوىل لغرف ال�صيوف، والعنا�صر الزخرفية 
وقاعة الحتفالت وامل�صاحات الرئي�صية وواجهة املبنى. 

وق���ال حم��م��د ع��ب��داهلل ال��زع��اب��ي، ال��رئ��ي�����ض التنفيذي 
�صركة  م��ع  امل��م��ت��دة  ���ص��راك��ت��ه��م  اإن  “مريال”  ل�����ص��رك��ة 
اأول وجهتني على  اأثمرت عن تقدمي  “وارنر براذرز” 
م�����ص��ت��وى ال��ع��امل ل��ل��رتف��ي��ه وال�����ص��ي��اف��ة حت��م��الن ا�صم 

جزيرة  على  هنا  براذرز”  “وارنر  التجارية  العالمة 
معلًما  اأبوظبي”  ب���راذرز  “وارنر  ف��ن��دق  وي��ع��د   ، ي��ا���ض 
مبا  ل��دي��ن��ا،  ال�صيافة  خ��ي��ارات  ت��ن��وي��ع  يف  ي�صهم  ب����ارًزا 
كوجهة  يا�ض  ج��زي��رة  مكانة  برت�صيخ  التزامهم  يعزز 

واأعرب  والأع��م��ال.  وال�صتجمام  للرتفيه  رائ��دة  عاملية 
عن تطلعهم اإىل الحتفال بافتتاح الفندق اجلديد يف 
وقت لحق من هذا العام، والرتحيب بال�صيوف يف هذا 

الفندق الذي يقدم مفهوما فريدا لل�صيافة.”
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اعالن بالن�سر        

يف الدعوى رقم 783/2020/20 جتاري كلي
مو�صوع الدعوى:  بالن�صبة للمدعى عليهم الأوىل والثالث والرابعة، قبول الدعوى �صكاًل ، ومو�صوعاً احلكم باإلزامهم مببلغ 24،781،472/52 
واثنان وخم�صون �صنتاً(، ما  اأمريكياً  واأربعمائة واثنان و�صبعون دولراً  األفاً  اأمريكي )اأربعة وع�صرون مليوناً وثمامنائة وواحد وثمانون  دولر 

يعادل 91،071،910 درهم اإماراتي، وفق الثابت بك�صف احل�صاب مو�صوع الدعوى املاثلة.
ماليني  )اأربعة  اأمريكي  دولر   4،207،840 مببلغ  باإلزامها  الق�صاء  ومو�صوعاً   ، �صكاًل  الدعوى  قبول  الثانية،  عليها  للمدعى  بالن�صبة   : ثانياً 
ومائتان و�صبعة اآلف وثمامنائة واأربعون دولراً اأمريكياً( ما يعادل 15،463،813 درهم اإماراتي لقاء املبلغ امل�صتوىل عليه والثابت قيمته يف ر�صالة 
املدعى  اإل��زام  ثالثا:  الثانية.  عليها  املدعى  ال�صركة  مدير  ر�صالة  مبوجب  عليه  ال�صتيالء  والثابت  املاثل  الطلب  "ال�صويفت" مو�صوع  حتويل 
اأموال  على  تواطوؤهم لال�صتيالء  ج��راء  اإماراتي  دره��م  ع�صرة ماليني  يقدر مببلغ  واأدب��ي  م��ادي  بتعوي�ض  والت�صامن  بالتكافل  عليهم جميعاً 

املدعيني والإ�صرار ب�صمعتهما.
طالب العالن:  بنك ر�صملة ال�صتثماري املحدود - �صفته بالق�صية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم:  1- فارلني انريجي & كوموديتيز م م ح 2- غاندهار اأويل & اإنريجي م.د.م.�ض 3- حممد فاروق 4- فارلني تيمرب اخلا�صة 
املحدودة -  �صفتهم بالق�صية:  مدعى عليهم

مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 30-06-2021 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح/ بنك ر�صملة ال�صتثماري 
املحدود  اول : بالزام املدعى عليهم الوىل والثالثة والرابعة بان يودوا للمدعيان مبلغ 24،781،472/52 دولر اأمريكي )اأربعة وع�صرون مليوناً 
اأمريكياً واثنان وخم�صون �صنتاً(، ما يعادل 91،071،910 درهم اإماراتي. ثانيا  وثمامنائة وواحد وثمانون األفاً واأربعمائة واثنان و�صبعون دولراً 
اآلف  اأمريكي )اأربعة ماليني ومائتان و�صبعة  : بالزام املدعى عليها الثانية بان توؤدى للمدعيان بان تودى للمدعيان مبلغ 4،207،840 دولر 
وثمامنائة واأربعون دولراً اأمريكياً( ما يعادل 15،463،813 درهم اإماراتي والزامتهم امل�صاريف ومبلغ الف درهم اتعاب حماماة ورف�صت ما عدا 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. �صدر با�صم �صاحب 

رئي�ض ال�سعبةال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004654 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : نواف يو�صف حممد �صعيد اجل�صمي  

جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة منطقة الرماقية  
املدة  من  الباقي  عن  ال�صتحقاق  تاريخ  من  درهم   4200 وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  الزام 
)2015/9/21( وحتى )2015/10/31( مع الزامه بالفائدة القانونية بواقع %9 مع �صمول 
املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه  املدعي  الزام  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/7/11 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
 ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )10 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة 
عليه. حرر  بو�صفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من 

بتاريخ  2021/6/28   
مكتب اخلدمات الق�سائية      
عائ�سة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

عبدالرحيم   / املدعو  فقد 
امل�������غ�������رب     ، �������������ص������������اووك 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )1273718RZ( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0502523472

فقدان جواز �سفر
زينب   / امل�����دع�����وة  ف���ق���دت 
جمود ، مغربية   اجلن�صية 
رق����م  �����ص����ف����ره����ا  ج����������واز   -
)se3947062( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0567652823

فقدان جواز �سفر
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : جوالركا للتجارة العامة - �س ذ م م 
 العنوان : مكتب 210  ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - بور�صعيد 

بال�صجل  القيد  رقم   791775  : الرخ�صة  رقم   ، م�صوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�صكل 
التجاري : 1308048 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعاله  ال�صركة املذكورة  باإنحالل  ال�صجل التجاري لديها  يف 
2021/7/4 وعلى من  بتاريخ  العدل حماكم دبي  2021/7/4 واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 
حممود كاظم ملراجعة احل�صابات  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني  اأي اعرتا�ض  لديه 
العنوان : مكتب 1901 - 1908 - 1707 - 1708 ملك ال�صيخ حممد بن زايد ال نهيان 
- املركز التجاري - ا�صتدامة B - هاتف :   فاك�ض :   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : حممود كاظم ملراجعة احل�صابات
العنوان : مكتب 1901 - 1908 - 1707 - 1708 ملك ال�صيخ حممد بن زايد ال نهيان 
B - هاتف :   فاك�ض :    مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية  - املركز التجاري - ا�صتدامة 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية جوالركا للتجارة 
العامة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/6/28 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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اإعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 1208/2021/207 تنفيذ جتاري
مو�صوع الدعوى: تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/1584 جتارى 
جزئى ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )3،565 درهم( ، �صاماًل للر�صوم وامل�صاريف

طالب العالن : حاجي عبد القدو�ض �صافى حممد ر�صول - �صفته بالق�صية:  طالب 
 - احل��م��ادي  ح�صني  اآل  حممد  احمد  عبداهلل  حممد  اعالنهم:1-  املطلوب  التنفيذ. 
�صفته  عبدالقدو�ض  حاجي  �صايف  ح�صرت  غالم   -2  ، �صده  منفذ  بالق�صية:  �صفته 
بالق�صية:  منفذ  3- عبداهلل �صايف حممد ر�صول - �صفته   ، بالق�صية:  منفذ �صده 
مو�صوع  �صده.  منفذ  بالق�صية:   �صفته   - ����ض.ذ.م.م  للتجارة  �صافيتك�ض   -4  ، �صده 
املبلغ  بدفع  والزامك�م  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك�م  اأق��ام  قد   : الإع��الن 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  التنفيذاأو  طالب  اىل  دره��م   )3565( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور  املحكمة �صتبا�صر الج��راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 5/ 7/ 2021  Issue No : 13283
Notification by Publication

In execution No. 488/2021/211 Real Estate Execution
Subject of Execution: execution of the judgement of claim No. 145/2020 Real 
Estate Partial, for payment of the execution amount of (AED 162.364.80) 
Inclusive fees, expenses advocate fees and legal interest as from 11/3/2020 
until full payment
Notification claimant : Walid Mohammed Mohammed - Capacity: Execution 
Claimant - Represented by : Khalifa Abdullah Mohammed Khalifa Al-Maftool 
Capacity: Attorney
Notified parties: 1- Maxim Antimrov - Capacity: Respondent
Residence unknown
Notification subject: The abovementioned execution claim is submitted against 
you for payment of (AED 162364.80) to the claimant or the court treasury 
Inclusive fees, expenses advocate fees and legal interest as from 11/3/2020 
until full payment.
Therefore, the court will initiate the execution procedures against you if you 
fail to abide by the mentioned decision within 15 days as from the date of the 
publication of this notification.
Head of department
Taher Mohammed Abdul Rahim Al Khaja

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 5/ 7/ 2021  Issue No : 13283
Judicial warning by publication
For the issue No. (5777/1/2021)

The warner: Fujairah National Bank By the attorney of lawyer : 
Mohammed Al Sarkal Advocates and Legal Consultants
The second warnee : Braveen Kumar Kattath adka
The fourth warnee : Saeed Mohamed Butti Mohamed Al Qebaisay
The fifth warnee : Bavaguthu Raghuram Shitty
The sixth warnee : Khaleefa Butty Omair Bin Yousif Al Muhairi
Accordingly, The warner shall assign the second, fourth, fifth and sixth 
warnees to quickly pay the payable amount thereby, amounted to AED 
3.166.665 (three millions, one hundred sixty-six thousands and six 
hundred sixty-five dirhams) along with the legal interest by 12% as of the 
accrual date of the amount and till the full payment of the total value of 
cheque, to be paid thereby, during a period of five days as of the date of 
notice by publication, unless otherwise the warner will be obliged to take 
all the legal procedures against them to obtain the value of this amount in 
addition to incurring you all the fees, expenses and attorney fees.
Notary public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 5/ 7/ 2021  Issue No : 13283
Notification by publication for Respondent

Sharjah Court-Civil Execution Court - 1- Jedi Logistics Company 
(Nationality Indian) 2- Meenu Nair Dheeraj Notification for payment

in the lawsuit No. SHCEXCIREA2020/0003604 /Civil (Partial)
To the Respondent: 1- Jedi Logistics Company
2- Meenu Nair Dheeraj (Nationality Indian)
Whereas a judgment is issued against you a copy whereof is attached herewith in 
favor of the plaintiff execution Fatiha Gourari Advocates and Legal Consultants 
in the abovementioned lawsuit.
Whereas the plaintiff has submitted a request for execution of the said 
judgement and payment of the specified fees. The total amount inclusive fees 
and expenses AED 11697 Thereof, you are ordered to pay the amount stated in 
the abovementioned execution within (15) days of your notification, otherwise 
the court will take against you the mandatory legal execution.
Judge
Moatasem Ahmed Samir Abu Shady
Sharjah Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

االثنني   5  يوليو    2021  م   -    العـدد   13283  
Monday    5   July   2021   -  Issue No   13283
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مذكـرة تبليـغ مدعـي عـليه بالن�سـر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
يف الدعوى رقم )2019/1606( جتاري كلي ال�سارقة

اإعالن اخل�سم املدخل بتعجيل الدعوى من الوقف التعليقي
اإىل )اخل�صمني املدخلني( : 2- حممد روهيل حممد اأف�صل برويز - باك�صتاين اجلن�صية

اإقبال تاكور اإقبال �صليمان تاكور – هندي اجلن�صية. اآ�صف   -4
حيث اأن املدعي : برير بن مرت�صى بن عبد الر�صا - عماين اجلن�صية.

ب�اإلزامكم واآخ�رين  املاثلة، يطالب فيها احلك�م  باإدخالكم واآخرين خ�صوماً مدعى عليهم يف الدعوى  قد قام 
للفائ�دة  بالإ�ص�افة  دره�م،   )943،200( مبل�غ  للم�دعي  ت�ص�ددوا  ب�اأن  بي�ن�كم  فيم�ا  والت�ص�امم  بالت�ص�امن 
تعوي�ض  درهم   )500،000( مبل�غ  للم�دعي  ت�ص�ددوا  ب�ان  لإل�زامكم  بالإ�ص�افة  القانوني�ة بواق�ع )%12( 
عن الأ�صرار واخل�صائر املادية والأدبية التي حلقت ب�ه بالإ�صافة للفائدة القانونية بواقع )12%(، واإحتياطي�اً 
ن�دب خبري متخ�ص�ض تكون مهمته الإطالع على اأوراق ال�دعوى وم�ص�تنداتها، بالإ�ص�افة لإل�زامكم بالر�ص�وم 
التعليقي.  الوقف  الدعوى من  بتعجيل  املدعي طلباً  املحاماة. وحيث قدم وكيل  اأتع�اب  وامل�ص�روفات ومقاب�ل 
لذلك يقت�صي ح�ص�ورك اأم�ام ه�ذه املحكم�ة )الدائرة التجارية واملدنية والإدارية الكلي�ة( - عرب تقنية الإت�صال 
املرئي - يف متام ال�صاعة التا�صعة من �صباح ي�وم 2021/7/25 م ، وذلك لالإجابة على الدعوى وتق�دي�م م�ا 
ل�ديك م�ن بين�ات ، وف�ي ح�ال�ة تخلفك عن احل�صور اأو عدم اإر�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة 

�صتبا�صر نظر الدعوي يف غيابك
مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   

وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية
 ق�سم احلجوزات والبيوع

 النابة الق�سائية رقم 105 ل�سنة 2019 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(

املنفذ �صده / املجموعة ال�صتثمارية اخل�صو�صية املحدودة
ل�صالح طالب التنفيذ / �صتاندرد ت�صارترد بنك

تعلن حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات 
املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ظهراً  ع�صر  الثانية  ال�صاعة  مت��ام  يف   http://www.emiratesauction.ae

ملكيته للمنفذ �صده واأو�صاف العقار على النحو التايل:  العائد  العقار  لبيع  وذلك   ،14/07/2021
)ثالثة  دره��م   53،180،000  : التقييم  ب�صعر  ال�صارقة،  باإمارة  اخل��ان  31 ملك مبنطقة  رقم  العقار فطعة   -

وخم�صون مليون ومائة وثمانون األف درهم( وهو عبارة عن بناية )طابق �صرداب + ار�صي + 6 طوابق متكررة( 
يتوجب على الراغب بال�صرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.

فعلى من يرغب بال�صراء او ال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 
له اعرتا�ض  البيع. وعلى كل من  www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد  للمزادات  لالإمارات 

التقدم باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�ض ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
 النابة الق�سائية رقم 105 ل�سنة 2019 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(
املنفذ �صده / املجموعة ال�صتثمارية اخل�صو�صية املحدودة

ل�صالح طالب التنفيذ / �صتاندرد ت�صارترد بنك
http:// تعلن حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات

www.emiratesauction.ae يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهراً يوم الأربعاء املوافق 14/07/2021 ، وذلك لبيع 
العقار العائد ملكيته للمنفذ �صده )لأعلى عطاء( واأو�صاف العقارعلى النحو التايل :

- العقار قطعة رقم 449 ملك مبنطقة مويلح التجارية باإمارة ال�صارقة، �صعر التثمني : 63،815،000 درهم )ثالثة و�صتون 
مليون وثمامنائة وخم�صة ع�صر األف درهم( وهو عبارة عن بناية ) طابق �صرداب + ار�صي+7طوابق متكررة(.

يتوجب على الراغب بالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�صراء او ال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 
التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�ض ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اعالن بال�سداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�سرا( 

يف الق�سية التنفيذية رقم 1674 ل�سنة 2019
اىل املنفذ �صدهم / عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين

ل�صالح طالب التنفيذ / م�صرف عجمان �ض.م.ع
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقار املبني اأدناه عن طريق املزاد العلني 

قطعة رقم )980( الكائن مبنطقة الرا�صدية 3 باإمارة عجمان
�صداد  بوجوب  اخطاركم   2019 ل�صنة  لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�صية التنفيذية 1674 
15 يوما من تاريخ  اأع��اله ب�صندوق املحكمة وذلك خالل  التنفيذية  الدين املرتتب يف ذمتكم يف الق�صية 
تبليغك بخطابنا هذا، وال فاإن املحكمة �صتتخذ القرار املنا�صب ب�صاأن طرح العقار املذكور اأعاله للبيع وفق 
للقانون   2018 ل�صنة  الأ�صول وذلك عمال لن�ض املادة )152( فقرة )2( من الالئحة التنفيذية )57( 

الحتادي رقم )11( ل�صنة 1992 ب�صان قانون الجراءات املدنية ...
يقت�صي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله...

عن / رئي�ض ق�سم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�سر
رقم )5805/2021(

املنذره : ن�صره جمعه ربيع عثمان خويدم - اماراتيه اجلن�صيه
بوكاله املحامي حممد العوي�ض

املنذر اليها : 1( عارف علي ن�صيب
    2( نوال جمعه ربيع عثمان خويدم

ت�ذر املن�ذره املن�ذر اليهم�ا ب��ص�داد مبل�غ ب�ص�داد مببل�غ 411200 )اربعمائ�ه 
املرت�ص�ده  للمديوني��ه  �ص�دادا  وذل�ك  دره�م(  وم�ائت�ان  ال�ف  ع�ص�ره  واح�دى 
ت�اري�خ  م�ن  يوم�ا  ع�ص�ره  خم�ص�ه  خ�الل  ف�ى  وذل�����ك  للمن�ذره  ذمتهم�ا  ف�ي 
كافه  باتخاذ  املنذره  تقوم  �صوف  وال  الع�ديل  ب�الن�ذار  اليهم�ا  املن�ذر  عل�م 

الجراءات القانونيه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�سر

رقم )2021/5718(
املنذرة : الوج لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م 

املنذر اإليه : يو�صف حنا زهره - لبناين اجلن�صية )جمهول حمل الإقامة(
املو�صوع / اإعالن بالن�صر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/117763(

ان املنذرة تنذر / املنذر �صده باأن يوؤدي لها بالت�صامن والتكافل مع �صركة / الفجرية 
الوطنية للمقاولت ذ.م.م مبلغ وقدره ) 175،707 درهم( )مائة وخم�صة و�صبعون 
الف و�صبعمائة و�صبعة درهم( وذلك خالل خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمه هذا الإنذار، 
وال �صوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية املنا�صبة مبا فيها ا�صت�صدار امر اداء 
�صدكم واإلزامكم بالر�صوم وامل�صاريف وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 

الق�صائية حتى ال�صداد التام
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ج�سر عوايف ملقاولت التك�سية والر�سيات  
)جزئي(    عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001983/ 

اإىل املحكوم عليه : ج�صر عوايف ملقاولت التك�صية والر�صيات 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صيبون نوكيب ا�صكندر نقيب - 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 3300 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 / وليد خمي�ض عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0004114 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : طاهر عبداملنعم عو�ض �صلطان - م�صري اجلن�صية 

نعلمكم بان املدعي �صياء حممود حممد عراقي / اجلن�صية  
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة لذلك. 

اآلف  )ثمانية  درهم   8500 مبلغ  الطالب  اىل  يوؤدي  بان  �صده  املقدم  بالزام  ناأمر 
وخم�صمائة درهم( والر�صوم وامل�صاريف ورف�صت ما عدا ذلك. 

حرر بتاريخ / 2021/5/9 
حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملني
القا�سي / ه�سام احمد عو�سني 
حمكمة ال�سارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004873 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كميل اي�صم اإيالنا �صاريث كيبوم  
جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�صارقة املجاز 3 بناية العينني �صقة رقم 1402  

اعالن بالن�صر باللغة العربية والجنليزية - احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )7850( 
�صنويا وذلك   9% بواقع  ال�صداد  تاريخ متام  الق�صائية وحتى  املطالبة  تاريخ  املذكور من  املبلغ  مع فوائد 
بالت�صامن فيما بينهما- احلكم بالزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. انت مكلف 
املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�صارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2021/7/15 باحل�صور بجل�صة 
-  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 10( �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  2021/7/4

مكتب اخلدمات الق�سائية      
عائ�سة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم SHCAPCICPL2021 /0000874، اأمر اأداء
اإىل املدعى عليه : ال�صنغال ملقاولت الأملنيوم والزجاج  - وعنوانه : اإمارة ال�صارقة ال�صجعة �صناعية ال�صارقة 

خلف �صارع الأمارات اأر�ض م�صورة ملك �صامل عبيد �صامل �ض ب 68145
اعالن على �صوء التحري :- على العنوان : ال�صارقة - املنطقة الو�صطى - املليحة - �صناعية مليحة اجلديدة 

- ار�ض م�صورة رقم 1 ملك �صامل حميد �صامل بالعي�صي الكتبي
امل�صتاأنف :  �صركة اخلليج لل�صحب - �ض ذ م م 

SHCAPCICPL2021/0000874 : ا�صتئناف رقم
اأمر اأداء  - ا�صتثناف )حكم - اأمر( حمكمة ال�صارقه الإحتادية الإ�صتتنافية

ال�صادر بتاريخ ..../...../....20م يف الق�صية رقم ........... 
اعلم اأن ال�صتئناف يف الدعوى اأعاله �صتنظره املحكمة يف يوم 12/07/2021 

فاإن مل حت�صر ب�صخ�صك اأو بوا�صطة وكيلك املعتمد فاإن ال�صتئناف �صي�صمع ويف�صل فيه يف غيبتك.
القا�سي /عبدالرحمن �سلطان حممد بن طليعة 
حمكمة ال�سارقة
 حمكمة الإ�ستئناف املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

)جزئي(  مدين    SHCEXCIREA2021  يف الدعوى رقم 0002122/ 
اإىل املحكوم عليه : منهل �صيدم  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ خمترب هامبورغ لال�صنان - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
الر�صوم  �صامال  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومبا   ، لذلك 

وامل�صاريف 45498 درهم.
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / وليد خمي�ض عبداهلل اخلدمي 

حمكمة ال�سارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 734
ب�اأن ال�صيدة : �صم�ص�ه حم�د حم�ود �ص�نني الع�امري - اجلن�صية : الإم�ارات  ليكن معلوم�ا للجمي�ع 
اح�م�د   : ال�ص�يد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��ص�تها  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  ترغ�ب   ،
خ�ان �ص�رين - اجلن�صية : اأفغان�ص�ت�ان ف�ي الرخ�ص�ة امل�صماه )اململك�ة لتج�ارة قط�ع غي�ار امل�صتعملة 
دائ�رة  م�ن  ال�ص�ادرة   )780819( رق�م  رخ�ص�ة  مبوج�ب  ال�ص�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�ص�ص�ت  لل�ص�يارات( 

التنمية القت�صادية بال�صارقة.
تعديالت اخرى:- تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية ( اىل )وكيل خدمات(

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 735
 ، م�ص�ر   : اجلن�صية   - اب�راهيم  ال�ص�ي�د  ام�ام  م�صطفى  ال�صيد:  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�ا  ليكن 
ا�ص�ف   : ال�ص�يد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�ص�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب 
ق�ادر - اجلن�صية : الهن�د ف�ي الرخ�ص�ة امل�ص�ماه )كافتريي�ا جن�م البح�ر( تاأ�ص�ص�ت ب�اأم�ارة ال�صارقة 

مبوج�ب رخ�ص�ة رقم )784793( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة. 
تعديالت اخرى:- ل يوجد

 2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�صار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 737

باك�صتان،   : - اجلن�صية  احم�د  بروي�ز  ك�امران ح�ص�ن   : ال�ص�يد  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�اً 
يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ص�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�صيد : عاب�د 
املدين�ة  ن�ور  )�ص�الون  امل�ص�ماه  الرخ�ص�ة  ف�ي  باك�ص�تان،  اجلن�صية:   - ح�صني  �صبري  ح�ص�ني 
للحالق�ة( تاأ�ص�ص�ت ب�اأم�ارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )516741( ال�صادرة من دائرة 
التنمية القت�صادية بال�صارقة. تعديالت اخرى: وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر 
هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 736

الهند اجلن�صية يرغب يف   ، امو  اوناراكاتاييل  الكرمي  ال�صيد/ عبد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
فاكاتايل  بن�صاد  ان�صيثا  ال�صيدة/  100% وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع 
اينتو - الهند اجلن�صية بالرخ�صة امل�صماه )مطعم دار الريان( تاأ�ص�صت باأم�ارة ال�صارقة مبوجب 

رخ�صة رقم )757148( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقه.
تعديالت اخرى:- ل يوجد

 2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
الت�صديق  على  للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  . فقد  العدل  الكاتب  �صان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�صار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 738

اجلن�صية  باك�صتان   ، �صريف  حممد  ريا�ض  حممد   / ال�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيدة/ جاهد  100% وذلك اىل  البالغة  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  يرغب يف 
املدينة(  بيت  )مطعم  امل�صماه  بالرخ�صة  اجلن�صية  بنغالدي�ض   - عامل  حممد  ال�صالم 
تاأ�ص�صت باأم�ارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )217565( ال�صادرة من دائرة التنمية 

القت�صادية بال�صارقه. تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�صار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 733
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد/ ني�صا بولتوكودي جوفيندان فيجايان - اجلن�صية : الهند 
100% ل�صالح ال�صيد / حممد حنيفه  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه 
نادر �صاه حممد حنيفه - اجلن�صية: الهند يف الرخ�صة امل�صماه )�صالون باب النهده للحالقة( 

�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة بالرقم )753040(
تعديالت اخري :- تغيري وكيل خدمات

 2013 ل�صنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   

انذار عديل بالن�سر
رقم املحرر )2021/5778(

املنذر : دار التمويل �ض.م.ع.
املنذر اليه : بدر حمزة اإبراهيم امللوحي - اجلن�صية : الإمارات

املو�صوع :- مبوج�ب ه�ذا الإن�ذار والتكلي�ف بالوف�اء ين�ذر وينب�ه املن�ذر عل�ى املن�ذر اإلي�ه 
واأربع�ون  وخم�ص�ة  األف�ا  وثالث�ون  )�ص�بعة  دره�م   37،045،54 وق�دره  مبل�غ  ب�ص�داد 
درهم�ا واأربع�ة وخم�ص�ون فل�ص�اأ( بالإ�ص�اف�ة اإل�ى الفائ�دة التفاقي�ة بواق�ع 36% �صنويا 
م�ن ت�اريخ ا�صتحقاق ك�ام�ل املبل�غ وحت�ى ال�ص�داد الت�ام ، وذل�ك خ�الل خم�ص�ة اأي�ام م�ن 
ت�اري�خ ا�ص�تالم الإنذار، وذل�ك للعل�م والحاط�ة ولتنفي�ذ م�ا ج�اء ف�ي�ه ولنف�اذ مفعول�ه 
الق�انون�ي ف�ي حق املنذر اليه مع عدم الإخالل وحفظ كافة حقوق املنذر الأخرى جتاه 

املنذر اإليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
انذار عديل بالن�سر

 للمحرر رقم )2021/1/5777(
املنذر : بنك الفجرية الوطني

بوكالة املحامي / حممد ال�صركال للمحاماة والإ�صت�صارات القانونية
املنذر اإليه الثاين : برافني كومار كاتاتادكا

املنذر اإليه الرابع : �صعيد حممد بطى حممد القبي�صي
املنذر اإليه اخلام�ض : بافاجوتو راجهورام �صيتى

املنذر اإليه ال�صاد�ض : خليفة بطى عمري بن يو�صف املهريي
وعليه ، يكل�ف املن�ذر املن�ذر اإل�يهم الث�اين والراب�ع واخل�ام�ض وال�ص�اد�ض ب�ص�رعة �ص�داد م�ا تر�ص�د يف ذم�تهم مبل�غ 
وق�دره 3،166،665 دره�م )ثالث�ة ماليني ومائ�ة و�ص�تة و�ص�تون األ�ف و�ص�تمائة وخم�ص�ة و�ص�تون دره�م( م�ع 
الفائ�دة القانوني�ة بواقع 12 % م�ن ت�اريخ اإ�صتحقاق املبل�غ وحت�ى ال�ص�داد الت�ام اإجم�ايل قيم�ة ال�ص�يك املرت�ص�د 
ف�ي ذم�تهم ، وذلك خالل مهل�ة خم�ص�ة اأي�ام م�ن تاريخ�ه الإع�الن بالن�ص�ر ، واإل ف�ص�وف يق�وم املن�ذر باإتخ�اذ ك�اف�ة 
الإج�راءات القانوني�ة بح�ف�ظ حق�ه وذل�ك ع�ن طري�ق اللج�وء اإىل اجله�ات الق�ص�ائية واإقام�ة دع�وى ق�ص�ائية 

م�ع حتم�يلكم ك�اف�ة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
 اإخطار عديل خروج �سريك 

برقم املحرر 2021/0007245 
 املخطر : ال�صيد جاني�ض بهاي �صيفاجي بهاي لوهار - اجلن�صية الهند ويحمل بطاقة هوية رقم 784197310641804،
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  الهند  اجلن�صية   : امباديكار  مانوهر  مانوهر  �صاندراكانت  امباديكار  وال�صيد 
م(  م  ذ  والملنيوم  الزجاج  ملقاولت  )الورقاء  امل�صماه  الرخ�صة  يف  و�صركاء  مدراء  ب�صفتهم   784196135218731
رقم  ه�اتف   - ال�صجعة   - ال�صارقة   : العن�وان   541696 بالرقم  ال�صارقة  يف  التق�صادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�صة 

)0506926138(
املخطر اليها : امنه جمعه حممد باحلاج املرا�صده - اجلن�صية المارات العربية املتحدة

وحتمل بطاقة هوية رقم 784198240837512  - العنوان : ال�صارقة - هاتف رقم )0527000903(
مو�صوع الإخطار : احل�صور اىل مقر الدائرة القت�صادية

م(  م  ذ  والملنيوم  الزجاج  ملقاولت  )الورقاء  وامل�صماة  الرخ�صة  يف  �صركاء  اليهم  واملخطر  املخط�ر  اأن  • حيث   : الوق�ائ�ع 
واملرخ�صة برقم )541696( واملرخ�صة من دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة،  • املخظر اليها ممتنعة عن احل�صور 
لجناز ما يلزم من معامالت لت�صيري م�صلح ال�صركة مما احلق بباقي ال�صركاء بلغ ال�صرر • وعليه فان املخطر يرغب يف 
الرخ�صة والتوقيع  الدائرة القت�صادية ل�صتكمال اجراءات خروجها من  اليها ب�صرورة احل�صور اىل مقر  انذار املخطر 
على الوراق الالزمة بذلك وال �صوف ي�صطر ا�صفا لتخاذ الجراءات القانونية �صده ، وعليه يلتم�ض املخطر من �صعادة 

الكاتب العمل خلطاركم بهذا ر�صميا ،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0007354
 )784199362736854( رقم  هوية  بطاقة  حتمل  و  اجلن�صية  املغرب   - العقيد  كاميليا   : املخط�ر 
ال�صادرة من  لل�صيدات( رخ�صة رقم )770322(  ب�صمة اخلليج  امل�صماة )�صالون  الرخ�صة  ب�صفتي ملك 

دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة
العنوان : ال�صارقة / القا�صمية - هاتف رقم : )0508048816(

املخطر اليه : عبدالرحمن على ح�صن على العليلي - الإمارات اجلن�صية .
العنوان : دبي -  هاتف رقم : )0582171013(

مو�صوع الخطار : ا�صتدعاء املخطر اليه اىل دائرة التنمية الإقت�صادية.
الوق�ائ�ع :- حيث اأن املخط�ر اليه هو وكيل خلدمات املخطر يف رخ�صة املذكورة اعاله

وحيث اأن املخطر اليه مل يقم باحل�صور يف الدائرة الإقت�صادية للتوقيع على املعامالت الالزمة خروج وكيل 
الدائرة  اىل  احل�صور  ب�صرورة  اليه  املخطر  املخطر  يعلن  وعليه  اعاله.   املذكورة  الرخ�صة  من  خلدمات 
لإدخال  اعاله  املذكورة  الرخ�صة  وكيل خلدمات من  املعامالت اخلا�صة بخروج  للتوقيع على  الإقت�صادية 

وكيل خدمات جديد، و عليه يلتم�ض املخطر من �صعادة الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�صميا. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0009576
املخط�ر : القيا�ض ل�صناعة اخلر�صانة اجلاهزة ذ م م - رخ�صة �صناعية �صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة برقم )733310( 
وميثلها املدير وال�صريك ال�صيد: حمرم فوؤاد ترك اجلن�صية : �صوريا ويحمل هوية اماراتية رقم )784197298154382( وكيال 
الوكالة  مبوجب   )784198773210624( رقم  هوية  ويحمل  �صوريا   : اجلن�صية   - فرحان  حممد  عبدالرحمن   / ال�صيد  عنه 

2021/06/06 بتاريخ   MOJAU_2021_0006713( امل�صدقة من ال�صيد الكاتب العدل امل�صدق برقم
العن�وان : ال�صارقة - ال�صجعة ال�صناعية �صارع المارات هاتف رقم : 0551221827 

وميثلها  املخطر اإليه : �صمرا ملقاولت البناء ذ م م رخ�صة جتارية �صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة برقم )500349( 
ال�صيد : با�صل فرحان الديري - اجلن�صية : �صوريا - العن�وان : ال�صارقة - ال�صناعية 18 �صارع املليحة �صقة رقم 8

هاتف رقم : 065633505 / 0503766601
مو�صوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )39697( درهم ،

الوق�ائ�ع :- حيث ان املخطر الي�ه ا�ص�تلم من املخطر مبلغ )39697( درهم مقابل معاملة جتارية وقام املخطر اليه بتحرير �صيكات 
وعند تقدمي ال�صيك للبنك اعيدت لعدم كفاية ر�صيد وعند مراجعت�ه ماطل يف ال�صداد   وبيانات ال�صيك كالتي :-

بقيمة )29697( درهم وتاريخ ا�صتحقاق 2019/02/15 وامل�صحوب على بنك دبي ال�صالمي  )286084( رقم  �صيك   -1
2019/01/30 وامل�صحوب على بنك دبي ال�صالمي ا�صتحقاق  وتاريخ  درهم   )10000( بقيمة   )286083( رقم  �صيك   -2

طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�صداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى. وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �صداد 
املبلغ املرت�صد بذمته دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�صر باملخطر. اأن املخطر يخطر املخطر اليه ب�صرورة �صداد 
املبلغ املرت�صد بذمته وامل�صتحق للدفع وذلك يف موعد اق�صاه )5( ايام من تاري�خ تبلغك�م ه�ذا الإخطار وال �صوف ي�ص�طر املخطر اىل 
اتخاذ كاف�ة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�صتحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق. لذلك فاملخطر يخطركم 

بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�صريان كافة الثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم 
الكاتب العدل

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

�صحتك نتوورك�س خلدمات ا�صتعادة مطالبات املرافق ال�صحية - ذ  ا�صم ال�صركة : 
ال�صكل   - الثالثة  القوز   - م  م  ذ   - القاب�صة  �صركةاخلاجه  ملك   1 م�صتودع   : العنوان  م  م 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 642815 رقم القيد بال�صجل التجاري 
: 1063192 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف 
ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/6/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/28 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ي�صرى و�صركاه لال�صت�صارات 
وتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج 
التجاري - هاتف :   فاك�ض :   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ي�صرى و�صركاه لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات
703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري -  العنوان : مكتب رقم 
هاتف :   فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد 
ا�صتعادة  نتوورك�س خلدمات  �صحتك  لت�صفية  اأعاله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ   - ال�صحية  املرافق  مطالبات 
 2021/6/28 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/6/28
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اله، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 307/2021/458 طعن عقاري  
مو�صوع الدعوى :  قبول النق�ض �صكال ومو�صوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل 

حمكمة ال�صتئناف ل�صدار حكمها على �صوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �صده 
بالر�صوم وامل�صاريف والتعاب  

طالب الإعالن / 1-  �صركة امل�صتثمر الول �ض.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : طاعن 
املطلوب اإعالنهم :1- كوتيج اند�صرتيز المارات �ض.ذ.م.م 2- احمد حممد امني حممد �صعيد 
انرتنا�صيونال ليمتد 5- نذير  اك�صبوري�صن ليمتد 4- هريتيج  اند�صرتي�ض  العو�صي 3- كوتيج 
احمد اهلل زرجار 6- زارخا�ض ايرو�ض لفاجنيا 7- كوتيج اند�صرتيز المارات �ض.ذ.م.م وميثلها 
مطعون   : بالق�صية  �صفتهم  قانونيون-  حما�صبون  وم�صاركوه  الكتبي  ال�صادة/مكتب  امل�صفي 

�صدهم - جمهويل حمل القامة
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان الطاعن اقام الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�صور اىل 

حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �صدكم. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية    

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اعالن بالن�سر 

 4289/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  ال�صحراء ال�صمالية للمقاولت ملالكها منى حميد املغربي �صركة 

ال�صخ�ض الواحد �ض.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/مري ا�صلم لنقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)69093.67( 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�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اعالن بالن�سر 

 4015/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  �صيتي ووك كوميويتي �ض.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/فارنك للخدمات - �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 

وقدره )184559( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اعالن حم�سر حجز 

 1819/2018/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن بال�صند التنفيذي وتكليف بالوفاء 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
مو�صوع التنفيذ:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2017/1220 جتاري كلي ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )962.669.34( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب العالن:امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية )امل�صرف( �ض.م.ع

املطلوب اعالنه:�صاه �صيد اأ�صد اهلل - �صفته منفذ �صده
للكمبيوتر  اأي�صر  �صركة   -  5 رقم  بوابة  بجوار   - - جافزا  زاي��د  ال�صيخ  �صارع   - دبي  عنوانه:امارة 

ال�صرق الو�صط
مو�صوع العالن:نعلنكم ب�صورة من احلكم مو�صوع التنفيذ املذيل بال�صيغة التنفيذية ونكلفكم 
بوفاء املطلوب واملذكور بالئحة التنفيذ املرفق �صورة منها وذلك خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ 

ت�صليمكم وال فان املحكمة �صتتخذ الجراءات القانونية بحقكم من تاريخ ت�صجيل العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اعالن بالن�سر 

 2021/3783 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صدهم/1-  رياكت فارما للتجارة �ض.ذ.م.م 2- رياكت فارما للتجهيزات الطبية �صركة 
ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م 3- تور�ض تريدينغ م.م.ح 4- مدلين اب�صت م.م.ح 5- �صوبا�ض بابو كارباتو 

جوبال كري�صنان ناير 6- برايها مالنكاتيل  - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�صرق - �صركة م�صاهمة عامة

وميثله:حمده ح�صني احمد جا�صم مكي 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د 

)8577377.50( 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�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4509/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/2422 امر اداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 44656444 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : بنك الفجرية الوطني - فرع دبي -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- راجي�ض بوترا - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 
 جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )44656444( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4134/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/2562 ا�صتئناف جتاري ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 2585718.50 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : دانزز ايه ئي اآي )المارات( �ض.ذ.م.م  -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله:�صامل ا�صماعيل فريوز احلارثي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنهما : 1- النخبة املمتازة لل�صحن �ض.ذ.م.م 2- اليت �صبيد اند �صيف للنقليات 
�ض.ذ.م.م - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما -   جمهويل حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وق��دره )2585718.50( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2332/2020/11 مدين جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )182.688/09( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 

طالب الإعالن :  �صركة عمان للتاأمني �ض.م.ع  - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- ادفان�صد لإدارة املرافق ذ.م.م - فرع دبي ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
املذكورة  الدعوى  يف   2021/1/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�صوع 
اأعاله ل�صالح/�صركة عمان للتاأمني �ض.م.ع بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري بالزام املدعي عليها باأن توؤدي 
للمدعية مبلغ )182.688.09( درهم مع الفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية يف:2020/12/17 
وحتى ال�صداد التام مع الزامها بالر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهما مقابل اتعاب املحاماه  ،   حكما مبثابة 
با�صم  الع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  احل�صوري 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 466/2021/11 مدين جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعني مبلغ وقدره 

)490000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام 
طالب الإعالن :  ا�صماء عبدالعزيز زيدان - �صورية اجلن�صية ب�صفتها ال�صخ�صية وب�صفتها من ورثة املتوفى/وليد حممد 

تركي اجلا�صم زوجة املتويف الوىل  - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- فايز حممد فايز كوك�ض 2- �صانثانام اليك�ض �صانثانام - �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما 

 جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2021/4/28 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح/حممد 
تركي اجلا�صم - �صوري اجلن�صية ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته الويل الطبيعي عن القا�صر )عقاب وليد اجلا�صم( وب�صفته من 
بينهم  بالت�صامن فيما  والثالث  والثانية  الول  املدعي عليهم  بالزام  املتويف(  والد  املتويف/وليد حممد تركي اجلا�صم  ورثة 
بينهم منا�صفة  ادبيا يوزع  الرابعة مببلغ )100.000( درهم تعوي�صا  ال�صخ�صية واملدعية  ي��وؤدوا للمدعي الول ب�صفته  بان 
والزمتهم بان يوؤدوا للمدعي الول ب�صفته الويل الطبيعي على القا�صر واملدعيتان الثانية والثالثة مبلغ )350.000( درهم 
متام  وحتى  �صريورته  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  ال�صرعي  لن�صيبهم  وفقا  بينهم  توزع  وادبيا  ماديا  تعوي�صا 
ال�صداد عن املبلغني والزمتهم بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ )500( درهم مقابل اتعاب املحاماة،   حكما 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�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 18/2020/688 عقاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بف�صخ التعاقد لبطالن الت�صرف احلا�صل على الوحدة املبيعة على اخلارطة لعدم 

ت�صجيله بال�صجل العقاري املبدئي الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )624.638( درهم �صتمائة واربعة 
وع�صرون الف و�صتمائة وثمانية وثالثون درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 

الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن :  فتيحة الدري�صي  - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- �صركة ات�ض ايه بي ان للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه
 جمهويل حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2021/6/15 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح/
الكائنه  العقارية رقم )108(  الوحدة  املدعيه واملدعي عليها عن  البيع املربمه بني  اتفاقية  فتيحة الدري�صي ببطالن 
مقداره  مبلغ  ب��رد  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   -2 اخلام�صة  الثنية  مبنطقة   )11( رق��م  الر����ض  قطعة   )1( ويند  ذا  مب�صروع 
)624.638( درهم للمدعيه والفائدة القانونية عنه بواقع 5% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد 
قابال لال�صتئناف خالل  ،   حكما مبثابة احل�صوري  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل  ال��ف   ومبلغ  وامل�صروفات  والر�صوم 
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�ض ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 13/2021/4055 عمايل جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة مب�صتحقات عماليه وقدرها )97464( درهم وتذكرة عوده مببلغ 

 MB212280316AE 2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
طالب الإعالن / 1-باهر حممد علي عازم - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  دريك اند �صكل انرتنا�صيونال )�صركة م�صاهمة عامة( -  �صفته بالق�صية 
: مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 

املطالبة مب�صتحقات عماليه وقدرها  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�صوع 
ال�صكوى  رق���م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره����م   )2000( مب��ب��ل��غ  ع����وده  وت���ذك���رة  دره����م   )97464(
ال�صاعة    2021/7/13 املوافق   الثالثاء   يوم  لها جل�صة  وح��ددت   .MB212280316AE
10.00 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 756/2021/18 عقاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة بف�صخ اتفاقية الجارة املو�صوفة بالذمة والزام املدعي عليه بت�صليم الوحدة العقارية حمل الجارة خالية من 
ال�صواغل اىل امل�صرف املدعي وما يرتتب على ذلك من اثار اخ�صها الزام املدعي عليه ب�صداد كافة املبالغ املرت�صدة يف ذمته مقابل ر�صوم 

اخلدمات امل�صتحقة للمطور الرئي�صي واحتاد املالك باملجمع ال�صكني الكائن به الوحدة مو�صوع الدعوى والزامه ب�صداد ر�صوم الكهرباء واملياه 
او اية ر�صوم اخرى م�صتحقة عن الوحدة لية جهة وذلك حتى تاريخ الخالء التام والت�صليم الفعلي بال�صافة اىل خماطبة دائرة الرا�صي 

والمالك بدبي ملحو قيد الجارة الوارد ب�صهادة امللكية 2- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�صرف املدعي مبلغ وقدره )1.100.918/66( درهم 
)مليون ومائة الف وت�صعمائة وثمانية ع�صر درهما و�صتة و�صتون فل�صا( وما ي�صتجد من مقابل بدل انتفاع اعتبارا من دي�صمرب 2019 وحتى 

الخالء التام والرباح التاخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد 3- بالزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف والتعاب
طالب الإعالن / 1-م�صرف دبي �ض.م.ع - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  مريزا جرار علي -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية الج��ارة املو�صوفة بالذمة وال��زام املدعي عليه بت�صليم الوحدة  مو�صوع الإع��الن :  قد 
املبالغ  كافة  ب�صداد  املدعي عليه  ال��زام  اخ�صها  اث��ار  املدعي وما يرتتب على ذلك من  امل�صرف  ال�صواغل اىل  الج��ارة خالية من  العقارية حمل 
املرت�صدة يف ذمته مقابل ر�صوم اخلدمات امل�صتحقة للمطور الرئي�صي واحتاد املالك باملجمع ال�صكني الكائن به الوحدة مو�صوع الدعوى والزامه 
ب�صداد ر�صوم الكهرباء واملياه او اية ر�صوم اخرى م�صتحقة عن الوحدة لية جهة وذلك حتى تاريخ الخالء التام والت�صليم الفعلي بال�صافة اىل 
خماطبة دائرة الرا�صي والمالك بدبي ملحو قيد الجارة الوارد ب�صهادة امللكية 2- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�صرف املدعي مبلغ وقدره 
)1.100.918/66( درهم )مليون ومائة الف وت�صعمائة وثمانية ع�صر درهما و�صتة و�صتون فل�صا( وما ي�صتجد من مقابل بدل انتفاع اعتبارا من 
دي�صمرب 2019 وحتى الخالء التام والرباح التاخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد 3- بالزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف 
والتعاب. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2021/8/3  ال�صاعة 8.30 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اعالن بالن�سر        

 114/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- ناديه ابراهيم احمد عبداهلل  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :م�صرف المارات ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 

وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم 
مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  عليك  اأق���ام  ق��د 
وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من  اعتبارا   %9 بواقع  التاأخريية  الغرامة  زائ��دا  دره��م   )65.797.20(

ال�صداد التام وحتميل املدعي عليها كافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2021/7/13 ال�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
 اعالن بالن�سر

70/2021/387 ا�ستئناف تظلم جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- الك�صاندرا بوجومولوفا - جمهول حمل القامة مبا 
امل�صتاأنف / نور الدين مر�صي ر�صيد حتاملة وميثله:�صيخة احمد عبداهلل  ان 
�صلطان - قد ا�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2020/726 تظلم جتاري 
بتاريخ 2021/3/30  وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2021/9/8 ال�صاعة 
17.30 م�صاءا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

 ا�صم ال�صركة : �صريكل هيلث خلدمات ا�صتعادة مطالبات املرافق ال�صحية - �س ذ م م
بور�صعيد   - دي��رة   - م  م  ذ  - �ض  �صلطان لال�صتثمار  205 ملك جمموعة  : مكتب  العنوان 
القيد  رق��م   724847  : الرخ�صة  رق��م   ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�صكل   -
بال�صجل التجاري : 1151892 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/6/28 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
2021/6/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ي�صرى 
و�صركاه لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل 
امل�صتندات  كافة  معه  :   م�صطحباً  فاك�ض     : هاتف   - التجاري  اخلليج   - ب��ردب��ي   - ام��ني 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ي�صرى و�صركاه لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات
703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري -  العنوان : مكتب رقم 
هاتف :   فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد 
مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية �صريكل هيلث خلدمات ا�صتعادة مطالبات 
املرافق ال�صحية - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/6/28 
اأي  2021/6/28 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى رقم AJCFICICPL2021/ 0001604 ، اأمر اأداء
اإىل املدعى عليه : �صركة بروك انرتنا�صونال )م.م.ح( وميثلها رادهيكا باناكاباتاليل مدهو�صودنان 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�صالح املدعي/عبداهلل ف�صل اله خدابنده

قرار املحكمه : ناأمر باإلزام الطرف املطلوب �صده )�صركة بروك انرتنا�صوتال )م.م.ح( وميثلها رادهيكا 
باناكاباتاليل مدهو�صودنان( باأن يوؤدي للطرف الطالب )حجت اهلل فتح اهلل ك�صت بور( : مبلغا وقدره 
50.000 درهما )خم�صون األف درهما(، والفائدة القانونية بواقع 7% من تاريخ املطالبة املوافق 
2021/4/25 وحتى متام ال�صداد، مع الإلزام بامل�صروفات ومبلغ األف درهما مقابل اأتعاب املحاماة. 

حكما قابال لال�صتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�صتالمك هذا التبليغ
حرر بتاريخ: 2021/07/1

القا�سي / وجدي بن ال�ساذيل بن اأحمد  
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية     
جتاري   SHCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000164/ 

اإىل املحكوم عليه : 1 - ميدل اي�صت بورتاكابني - م م ح  2 - احمد على ح�صني البواب 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صركة كنوف اأك�صيد ان�صولي�صن  
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 40217 درهم ،  بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 

ال�صداد.  متام  حتى   2018/9/24 تاريخ  من   5%
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
 اإخطار عديل بالوفاء - برقم املحرر 2021/0007167

اخطار عديل للوفاء مببلغ 100،000 درهم
لدى الكاتب العدل ال�صارقة ،،،، املوقرة

املخطر : عبيد ا�صحاق املازمي اماراتي اجلن�صية عنوانه املختار : اإمارة ال�صارقة - - بناية مركز الغ�امن لالعمال - الطابق12- مكت�ب رقم1206 
Obaidalmaazmi2014@gmal.com ه� :0562929130 هاتف رقم 0503816666 امييل -

املخطر اليه الول / جموهرات الهني�دي ذ .م .م وعن�وانه : اإم�ارة ال�صارق�ة - ال�ص�وق املركزي بل�وك رق�م 5 حم�ل رق�م 37 مل�ك �صركة ال�صارقة 
لتامني - ه�اتف رقم 0506469533 هاتف متحرك 0509199996 �صندوق بريد 26484

وعنوانه   Z  1849777 بالرقم  �صفر  جواز  يحمل  ال�صركة  مدير  اجلن�صية  هندي   - �صاند  بن  روان  كومار  اأ�صوك   / الثاين  اليه  املخطر 
متحرك  هاتف   0506469533 رقم  هاتف   - لتامني  ال�صارقة  �صركة  ملك   37 رقم  حمل   5 رقم  بلوك  املركزي  ال�صوق   - ال�صارقة  اإمارة   :

بريد 26484 �صندوق   0509199996
املو�صوع / تكليف بالوفاء بقيمة مبلغ وقدرة 100،000درهم  )مائة الف درهم( 

املخطر املنذر يداين املنذر اإليهم بقيمة ال�صيك رقم)505040( امل�صحوب على بنك المارات ال�صالمي باحل�صاب رقم )3707622597601( 
اأن احل�صاب مغلق.  ب�صبب  درهم   100،000 بقيمة   )505040( رقم  ال�صيك  ارجاع  تاريخ  بتاريخ 2018/3/7 

وحيث اأن املخطر حني تقدم للبنك امل�صحوب عليه ل�صرف قيمة ال�صيك اعيد دون �صرف ب�صبب اأن احل�صاب مغلق. 
)لطفاً : امل�صتندات ت�صل�صل “2 ،3 “ من حافظة امل�صتندات املرفقة(

وحيث اأن املخطر قد قام بتكليف املطلوب الأمر �صده بالوفاء طبقاً لن�ض املادة )63( من الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية وقد اأمهلها 
)5( اأيام للت�صديد اإل اأنه وحتى تاريخه مل يبادر املطلوب الأمر �صدهم بت�صديد اأية مبالغ من املطالب بها ، وحيث اأن ن�ض املادة )62( من الالئحة 
التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية قد اأ�صار اإىل اأنه تتبع اأحكام الواردة يف باب اأوامر الأداء اإذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان كل 
ما يطالب به دينا من النقود معني املقدار وتتبع هذه الأحكام اإذا كان �صاحب احلق دائنا بورقة جتارية.  بناء عليه ،  يكلفكم املخطر ب�صرورة ت�صديد 

قيمة ال�صيك املذكور بعاليه وامل�صحوب على بنك المارات ال�صالمي باحل�صاب رقم 3707622597601 برقم ال�صيك

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 16/2021/2191 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم  بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )279300( دولر امريكي 
او ما يعادله بالدرهم الإماراتي )مبلغ 1،025،729.00 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 

ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام ، والر�صوم وامل�صاريف. 
طالب الإعالن : اكا�ض دين �صودري - �صفته بالق�صية : مدعي

املطلوب اإعالنه : 1- �صاينيز بزن�ض هاب دي دبليو �صي - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

ي��وؤدي للمدعي  اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  بان  مو�صوع الإع��الن : قد 
دره��م( مع  الإم��ارات��ي )مبلغ 1،025،729.00  بالدرهم  يعادله  او ما  امريكي  وق��دره )279300( دولر  مبلغا 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام ، والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها 
مكلف  فاأنت  لذا  بعد  التقا�صي عن  قاعة  �صباحا يف   8.30 ال�صاعة   2021/7/6 املوافق   الثالثاء  يوم  جل�صة 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 488/2021/211 تنفيذ عقاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 145/2020 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )162،364.80 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 

القانونية من تاريخ 2020/3/11 وحتى متام ال�صداد. 
طالب الإعالن : وليد حممد حممد - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله : خليفة عبداهلل حممد خليفة املفتول - �صفته بالق�صية : وكيل

 املطلوب اإعالنه : 1- ماك�صيم انتيمروف - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )162364.80( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
فان  وعليه  ال�صداد.  مت��ام  وحتى   2020/3/11 تاريخ  من  القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 8572/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 10981/2019 ، ب�صداد املبالغ 

املنفذ بها وقدره )4725 درهم( للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : خالد خليفة �صيف �صامل النعيمي - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : اإميان ح�صن علي حممد اآل علي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- خارين كري�صتني دي جوزمان تاي�صون - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

جمهول حمل الإقامة 
وال��زام��ك بدفع  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )4725( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �صامال للر�صوم 
وامل�صاريف.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم 1208/2021/207 تنفيذ جتاري
مو�صوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/1584 جتارى جزئى ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )3،565 درهم ( ، �صاماًل للر�صوم وامل�صاريف
طالب  بالق�صية:   �صفته   - ر�صول  حممد  �صافى  القدو�ض  عبد  حاجي  الع���الن:   طالب 

التنفيذ
املطلوب اعالنهم:  1- حممد عبداهلل احمد حممد اآل ح�صني احلمادي 2- غالم ح�صرت 
�صايف حاجي عبدالقدو�ض 3- عبداهلل �صايف حممد ر�صول 4- �صافيتك�ض للتجارة �ض.ذ.م.م 

-   �صفتهم بالق�صية:  منفذ �صدهم
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة  التنفيذاأو خزينة  .اىل طالب  دره��م   )3565  ( وق��دره  به  املنفذ 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13283 بتاريخ 2021/7/5   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم 4036/2021/207 تنفيذ جتاري

مو�صوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/1247 امر اداء ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 376220 درهم ( ، �صاماًل للر�صوم وامل�صاريف

طالب العالن:  خرباء املدينة للديكور الداخلي والعمال الكهر و ميكانيكية �ض.ذ.م.م - 
طالب التنفيذ  �صفته بالق�صية:  

املطلوب اعالنهم:  1- اأي. اأت�ض. كى. انرتنا�صيونال )�ض.ذ.م.م.( - �صفته بالق�صية:  منفذ 
�صده

مو�صوع الإعالن :   قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ 
املحكمة  . وعليه فان  املحكمة  التنفيذاأو خزينة  وق���دره376220 درهم اىل طالب  به  املنفذ 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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•• ال�شارقة - الفجر:

�صدر عن جممع اللغة العربية يف ال�صارقة، العدد ال�صاد�ض من املجلة الف�صلية 
يف  وحتتفي  واآداب��ه��ا،  العربية  اللغة  بق�صايا  تعنى  التي  ل�صاين”،  “العربية 
جمالياتها  واأ���ص��رار  علومها  وت�صنيف  العربية  اللغة  بتاريخ  اجل��دي��د  ع��دده��ا 
اخلالدة، ودورها يف كتابة تاريخ العلوم، و�صم العدد قراءات ودرا�صات وق�صائد 
اأمني  امل�صتغامني،  الدكتور احممد �صايف  العدد  129 �صفحة.ا�صتهل مواد  يف 
“من  عام جممع اللغة العربية بال�صارقة، الذي كتب املقال الفتتاحي يف باب 
اأعالم اللغة”، حتت عنوان “امللحمة املرتا�صية، جهبذ البيان، وعميد الرت�صل، 
ورائ���د النقد الأدب����ي احل��دي��ث، الأدي����ب الأري����ب، الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد امللك 
مرتا�ض، وفاًء وتقديرا وتبجيال”. ت�صمن �صرداً جلوانب يف م�صرية مرتا�ض، 
وكيف تكونت �صلته بالعربية منذ طفولته، حتى �صار علماً يف جمال التدري�ض 

اجلامعي الأكادميي لالأدب والنقد.
“تعك�ض كتابات    وجاء يف مقال الأمني العام ملجمع اللغة العربية بال�صارقة: 
ا  وحبًّ متوقًدا،  وذه��ًن��ا  ج��اذًب��ا،  ماتًعا  القول  من  ومذهًبا  ثاقًبا،  فكًرا  مرتا�ض 
كاأنه  يكتب  التمثيل،  يعز عن  الكتابي  بالإبداع  و�صغفاً  ال�صبيه،  للعربية عدمي 

“ل  اأن يقول:  اإىل  العبارات”.  اأو يغرتف من بحر  الألفاظ  ينحت من �صخر 
يجف مداده، ول ي�صرتيح يراعه، ولي�ض هذا �صرًبا من املبالغة، واإنتاجه الأدبي 
النقدي الروائي يربو يف جمموعه على الثمانني كتابا، كلها روعة يف الأ�صلوب، 

وقمة يف التعبري، وغاية يف الإبداع الأدبي، والتجديد النقدي«.
وجهود  اأدوار  لها  وفكرية،  لغوية  �صخ�صيات  تناولت  مقالت  العدد  وت�صمن 
للدكتور  مقالة  منها  وح��دي��ًث��ا.  ق��دمًي��ا  وت��راث��ه��ا،  العربية  خدمة  يف  م�صهودة 
عبد  لغة  يف  “ال�صتعاري  بعنوان  بالغية”،  “وقفات  ب��اب  يف  رحاميي،  يو�صف 
“ملاذا  �صوؤال  على  احلجمري  الفتاح  عبد  اأج��اب  فيما  اجلرجاين”.  القاهر 
نقراأ الأدب الكال�صيكي؟”، من خالل تناول جتربة الناقد املغربي عبد الفتاح 
من  جمموعة  لي�صت  كيليطو،  راأي  يف  الكال�صيكية  اأن  لي�صتخل�ض  كيليطو. 
اأ�صكال  اإنتاج  على  الثقافة  وق��درة  الكتابة  بل هي ممار�صة يف  الأدبية،  الأعمال 
اأدبية ممتدة يف الزمن.ويف باب اإبداعات �صعرية، ن�صرت املجلة ق�صيدة يف مدح 
اللغة  جممع  ع��ام  اأم��ني  امل�صتغامني،  �صايف  احممد  للدكتور  الكرمي،  الر�صول 
جانب  اإىل  حتيًة”.  العميم  احلو�ض  �صاحب  “يا  بعنوان  بال�صارقة،  العربية 
اخلطيب،  عدنان  حممد  والدكتور  ح��راث،  حممد  الدكتور  لل�صعراء  ق�صائد 
ال��ع��دد نخبة م��ن الأكادمييني  ���ص��الم��ة ع��و���ض اهلل.و����ص���ارك يف ه���ذا  وحم��م��د 

والكتاب الذين تناولوا جماليات اللغة العربية وق�صاياها يف مقالت ودرا�صات 
اأدبية ولغوية متنوعة منها مقالة ل�صالح عبد ال�صتار ال�صهاوي، بعنوان “من 
العربي”.  الأدب��ي  ال��رتاث  يف  وطرائفه،  ن�صاأته  اللحن:  العربية،  اللغة  تاريخ 
فيما كتب الأ�صتاذ عبد اهلل اآيت الأع�صر مقاًل بعنوان “مكر اللغة ودهاوؤها”. 
اللغة  يف  الفقهاء  اأث��ر  مو�صوع  ال���راوي  حممد  احلميد  عبد  الأ���ص��ت��اذ  وت��ن��اول 
العربية. وقدم ح�صن احل�صري قراءة حول ميزان النقد عند النبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم. كما احتوى العدد على مو�صوعات حول: همزية ح�صان بن ثابت، 
خزانة الأدب ولب لباب ل�صان العرب للبغدادي، ال�صعر بني تزيني الغاوين ودفع 
املعاجم  واهتمام  وتاريًخا،  ن�صاأة  العربي  ال�صعر  يف  النبوية  واملدائح  املرابطني، 
العربية بالقراآن الكرمي، وحتقيق كتاب �صيبويه بني هارون والبّكاء، وال�صعراء 
الثكلى”،  “النائحة  ال�صمردل  بنت  و�ُصعدى  للت�صبيه،  املعريف  والأ�صل  ال��رواة، 
والقاعدة النحوية والإبداع الفني، واللغة العربية ودورها يف كتابة تاريخ العلم، 

وت�صنيف علوم اللغة العربية، والعربية وانح�صار املعرفة.
ويراأ�ض حترير املجلة الدكتور احممد �صايف امل�صتغامني، اأمني عام جممع اللغة 
اأع�صاء حتريرها الدكتور م�صطفى رابح بن  العربية بال�صارقة، وت�صم قائمة 

عا�صور، والأ�صتاذ الدكتور بن عي�صى باطاهر، والدكتور فكري النجار.

املاجد للثقافة وال��رتاث بدبي  م مركز جمعة  نظَّ
اأم�����ض ال�����ص��ب��ت حم��ا���ص��رة اف��رتا���ص��ي��ة ب��ع��ن��وان “ 
مها  قدَّ التميز”،  وثقافة  املوؤ�ص�صي  الأداء  تطوير 
دويل  وم�صت�صار  م���درب  ر���ص��ي��د،  ط���ارق  ال��دك��ت��ور 
كبري  ع��دد  وح�صرها  املتحدة،  الأمم  من  معتمد 

من املهتمني.تطرق الدكتور طارق يف حما�صرته 
اإىل حماور عدة منها: التعريف باملوؤ�ص�صات التي 
منظومة  ظ��ل  يف  الأداء  م�صتويات  اأع��ل��ى  حت��ق��ق 
 ،GEM2 للدولة  اجل��دي��دة  احلكومي  التميز 
التحديات  ع�����ص��ر  امل��وؤ���ص�����ص��ي يف  ال��ت��م��ي��ز  �������ُض  واأُ����صُ

قيا�ض  وم��وؤ���ص��رات  الأداء،  اإدارة  وُن��ُظ��ُم  والتغيري، 
القدرات  وبناء  والتقومي،  التقييم  واأهمية  الأداء 
يف  ال�صتثمار  على  وال��رتك��ي��ز  الب�صرية  ل��ل��م��وارد 
والتحول  الرقمنة  واأهمية  الحرتافية،  املواهب 
املحا�صر  ال��دك��ت��ور  ع��دَّ  وق��د  للخدمات.  الرقمي 

اإمارة دبي مثاًل على تطوير الأداء املوؤ�ص�صي من 
خالل القرار الذي اتخذته حكومتها باإن�صاء هيئة 
دب��ي ال��رق��م��ي��ة، وه��و م��ا يجعل م��ن دب��ي عا�صمة 
مزيد  تقدمي  يف  وي�صهم  م�صتقباًل،  عاملية  رقمية 
لأهلها  الأف�صل  واحلياة  والرفاهية  ال�صعادة  من 

وللمقيمني فيها. وقال الدكتور طارق: املوؤ�ص�صات 
وجتربة  اكت�صاف  اإىل  ت�صعى  ال��ت��ي  ه��ي  ال��رائ��دة 
التكنولوجيا  توفرها  التي  الإمكانيات  وتوظيف 
املتقدمة يف جمال عملها مثل الذكاء ال�صطناعي 

والروبوتات لتوفري القيمة امل�صافة وامل�صتدامة.

على  املحا�صر  امل��رك��ز  �صكر  املحا�صرة  نهاية  ويف 
تقدميه الرائع، كما عربَّ امل�صاركون عن اإعجابهم 
باملو�صوع، واأبدوا تفاعاًل كبرياً من خالل الأ�صئلة 
املن�صة  درد���ص��ة  يف  املحا�صر  على  طرحوها  التي  

الإلكرتونية.

م حما�سرة يف تطوير االأداء املوؤ�س�سي مركز جمعة املاجد يقدِّ

ي�صارك معهد ال�صارقة للرتاث يف فعاليات معر�ض 
القاهرة الدويل للكتاب يف دورته ال�52.ويعر�ض 
املعهد خالل الفعاليات جهوده يف توثيق الرتاث 
الكتاب  �صناعة  الإم���ارات���ي وجت��رب��ت��ه يف جم��ال 
والن�صر وفتح نوافذ م�صّرعة للتوا�صل والتفاعل 
والإعالمية  والعلمية  الثقافية  املوؤ�ص�صات  م��ع 
للتعّرف اإىل جتاربها وال�صتفادة منها .ويف هذا 
الدكتور  �صعادة  برئا�صة  املعهد  وف��د  زار  الإط��ار 
عبدالعزيز امل�صّلم رئي�ض املعهد موؤ�ص�صة )اأخبار 
اليوم( امل�صرية وكان يف ا�صتقبالهم اأحمد جالل 
رئي�ض جمل�ض اإدارة املوؤ�ص�صة وعدد من املديرين 
وامل�صوؤولني فيها حيث اطلع الوفد على خمتلف 
وبحث   . واأق�صامها  واإدارات���ه���ا  املوؤ�ص�صة  م��راف��ق 
اليوم(  )اأخ��ب��ار  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  م��ع  امل�صّلم 
ال�صارقة  ب���ني م��ع��ه��د  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون  ���ص��ب��ل 

للرتاث وموؤ�ص�صة )اأخبار اليوم( يف قطاع الن�صر 
والتوزيع والأر�صفة والتوثيق.

وق�����ّدم ع��ر���ص��اً ح���ول م��ع��ه��د ال�����ص��ارق��ة للرتاث 
ال���ت���ي ج��ع��ل��ت م��ن��ه م��وؤ���ص�����ص��ة تراثية  وج���ه���وده 

وثقافية واأكادميية فريدة .
والأن�صطة  والفعاليات  الربامج  اإن  امل�صّلم  وقال 
كملتقى  ال��ع��ام  م���دار  على  املعهد  ينظمها  ال��ت��ي 
ال�صارقة الدويل للراوي واأيام ال�صارقة الرتاثية 
واأ�صابيع الرتاث الثقايف العاملي يف ال�صارقة تعّد 
ور�صالته  املعهد  ب��روؤي��ة  ينه�ض  مهماً  م��رت��ك��زاً 
لفتا اإىل اأن الن�صر يعّد اأحد املرتكزات الأ�صا�صية 
ج�صور  مد  على  خاللها  من  املعهد  يعمل  التي 
مع  امل�صرتك  التعاون  وتعزيز  الثقايف  التوا�صل 
الدولة  داخ��ل  املجال  هذا  يف  العاملة  املوؤ�ص�صات 

وخارجها.

ال�سارقة للرتاث يبحث التعاون امل�سرتك مع )اأخبار اليوم( امل�سرية

ل��ل��ف��ن��ون اجلميلة  ال��ف��ج��رية  اأك��ادمي��ي��ة  اأط��ل��ق��ت 
“�صيفنا  الثالثة  ن�صخته  يف  ال�صيفي  برناجمها 
فن” الذي ي�صتمر حتى الأول من �صبتمرب القادم 
ال�صيخ حممد بن حمد  �صمو  وذل��ك حتت رعاية 
رئي�ض  ال��ف��ج��رية  عهد  ويل  ال�صرقي  حممد  ب��ن 

جمل�ض اأمناء الأكادميية.
يعقد  ال��ذي  ال�صيفي  ال��ربن��ام��ج  اأن�صطة  وت��رك��ز 
الفنية  املهارات  تطوير  على  الأكادميية  مقر  يف 
العربي،  املنت�صبني، وتعليمهم فن اخلط  جلميع 

اأ�صا�صيات الر�صم،  وفن الت�صوير الفوتوغرايف، و 
و�صناعة  النحت  لتعلم  ور�صة  تخ�صي�ض  مت  كما 
وتنظيم  ال��ف��خ��ار،  وت�صكيل  ال�صيليكون  ق��وال��ب 
ور�ض يف التمثيل وامل�صرح اإ�صافة اإىل تنظيم دورة 
اأ�صا�صيات  على  وال��ت��ع��رف  املو�صيقي  ال��ت��وزي��ع  يف 

ال�صيبيليو�ض للنوتة.
وق����ال ���ص��ع��ادة ع��ل��ي ع��ب��ي��د احل��ف��ي��ت��ي م��دي��ر عام 
برنامج  اإن  اجلميلة  للفنون  الفجرية  اأكادميية 
اإبداعات  اإط�����الق  اإىل  ي��ه��دف  فن”  “�صيفنا 

اإىل  ليحلقوا   ، الربنامج  يف  امل�صاركني  الأط��ف��ال 
الكادر  ب��اإ���ص��راف  ���ص��ن��وف��ه،  ب�صتى  ال��ف��ن  ع����وامل 
التعليمي يف الأكادميية، الذي يدر�ض وفق مناهج 

تعليمية دولية متطورة.
واأكد احلفيتي اأن الأن�صطة والربامج التي توفرها 
الأكادميية حتظى باهتمام ودعم كبري من �صمو 
ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي، من 
اأجل تاأهيل كوادر فنية مميزة تدعم ا�صرتاتيجية 

الفنون داخل دولة المارات وخارجها.

العام  لهذا  فن”  “�صيفنا  برنامج  اأن  اإىل  ون��وه 
الكولج  �صي�صهد دخ��ول ور���ض فنية جديدة كفن 

ومدر�صة بيكا�صو” 
وكيفية  اجل���اف  بالقلم  اخل���ط  ك��ت��اب��ة  وحت�����ص��ني 
تعلم  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال���ذه���ب،  ورق  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
وت�صوير  ال��ذك��ي  بالهاتف  الت�صوير  اأ���ص��ا���ص��ي��ات 
البورتريه والفيديو كما �صيتم الرتكيز على تعلم 
ال�صخ�صية  وتقوية  امل�صرحي  الإل��ق��اء  اأ�صا�صيات 

على خ�صبة امل�صرح.

الرتكيز على تطوير املهارات الفنية جلميع املنت�صبني

اإطالق �سيفنا فن مبقر اأكادميية الفجرية للفنون 

جممع اللغة العربية بال�سارقة ي�سدر 
عددًا جديدًا من جملة العربية ل�ساين 
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اقدر كل من عملت معهم

�سينتيا �سموئيل: م�ساركتي
 يف )باب اجلحيم( منعتني 

من امل�ساركة يف اأي عمل اآخر

اأن���ه���ا ت�صعر  ك�����ص��ف��ت ال��ف��ن��ان��ة ���ص��م��رية ���ص��ع��ي��د 
مدكور،  ط��اوق  امل��وزع  مع  تعاونها  يف  بال�صعادة 
قائلة: "طارق مدكور موزع عاملي و �صاطر جدا 

ول يقل �صطارة عن اي حد عاملي".
"ما  اإن��رج��ي:  رادي���و  وتابعت خ��الل لقائها م��ع 
الأم��ور يف حياتنا  اقدمه هو منفذ للكثري من 
خا�صة اننا يف جمتمع به جمموعة من التقاليد 

والعادات"، وك�صفت �صعيد علي اإنها اإن مل تكن 
فنانة كانت ترغب يف اأن تكون بعمل له عالقة 

بالفن والذوق والتيكيت اأو مهند�صة ديكور. 
من  ك��ورون��ا  ���ص��د  التطعيم  "اأخدت  واأك��م��ل��ت: 
اخلوف  يف  �صوية  م��زوداه��ا  جرعتني،  �صهرين 
املنزل،  يف  اأبقي  وكنت  الكورونا،  من  واحلر�ض 
التقدم  رغ����م  اإزاي  اإن  ان���ده���ا����ض  ع��ن��دي  ك����ان 

حاجة  كورونا  لفريو�ض،  عالج  مفي�ض  العلمي 
�صهر رم�صان  انه خالل  وك�صفت  ورا اخليال"، 
قائلة:  زك��ي  ملني  نيوتن  لعبة  م�صل�صل  تابعت 
وك�صفت  العمل"،  على  وباركتلها  مني  "كلمت 
م��ن جانبها  ج��ي��د  ا���ص��ت��ع��داد  ع��ن وج���ود  �صعيد 

للتمثيل. 
بيكلمني  وح��د  ح��ل��وة  ح��اج��ة  بعمل  وقالت:"ملا 
حفلة  م��ن  طالعة  ول  بتب�صط  م��ربوك  يقويل 

ب�صعر بال�صعادة الكبرية".
اأنها حتاول  اإىل  �صعيد،  �صمرية  الديفا  واأ�صارت 
التقرب من فئة ال�صباب التي منهم ابنها �صادي 

لتقدمي اأغاين خمتلفة،
�صبهي  اإن���ه���ا  ب��ح�����ض  األ��ب��وم��ات��ي  وقالت:" ك���ل   
القدمية"،  اأع��م��ايل  م��ن  واح���د  عمل  با�صتثناء 
يف  العي�ض  تف�صل  انها  ك�صفت  احللقة  وخ��الل 
قرية �صغرية بها مو�صيقى بدل من لف العامل 

بدون مو�صيقي. 
التح�صري  ك��وال��ي�����ض  ���ص��ع��ي��د  ���ص��م��رية  وك�����ص��ف��ت 
لأغنيتها الأخرية )ال�صاعة اتنني بالليل( التي 
ال�صافعي،  ع��زي��ز  وحل��ن��ه��ا  ح�صني  ت��ام��ر  كتبها 
وعر�صها عليها �صديقها املوزع ح�صن ال�صافعي، 
ا�صتمعت  لكنها  ليال  اإليها  اأر�صلت  اإنها  وقالت 
اإل��ي��ه��ا يف ال�����ص��ب��اح لأن���ه���ا حت��ر���ض ع��ل��ى النوم 

مبكرا.
تقدم  ���ص��وف  ك��ان��ت  اإن��ه��ا  �صعيد  �صمرية  وق��ال��ت 
عمال قدميا مع عزيز ال�صافعي لكنهما تراجعا، 
وجاءت الفر�صة موؤخرا بعد تاألقه مع �صديقه 
ت��ام��ر ح�صني يف ت��ق��دمي ع��دد م��ن الأغ����اين مع 
جنوم كبار، مو�صحة اأنها مل حتدث العديد من 

التغيريات على الأغنية.
وحت���دث���ت ���ص��م��رية ���ص��ع��ي��د ح���ول ف���رتة احلجر 
اإن  وق��ال��ت  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض  وانت�صار  ال�صحي 
اأي�صا خا�صة  وهي  �صعبة  اجلميع مر مبرحلة 
اأنها مل ت�صتطع روؤية  عائلتها  منذ عام ون�صف 
ب�صبب الكورونا، وتلتقى بهم فقط عرب مكاملات 

الفيديو.

دور مطلقة  ���ص��ربى يف  ه��ن��د  ال��ف��ن��ان��ة  ت��ظ��ه��ر 
الذى  ع���ادل  ه��ان��ى  الفنان  م��ن  اأط��ف��ال  ولديها 
من  الأوىل  احل��ل��ق��ات  يف  طليقها  دور  يج�صد 

م�صل�صل "البحث عن عال"، 
وتبداأ هند يف �صراعات املراأة املطلقة وامل�صئولة 
عن اأطفال يف املجتمع امل�صرى، وتواجه العديد 

من املواقف ال�صعبة،
 وت�صاندها يف تلك املواقف الفنانة ندى مو�صى 
الأن���ت���ي���م خالل  ال��ت��ى جت�����ص��د دور ���ص��دي��ق��ت��ه��ا 

الأحداث.
امل�صاهد  ت�����ص��وي��ر  ال��ع��م��ل م���ن  ف��ري��ق  وان��ت��ه��ى 
الأخرية من امل�صل�صل الأ�صابيع املا�صية، واملقرر 
عر�صه قريًبا على اإحدى املن�صات الإلكرتونية، 
واملك�صاج  امل��ون��ت��اج  غ���رف  امل�صل�صل  ي��دخ��ل  ك��م��ا 

ا�صتعداًدا لطرحه قريًبا، 
عبد  ع��ال  �صخ�صية  خ��الل  م��ن  العمل  وير�صد 
ال�صبور التى جت�صدها عند �صربى التغيريات 
الإجتماعية التى طراأت عليها يف ال�10 �صنوات 

الأخرية.
ال�صيدلنية  الدكتورة  ق�صة  العمل  وي�صتك�صف 
عال عبد ال�صبور التى تعيد اكت�صاف اأو بالأحرى 
اإعادة اخرتاع ذاتها يف حماولة ملواكبة تطورات 
احلياة املت�صارعة، اإىل جانب مغامراتها لإيجاد 
التوازن بني م�صئولياتها املتعددة مع املحاولت 

احلاملة للعثور على احلب يف حياتها.
م�صل�صل "البحث عن عال" بطوله هند �صربى 
و�صو�صن بدر واأحمد فوؤاد �صليم، وهانى عادل ، 

وندى مو�صى،
ال�صرف  �صيوف  م��ن  جمموعة  فيه  وي�����ص��ارك   
م��ن��ه��م خ��ال��د ال��ن��ب��وى وي�����ص��را و���ص��ريي��ن ر�صا 

واأخرون من النجوم، 
تاأليف  من  �صخ�صيات  من  م�صتوحى  وامل�صل�صل 
مها  وح��وار  و�صيناريو  وق�صة  العال  عبد  غ��ادة 
الوزير وغادة عبد العال، ومت الت�صوير يف عدة 
م��واق��ع ب��ال��ق��اه��رة، م��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى معايري 

ال�صالمة ل�صمان �صحة فريق العمل.
ه��ن��د ���ص��ارك��ت خ���الل م��و���ص��م رم�����ص��ان املا�صى 
عز  اأح��م��د  للنجم  مرتدة"  "هجمة  مب�صل�صل 
والعمل  ���ص��ى،  اإم  ق��ن��اة دى  ع��ر���ض على  وال���ذى 
درام����ا وط��ن��ي��ة م��ن م��ل��ف��ات امل��خ��اب��رات العامة 

امل�صرية، 
اأح��م��د عالء  تاأليف باهر دوي���دار واإخ����راج  م��ن 

اأحمد عز، ماجدة زكي، ه�صام  الديب، وبطولة 
ندى  اهلل،  عبد  �صالح  ال�صافعي،  ن�صال  �صليم، 
ع��ادل، خالد  ال��ب��زاوي، حممد  مو�صى، حممود 
اأنور، نور حممود، حممد جمعة، فيدرا، اأحمد 
ال�صرنوبي،  هاجر  عثمان،  يو�صف  �صليم،  ف��وؤاد 
ل�صني،  ل�صينة  احل�صن،  �صمم  ال�صيد،  م��اي��ان 

علي قنديل.

�سمرية �سعيد: مل اأ�ستطع روؤية عائلتي 
منذ عام ون�سف ب�سبب الكورونا

هند �سربي .. �سيدة مطلقة يف 
عال" عن  "البحث 

م����اذا ت��ق��ول ���ص��ي��ن��ت��ي��ا عن 
حاليا  ا���ص��ور  العمل:  ه��ذا 
م�صل�صل  م���ن  ال���ث���اين  اجل����زء 
)ب����اب اجل��ح��ي��م( واق��رتب��ن��ا من 
ن��ه��اي��ت��ه، وك���ل ج���زء م��ن��ه يتاألف 
م���ن 8 ح��ل��ق��ات وه����و م���ن اخ����راج 
امني درة. تدور احداث هذا العمل 
ال��ع��ب فيه  2052 . وان���ا  ال��ع��ام  يف 
�صخ�صية خمتلفة عن كل ما قدمته 
الدور  ان هذا  ا�صعر  �صابقا واول مرة 

ي�صبهني،
اق��دم )الك�صن( خ��الل الحداث  كما   
وق�����د مت ت����دري����ب ف���ري���ق ال���ع���م���ل مع 
ا���ص��خ��ا���ض حم��رتف��ني اج��ان��ب واعترب 
اول  وهو  وقوية  التجربة جديدة  هذه 

بطولة مطلقة يل.
ق�صة  الح����داث  يتخلل  ك��ان  اذا  وع��م��ا 
حب توؤكد �صينتيا ان اجلزء الول تن�صاأ 
فيه هذه الق�صة لكنها تتطور يف اجلزء 

الثاين.
امل�صل�صل  لهذا  اختيارها  مت  كيف  اما 
ت�صري ان �صركة )�صباح اخوان( مل�صت 
ان هذا الدور يليق بي وا�صتطيع ان 
انفذ ما يرغبون به واي�صا ح�صلت 
ك��ي��م��ي��اء ب��ي��ن��ي وب�����ني امل����خ����رج يف 
جدا  �صعيدة  وان���ا  العمل  ا�صلوب 
بداأنا  ال����ذي  اجل��ح��ي��م(  ب����)ب���اب 

ت�صويره منذ اربعة ا�صهر.
عن  غيابها  �صبب  �صرحت   كما 
اع��م��ال رم�����ص��ان امل��ا���ص��ي حيث 
)باب  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  ان  ق��ال��ت 
امل�صاركة  من  منعتها  اجلحيم( 
يف اي عمل اآخر، ومل اندم لين 

مل ا�صارك يف العمال الدرامية الرم�صانية لين اعترب ان نوع م�صل�صل 
)باب اجلحيم( ي�صبهني اكرث من اية اعمال اخرى.

النتاج  �صركة  م��ع  التح�صري  ط��ور  ج��دي��دة  م�صل�صالت  ه��ن��اك  واي�صا   
خا�صة باملن�صات الرقمية.

ان  او�صحت  الخ��رية  الفرتة  اعجابها يف  نالت  التي  الع��م��ال  وع��ن 
اين  م��ع  م�صل�صل  اي  مبتابعة  لها  ي�صمح  مل  بالت�صوير  ان�صغالها 
�صيقا،  ك���ان  ال��وق��ت  ل��ك��ن  ومم��ي��زة  جميلة  م�صل�صالت  ع��ن  �صمعت 
كان  العدد  ان  تقول  كورونا  جائحة  انت�صار  ظل  يف  الت�صوير  وع��ن 
ال�صركة كانت مهتمة بحم��اية  الت�صوير لكن  كبريا جدا يف مواقع 

اجلميع.
فيما يتعلق باعالنها عن ق�صة حبها على املالأ مع املمثل الفل�صطيني 

المريكي اآدم بكري وهل ترى ان هذه العالقة جدية؟ 
الوىل  للمرة  اجتمعنا  وق��د  اآدم  مع  حب  ق�صة  جتمعني  نعم  فتقول: 

ان  و�صعرنا  احل��ب  ���ص��رارة  بعدها  وانطلقت  اجلحيم(  )ب��اب  ت�صوير  يف 
�صخ�صياتنا ت�صبه بع�صها وانا فخورة ان حبيبي من فل�صطني ول تهمني 

اجلن�صيات وان �صاء اهلل تنتهي هذه العالقة بالزواج.
فقالت  امريكا  ام  لبنان  اقمتها يف  �صيكون مقر  اي��ن  ام��ا   

�صنق�صم وقتنا بني لبنان واخلارج واود ان اوؤكد ان امي 
�صعيدة جدا بهذه اخلطوة.

يف  م�صاركة  لديها  فهل  ال�صينما  حتب  انها  ومب��ا 
فيلم �صينمائي قريبا؟

امل�صل�صل  ه��ذا  عر�ض  بعد  ان��ه  �صينتيا  ت��وؤك��د   
ت�����ص��ارك يف ف��ي��ل��م علما  ه��ن��اك اح��ت��م��ال ان 

بني  يجمع  اجل��ح��ي��م(  )ب���اب  ت�صوير  ان 
التلفزيون وال�صينما.

درة  ام���ني  امل��خ��رج  م��ع  وع���ن تعاملها 
قالت: ل  اعمال عاملية  ق��دم  ال��ذي 

�صك اين �صعرت بفرق بني التعامل 
مع خمرج خا�ض جتارب عاملية 

واآخ��ري��ن حمليني امن��ا يبقى 
جماليتها  جت���رب���ة  ل���ك���ل 

واق����در ك��ل م��ن عملت 
معهم.

ا�صتطاعت املمثلة اللبنانية �صينتيا �صموئيل ان تلفت 
انتباه اجلمهور لها من خالل ادوار مميزة قدمتها 

يف عدد من امل�صل�صالت ومنها )خم�صة ون�س( و)ما فيي2(،  وجناحها جعل �صركة )�صباح 
اخوان( تتبنى موهبتها وها هي تخو�س جتربة فريدة من نوعها معهم من خالل م�صل�صل 

)باب اجلحيم( الذي �صيعر�س قريبا على من�صة )�صاهد(. 
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نزالت الربد ت�ساعد اجل�سم 
على مكافحة كوفيد- 19

اأمام  �صعيفا  املري�ض  ج�صم  ي�صبح  "كوفيد19-"  ب���  الإ���ص��اب��ة  عند  ع��ادة 
الفريو�صي(  الأن�صجة )احل��م��ل  ع���دده يف  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ال��ف��ريو���ض، 

ب�صرعة يف الأيام الأوىل بعد الإ�صابة.
وت�صري جملة Journal of Experimental Medicine، اإىل 
اأن هذه احلالة ل عالقة لها باأعرا�ض املر�ض ، لأنه حتى الذين ل تظهر 
عندهم اأعرا�ض املر�ض ميكن اأن ينتجوا وينفثوا كميات هائلة من الفريو�ض. 
وقد اكت�صف علماء جامعة ييل الأمريكية، اأمرا مثريا لالهتمام: اإذا اأ�صيب 
ج�صمه  ف��اإن  اأنفية،  فريو�صات  ت�صببها  التي  اعتيادية  ب��رد  بنزلة  املري�ض 
ي�صكل حواجز جيدة موثوقة م�صادة للفريو�صات، ل ميكن حتى لفريو�ض 
SARS-CoV-2 اخرتاقها. �صحيح قد يتكاثر يف الأن�صجة ولكن لي�ض 
كيف  ملعرفة  بالتف�صيل،  احلالة  ه��ذه  درا�صة  الباحثون  ق��رر  وق��د  بن�صاط. 
يوؤثر "الت�صغيل" املبكر لهذا النظام الوقائي، يف م�صار "كوفيد19-". وكان 
امل�صبب لنزلت الربد،  اأن الفريو�ض  اكت�صفوا  اأنف�صهم قد  الباحثون  هوؤلء 
ميكن اأن يحمي اجل�صم من الإنفلونزا، ما جعلهم يفكرون باحتمال حدوث 

نف�ض ال�صيء عند الإ�صابة بالفريو�ض التاجي امل�صتجد.
ومن اأجل التحقق من هذه الفكرة، اأ�صاب العلماء ان�صجة اجلهاز التنف�صي 
اأنه  SARS-CoV-2 ولحظوا  الب�صري املزروعة يف املخترب بفريو�ض 
خالل الأيام الثالثة الأوىل بعد الإ�صابة، كان احلمل الفريو�صي يت�صاعف 
بالفريو�ض  امل�صابة  الأن�صجة  يف  الفريو�ض  تكاثر  وتوقف  �صاعات،  �صت  كل 
الأنفي. وات�صح للباحثني، اأن الفريو�ض الأنفي "ي�صخن" منظومة املناعة، 
من خالل حتفيز اإنتاح النرتفريون، الذي يوقف تكاثر الفريو�ض التاجي 
امل�صتجد يف اأن�صجة اجلهاز التنف�صي امل�صابة بالفريو�ض الأنفي. ونف�ض هذه 
وجود  عدم  حال  يف  امل�صتجد،  التاجي  الفريو�ض  من  اجل�صم  حتمي  الآلية 
 SARS-CoV-2 �فريو�صات اأخرى، وعندما يكون احلمل الفريو�صي ل
منخف�صا. وا�صتنادا اإىل هذا تو�صل الباحثون اإىل ا�صتنتاج يفيد باأن احلمل 
الفريو�صي يف حلظة الإ�صابة يوؤثر يف ا�صتجابة منظومة املناعة على وجود 
الفريو�ض. فاإذا كانت اأعداد الفريو�ض يف البداية قليلة، فاإن منظومة املناعة 
�صتق�صي عليها ب�صرعة. اأما اإذا كانت كثرية، فقد تكون ال�صتجابة املناعية 

دون امل�صتوى املطلوب.
"كوفيد19-"  ب���  امل�����ص��اب��ني  اأن���ف  م��ن م�صحات  ع��ي��ن��ات  ال��ب��اح��ث��ون  ودر�����ض 
ب�صرعة،  الفريو�ض  يتكاثر  الإ���ص��اب��ة  بعد  الأوىل  الأي���ام  يف  اأن��ه  واكت�صفوا 

وبعدها فقط تبداأ اآليات حماية اجل�صم بالعمل.
بيد  الإن��رتف��ريون.  ب��الأدوي��ة، مب�صاعدة  الآليات  ت�صغيل هذه  ولكن ميكن 
اأن هذه الطريقة تكون فعالة يف الأيام الأوىل فقط بعد الإ�صابة باملر�ض، 
التي ل ي�صعر امل�صاب خاللها باأي اأعرا�ض. ونظريا ميكن اإعطاء جرعات 
اأو  املر�صى  مع  توا�صلوا  الذين  الأ�صخا�ض  اإىل  الإن��رتف��ريون  من  �صغرية 
هم �صمن جمموعة اخلطر. وترتبط هذه العملية ب�صورة مبا�صرة باملدة 
التي م�صت على الإ�صابة ب� "كوفيد19-". فكما هو معلوم ارتفاع م�صتوى 
بامل�صار احلاد للمر�ض،  املتاأخرة للمر�ض مرتبط  املراحل  الإنرتفريون يف 
للج�صم.  ال�صليمة  الأن�صجة  يف  توؤثر  التي  املفرطة  املناعية  وال�صتجابة 
لذلك فاإن ا�صتخدام الإنرتفريون يف الوقاية وعالج "كوفيد19-"، يحتاج 

اإىل درا�صات اإ�صافية لتاأكيد فعاليته.

طائر؟ ا�صغر  حجم  • ما 
طائر  اإن��ه  �صكر  مكعب  ب��وزن  ان��ه  بحيث  احلجم  �صئيل  طائر  ا�صغر   
الطنان ل يزيد حجمه عن حجم النحلة ول يزيد طوله مع احت�صاب 

الذيل 2.5 يعي�ض الطنان يف كوبا  
العامل؟ يف  حيوان  ا�صغر  هو  • ما 

اإنها  ال���ربزوي���ات ح��ي��وان وح��ي��د اخللية  ال��ع��امل ه��و   ا�صغر ح��ي��وان يف 
اأنواع   اإل باملجهر بع�ض  حيوانات �صغرية جدا بحيث ل ميكن روؤيتها 
1�صنتميرت  عن  لتزيد  منها   5000 اأن  حد  اإىل  �صئيل  ال��ربزوي��ات 

ون�صف  
؟ العامل  يف  لبون  حيوان  اأبطاأ  هو  • ما 

 اأبطاأ حيوان لبون يف العامل هو الك�صالن الثالثي اأ�صابع القوائم فهو 
ي�صري ب�صرعة مائة ياردة يف ال�صاعة والك�صالن هو  املعروف حيوان ادرد 

يقيم يف اأ�صجار الغابات  ال�صتوائية  باأمريكي اجلنوبية الو�صطى  

امل�صي. ميكنه  ل  ولكن  اأرجل   6 لديه  اليع�صوب  اأن  تعلم  • هل 
ل�صانه. حتريك  ميكنه  ل  التم�صاح  اأن  تعلم  • هل 

فقط. اإ�صم   50 على  يحتوي  وكان  1878م،  عام  يف  كان  العامل  يف  هاتف  دليل  دفرت  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الأزتيك. الهنود  قبل  من  اخرتع  الف�صار  اأن  تعلم  • هل 

نائماً. عمره  من  عاما   25 يق�صي  العادي  ال�صخ�ض  اأن  تعلم  • هل 
تنقل  اأن  ت�صتطيع  لأنها  وذلك  الأر���ض،  وجه  على  حي  كائن  اأخطر  هي  بها،  ن�صتهني  التي  الذبابة  • اأن 

النفايات وامللوثات من مكان اإىل اآخر، ومن كائن حي اإىل كائن اآخر.
�صطح  على  الرمال  حبيبات  عدد  اأ�صعاف  ت�صاوي  لأنها  جًدا  كثرية  ال�صماء  يف  املوجودة  النجوم  عدد  • اأن 

الأر�ض.
الفيل. وزن  ي�صاوي  اأنه  اإذ  جًدا  ثقيل  احلوت  ل�صان  • وزن 

املزعجة. بالكوابي�ض  الأحالم  احتمالية  تزداد  فاإنه  جيد،  ب�صكل  دافئ  غري  مكان  يف  الإن�صان  نام  • لو 
املاء  وت�صتمر حتت  كيلو مرت  على عمق  املاء  تغو�ض حتت  اأن  ت�صتطيع  احليتان  الأنواع من  بع�ض  • هناك 

ملدة �صاعة كاملة.

�سياد ال�سمك
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التفاح االأخ�صر 
ال���ت���ف���اح الأخ�������ص���ر، 
وفعال  كبري  دور  له 
من  ال���ت���خ���ل�������ض  يف 
الل����ت����ه����اب����ات، وم���ا 
ع����ن����ه����ا من  ي����ن����ت����ج 
باجل�صم،  م�صكالت 
ف����ه����و غ����ن����ي مب������ادة 
ال��ب��ك��ت��ني ال��ت��ي تقي 

من اللتهاب.
ويحتوي على م�صادات اأك�صدة بن�صب عالية للغاية لذا فهو يوؤخر �صيخوخة 
اجل�صم، وم�صدر للطاقة والن�صاط الذهني والبدين، ويفيد يف زيادة معدل 

بذل اجلهد
ويقوي الذاكرة ويح�صن وظائف الفهم وال�صتيعاب والقدرة على الرتكيز، 
ويحتوي على فيتامينات A،B،C وهى مفيدة للب�صرة. ويخل�ض اجل�صم من 
ال�صموم، فهو منظف عام للج�صم، ويحمي القلب من الأمرا�ض، والأعرا�ض 
املر�صية، ويهاجم الفريو�صات املوجودة يف اجل�صم، ويقاوم ن�صاطها، وي�صاهم 

يف عالج حالت بع�ض الأمرا�ض كمر�ض النقر�ض والروماتيزمز
ويعترب من اأف�صل مقويات اللثة والأ�صنان وال�صرو�ض، اإذا تناوله ال�صخ�ض 
بانتظام، ويحتوي على معدلت عالية من الأمالح املفيدة للج�صم، وكذلك 

العنا�صر الغنية واملهمة، الكال�صيوم والف�صفور والزنك والبوتا�صيوم.

احدى ال�صاطري الهندية ال�صهرية تقول: جل�ض الفتي ال�صغري فوق �صخرة عالية و�صط املياه يلقي ب�صنارته 
عله ي�صتطيع ان ي�صطاد ما يكفي غذاء اخوته وامه.

 كان ابوه �صيادا ماهرا لكن البحر قد خطفه.. هكذا هي عي�صة ال�صيادين ل يعرفون متى يغ�صب البحر عليهم 
ومتى يفرح، فقد ا�صتطاع الفتي ا�صطياد عدة �صمكات �صمينة وقبل ان يقوم من جمل�صه للعودة قرر ان يجرب 
اخر قطعة طعم معه وملاذا فاحلظ اليوم ي�صجعه على ذلك، ا�صتعان باهلل العلي القدير وطلب منه العون والقى 
�صنارته املتوا�صعة وانتظر نداءها فرتة لي�صت ق�صرية حني اح�ض بان �صيئا قد علق بها، فجذبها، فاذا بها ثقيلة 
جدا.. حاول معها ونزل اىل املاء ليجذبها حتى ظهر على ال�صطح فم �صمكة �صخمة فاأم�صك بقطعة من القما�ض 
الغليظ  ي�صعها على كتفه ولف يده فيها يف قطعة من �صبكة �صيد قدمية رمبا دخلتها �صغرية ومل ت�صتطيع 
ال�صبكة من حولها واخرجها واذا بها  الفتي بقطع اخليوط  اخل��روج لكنها كانت تتغذي فكربت داخلها فقام 
الوانها فقط هي العجيبة فقد  �صمكة كبرية عجيبة تداخلت فيها الوان كثرية لها وقع ال�صحر ولكن لي�صت 
كانت ال�صمكة الكبرية حتمل على ظهرها لفظ )امللك هلل( نعم هكذا راأي النا�ض هذا الكالم على ظهرها حني 
جرى بها الفتى و�صطهم لرييهم اياها فقد األقى بحمولة ا�صماكه الغالية اىل امه ثم جرى اىل م�صجد القرية 
لريي النا�ض ذلك، فهلل اجلميع وقرروا ان يذهب بها الفتى ايل ملكهم لريى ويعرف ان )امللك هلل(.. وحده 
وو�صط مظاهر حا�صدة كبرية، حمل �صمكته العجيبة على ظهر يديه لرييها للملك.. ففتح عيناه جيدا واخذ 
يتح�ص�صها ليعرف انه ل لب�ض فيها ول احتيال ثم قال: �صبحان اهلل.. حينها �صمع من يقول حمدا هلل ار�صل 
لنا من يقول ان امللك له وحده نحن ل ميلكنا احد ففهم امللك ما يراد به من خلف هذه الكلمات وتذكر انه 
ي�صتعبد اهل هذه املدينة ال�صغرية، فخاف من هذه الإ�صارة الغريبة ،وقال للفتي: انطلق ب�صمكتك هذه واعلن 
يف مملكتي انه منذ الن اجلميع احرار ولي�ض لحد �صلطان عليهم، ، ومنذ الن ل �صرائب ول جزية وما يخرج 
من الر�ض لكم وما يخرج من البحر لكم، �صنبداأ معا ع�صرا جديدا وليخرج كل امل�صاجني وليعي�ض كل منكم 
كما ي�صاء ولينفذ وزيري الن امرا باإرجاع اأرا�صيكم اليكم وكل ما �صلب منكم.. ل نريد من احد اي �صئ ولي�ض 

يل عليكم �صلطان.. فان امللك هلل وحده ل �صريك له.

�صكتة  اأو  قلبية  بنوبة  ال�صخ�ض  اإ�صابة  خطر  من  الكولي�صرتول  ارت��ف��اع  يزيد 
دم��اغ��ي��ة. ف��م��ا ه��ي ال��ع��الم��ات امل���وج���ودة يف عينيك وال��ت��ي حت���ذر م��ن خماطر 

اإ�صابتك؟.
حلقة زرقاء يف العيون

اإحدى عالمات ارتفاع الكولي�صرتول يف العني هي حلقة مزرقة تت�صكل بالقرب 
من اجلزء اخلارجي من القرنية، اجلزء الأمامي ال�صايف من العني.

اأن���ه قد  م��ن  ال��رغ��م  ع���ام، على  ب�صكل  ���ص��ار  غ��ري   Arcus senilis ويعترب 
الدم لدى  الكولي�صرتول يف  ارتفاع ن�صبة  اأعرا�ض  اأحد  الأحيان  يكون يف بع�ض 

الأ�صخا�ض الذين تقل اأعمارهم عن 45 عاما.

تر�صبات هولينهور�صت
والتي  للغاية،  خطرية  تكون  التي  العالمات  اإح��دى  اإن  الب�صريات  كلية  قالت 
من املحتمل اأن ت�صبب العمى هي وجود تر�صبات لوحظت داخل اأحد ال�صرايني 

ال�صغرية داخل العني، واملعروفة با�صم تر�صبات هولينهور�صت.

اأعلى  "يف  انقطع من جلطة  "هذا تراكم للكولي�صرتول  ال�صحي:  املوقع  وتابع 
التيار"، عادة من �صريان اأكرب بكثري مثل ال�صريان ال�صباتي. اللويحة املوجودة 
"يف اجتاه جمرى الدم"، وبالتايل ت�صد هذا  اأكرث  يف العني �صتمنع تدفق الدم 
يف  اخلاليا  وكل  ال�صريان.  ذلك  يغذيها  التي  الأن�صجة  موت  وت�صبب  ال�صريان 
اأج�صامنا حتتاج اإىل الأك�صجني للبقاء على قيد احلياة، و�صرايينك هي الطرق 
ال�صريعة التي حتمل الأك�صجني. واإذا حظرت هذه "الطرق ال�صريعة" بوا�صطة 
لويحات الكولي�صرتول، فاإن الدم ل ي�صل اإىل الأن�صجة التي كان متجها اإليها، 
غ�صون  )يف  �صريع  فقدان  هذا  عن  وينتج  اأي�صا.  الأك�صجني  ي�صل  ل  وبالتايل 
امل�صابة  العني  عمى  ي�صمل  اأن  ميكن  وال��ذي  فيه،  رجعة  ل  للوظيفة  �صاعات( 

اعتمادا على موقع الن�صداد".
و�صفراء. ومتيل  ناعمة م�صطحة  كتل  عبارة عن  الكولي�صرتول  روا�صب  وتاأتي 
الداخلية  ال��زاوي��ة  من  بالقرب  وال�صفلية،  العلوية  اجلفون  على  الظهور  اإىل 
للعني، وغالبا ما تتطور ب�صكل متماثل حول العينني، وفقا ملا ذكرته "ميديكال 

نيوز توداي".

اأعرا�ض يف عينيك تظهر اأن م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم مرتفعة ب�سكل خطري!

م�صاركون يرتدون اأزياء تقليدية ومي�صون خلف دمية األي�س العمالقة يف الذكرى ال�صنوية ال� 150 
الحتفاالت لوي�س كارول بن�صره روايتي »األي�س«، و»من خالل الزجاج« يف اأك�صفورد ، بريطانيا. رويرتز


