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�أف�صل قلم جتميل للح�صول على حاجبني مثاليني
من  للحاجبني''  الأف�����ض��ل  القلم   " لقب  ج��دي��د  جتميل  قلم  ح�ضد 
عام  يف  للتجميل  ميكا  انتخابات  يف  الأ�ضرتاليات  الن�ضاء  اآلف  قبل 

.2020
مثالياً  اآرت�ش"  "اأورغال�ش  �ضركة  من  احلواجب  حتديد  قلم  يعترب 
لتزييف احلواجب وت�ضميمها ب�ضكل مثايل، اإ�ضافة اإىل اإ�ضفاء مظهر 

طبيعي عليها.
وقد فاز املنتج ال�ضهري باللقب متفوقاً على مناف�ضه اأنا�ضتازيا بيفريل 
م�ضحوق  تدمج  التي  مبميزاته  القلم  .ويتميز   3% بن�ضبة  هيلز، 

التجميل وقلم الر�ضا�ش وال�ضمع يف قلم حواجب ميكانيكي �ضغري.
ملفعول  �ضبيه  مبفعول  احلاجبني  يف  امتالء  خلق  على  املنتج  ويعمل 
اإىل  اإ�ضافة  التحديد،  قلم  يفعل  كما  احلاجبني  وحتديد  امل�ضحوق، 

حتميل احلاجبني بال�ضمع لإن�ضاء قو�ش احلاجب املثايل.
ال�ضعر من خالل طرف  القلم على تقليد �ضربات ت�ضبه  كما ي�ضاعد 
مما  معينة،  بدرجة  حاجب  كل  مب��لء  وي�ضمح  دقيقة.  وحافة  مثلث 

يتيح اإمكانية احل�ضول على مظهر ناعم ومثايل.
الطبيعي  الأ����ض���ود  اإىل  الأ���ض��ق��ر  م��ن  درج����ات  ت�ضع  م��ت��وف��ر يف  امل��ن��ت��ج 
وم�ضنوع من مكونات نباتية. وقد �ضنفته اأكرث من 1300 مت�ضوقة 
عرب الإنرتنت ممن ا�ضرتوا املنتج كمنتج من فئة خم�ضة جنوم، وفق 

ما نقلت �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية.

زيت �لكاموميل �لأزرق.. مفتاح جمال ب�صرتك
 Blue( اأفادت جملة "اإن �ضتايل" الأملانية باأن زيت الكاموميل الأزرق
حيث  الب�ضرة؛  جمال  مفتاح  مبثابة  يعد   )Chamomile Oil

اإنه مينح الب�ضرة مظهراً نقياً ي�ضع ن�ضارة وحيوية.
واأو�ضحت املجلة املعنية بال�ضحة واجلمال اأن زيت الكاموميل الأزرق 
تهدئة  على  يعمل  فهو  ث��م  وم��ن  لاللتهابات،  م�ضاد  ب��ت��اأث��ري  مي��ت��از 
ال�ضوائب  وي��ح��ارب  الح��م��رار  موا�ضع  م��ن  وي��ح��د  املتهيجة  الب�ضرة 

كالبثور والروؤو�ش ال�ضوداء.
امل�ضام وتقوية حاجز  الأزرق على ت�ضغري  الكاموميل  كما يعمل زيت 

احلماية الطبيعي للب�ضرة، ف�ضاًل عن ترطيب الب�ضرة اجلافة.

خرب�ء ي�صككون يف جدوى قيا�س �حلر�رة باأبو�ب �ملحالت
لهم  ُي��ت��اح  اأن  قبل  اجل�ضم  ح���رارة  بقيا�ش  مطالبني  النا�ش  اأ�ضحى 
الدخول اإىل املحالت واملطاعم، يف اإطار الوقاية من وباء كورونا، لكن 
عددا من خرباء ال�ضحة ي�ضككون يف هذا الإجراء ويرون اأنه ل ي�ضاعد 

على تطويق الفريو�ش.
وا���ض��ع، يف مطلع  نطاق  على  النت�ضار  ك��ورون��ا يف  ب��دء فريو�ش  ومنذ 
العام اجلاري، اأخذت املراكز التجارية واملطاعم واملقاهي تلزم كل زبون 
يرغب يف الدخول اإليها باأن يخ�ضع لقيا�ش درجة احلرارة، اإىل جانب 

�ضروط اأخرى مثل ارتداء الكمامة اأو حتى القفازات.
وتلجاأ املراكز التجارية اإىل قيا�ش درجة احلرارة، لأن ارتفاعها ي�ضكل 
اإىل  كورونا  بفريو�ش  امل�ضابني  و�ضط  ال�ضائعة  الأع��را���ش  واح��دا من 

جانب ال�ضداع و�ضيق التنف�ش وال�ضعور بالتعب ال�ضديد.
درجة  قيا�ش  منتقدي  ف���اإن  تاميز"،  "نيويورك  �ضحيفة  وبح�ضب 
احلرارة يف الأبواب ي�ضككون يف جناعة هذا الإجراء، كما اأنهم ي�ضفونه 

ب�"امل�ضرحية" و"الوهم"، وذلك نظرا اإىل عدة عوامل.
وي�ضكك ه��وؤلء اخل��رباء يف جناعة اإج��راء قيا�ش احل��رارة، لأنه عاجز 
عن ر�ضد الإ�ضابة لدى الأ�ضخا�ش الذين ل تظهر عليهم الأعرا�ش 
من قبيل احلمى، ومن املعروف عامليا، اأن معظم امل�ضابني ل يعانون 

اأي ا�ضطرابات، اأي اأن حرارتهم تبقى عادية يف اأغلب الأحيان.
اأما الأ�ضخا�ش الذين اأ�ضيبوا بفريو�ش كورونا امل�ضبب ملر�ش "كوفيد 
19، وارتفعت درجة حرارتهم، فمن امل�ضتبعد، اأن يخرجوا من الفرا�ش 
اإىل اخلارج وهم يف حالة من التعب والإنهاك حتى يتجولوا يف مركز 

جتاري اأو يتناولوا ع�ضاء يف مطعم.
ويقول اخلبري ال�ضحي الأمريكي، توما�ش ماكجني، اإن هذا الإجراء 
جدا  حم��دودا  ع��ددا  ير�ضد  اأن  بو�ضعه  احل���رارة،  قيا�ش  اأي  الوقائي، 
فقط من حاملي العدوى، اأي من ترتفع حرارتهم دون اأن ينتبهوا اإىل 

ذلك، وهذا اأمر م�ضتبعد.
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نوع قاتل من �لفطريات يهدد �لربمائيات 
ي�ضّكل نوع من الفطريات ينمو يف املاء تهديداً لنحو ثلث الأنواع ال�225 
من الربمائيات يف بنما، من بينها ال�ضفادع الذهبية، مما يدفع اإىل حفظها 

وحمايتها يف حدائق حيوانات اأو مراكز اأبحاث.
يف  مو�ضوعة  مائية  اأح��وا���ش  يف  م��ث��اًل  ذه��ب��ي  �ضفدع   200 نحو  ويعي�ش 
حاويات، يف مناأى من العامل اخلارجي. فلو تركت هذه ال�ضفادع يف موطنها 
الطبيعي، ملا كانت جنت من الفطريات القاتلة التي تهدد باإبادة ثلث اأنواع 

الربمائيات يف بنما.
ولكن يف معهد �ضميث�ضونيان للبحوث ال�ضتوائية الواقع عند قناة غامبوا، 
�ضمال مدينة بنما ، اأعيد تكوين هذه البيئة الطبيعية بكل تفا�ضيلها، من 
ظل  ويف  البنف�ضجية  فوق  الأ�ضعة  حتت  والنباتات،  وال�ضخور  ال��ري  نظام 

درجة حرارة مثالية.
ومل ُت�ضاَهد منذ 11 عاماً اأي �ضفدعة ذهبية يف بيئتها الطبيعية يف بنما، 
نحو  اأي  البلد. فمعظمها،  ه��ذا  م�ضتوطنة يف  الربمائيات  ه��ذه  ك��ون  رغ��م 
بهدف متكينها  املتحدة  الوليات  يف  حيوانات  حدائق  يف  موجود   ،1500

من التكاثر.
ثمانية  طولها  يبلغ  والتي  ال�ضوداء  البقع  ذات  النادرة  ال�ضفادع  هذه  لكن 
القاتلة  الفطريات  تهددها  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  لي�ضت  فح�ضب،  �ضنتيمرتات 
الأخ��رى خلطر  وال�ضمادل معر�ضة هي  العالجيم  اإن  اإذ  امل��اء،  املنت�ضرة يف 

هذه الفطريات.
علم  يف  الدكتوراة  درج��ة  احلامل  اإيبانيز  روب��رت��و  املعهد  يف  الباحث  وق��ال 
احليوان من جامعة كونيتيكت الأمريكية "يف بنما، ميكننا القول اإن نحو 

ثلث اأنواع الربمائيات ال�225 مهددة".

كانيون تقدم مفهومها 
للتنقل �حل�صري 

ك�ضفت �ضركة كانيون النقاب عن املركبة 
 Future Mobility Concept
مفهومها  جت�����ض��د  ال���ت���ي  الخ���ت���ب���اري���ة، 

للتنقل احل�ضري يف امل�ضتقبل.
املركبة  اأن  الأمل��ان��ي��ة  ال�ضركة  واأو���ض��ح��ت 
اجلديدة رباعية العجالت تظهر بطول 
وارتفاع  ���ض��م،   83 وع��ر���ش  ���ض��م،   230
95 كغم  وزنها  يبلغ  بينما  �ضم،   110

فقط.
مع  واح����داً  �ضخ�ضاً  امل��رك��ب��ة  وت�ضتوعب 
م��ق��ع��د ل��ط��ف��ل يف ال��ن��ط��اق اخل��ل��ف��ي من 
املق�ضورة الداخلية، ويتم الو�ضول لهذا 
القائد  مقعد  �ضحب  ط��ري��ق  ع��ن  اجل���زء 

وطيه.
ومت جتهيز املركبة ب�ضقف بانورامي قابل 
فيها  التحكم  يتم  بينما  والغلق،  للفتح 

عن طريق اثنني من ع�ضا التحكم.
وتعتمد املركبة على نظام دفع كهربائي 
يتاألف من حمرك كهربائي على املحور 
اخللفي بقوة 1000 وات وبطارية �ضعة 
2000 وات �ضاعة، متنح ال�ضيارة القدرة 

على بلوغ مدى ال�ضري 150 كلم.

كيف تتعاملني مع 
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�حذر.. للتدخني م�صار 
عديدة ومنها �خلرف!

الإ�ضاعة القدمية التي كان يرددها بع�ش املدخنني من اأن التدخني ين�ضط املخ ويقلل 
ويحد من خطر الإ�ضابة باخلرف وذلك ب�ضبب وجود مادة النيكوتني، مت تفنيدها 

بدرا�ضة جديدة بينت اأن الإ�ضابة باخلرف تزداد بن�ضبية كبرية بني املدخنني.
ذك��رت درا���ض��ة ج��دي��دة يف ك��وري��ا اجلنوبية اأن خطر الإ���ض��اب��ة ب��اخل��رف ي���زداد لدى 
املدخنني، واأن الإقالع عن هذه العادة ميكن اأن يحد من هذا اخلطر. ون�ضرت هذه 
هذه  معدو  اأك��د  التطبيقي" حيث  و  ال�ضريري  الأع�ضاب  دورية" طب  يف  الدرا�ضة 
الدرا�ضة "اأن خطر الإ�ضابة باخلرف قل بن�ضبة 14 يف املئة و19 يف املئة بالرتتيب 
بالن�ضبة للمقلعني عن التدخني منذ فرتة طويلة والذين مل يدخنوا على الإطالق 

وذلك باملقارنة باملدخنني الذين ا�ضتمروا يف التدخني".
وقال دايني ت�ضوي كبري معدي الدرا�ضة من كلية الطب بجامعة �ضول الوطنية اإن 
ال�ضحة مبا يف ذلك الإ�ضابة  على  ال�ضلبية  نتائجه  من  باآلف  معروف  "التدخني 

تاأثري  على  ن�ضبيا  التاأكيد  يقل  ولكن  القلب.  �ضرايني  واأم��را���ش  بال�ضرطان 
التدخني على اأدمغتنا"

والت�ضعينات  الثمانينات  يف  اأج��ري��ت  درا���ض��ات  ع��دة  اإىل  ال��درا���ض��ة  وت�ضري 
ب��ال��زه��امي��ر، ول��ك��ن هذه  الإ���ض��اب��ة  التدخني يحد م��ن خطر  اأن  ووج���دت 

الدرا�ضات كانت متولها عادة �ضركات التبغ.

ول ين�ضح املوقع بو�ضع اخلبز يف الثالجة لأن ذلك يوؤثر 
على �ضكله ويجعله جافاً، لكن ميكن جتميده وفق امل�ضدر 
ذاته. وقد �ضبق ملوقع الهافنغتون بو�ضت اأن حذر من و�ضع 
اخلبز يف الثالجة، م�ضرياً اإىل اأن هذه العملية توؤثر على 

دورة حياة اخلبز، وجتعله �ضلبا.
���ض��م��ل��ت ال��ق��ائ��م��ة ك���ذل���ك ف��و���ض��ع��ه حت���ت درج�����ة ح����رارة 
اأّي  توجد  ول  ال�ضائل،  ه��ذا  جتميد  عنه  ينتج  منخف�ضة 
ال��ث��الج��ة لأن���ه م���دة �ضالحيته يف  ت��خ��زي��ن��ه يف  ف��ائ��دة يف 
اخل��ارج طويلة. وهناك ذلك الأف��وك��ادو، فالتجميد يوؤدي 
ت�ضلبه وعدم ن�ضجه، وكذلك نبتة الريحان )ت�ضتخدم يف 
الطهي ولتح�ضري ال�ضاي( التي توؤثر عليها الربودة ب�ضكل 
اإذا دخل مكاناً  يت�ضلب  الذي  الزيتون  �ضيء، وكذلك زيت 
املطحونة  القهوة  املواقع بعدم و�ضع  للغاية. ون�ضح  ب��ارداً 
يف الثالجة، لأن ذلك �ضيوؤدي اإىل فقدان طعمها، وتاأثرها 
مكان  يف  تخزينها  الأف�ضل  وم��ن  اأخ���رى.  اأطعمة  ب��روائ��ح 
جد معتدل احلرارة، بعيدا عن الرطوبة. كما ن�ضح املوقع 
بتفادي و�ضع الب�ضل، خا�ضة املق�ضر يف الثالجة، لأن هذا 
الرطوبة، ويف�ضد  ي�ضتطيع مقاومة  النوع من اخل�ضر ل 
ب�ضرعة يف هذه الأجواء، �ضاأنه �ضاأن الثوم الذي تتكّون فيه 

جراثيم نتيجة احلفظ يف الثالجة!
الأ�ضواق،  ثالجات  يف  ُتباع  التي  البطاط�ش  قطع  وعك�ش 
اإىل  ي��وؤدي  ف��اإن تقطيع البطاط�ش ثم جتميدها يف البيت 
حتويل مادة الن�ضا املوجودة فيها اإىل �ضكر. كما اأن تخزين 
ال�ضكولتة يف الثالجة، خا�ضة يف حّيز التجميد، يوؤدي اإىل 

تركيز ال�ضكر يف الأعلى، ما يوؤدي اإىل فقدان طعمها.

ومن الفواكه التي ين�ضح بعدم و�ضعها يف الثالجة، قطع 
اأن  الفاكهة ل ت�ضتطيع  ال�ضمام )نوع من البطيخ(، فهذه 
تن�ضح يف مكان بارد جدا، لكن ميكن القيام بهذه اخلطوة 
الن�ضج. وتن�ضح م�ضادر  بلغت مرحلة جد نهائية من  اإذا 
اأخرى بعدم تربيدها اإل ملدة جد ق�ضرية ولي�ش الحتفاظ 

بها مطول.
ويقوم  التفاح  ي�ضرتي كميات كبرية من  النا�ش من  ومن 
ع��ادة ل ين�ضح بها  بتجميدها لأج��ل الحتفاظ بها، وهي 
ال��ط��ري��ق��ة، كما  ب��ه��ذه  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ت��ف��اح يفقد قيمته  لأن 
قد  لأن��ه��ا  الثالجة  يف  واخل��ي��ار  امل�ضم�ش  بو�ضع  ين�ضح  ل 

يف�ضدان ب�ضرعة داخلها.

�سبعة اأطعمة تت�سمم اإذا قمت بت�سخينها بعد طهيها!
كثري من الأ�ضخا�ش يقومون بحفظ الكمية املتبقية من 
وجباتهم الغذائية يف الثالجة لإعادة ت�ضخينها واأكلها يف 
وقت لحق. ولكن ما ل يعرفه كثريون اأن بع�ش هذه املواد 
الغذائية التي يقومون باإعادة ت�ضخينها، تتحول اإىل مواد 

�ضامة ت�ضر بال�ضحة. اإليك بع�ضها:
البطاط�ش:

الغرفة  ح����رارة  درج���ة  يف  امل��خ��زن��ة  امل��ط��ب��وخ��ة  البطاط�ش 
وقد  فوائدها،  وخ�ضارة  البكترييا  لتطور  ب�ضدة  معر�ضة 
حفظ  يجب  ل��ذا  غ��ذائ��ي.  ت�ضمم  ب��ح��دوث  اأك��ل��ه��ا  يت�ضبب 
اإذا كنت ترغب  الثالجة مبا�ضرة  املطبوخة يف  البطاط�ش 
يف ت��ن��اول��ه��ا يف ال���ي���وم ال���ت���ايل، ب��ح�����ض��ب م���ا ن�����ض��ره موقع 

"مينازاخه" الأملاين.

الفطر:
ل ميكن تخزين الفطر لأكرث من يوم واحد فقط. اإذ من 
املمكن اأن تتغري الربوتينات فيه اإىل مواد �ضامة عند اإعادة 

ت�ضخينه.
البي�ش:

البي�ش  اأو  املقلي  البي�ش  اأو  املخفوق  البي�ش  ك��ان  ���ض��واء 
قد  واإل  ت�ضخينه  اإع��ادة  يجب  ل  امل�ضلوق- مبجرد طهيه، 

يت�ضبب اأي�ضاً بالت�ضمم الغذائي.
الأرز:

كما يف حالة البطاط�ش، ميكن اأن تتطور البكترييا اخلطرة 
اإذا حفظ الأرز يف درجة حرارة الغرفة. لهذا ال�ضبب يجب 

حفظ الأرز يف وعاء حمكم الإغالق يف الثالجة.
الدجاج:

اأي�ضاً الربوتينات يف الدجاج قد تتحول اإىل مركبات �ضامة 
الدجاج  م��ن  ال�ضتفادة  ميكنك  ولكن  ت�ضخينها،  ح��ال  يف 
ال�ضهية. بح�ضب  ال�ضلطات  العديد من  البارد يف حت�ضري 

ما ن�ضره موقع "اإن�ضايدر" الأمريكي.
اخل�ضروات الورقية:

من  كبرية  ن�ضبة  على  حتتوي  التي  والكرف�ش  كال�ضبانخ 
النرتات، يف حال ت�ضخينها تتفاعل مع الدم ووقد تتحول 

اإىل مركبات م�ضببة لل�ضرطان.
الزيوت:

زيت بذور العنب، زيت اجلوز، زيت الأفوكادو، زيت البندق 
وزيت بذور الكتان متتلك جميعها نقاط دخان منخف�ضة 

جداً. لذا، عند اإعادة ت�ضخينها، ت�ضبح �ضامة.

�جلينز �لباجي يعود 
بقوة هذ� �خلريف

اأوردت جملة "Elle" اأن ال�ضروال 
 Baggy( ال����ب����اج����ي  اجل����ي����ن����ز 
Jeans( يعود بقوة هذا اخلريف 
الت�ضعينيات  روح  ل��ي�����ض��ت��ح�����ض��ر 
املعنية  املجلة  واأو�ضحت  اجلذابة. 
ال�ضروال  اأن  واجل���م���ال  ب��امل��و���ض��ة 
بق�ضة  مي���ت���از  ال���ب���اج���ي  اجل���ي���ن���ز 
امل���راأة  ليمنح  وف�ضفا�ضة  وا���ض��ع��ة 
اإح�ضا�ضا بالراحة واإطاللة كاجوال 

متحررة.
اأك������رث حت�������رراً ميكن  ولإط�����الل�����ة 
ت���ن�������ض���ي���ق اجل����ي����ن����ز ال����ب����اج����ي مع 
XXL. وبالن�ضبة  قمي�ش بحجم 
تن�ضيق  مي��ك��ن  ف���اإن���ه  ل���الأح���ذي���ة، 
ريا�ضي  ح��ذاء  مع  الباجي  اجلينز 

اأو بوت الكاحل "اأنكل بوت".

حلقة من ذي ثريد د�ي  
بنقل مبا�صر لـ12 �صاعة 
داي"  ث���ريد  "ذي  م�ضل�ضل  ي��ت�����ض��م 
�ضاركت  ال�����ذي  الثالث"  "اليوم 
اأو"  ب���ي  "اإت�ش  ���ض��ب��ك��ة  اإن���ت���اج���ه  يف 
التجريبية  برتكيبته  الأم��ريك��ي��ة 
ق�ضمني،  م��ن  ي��ت��األ��ف  اإذ  اجل��ري��ئ��ة، 
منهما  ك��ّل  يف  البطولة  دور  ي���وؤدي 
بينهما  وت��ف�����ض��ل  خم��ت��ل��ف،  مم��ث��ل 
حّي  نقل  على  ت��ق��وم  خا�ضة  حلقة 
امل�ضل�ضل  ويعر�ش  �ضاعة.   12 مل��دة 
اع���ت���ب���اراً م���ن اأم�������ش الث���ن���ني على 
اأو" يف الوليات املتحدة،  بي  "اإت�ش 
واع��ت��ب��اراً م��ن ال��ي��وم ال��ث��الث��اء على 

�ضي اإ�ش �ضيتي" يف فرن�ضا. "اأو 
وت�����دور اأح������داث ه����ذا امل�����ض��ل�����ض��ل يف 
ج��زي��رة اأو����ض���ي امل���وج���ودة ف��ع��ل��ي��اً يف 
جنوب �ضرق اإنكلرتا. ويوؤدي املمثل 
جود لو دور �ضام، وهو رجل اأربعيني 
تتغري حياته  عائلية،  ماأ�ضاة  يعاين 

نتيجة انتقاله اىل هذه اجلزيرة.
الرئي�ضية  ال�ضخ�ضية  �ضام  ويبقى 
يف الق�ضم الأول من امل�ضل�ضل الذي 
الق�ضم  اأم��ا يف  ي�ضم ثالث حلقات. 
حلقات،  ث��الث  اأي�ضاً  وفيه  الثاين، 
الرئي�ضية  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة  ف���ت���ك���ون 
اأم ع��زب��اء ت��اأت��ي اإىل  ه��ي��ل��ني، وه���ي 
اأو�ضيا لالحتفال بعيد مولد اإحدى 
هيلني  تغيب  ال��ظ��اه��ر،  يف  ابنتيها. 
الأوىل،  الثالث  احللقات  عن  كلياً 
لكنها حمور الق�ضم الثاين، يف حني 
ال��ذي يطغى ح�ضوره على  �ضام  اأن 
الثاين.  يف  يختفي  الأول،  الق�ضم 
وذهب منتجو امل�ضل�ضل اإىل اأبعد من 
ذلك يف املنحى التجريبي، اإذ اأدرجوا 
الق�ضمني.  ب����ني  اإ����ض���اف���ي���ة  ح��ل��ق��ة 
يف  وُتعَر�ش  احللقة  هذه  و�ضت�ضّور 
ت�ضرين  الثالث من  مبا�ضر يف  نقل 
و�ضت�ضتغرق  املقبل،  الأول/اأك��ت��وب��ر 
ما  وف���ق  ت��وق��ف،  دون  ���ض��اع��ة   12
اأي�ضا  وب��ي��ن��ه��م  امل��ن��ت��ج��ون،  ك�����ض��ف 

�ضتوديوز" الربيطانية. "�ضكاي 

لي�صت د�ئما حاًل .. �لثالجة قد 
تت�صّبب ب�صرر ملجموعة من �لأغذية

هل ت�سع كل الأغذية يف الثالجة؟ 
كميات  لك  يتبقى  عندما  خا�سة 

منها بعد الأكل اأو الطهي كقطع الب�سل 
ح��ذرًا،  تكون  اأن  اإذا  عليك  واخل��ب��ز؟  والبطاط�س 

فالثالجة قد جتعل الأمور �سيئة بدل حت�سينها!
الثالجة  يف  غ��ذاء  اأّي  و�سع  ميكنهم  اأن��ه  النا�س  بع�س  يعتقد 
)الرباد( لأجل احلفاظ على طراوته. �سحيح اأن الثالجة مفيدة 
للكثري من الأغذية، لكن هذه القاعدة ل ت�سلح دائمًا، بل اإن و�سع 

بع�س الأغذية يف الثالجة قد يوؤدي اإىل اأخطار �سحية.
الرعاية  يف  رائ��د  فرن�سي  موقع  وهو  "دوكتي�سيمو"،  موقع  قام 
يف  و�سعه  ينبغي  ل  غذاء   16 حول  معلومات  بتجميع  ال�سحية، 
حفظها  الأف�سل  فمن  الطماطم،  بحبات  القائمة  الثالجة.بداأت 
بينما  30 درجة(،  اإىل   15 معتدلة )ما بني  مكان ذي حرارة  يف 
ينتج عن و�سعها يف الثالجة فقدانها لطعمها وكذلك التاأثري حتى 

على اأحجامها.
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�ش�ؤون حملية
بح�سور 73 مزارعا وخبريا ميثلون 12 دول عربية

تاأثري �لعمليات �لزر�عية على �إنتاج �لتمور �جليدة
جائزة خليفة جتدد لقاءها مع �خلرب�ء و�ملز�رعني عرب �ملحا�صر�ت �لفرت��صية

مع بدء العام الدرا�سي اجلديد

فنانون و�إعالميون ي�صاركون يف مبادرة نقر�أ لالأطفال خالل �صهري �صبتمرب و�أكتوبر

يبحث اأدواره يف تطوير العملية الرتبوية وتنظيم ملتقى تربوي 

جمل�س �أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات باملنطقة �لو�صطى يعقد �جتماعه 
�لأول للعام �لدر��صي 2021-2020 

•• اأبوظبي - الفجر

الدولية  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة  ن��ظ��م��ت 
الزراعي  والبتكار  التمر  لنخيل 
 13 الأح�����د  الأول  اأم�������ش  م�����ض��اء 
حم���ا����ض���رة   2020 ����ض���ب���ت���م���رب 
افرتا�ضية حول “تاأثري العمليات 
التمور  اإن����ت����اج  ع���ل���ى  ال����زراع����ي����ة 
اجليدة"، قدمها الدكتور عبد اهلل 
باإنتاج  دويل  خبري  اهلل،  عبد  ب��ن 
واإكثار النخيل يف منظمة الأغذية 
والزراعة لالأمم املتحدة )الفاو(، 
من  نخبة  �ضخ�ضاً   73 مب�ضاركة 
املزارعني واملنتجني والأكادمييني 
واملخت�ضني بزراعة النخيل واإنتاج 
وت�ضنيع التمور ميثلون 12 دولة 
على امل�ضتوى العربي.  وتاأتي هذه 
الندوة العلمية الفرتا�ضية �ضمن 
ال�����ض��ي��خ نهيان  ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل 
الت�ضامح  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
اأمناء  جمل�ش  رئي�ش  والتعاي�ش 
التزام اجلائزة  اإط��ار  اجل��ائ��زة، يف 
والتوعية  العلمية  املعرفة  بن�ضر 
للنخيل  اجل����ي����دة  ب���امل���م���ار����ض���ات 
املزارعني وحت�ضني جودة  لتمكني 
التمور. حيث اأعرب الدكتور عبد 
ال���وه���اب زاي����د اأم����ني ع���ام جائزة 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
ال���زراع���ي ع��ن تقديره  والب��ت��ك��ار 
التي  وامل��ه��ن��ي��ة  العلمية  ل��ل��ج��ه��ود 
قدمها اخلبري الدويل يف منظمة 
الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة 

ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل بن  )ال����ف����او( 
زراعة  قطاع  خدمة  يف  اهلل،  عبد 

ال���ت���م���ور على  ال���ن���خ���ي���ل واإن�����ت�����اج 
امل�����ض��ت��وى الإق���ل���ي���م���ي وال������دويل، 

ب�ضفته  العلمية  بجهوده  م�ضيداً 
يف  العلمية  اللجنة  اأع�����ض��اء  اأح���د 

ال��دول��ي��ة لنخيل  ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة 
وفائز  ال��زراع��ي،  والبتكار  التمر 
العا�ضرة  بدورتها  باجلائزة  �ضابق 
املتميزة يف  ال�ضخ�ضية  فئة  �ضمن 
والبتكار  والتمور  النخيل  جمال 
اأ�ضار  ال���زراع���ي. م��ن ج��ه��ت��ه ف��ق��د 
املحا�ضر الدكتور عبد اهلل بن عبد 
جودة  اأن  اإىل  ال��ن��دوة  خ���الل  اهلل 
التمور تبداأ يف احلقل وهي نتيجة 
التي  الزراعية  املعامالت  ملجموع 
م�ضتعر�ضاً  النخلة،  على  جُت��رى 
ب���رن���ام���ج ال���ع���م���ل���ي���ات ال���زراع���ي���ة 
خل��دم��ة ال��ن��خ��ل��ة ب�����دًءا م���ن جني 
حبوب اللقاح اإىل التلقيح واخلف 
العذوق  وتغطية  ال��ع��ذوق  ورب���ط 
والتع�ضيب  والت�ضويك  والتقليم 
واإزالة الف�ضائل والري والت�ضميد. 
واأ�ضاف لقد اأظهرت الأبحاث اأنه 
الفا�ضلة  الأي��ام  ازدادت عدد  كلما 

ويوم  الطلع  تفتح غ�ضاء  يوم  بني 
انخف�ضت  كلما  التلقيح  اإج�����راء 
ن�ضبة  وب���ال���ت���ايل  ال���ع���ق���د  ن�����ض��ب��ة 
الإث���م���ار- وه���ذه ال��ف��رتة تختلف 
الأزه����ار  لقابلية  الأ���ض��ن��اف  ب��ني 
اإىل  اأ����ض���ار  ك��م��ا  للتلقيح.  امل��وؤن��ث��ة 
املعاومة  ظ��اه��رة  معاجلة  كيفية 
اأن  اأو ع���ذق ي��ج��ب  وك���م ع��رج��ون 
النخلة لتاليف ظاهرة  ُنبقي على 
يف  ثبات  على  واحل�ضول  املعاومة 

عدد العذوق املنتجة �ضنوياً.
هذا وقد �ضكلت املحا�ضرة فر�ضة 
بني  والآراء  الأف�����ك�����ار  ل���ت���ب���ادل 
امل�ضاركني  واخل������رباء  امل���زارع���ني 
وامل���ح���ا����ض���ر ال�����ذي ا���ض��ت��ف��ا���ش يف 
اأهمية  ع��ل��ى  وت��ف�����ض��ي��ل��ه  ���ض��رح��ه 
اإنتاج  ع��ل��ى  ال���زراع���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
اأج��ل تعظيم  م��ن  التمور اجل��ي��دة 

القيمة امل�ضافة للتمور العربية.

 •• اأبوظبي - الفجر

الفنانني  م���ن  جم��م��وع��ة  ان�����ض��م   
والإعالميني الإماراتيني والعرب 
اإىل مبادرة "نقراأ لالأطفال" التي 
للقراءة"  ك��ل��م��ة  "نادي  ينظمها 
يف دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ض��ي��اح��ة – 
اأب���وظ���ب���ي.  وذل����ك خ���الل الفرتة 
من 11 �ضبتمرب وحتى 9 اأكتوبر، 
العام  ان����ط����الق  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن 

الدرا�ضي اجلديد. 
لالأطفال"  "نقراأ  م��ب��ادرة  ت�ضعى 
ت�ضجيع  اإىل  ال��راب��ع��ة  ن�ضختها  يف 
والقراءة،  املطالعة  على  الأطفال 
ع�����رب ����ض���ل�������ض���ل���ة م�����ن اجل���ل�������ض���ات 
التي  ال��ن��ق��ا���ض��ي��ة  الف���رتا����ض���ي���ة 
ي��ق��دم��ه��ا ف���ن���ان���ون واإع���الم���ي���ون 
�ضائق  ب���اأ����ض���ل���وب  م��ت��خ�����ض�����ض��ون 
ب�ضرية  م�������وؤث�������رات  مب����راف����ق����ة 
وخ���ل���ف���ي���ات م��و���ض��ي��ق��ي��ة مم���ي���زة، 

احل�ضور  على  الأط��ف��ال  لتحفيز 
والقراءة.

���ض��ي��ت��م ب���ث ه����ذه اجل��ل�����ض��ات على 
"كلمة" للرتجمة  ح�ضاب م�ضروع 
وال�ضياحة  الثقافة  لدائرة  التابع 
مواقع  من�ضات  على  اأب��وظ��ب��ي   –
ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي، ك���ل يوم 
ع�ضراً   5 ال�ضاعة  مت��ام  يف  جمعة 

بتوقيت دولة الإمارات.
مبادرة  ج��ل�����ض��ات  اأوىل  ان��ط��ل��ق��ت   
ن�ضختها  يف  لالأطفال"  "نقراأ 
الرابعة مع الفنانة الأردنية اإميان 
ه���اي���ل، وال���ت���ي ق������راأت   للجمهور 
فيما  الياقوت"،  "قلب  ق�����ض��ة 
ت�����ض��ت�����ض��ي��ف امل�����ب�����ادرة الإع����الم����ي 
من�ضور  الإم��������ارات��������ي  وامل����م����ث����ل 
"اللقالق  ق�ضة  ل��ق��راءة  الغ�ّضاين 
تطل  البحرين  وم��ن  امل�ضحورة"، 
لتمتع  ����ض���ب���ت  ����ض���ي���م���اء  ال���ف���ن���ان���ة 
"احلورية  ق�ضة  بقراءة  الأط��ف��ال 

اجلل�ضات  وت�����ض��ت��م��ر  ال�ضغرية". 
ال�ضعودي  ال��ف��ن��ان  م��ع  ال��ق��رائ��ي��ة 
�ضريوي  وال�������ذي  رّب�������اط  حم���م���د 
اأن  قبل  البجع"،  "بحرية  حكاية 
الإماراتي  واملمثل  ال�ضاعر  يختتم 
�ضعود الكعبي �ضل�ضلة اجلل�ضات مع 

ق�ضة "ال�ضقيقتان والزيارة". 
 وق���ال ���ض��ع��ادة ع��ب��داهلل م��اج��د اآل 
دار  لقطاع  التنفيذي  املدير  علي، 
الكتب يف دائرة الثقافة وال�ضياحة 
ا�ضتمرار  "مع  اأب����وظ����ب����ي:   –
الإج��������راءات الح����رتازي����ة يف ظل 
تزداد  احل��ال��ي��ة،  ال�ضحية  الأزم���ة 
وفنّية  ثقافّية  م��واد  اإىل  احل��اج��ة 
ال�ضتفادة  على  الأط��ف��ال  ت�ضاعد 
وال����ض���ت���م���ت���اع ب���اأوق���ات���ه���م اأث���ن���اء 
وهنا  املنزل،  يف  بالبقاء  التزامهم 
ياأتي دور مبادرة "نقراأ لالأطفال" 
ن��وًع��ا خمتلًفا من  الأط���ف���ال  مل��ن��ح 
الرتفيه التعليمي الهادف باأ�ضلوب 

�ضائق." 
بال�ضكر  "نتقّدم  ق��ائ��اًل:  واأ���ض��اف   
ل����ل����ف����ن����ان����ني ال������ذي������ن ت����ط����وع����وا 
فهذا  امل��ب��ادرة،  ه��ذه  يف  للم�ضاركة 
ميثل تعبرًيا عن م�ضوؤولية الفنان 
الظروف  ظ��ل  يف  جمتمعه  جت���اه 
الراهنة والتي اأّثرت على الأطفال 
الوقت  ن��ف�����ش  ويف  خ��ا���ش،  ب�ضكل 
منحتنا الفر�ضة لتطوير الربامج 
القرائية ب�ضكل تفاعلي وجاذب." 
اإح����دى  ه���ي  لالأطفال"  "نقراأ   
للقراءة  "كلمة"  ن���ادي  م���ب���ادرات 
مكانة  ت��ر���ض��ي��خ  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
على  والت�ضجيع  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة 
ال�ضاد،  ب��ل��غ��ة  وال��ك��ت��اب��ة  ال���ق���راءة 
من  جمموعة  النادي  يقّدم  حيث 
الربامج والفّعاليات وور�ش العمل 
اأجيال  تن�ضئة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
ت��ت��خ��ذ م���ن امل��ع��رف��ة ���ض��ب��ي��اًل نحو 

التنمية امل�ضتدامة. 

•• الذيد –الفجر:

الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  اأك���د جمل�ش 
الو�ضطى  املنطقة  يف  وال��ط��ال��ب��ات 
للتعليم  ال�����ض��ارق��ة  ملجل�ش  ال��ت��اب��ع 
ال�����ض��ارق��ة ع��ل��ى دوره يف  ب��ح��ك��وم��ة 
طرح املبادرات والفعاليات الرتبوية 
والأن�ضطة املتنوعة التي من �ضاأنها 
بجميع  الرتبوي  امليدان  حتفز  اأن 
والن�ضاط  الإب�����داع  ع��ل��ى  م��دار���ض��ه 
يف  بجهودهم  والرت��ق��اء  واحليوية 

التح�ضيل العلمي للطالب.
ج��اء ذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع الأول 
للعام  اأق�����ام�����ه  ال�������ذي  ل��ل��م��ج��ل�����ش 
-2020 اجل�����دي�����د  ال�����درا������ض�����ي 

برنامج"  من�ضة  ع��ل��ى  2021م 
عبد  را���ض��د  الجتماع  زوم" ت��راأ���ش 
اهلل املحيان رئي�ش املجل�ش وح�ضره 
نائب  ال��ن��دا���ش  ك��ل م��ن علي �ضيف 
رئ��ي�����ش امل��ج��ل�����ش وال���دك���ت���ور علي 
العام  ال�ضر  اأم��ني  الطنيجي  �ضامل 
ورا�ضد القاب�ش الطنيجي امل�ضوؤول 
عبيد  وم���ه���ري  والإداري  امل������ايل 
الرتبوية  اللجنة  م�ضوؤول  اخليال 
م�ضوؤول  امل���ح���ي���ان  را����ض���د  وح���م���اد 
الأن�����ض��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات وكل  جلنة 
بالليث  عبيد  �ضعيد  الأع�ضاء  من 
وخفية  ال��ك��ع��ب��ي  ����ض���امل  و���ض��ه��ي��ل 

حممد حمودة.
رحب املحيان باحل�ضور، �ضاكراً لهم 

للنهو�ش  ج��ه��ود  م��ن  يبذلونه  م��ا 
بالعملية الرتبوية باملنطقة خالل 
بالعام  لهم  وب���ارك  املن�ضرم  ال��ع��ام 
الدرا�ضي اجلديد، متمنياً التوفيق 
والنجاح لكافة اإدارات املدار�ش كما 
تقدم بال�ضكر اىل القيادة الر�ضيدة 
على ك��ل الإجن����ازات ال��ت��ي حتققت 
ع��ل��ى ال�����ض��ع��ي��د امل��ح��ل��ي وال�����دويل 
خط  دور  ع���ل���ى  امل���ح���ي���ان  واأث�����ن�����ى 
الدفاع الأول يف الت�ضدي جلائحة 

كورونا.
احليوي  بالدور  املحيان،  اأ�ضاد  كما 
تبذلها  ال���ت���ي  ال��ط��ي��ب��ة  واجل����ه����ود 
لالرتقاء  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
باعتبارها  التعليمية،  بالعملية 

لنه�ضة  الأ�����ض����ا�����ض����ي����ة  ال����رك����ي����زة 
الإ�ضهام  وكذلك  املجتمع،  وتطور 
املتطلبات،  ك��ل  توفري  يف  بفاعلية 

جيل  خلق  يف  ت�ضهم  التي  وال�ضبل 
منهجية  اأ�ض�ش  وف��ق  الطلبة،  م��ن 
�ضحيحة، مواكبة لقفزات التطور 
جمل�ش  دور  ع��ل��ى  مثنياً  ال��ع��ل��م��ي، 
ال�ضارقة للتعليم بحكومة ال�ضارقة، 
يف ت���ط���وي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م والرت�����ق�����اء 
تلك  عنه  اأث��م��رت  ال���ذي  بالطلبة، 

النتائج امل�ضرفة.
فعالياته  اأجندة  املجل�ش،  اأق��ر  كما 
ال����رتب����وي����ة وم�����ا ب���ه���ا م����ن خطط 
وت�����وج�����ه�����ات ت����ع����زز م�����ن داف���ع���ي���ة 
الطلبة نحو التعليم، وترفع ن�ضب 

املتفوقني درا�ضياً وامل�ضاركني.
تطوير  �ضبل  املجل�ش  بحث  حيث 
العملية الرتبوية بعدة نقاط ومن 

اعتمدها عقد  التي  امل��ب��ادرات  اأه��م 
والكادر  الأم���ور  اأول��ي��اء  مع  ملتقى 
امل����در�����ض����ي وال���ط���ل���ب���ة م����ن خ���الل 
ب����رام����ج ال���ت���وا����ض���ل الف���رتا����ض���ي 
الدرا�ضي  ال��ع��ام  ب��ب��داي��ة  للتهنئة 
بر�ضائل  التعليمية  العملية  ودف��ع 
غٍد  ي��وم  وذل���ك  للطلبة  حتفيزية 
 2020-9-16 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء 
كما اعتمد عقد زيارات افرتا�ضية 
ل����ل����م����دار�����ش م�����ن خ������الل ب���رام���ج 
امل���دار����ش  اإدارات  م���ع  ال���ت���وا����ض���ل 
بالإ�ضافة اىل الحتفال بيوم املعلم 
املتميزين  وت���ك���رمي  امل�����ض��ن  وي�����وم 
باملنطقة  ب�ضمة  لهما  كان  اللذين 

الو�ضطى.

قائد عام �صرطة �أبوظبي:�أبوظبي 
مدينة ر�ئدة ود�عمة لأ�صحاب �لهمم

•• اأبوظبي-الفجر

اأكد معايل اللواء ركن طيار فار�ش خلف املزروعي قائد عام �ضرطة اأبوظبي ان 
اإطالق ال�ضرتاتيجية ال�ضاملة لأ�ضحاب الهمم يف اإمارة اأبوظبي 2020-

بو�ضفها  اأبوظبي  اإم��ارة  حققتها  التي  الرائدة  املكانة  من  تعزز   2024
لتوجيهات  تنفيذا  وذل��ك  الهمم  لأ�ضحاب  وممكنة  ومهياأة  داجم��ة  مدينة 

القيادة الر�ضيدة يف توفري احلياة الكرمية جلميع اأفراد املجتمع.
القيادة  واه��ت��م��ام  ح��ر���ش  اإىل  ول��ف��ت 
العامة ل�ضرطة اأبوظبي بامل�ضاركة مع 
خمتلف اجلهات احلكومية  يف حتقيق  
اأهداف ال�ضرتاتيجية  الرئي�ضية من 
على  املبني  املجتمع  ثقافة  بناء  اأج��ل 
الهمم،  لأ�ضحاب  احلقوقي  املنظور 
اأ�ضحاب الهمم واأ�ضرهم  وتفعيل دور 
يف  اإ���ض��راك��ه��م  خ���الل  م��ن  ومتكينهم 
دامج،  جمتمع  نحو  التحول  عملية 
املتكافئ  ال��و���ض��ول  تتيح  بيئة  وخ��ل��ق 
للحقوق واخلدمات  الهمم  لأ�ضحاب 
احلياة،  م��راح��ل  وال��ف��ر���ش يف جميع 

و�ضمان تقدمي خدمات متكاملة وذات 
جودة عالية يف القطاع احلكومي واخلا�ش وتطوير اإطار تنمية اجتماعية 

م�ضتدامة وقائمة على البيانات والأدلة لأ�ضحاب الهمم واأ�ضرهم. 
�ضي�ضهم بدور كبري  الر�ضيدة  الذي توفره قيادتنا  الدعم  اأن  واأك��د معاليه 
مبادرة   30 تنفيذ  ت�ضمل  والتي  املقبلة  اخل��ط��وات  اأب��رز  حتقيق  يف  ومهم 
لأ�ضحاب  املتكافئ  الو�ضول  تتيح  منا�ضبة  بيئة  لتوفري  �ضنوات   5 خ��الل 
الجتماعية،  والرعاية  ال�ضحة  يف  والفر�ش  واخل��دم��ات  للحقوق  الهمم 
والتعليم وفر�ش العمل والتمويل، والبتكار مبا يعزز دور اأبوظبي بو�ضفها 

املدينة الرائدة على م�ضتوى العامل يف متكني اأ�ضحاب الهمم".
وثمن حر�ش واهتمام قيادتنا الر�ضيدة بتمكني اأبنائنا وبناتنا من اأ�ضحاب 
الهمم، وحتقيق طموحاتهم يف جمتمعنا املتالحم واملتما�ضك الذي يت�ضاوى 
بادرت  اأب��وظ��ب��ي  �ضرطة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  وال��دع��م،  اله��ت��م��ام  يف  فئاته  جميع 
بالهتمام بهذه الفئة من خالل التعاون امل�ضرتك مع موؤ�ض�ضة زايد العليا 
ع��دة جمالت  توقيعها موؤخرا بني اجلهتني يف  تفاهم ج��رى  عرب مذكرة 

خلدمة اأ�ضحاب الهمم.
واأكد  الهتمام بتوفري فر�ش وظيفية لأ�ضحاب الهمم وعقد دورات يف لغة 
الإ�ضارة لل�ضم ت�ضمل التعريف مببادئ تلك اللغة والتعرف على ما ي�ضمه 
قامو�ضها التي يتم التعامل من خاللها مع تلك الفئة من اأ�ضحاب الهمم 
وتنفيذ  الربط الإلكرتوين بني " زايد العليا " و" �ضرطة اأبوظبي "  لتبادل 
الطوارئ والأزمات  القرار يف حالت  اتخاذ   البيانات واملعلومات مبا يعزز 
والكوارث، وتبادل اخلربات وتقدمي الدعم وامل�ضاندة يف جمالت التعامل 
اأ�ضحاب  ريا�ضة  ثقافة  ون�ضر  وترجمتها  الإ�ضارة  ولغة  الهمم  اأ�ضحاب  مع 
اأو  تنظمها  التي  التوعوية  باحلمالت  وامل�ضاركة  منت�ضبيها،  ل��دى  الِهمم 
ترعاها اأو ت�ضارك فيها املوؤ�ض�ضة، ف�ضاًل عن ت�ضهيل  امل�ضاركة  يف الربامج 
الِهمم،  باأ�ضحاب  ال�ضلة  ذات  الريا�ضية  واملناف�ضات  والفعاليات  والأن�ضطة 
وتفريغ مدربني ح�ضب نظام التفريغ للهيئة العامة للريا�ضة لإ�ضراكهم يف 

اأن�ضطة املوؤ�ض�ضة الريا�ضية خارج الدولة، ووفق النظم املتبعة لديهم .

د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة - �أبوظبي تو��صل تنظيم حو�ر�ت �لثقافة 
للجميع مع جل�صة حول ت�صور �مل�صتقبل يف �لقطاع �ل�صينمائي

•• اأبوظبي - الفجر

اجلل�ضات  �ضل�ضلة  تنظيم  اأب��وظ��ب��ي   - وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة  ت��وا���ض��ل   
على  تركز  جل�ضة  مع  للجميع"  الثقافة  "حوارات  الفرتا�ضية  النقا�ضية 
الدائرة،  رئي�ش  امل��ب��ارك  خليفة  حممد  معايل  ب��ني  جتمع  ال�ضينما  قطاع 

واملنتج الهوليوودي املخ�ضرم جاي�ضون بلوم احلائز على جائزة "اإميي". 
الثقافة  "حوارات  ع��ن��وان  حت��م��ل  ال��ت��ي  الف��رتا���ض��ي��ة  اجلل�ضة  ه���ذه  ت��ب��ث 
للجميع: ت�ضور امل�ضتقبل" يوم غٍد الأربعاء 16 �ضبتمرب ال�ضاعة 9 م�ضاًء 
لدائرة  للثقافة  اأب��و ظبي  قناة  املتحدة(، عرب  العربية  الإم��ارات  )بتوقيت 
https://www. ال�"يوتيوب"  على  اأب��وظ��ب��ي   - وال�ضياحة  الثقافة 

youtube.com/AbuDhabiCulture
اأنتج بلوم اأكرث من 75 فيلماً وم�ضل�ضاًل تلفزيونياً خالل م�ضريته املهنية. 
"بلوم  املجالت  متعددة  الإنتاج  ل�ضركة  التنفيذي  والرئي�ش  املوؤ�ض�ش  وهو 
بالإ�ضافة  للطبيعة"،  خ���ارق  "ن�ضاط  فيلم  اإن��ت��اج  ع��ن  امل�����ض��وؤول��ة  هاو�ش" 
حققت  والتي  و"�ضيني�ضرت"  و"غدار"،  التطهري"،  "حملة  امتيازات  اإىل 
العامل.  ح��ول  اأمريكي  دولر  مليار   1،2 قيمتها  تفوق  اأرب��اح��اً  مبجملها 
كاندي"،  "اأ�ّضن�ضن"، و"اآي  "بلوم هاو�ش" التلفزيونية:  وتت�ضمن عرو�ش 
"ذا نورمال  "اإميي" عن فيلم  اأوف هيل". وقد فاز بلوم بجائزة  و"�ضاوث 
"بلوم هاو�ش"، توىل  تاأ�ضي�ش �ضركة  HBO. وقبل  هارت" ل�ضالح �ضبكة 
بلوم من�ضب الرئي�ش امل�ضارك لق�ضم ال�ضتحواذات والإنتاجات امل�ضرتكة يف 

نيويورك. �ضركة "مريا ماك�ش فيلمز" يف 
من  ب��دءاً  والهامة،  املتنوعة  املوا�ضيع  من  ع��دداً  احل��واري��ة  اجلل�ضة  تغطي 
املتفاوتة  النقدية  والنطباعات  الرعب  لأفالم  الرا�ضخة  العاملية  ال�ضعبية 
حولها، و�ضوًل اإىل الأزمة التي اأثرت على عامل هوليوود باأكمله مع تف�ضي 
اأي�ضاً للحديث عن م�ضريته املهنية،  – 19". ويتطرق بلوم  "كوفيد  وباء 
ويناق�ش  ال�ضينما،  قطاع  يف  النجاح  طريق  على  خطواته  ي�ضتعر�ش  حيث 

ال�ضرتاتيجيات والأ�ضاليب التي ت�ضتخدمها �ضركة الإنتاج اخلا�ضة به.
 - وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة  رئي�ش  امل��ب��ارك،  خليفة  حممد  م��ع��ايل  وق���ال 
الفنون،  ج��وان��ب  جميع  ومناق�ضة  ل�ضتك�ضاف  �ضعينا  اإط���ار  "يف  اأب��وظ��ب��ي: 
"حوارات  �ضل�ضلة  من  ج��زءاً  ت�ضكل  التي  اجلل�ضة  ه��ذه  خ��الل  من  نتطرق 
والتلفزيون.  ال�ضينما  ق��ط��اع  وه��و  اإب��داع��ي  ق��ط��اع  اإىل  للجميع"  الثقافة 
و�ضيفنا هذه املرة، املبدع جاي�ضون بلوم، يعترب من اأ�ضهر جنوم هوليوود؛ 
واح��د من  الناجحة يف  وا�ضتك�ضاف جتربته  ملحاورته  النتظار  ي�ضعني  ول 
اأكرث القطاعات تناف�ضية حول العامل. وبالن�ضبة لأولئك الطاحمني للعمل 
من  بالرغم  �ضريعاً  ازده���اراً  يحقق  وال��ذي  املحلي،  ال�ضينمائي  القطاع  يف 
ت ل�ضتخال�ش الأفكار  حداثة عهده؛ ل �ضك اأنهم �ضيحظون بفر�ضة ل ُتفَوّ
ال�ضتفادة منها وتطبيقها هنا يف  التي ميكن  وال�ضرتاتيجيات  والن�ضائح 
اإنتاجاتنا اخلا�ضة. واأنا اأ�ضجع اأي �ضخ�ش مهتم بال�ضينما والتلفزيون على 

متابعة هذا احلوار املليء باملتعة والفائدة".



تدويرها اإعادة  املُراد  العبوات  جمع   .1
تعتمد هذه اخلطوة على ال�ضركات واملطاعم، والأ�ضخا�ش 
يف  البال�ضتيكية  نفاياتهم  من  بالتخل�ش  يقومون  الذين 

املكان ال�ضحيح.
�ضناديق  يف  البال�ضتيكية  النفايات  من  التخل�ش  مت  ف��اإذا 

تدويرها،  اإع����ادة  يتم  ل��ن  ال��ع��ادي��ة،  ل����������ذا القمامة 
النفايات  ف�������ض���ل  ل���ل���غ���اي���ة  ال����ه����ام  م����ن 

البال�ضتيكية.

2. فرز العبوات لختيار 
املنا�سب منها

البال�ضتيك،  ج��م��ع  ب��ع��د 
اإعادة  اإىل منطقة  ونقله 

ت��اأت��ي اخلطوة  ال��ت��دوي��ر، 
التالية وهي الفرز، اإذ تقوم 

البال�ضتيك  ب���ف���رز  الآلت 
على  ب��ن��اًء  خمتلفة،  مناطق  يف 

التي  اخل�ضائ�ش،  م��ن  ال��ع��دي��د 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى م�ضنع  غ��ال��ًب��ا م���ا 

اإعادة التدوير اأو املنتج النهائي الذي �ضيتم 
اإنتاجه.

امل��واد البال�ضتيكية وفق  وع��ادًة ما يتم فرز 
)املادة  البال�ضتيك  نوع  مثل:  �ضائعة،  طرق 
حتى  اأو  البال�ضتيك  ل��ون  اأو  منها(  امل�ضنوع 
نوع  كل  معاجلة  يجب  لأن��ه  �ضنعه؛  طريقة 
فبع�ش  خمتلفة،  بطريقة  البال�ضتيك  م��ن 
م�����ض��ان��ع اإع������ادة ال��ت��دوي��ر ق�����ادرة ع��ل��ى اإع����ادة 
انه  علًما  البال�ضتيك.  من  واح��د  ن��وع  تدوير 

اإذا متت معاجلة النوع اخلاطئ من البال�ضتيك يف املن�ضاأة 
غري ال�ضحيحة، فيمكن اأن يقلل ذلك من كفاءة العملية 

باأكملها.

العبوات غ�سل   .3
ي��ج��ب غ�����ض��ل امل����واد ال��ب��ال���ض��ت��ي��ك��ي��ة، وال���ه���دف م��ن هذه 

اخل��ط��وة ه��و اإزال�����ة ال�����ض��وائ��ب م��ن��ه��ا، اإذ ي��ح��ت��وي معظم 
اأو  ل�ضقة  م��واد  على  البال�ضتيكية  وال��ع��ب��وات  احل��اوي��ات 
اإع��ادة تدوير  اإزالتها؛ لأنه ل ميكن  بقايا طعام من الهام 
هذه النفايات غري البال�ضتيكية، بل على العك�ش من ذلك 

قد يت�ضبب الأمر ب�ضعف املنتج النهائي.

ح��ج��م  ت����غ����ي����ري   .4
العبوات

تغيري  خ������ط������وة  ت����ع����ت����م����د 
احل�������ج�������م ع������ل������ى مت�����زي�����ق 
البال�ضتيكية،  ال���ن���ف���اي���ات 
�ضغرية،  ج���زي���ئ���ات  وج��ع��ل��ه��ا 
م�ضاحة  زي�����ادة  اإىل  ي�����وؤدي  م���ا 
ي�ضهل  مم��ا  البال�ضتيك،  �ضطح 
ونقله  ت�ضكيله،  واإع���ادة  معاجلته 

اإذا لزم الأمر.
اأ�ضف اإىل ذلك، 

تعطي م�ضانع  ه��ذه اخلطوة  ف��اإن 
اأخرية لإزالة  اإع��ادة التدوير فر�ضة 
يتم  مل  بال�ضتيكية  غ��ري  ن��ف��اي��ات  اأي 
التخل�ش منها خالل اخلطوات الثالث 
الأوىل من املعاجلة، وغالًبا ما يتم ذلك 
با�ضتخدام اأجهزة الك�ضف عن املعادن، اأو 
املغناطي�ش الذي ي�ضاعد يف اإزالة اأي بقايا 

معدنية يف اخلليط.

والف�سل التحديد   .5
جزيئات  تخترب  عندما  اخلطوة،  هذه  تتم 

وفئتها،  ج��ودت��ه��ا  حت��دي��د  بغية  ال�����ض��غ��رية،  البال�ضتيك 
خزان  يف  اجل�ضيمات  تعومي  طريق  ع��ن  الكثافة  لناحية 
كبري من املاء، حيث تطفو اجلزيئات الأقل كثافة من املاء، 

اأما اجل�ضيمات الكثيفة فتغرق.
رقة  اأو  �ضمك  اأي  الهواء،  ت�ضنيف  يتم حتديد  ذلك  وبعد 
اجل�ضيم عن طريق اإ�ضقاط اجل�ضيمات يف نفق من تيارات 

الهواء، 
القطع  وتظل  النفق  اأعلى  ال�ضغرية  القطع  تطري  حيث 

الأكرب منخف�ضة.
وع�������ادة م����ا ي���ت���م اخ���ت���ب���ار اث���ن���ني م����ن امل����ي����زات الأخ������رى 
للبال�ضتيك، هما: نقطة الن�ضهار واللون. يحّدد ذلك من 

خالل جمع وحتليل العينات من كل دفعة من اجل�ضيمات 
البال�ضتيكية.

الرتكيب  .6
غالًبا ما تعترب اخلطوة الأخرية يف عملية اإعادة التدوير 
ه���ي الأك�����رث اأه��م��ي��ة؛ لأن���ه���ا حت���دث ع��ن��دم��ا ي��ت��م حتويل 
ج��زي��ئ��ات ال��ب��ال���ض��ت��ي��ك اإىل م����واد ق��اب��ل��ة ل��ال���ض��ت��خ��دام يف 

الإنتاج، م�ضتقباًل. 
اإىل  لتتحول  وذوبانها  ال�ضغرية،  بعد حتطيم اجل�ضيمات 
حبيبات بال�ضتيكية، ُت�ضتخدم احلبيبات ال�ضغرية يف اإنتاج 

منتجات بال�ضتيكية جديدة.

واأ�ضهل  اأف�ضل  اكت�ضاف  امل��ق��ال  ه��ذا  خ��الل  م��ن  ميكنك 
�ضرب،  ب��دون  الطفل  مع  للتعامل  اأ�ضا�ضية  قواعد   6
اإن  ال��زرق��اين،  وليد  ال�ضلوك،  تعديل  اخت�ضا�ضي  ق��ال 
كلمة الن�ضباط هي كلمة مهمة لدى الوالدين، ولكن 
ي�ضاء فهمها كثرياً، فاأغلب الآباء والأمهات يعتقدون اأن 
وممار�ضة  والعقاب  ال�ضرب  عن  ينتج  الطفل  ان�ضباط 
ال�ضلطة العنيفة عليهم، ولكن هذا غري �ضحيح باملرة، 
غري  وكثرية  خمتلفة  اأخ��رى  ط��رق  له  الطفل  فتاأديب 
تلك الو�ضائل التي قد تدمر نف�ش وعقل الطفل وجتعله 
طفاًل غري �ضوي باملرة ،اإن الأ�ضاليب امل�ضتخدمة لتاأديب 
ملعظم  بالن�ضبة  اآخ����ر،  اإىل  ط��ف��ل  م��ن  تختلف  ال��ط��ف��ل 
الآب��اء، قد يعني الن�ضباط عقوبات خمتلفة، اأو �ضحب 
ال�ضرب،  مثل  اجل�����ض��دي  ال��ع��ق��اب  حتى  اأو  الم��ت��ي��ازات، 
اإج�����راء حمادثة  ي��ع��ن��ي  ق��د  الآخ����ر  للبع�ش  وب��ال��ن�����ض��ب��ة 
ال��ت��وق��ع��ات والعواقب،  ل��ت��ح��دي��د  ال��ط��ف��ل  م��ف��ت��وح��ة م��ع 
التفكري  ا�ضتخدام  اأو  والتحفيز،  الإيجابي  التعزيز  اأو 

املنطقي لإجناز الأمور ،الأ�ضلوب الأول خطري وخاطئ 
ال�ضلطة  ي��ك��ره  متمرد  اإىل  الطفل  ي��ح��ول  فهو  ب��امل��رة، 
ال يف حقيقة الأمر، يف حني  والنظام، وهو نظام غري فعَّ
اأن  من  الطفل  وميكن  ج��داً،  فعال  الثاين  الأ�ضلوب  اأن 

يعي�ش حياة �ضعيدة ومثمرة.
اأن جتعل طفلك من�ضبطاً و�ضوياً، اأمر لي�ش بال�ضهل على 
وتدريباً  ومهارة  و�ضرباً  حباً  يتطلب  ولكنه  الإط���الق، 
لكي ت�ضل لنتيجة اإيجابية، واإليك بع�ش الن�ضائح لكي 

ت�ضتطيع تدريب طفلك على اأن يكون طفاًل من�ضبطاً:

الو�سوح ب�ساأن التوقعات
كيف تريد اأن يجيب الطفل على �ضوؤال تطرحه؟ كيف 
تريد اأن يت�ضرف الطفل اأمام ال�ضيوف اأو يف مكان عام؟ 

ماذا تق�ضد عندما تقول اإنك تريد تاأديب الأطفال؟
تكن  الأ�ضئلة ومل  ه��ذه  ع��ن  اإج��اب��ات  لديك  تكن  اإذا مل 
وا�ضحاً ب�ضاأن ما تتوقع اأن يقوله الطفل اأو يفعله، فكيف 

اأن يعرف كيف يت�ضرف؟ اأي اخت�ضا�ضي  ميكن للطفل 
جيد لديه توقعات وا�ضحة وقادر على �ضرح ال�ضيء نف�ضه 
لالأطفال، لذلك يجب دائماً اأن تتوقع اأن اإجابات طفلك 
هي نتيجة ملا قمت اأنت بغر�ضه، فكن حري�ضاً يف البداية، 

ثم وا�ضحاً لتفهم النتائج التي و�ضل اإليها طفلك.

ل يوجد اأحد مثايل
كن عملياً عند و�ضع التوقعات وتذكر اأنه ل يوجد اأحد 
اأهدافاً حمددة وواقعية وحم��دودة ميكن  مثايل، و�ضع 
لطفلك حتقيقها بالفعل، فعندما ت�ضع توقعات ي�ضعب 

حتقيقها، قد ي�ضت�ضلم طفلك ويفعل ما هو �ضهل.

ل تكن ا�ستبداديًا اأو عنيفًا
وال�ضتبدادية  ب��امل��رة،  �ضيئة  فكرة  هي  ال�ضتبدادية  اإن 
والعنف والظلم ل تاأخذ يف العتبار وجهة نظر الطفل 
وال��ع��دل فهو  الت�ضامح  اأم��ا  ل��ه،  م��ا تكون مهينة  وع���ادة 
التعامل مع الطفل، فمدح الطفل  النموذج املطلوب يف 
اإليه  ال�ضلوك، واحرتام ما يقول وال�ضتماع  على ح�ضن 
يجعل طفلك �ضوياً يثق بك، ويلجاأ اإليك يف م�ضكالته، 

فكن حمرتماً للطفل ووجهة نظره دائماً.

ح�سن ال�ستماع
عندما تتحدث اإىل طفلك اترك ما تفعله، واأبعد هاتفك 
باأهمية ما  اإليه بعينيك حتى ي�ضعر  ال�ضخ�ضي، وتوجه 
تقول وجتعله م�ضتمعاً جيداً لالآخرين، وعندما يتحدث 
هو اإليك افعل ال�ضيء نف�ضه، واأظهر له نوعاً من اأنواع 
ذلك  ليجعل  ت��ق��ول��ه،  مل��ا  وال�ضغف  والعاطفة  اله��ت��م��ام 
�ضكاًل من اأ�ضكال التفاهم بينكما واملودة اأثناء احلديث، 
ال�ضخ�ضية،  م�ضكالته  ع��ن  يحدثك  اأن  يخاف  ل  حتى 
وجهة  من  اأو  نظرك  وجهة  من  كبرية  كانت  واإن  حتى 

نظره هو.

ا�ستخدام الأخطاء كفر�س للتدري�س
اأخطاء الطفل كفر�ضة لتعليمه �ضيئاً جديداً،  ا�ضتخدم 
العنيف  ال��رد  يف  الرغبة  جتنب  الأف���راد.  اأف�ضل  ليكون 
تظل  اأن  ح��اول  خاطئاً  �ضيئاً  يفعلون  اأو  يقولون  عندما 

اأو  فعلوه  ما  اأن  يفهمون  واجعلهم  الإمكان،  قدر  هادئاً 
الأخطاء مبهارة،  اإىل  الإ���ض��ارة  اإن��ه خطاأ، مبجرد  قالوا 
اأخربهم بكيفية ت�ضحيحها بكل ب�ضاطة وو�ضوح وهدوء؛ 
اأن ي�ضتوعب ما تقوله له ويفهم اخلطاأ  حتى ي�ضتطيع 

الذي ارتكبه ول يعود اإىل تكراره مرة اأخرى.
كن قدوة يحتذي بها طفلك

اأن ما تقوم بزرعه يف طفلك من قيم �ضليمة  ثق متاماً 

لذلك يجب  بح�ضدها،  تقوم  �ضوف  و�ضلوكيات  ومبادئ 
عليك دائماً اأن حتاول اأن تكون قدوة ح�ضنة له يف اأفعالك 
وطريقة حديثك معه وا�ضتماعك اأو حتى عقابك، ابتعد 
والع�ضبية؛ حتى ل  وال�ضتبداد  العنف  البعد عن  متام 
ومتزناً  ه��ادئ��اً  كن  الإم��ك��ان  ق��در  الطفل،  نف�ضية  تتاأثر 
وعاقاًل ومنطقياً يف امل�ضاكل، حتى حت�ضد وحت�ضل على 

طفل �ضوي �ضليم النف�ش والعقل.

تاأديب الطفل له طرق اأخرى غري العقاب العنيف

كيف تتعاملني مع طفلك بدون �صرب؟

تعرفو� على خطو�ت �إعادة تدوير �لبال�صتيك

َيحار بع�س الآباء يف كيفية التعامل مع الطفل بدون �سرب، ويعتقد 
البع�س اأن طفلهم هو فقط من يقوم بفعل هذا ال�سلوك ال�سيئ، واأنه 
كاأب ل ي�ستطيع تعديل �سلوك الطفل ال�سيئ، اإل باتباع ال�سرب اأو 

العنف، فاإذا كنت من �سمن هوؤلء الآباء، 

ازداد اإنتاج البال�ستيك ب�سكل كبري منذ خم�سينيات القرن املا�سي، علًما اأن يف كل 15 �سنة تت�ساعف كمية البال�ستيك املنتجة، يف معدل زيادة يتجاوز اأية 
مادة اأخرى من �سنع الإن�سان.

البال�ستيك، مادة حا�سرة يف يومياتنا؛ يف منازلنا و�سياراتنا والإلكرتونيات، وحتى يف األعاب اأطفالنا.
ومعلوٌم اأن ال�ستخدام الزائد للبال�ستيك ي�سّر بالبيئة، فاأغلب املواد البال�ستيكية م�ستقة من البرتول، وهو مورد غري متجدد. كما اأن هذه املواد ي�سعب 

حتللها، وهو ما يبالغ يف اأذى البيئة! لذا تلجاأ دول عدة يف العامل اإىل اإعادة تدوير البال�ستيك.
:Green Tumble وتتم اإعادة تدوير البال�ستيك يف 6 خطوات، بح�سب موقع

مــنـــ�عــــات
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قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2888280 

تعديل ا�ضم جتاري من/ �ضوبر �ضوكت للخ�ضروات والفواكه

SUPER SCOT VEGETABLES AND FRUITS

اىل/ كازي اند �ضن للمواد الغذائية

KAZI AND SON DOODSTUFF

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة بيع التوابل والبهارات - بالتجزئة )4721030(

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة بيع ال�ضماك والغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة )4721007(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضترين 

للخدمات العقارية
رخ�ضة رقم:CN 2393524   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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جمهول حمل الإقامة 
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تفاهم بني حرة عجمان ونون دوت كوم 
•• عجمان - وام:

وقعت “منطقة عجمان احلرة “ مذكرة تفاهم مع من�ضة “ نون للت�ضوق 
الإلكرتوين “ وذلك يف اإطار دعم م�ضتثمريها املتوا�ضل و�ضعيا وراء تعزيز 

اأداء قطاع التجارة الإلكرتونية.
لتعزيز  اإطارا متكامال  ت�ضع  ا�ضرتاتيجية كونها  اأهمية  وتكت�ضب اخلطوة 
يف  ي�ضهم  مبا  اجلانبني،  بني  اخل��ربات  وم�ضاركة  والتن�ضيق  التعاون  اأط��ر 
املتاحة لدعم زخم قطاع  الأداء وتو�ضيع نطاق اخلدمات  تعزيز م�ضتويات 
التجارة الإلكرتونية، الذي يعترب اأحد القطاعات الأكرث ن�ضاطا والأ�ضرع 

منوا على ال�ضعيدين املحلي والعاملي.
“منطقة  يف  احلاليون  امل�ضتثمرون  �ضيحظى  التفاهم،  مذكرة  ومبوجب 
اأ���ض��ح��اب ال��رخ�����ش الإل��ك��رتون��ي��ة وغ���ريه���ا مبيزة  م���ن  ع��ج��م��ان احلرة” 

“نون  م����وردي  ق��ائ��م��ة  اإىل  الن�����ض��م��ام 
و�ضتتاح  الإلكرتوين”،  ل��ل��ت�����ض��وق 
الفر�ضة للبائعني الذين ل يحملون 
عجمان  منطقة  اإىل  جتارية  رخ�ضة 
رخ�ضة  ع����ل����ى  احل���������ض����ول  احل����������رة، 
جت����اري����ة ت�����ض��م��ح ل���ه���م ب��ال��ب��ي��ع على 
فر�ضة  اخل��ط��وة  وتتيح  ن��ون.  من�ضة 
والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  مثالية 
ل��ت�����ض��ري��ع ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي ودع���م 
من��و ���ض��وق ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة يف 
دولة الإم��ارات، والذي يعترب الأكرث 
تطورا على م�ضتوى ال�ضرق الأو�ضط 
و�ضمال اأفريقيا مبعدل اخرتاق يبلغ 
%4.2. واأكد املهند�ش علي بن تويه 

ال�ضويدي، مدير عام “ منطقة عجمان احلرة “ اأهمية مذكرة التفاهم مع 
من�ضة “نون للتجارة الإلكرتونية”، م�ضددا على اللتزام امل�ضتمر يف تعزيز 
التعاون وتفعيل ال�ضراكات ال�ضرتاتيجية مع نخبة اجلهات الرائدة �ضمن 
كافة القطاعات احليوية، مبا فيها قطاع التجارة الإلكرتونية الذي ي�ضهد 
منوا مطردا يف دولة الإم��ارات. واأعرب ال�ضويدي عن �ضعادته بالدخول يف 
اإحدى  تعترب  التي  الإلكرتوين”،  للت�ضوق  “نون  مع  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة 
�ضيعود  الثنائي  التعاون  اأن  ثقته  وعن  التجارةالإلكرتونية  من�ضات  اأب��رز 
اآفاق  فتح  خ��الل  من  ال�ضواء،  على  وامل�ضتهلكني  امل�ضتثمرين  على  بالنفع 
جديدة لتطوير اأعمالهم وتو�ضيع نطاق اخلدمات واملزايا املتاحة لهم عند 
تعاملهم مع “نون” اأو املنطقة احلرة . وقال “ ننظر بتفاوؤل حيال الآفاق 
امل�ضتقبلية التي تتيحها مثل هذه ال�ضراكات النوعية، ل �ضيما فيما يتعلق 
الدعم  اأولها  عدة  بعوامل  مدعوما  املتنامي،  الإلكرتونية  التجارة  ب�ضوق 
الدفع  و�ضائل  واأم��ان  و�ضهولة  الرقمية  التحتية  البنية  وتطور  احلكومي 

الإلكرتوين » .
من�ضة  تفخر   “  : “ نون.كوم”  ممثل  امل��ح��رزي  يو�ضف  ق��ال  جانبه  م��ن 
املنطقة  يف  الرائدة  املحلية  الإلكرتونية  الت�ضوق  من�ضة  ب�ضفتها  “نون” 
بدعم ال�ضركات حيث توفر لهم اإمكانية الو�ضول اإىل قاعدة بيانات العمالء 

ال�ضخمة اإىل جانب اخلدمات املوثوقة الأخرى«.
 “ “ منطقة عجمان احل��رة  اأن��ه من خ��الل �ضراكتها مع  واأو���ض��ح املحرزي 
“ قادرة على تزويد عدد كبري من ال�ضركات اجلديدة  “ نون.كوم  �ضتكون 
وزي���ادة  الإن���رتن���ت  ع��رب  جت��ارت��ه��م  لتو�ضعة  يحتاجونها  ال��ت��ي  ب��اخل��دم��ات 
املناف�ضة  املبيعات ومتكينهم من  اإىل جماهري جديدة وم�ضاعفة  الو�ضول 

ب�ضكل اأكرب يف ال�ضوق الإلكرتوين«.

�لعربية للطري�ن �أبوظبي 
تو�صع عملياتها �إىل م�صر

•• ال�شارقة -وام: 

اأعلنت “العربية للطريان اأبوظبي” عن اإ�ضافة وجهة جديدة اإىل عملياتها 
الت�ضغيلية بت�ضيري رحالت مبا�ضرة انطالقا من اأبوظبي اإىل القاهرة ابتداء 

من 24 �ضبتمرب اجلاري.
اجلديدة  اخلدمة  هذه  ت�ضيري  اأن  اإىل  اأبوظبي  للطريان  العربية  واأ�ضارت 
للعمالء خيارا جديدا ومالئما  يوفر  يومية مما  رح��الت  �ضيكون مبعدل 
القاهرة  املدينتني.   وتن�ضم  لل�ضفر بني  املال  القيمة مقابل  يتميز مببداأ 
والتي  م�ضر  يف  املتنامية  اأب��وظ��ب��ي  للطريان  العربية  وج��ه��ات  �ضبكة  اإىل 
ت�ضمل حاليا رحالت مبا�ضرة تربط اأبوظبي بالإ�ضكندرية و�ضوهاج. ومتثل 
القاهرة الوجهة اخلام�ضة للعربية للطريان اأبوظبي منذ اإطالق رحالت 

ال�ضركة من مطار اأبوظبي الدويل يف 14 يوليو 2020.

نظمت ندوة افرتا�سية ا�ستعر�ست اآخر التقنيات واخلربات امل�ساعدة 

غرفة دبي تناق�س ��صتخد�م �لتقنيات �حلديثة لدعم �أ�صحاب �لهمم يف �لعمل عن بعد خالل فرتة كوفيد-19 
•• دبي-الفجر:

نظمت غ��رف��ة جت���ارة و���ض��ن��اع��ة دب���ي م���وؤخ���راً ممثلة 
مب��رك��ز اأخ��الق��ي��ات الأع���م���ال ن���دوة اإل��ك��رتون��ي��ة حول 
التكنولوجيا امل�ضاعدة لأ�ضحاب الهمم لدعم عملهم 
وذلك  كوفيد-19  ف��ريو���ش  انت�ضار  ظ��ل  يف  بعد  ع��ن 
القطاع  ���ض��رك��ات  ب����ارزة م��ن ممثلي  م�����ض��ارك��ة  و���ض��ط 

اخلا�ش يف دبي.
“التنوع  ال���ن���دوة الف��رتا���ض��ي��ة ف��ري��ق ع��م��ل  ون��ظ��م 
لال�ضتدامة،  دبي  غرفة  ل�ضبكة  التابع  وال�ضمولية” 
امل�ضاعدة  بالتقنيات  للتعريف  ال��ن��دوة  ه��دف��ت  حيث 
املختلفة يف هذا املجال مثل الأدوات وبرامج التقنية 
وحت�ضني  لتمكني  ا�ضتخدامها  ميكن  التي  واملنتجات 
العمل  واإم��ك��ان��ات  ق���درات  ا�ضتدامة  على  واملحافظة 

لدى املوظفني من اأ�ضحاب الهمم.
ت�ضاعد  ال��ت��ي  التقنيات  ه��ذه  على  امل�����ض��ارك��ون  واط��ل��ع 
اأ���ض��ح��اب ال��ه��م��م ع��ل��ى ال��ت��وا���ض��ل وال��ت��ن��ق��ل و�ضهولة 
ل��الأم��اك��ن وامل��ع��ل��وم��ات مم��ا يجعل جتربة  ال��و���ض��ول 
العمل عن بعد لهم جتربة �ضهلة و�ضل�ضة وخالية من 

التعقيدات والتحديات.
ميثلون  خ������رباء  م���ت���ح���دث���ون  ال�����ن�����دوة  يف  و������ض�����ارك 
الدكتورة  واأب��رزه��م  دب��ي  يف  العاملة  ال�ضركات  اأب���رز 
وال����ب����اح����ث يف  ال�������ض���ري���ك  امل���وؤ����ض�������ش  دان����ه����ي����ل،  اآيل 
ج����وب����الراو،  ودي��ب��ي��ك��ا   ،»Accessible AD«
من�ضقة خدمات اإعادة التاأهيل يف مركز النور لتدريب 
وتاأهيل الأ�ضخا�ش من اأ�ضحاب الهمم، وعهود خلفان 
زايد،  دولية من جامعة  ال�ضام�ضي، خريجة عالقات 
�ضاركوا احل�ضور خرباتهم ون�ضائحهم يف هذا  حيث 

املجال. 
واأ�ضار املتحدثون اإىل اأن التقنيات امل�ضاعدة تعترب جزءاً 
والإنتاجية،  وال�ضتقاللية  الأداء  لتح�ضني  اأ�ضا�ضياً 
والرتويج للثقة الذاتية وتعزيز م�ضتوى وجودة حياة 
ال�ضركات  املتحدثون  ن�ضح  حني  يف  الهمم،  اأ�ضحاب 

يجلبونها  التي  القيمة  ب�ضبب  الهمم  اأ�ضحاب  بدمج 
ملكان العمل، لأنهم ينظرون دوماً اإىل م�ضاكل الأعمال 

من زوايا خمتلفة وي�ضاهمون باأفكار مبتكرة حللها.
�ضاملة  الأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  اإىل ج��ع��ل  امل��ت��ح��دث��ون  ودع����ا 
و���ض��ه��ل��ة ال��و���ض��ول اإل��ي��ه��ا م���ن خ���الل رف���ع احلواجز 
الذهنية والطبيعية، واإيجاد منتجات وخدمات تتبع 
 Universal Design« العاملي  الت�ضميم  كود 

التي ميكن اعتمادها من كل �ضخ�ش.  »Code
الأبحاث  قطاع  رئي�ش  رت���اب،  بلعيد  الدكتور  واأ���ض��ار 
القت�ضادية والتنمية امل�ضتدامة يف غرفة دبي اإىل اأن 
جائحة كورونا وفرت حتدياً ملجتمع الأعمال يف كيفية 
توفري بيئة حمفزة لأ�ضحاب الهمم للعمل عن بعد، 
مثالية  من�ضة  وف��رت  الإلكرتونية  الندوة  اإن  موؤكداً 
لل�ضركات الأع�ضاء يف فريق العمل ب�ضبكة ال�ضتدامة 

مل�����ض��ارك��ة اأف�����ض��ل اخل����ربات وامل��م��ار���ض��ات والإر����ض���ادات 
جل���ذب وت��وظ��ي��ف وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��وظ��ف��ي��ه��م من 

اأ�ضحاب الهمم.
ولفت رتاب اإىل اأن تعزيز وعي �ضركات القطاع اخلا�ش 
اأولوية  ه��و  الأع���م���ال  بيئة  يف  وال�����ض��م��ول��ي��ة  ب��ال��ت��ن��وع 
موؤكداً  الهمم،  لأ�ضحاب  الداعمة  لل�ضركات  بالن�ضبة 
اأن غرفة دبي ملتزمة م�ضاعدة القطاع اخلا�ش على 
اعتماد اأف�ضل املمار�ضات التي ت�ضاهم يف التخفيف من 
وعمالئها  ن�ضاطها  على  كوفيد-19  اأزم��ة  تداعيات 

وموظفيها.  
اأ�ضا�ضيًة  من�ضًة  لال�ضتدامة  دبي  غرفة  �ضبكة  ومتثل 
حول  واخل���ربات  املعلومات  لتبادل  الأع��م��ال  ملجتمع 
الجتماعية  امل�ضوؤولية  تطبيق  يف  املمار�ضات  اأف�ضل 
ال�ضركات  جميع  يجمع  ناٍد  مبثابة  وهي  للموؤ�ض�ضات، 

امل�ضوؤولة  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل��م��ار���ض��ات  مب��ج��ال  امل��ه��ت��م��ة 
وامل�ضتدامة.

فعالة  اأداة  ل��ال���ض��ت��دام��ة  دب���ي  غ��رف��ة  �ضبكة  وت��ع��ت��رب 
بحلول  واخل��روج  امل�ضتدامة،  املمار�ضات  اأف�ضل  لن�ضر 
فيما  اخلا�ش  القطاع  يواجهها  لتحديات  م�ضتدامة 
عمليات  على  وتاأثرياتها  وعملياته  بن�ضاطاته  يتعلق 

ال�ضركات الت�ضغيلية.
وي�ضكل مركز اأخالقيات الأعمال الذي مت اإطالقه يف 
غرفة جتارة و�ضناعة دبي عام 2004 املركز الأقدم 
والأهم من نوعه يف دولة الإمارات نظراً لدوره البارز 
لالأعمال.   الجتماعية  امل�ضوؤولية  ملفهوم  الرتويج  يف 
ويقوم املركز بت�ضجيع اأع�ضاء غرفة دبي على تطبيق 
ممار�ضات الأعمال امل�ضوؤولة التي ت�ضاهم يف تعزيز اأداء 

موؤ�ض�ضاتهم وقدراتهم التناف�ضية.

اأدنوك تنفذ بنجاح طرحا خا�سا بقيمة 3.7 مليار درهم حل�سة من اأ�سهم �سركة اأدنوك للتوزيع 

طرح خا�س لـ 1.25 مليار من �أ�صهم �صركة �أدنوك للتوزيع ملوؤ�ص�صات ��صتثمارية ب�صعر 2.95 درهم لل�صهم �لو�حد
% يف اأ�سهم اأدنوك للتوزيع التي متتلك اإمكانات منو كبرية اأدنوك حتتفظ بح�سة 80 

مليون درهم �لقيمة �لتقديرية لعمليات �إعادة تدوير �لب�صائع �ملقلدة خالل 2020  3.2

للتوزيع‘  ’اأدنوك  ���ض��رك��ة  لأ���ض��ه��م  الأويل 
حتقيق  ال�����ض��رك��ة  ا���ض��ت��ط��اع��ت   ،2017 يف 
اأهدافها الطموحة للنمو وتوفري جمموعة 
لالرتقاء  الهادفة  اجلديدة  اخلدمات  من 
بتجربة العمالء، اإ�ضافة اإىل تعزيز جاذبية 
ومرونة �ضيا�ضتها لتوزيع الأرباح. و�ضهدت 
من  ك��ب��رياً  طلباً  للتوزيع‘  ’اأدنوك  اأ�ضهم 
القوية  املالية  نتائجها  بف�ضل  امل�ضتثمرين 
وم��رون��ت��ه��ا وت��رك��ي��زه��ا ال��ث��اب��ت ع��ل��ى النمو 
ال��ذك��ي وامل���درو����ش، مم��ا دف���ع ب��ن��ا لغتنام 
و�ضرعة  ب��ك��ف��اءة  وال���ض��ت��ج��اب��ة  ال��ف��ر���ض��ة 
ل��ل��ط��ل��ب ال���ق���وي ع���رب ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذا الطرح 
اخلا�ش. ونحن على ثقة باأن ال�ضفقة التي 
زيادة  يف  �ضت�ضهم  ال��ي��وم  عنها  الإع���الن  مت 
قاعدة  وتو�ضيع  للتوزيع‘  ’اأدنوك  �ضيولة 
ال�ضركة،  ج��اذب��ي��ة  وت��ع��زي��ز  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن 

والتاأكيد جمدداً على الفر�ش ال�ضتثمارية 
املجدية التي توفرها اأدنوك واإمارة اأبوظبي 
ودولة الإمارات، حيث وفرت هذه ال�ضفقة 
للم�ضتثمرين فر�ضة فريدة للح�ضول على 
ح�ضة يف �ضركة ’اأدنوك للتوزيع‘ والتعاون 
مع اأدنوك وال�ضتثمار يف �ضركة ذات �ضجل 
ناجح واأداء مايل قوي وم�ضتقر مع �ضيا�ضة 

متميزة لتوزيع الأرباح«.
اأدنوك م�ضتمرة  اأن جمموعة  واأكد معاليه 
للتوزيع”  “اأدنوك  ل�ضركة  الداعم  بدورها 
معرباً  لالأ�ضهم،  الأك��رب  املالك  باعتبارها 
عن ثقته باأنها �ضتوا�ضل م�ضريتها الناجحة 
ال��رائ��دة يف جمال  ال�ضركات  اأه��م  ك��اإح��دى 

الوقود والبيع بالتجزئة يف املنطقة.
الأول”  اأب���وظ���ب���ي  “بنك  م����ن  ك����ل  وق������ام 
العاملية  ل����الأ�����ض����واق  ج�������روب  و”�ضيتي 

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي الوطنية  ب���رتول  ���ض��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
طرح  عملية  اإمت���ام  ع��ن  ام�����ش  “اأدنوك”، 
خا�ش ل� 1.25 مليار �ضهم من اأ�ضهم �ضركة 
يف  واملتداولة  امل��درج��ة  للتوزيع”  “اأدنوك 
املالية حتت الرمز  ل��الأوراق  اأبوظبي  �ضوق 

.  ADNOCDIST
موؤ�ض�ضات  اإىل  الأ����ض���ه���م  ه����ذه  ب��ي��ع  ومت 
ا���ض��ت��ث��م��اري��ة ب��ق��ي��م��ة اإج��م��ال��ي��ة ت��ب��ل��غ 3.7 
م��ل��ي��ار دره����م وال��ت��ي مت��ث��ل ح�����ض��ة 10% 
تنفيذ عملية  ال�ضركة، حيث مت  اأ�ضهم  من 
البيع على �ضعر 2.95 درهم ، اأي ما ميثل 
زيادة بن�ضبة %18 على �ضعر ال�ضهم عند 
 5% بن�ضبة  الطرح الأويل العام، وخ�ضماً 
اأ�ضهر  للثالثة  ال�ضهم  �ضعر  متو�ضط  على 
يف  اخلا�ش  الطرح  هذا  و�ضي�ضهم  املا�ضية. 
وتعزيز   20% اإىل  احل��ر  ال��ت��داول  زي���ادة 
للتوزيع”.  “اأدنوك  �ضركة  اأ�ضهم  �ضيولة 
وحتتفظ اأدنوك بعد هذه ال�ضفقة بح�ضة 
%80 يف اأ�ضهم “اأدنوك للتوزيع” لتبقى 
اأكرب مالك لالأ�ضهم يف ال�ضركة التي متتلك 

اإمكانات منو كبرية.
وحتقق هذه العملية مزايا عديدة لأدنوك 
من خالل ال�ضتفادة من طلب امل�ضتثمرين 
للتوزيع”  “اأدنوك  اأ���ض��ه��م  ع��ل��ى  ال���ق���وي 
الأويل  الطرح  منذ  قوياً  اأداًء  �ضجلت  التي 
ت��ع��ت��رب هذه  ك��م��ا   ،2017 ع���ام  لأ���ض��ه��م��ه��ا 
العملية اأكرب �ضفقة من نوعها يف املنطقة 

ل�ضركة مدرجة يف اأ�ضواق الأوراق املالية.
اأحمد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق���ال 
والتكنولوجيا  ال�����ض��ن��اع��ة  وزي����ر  اجل���اب���ر 
املتقدمة الرئي�ش التنفيذي ل�ضركة برتول 
“ وجمموعة  “ اأدن���وك  الوطنية  اأبوظبي 
الرتكيز  يف  اأدن���وك  “ت�ضتمر  �ضركاتها”: 
بالعمل على  القيادة  تنفيذ توجيهات  على 
خلق  يف  ت�ضهم  �ضاملة  نوعية  نقلة  حتقيق 
املرونة يف خمتلف جوانب  وتعزيز  القيمة 
العام  الطرح  عملية  اإمت��ام  ومنذ  اأعمالها. 

هذه  يف  ال���ط���رح  م��دي��ر  ب����دور  املحدودة” 
قامت  ح��ني  يف  م�����ض��رتك،  ب�ضكل  ال�ضفقة 
بدور  كومباين”  اآن����د  “مولي�ش  ���ض��رك��ة 

م�ضت�ضار مايل م�ضتقل لأدنوك.
وك���ان���ت اأدن������وك ق���د اأع���رب���ت ع��ن��د الطرح 
للتوزيع”  “اأدنوك  ل�ضركة  الأويل  ال��ع��ام 
امل���زي���د من  ب��ي��ع  ع��زم��ه��ا  ع���ن   2017 يف 
التداول  لزيادة  للتوزيع”  “اأدنوك  اأ�ضهم 
�ضوق  يف  �ضيولتها  وتعزيز  لالأ�ضهم  احل��ر 
اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة وت��وف��ري فر�ش 
بح�ضة  الحتفاظ  مع  جذابة،  ا�ضتثمارية 
ال�ضفقة  هذه  وتاأتي  ال�ضركة.  يف  الأغلبية 
اأدن��وك للنمو الذكي  اإط��ار ا�ضرتاتيجية  يف 

وتركيزها امل�ضتمر على خلق القيمة.
اإحدى  للتوزيع”  “اأدنوك  �ضركة  وتعترب 
الدولة  م�ضتوى  ع��ل��ى  ال���رائ���دة  ال�����ض��رك��ات 
حيث  التجزئة،  ومتاجر  ال��وق��ود  قطاع  يف 
خدمة  حم���ط���ات   406 ال�������ض���رك���ة  ت���دي���ر 
ومبيعات وقود بالتجزئة يف دولة الإمارات، 
العربية  اململكة  يف  حمطتني  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
ال�ضعودية. وحافظت ال�ضركة على مركزها 
املايل القوي الذي يوؤهلها ملوا�ضلة جهودها 
للتو�ّضع حملياً ودولياً متا�ضياً مع �ضيا�ضتها 
بتاريخ  �ضيولتها  بلغت  الذكي، حيث  للنمو 
 2.4 جم��م��وع��ه  م���ا   2020 ي��ون��ي��و   30
مليار درهم يف �ضورة نقدية، و2.8 مليار 
غري  ائتمانية  ت�ضهيالت  ���ض��ورة  يف  دره���م 
للتوزيع”  “اأدنوك  �ضركة  وكانت  م�ضتغلة. 
قد اأكدت يف اإعالن نتائجها املالية للن�ضف 
ب�ضيا�ضة  التزامها   2020 عام  من  الثاين 
 7.5% بن�ضبة  وزي��ادت��ه��ا  الأرب�����اح  ت��وزي��ع 
بعد  وذل�����ك  دره�����م،  م��ل��ي��ار   2.57 ل��ت��ب��ل��غ 
زيادتها بن�ضبة %62 خالل العام 2019 

لتبلغ 2.39 مليار درهم.
الأرباح  توزيعات  دف��ع  ال�ضركة  تتوقع  كما 
فل�ش   10.285/  2020 لعام  الن�ضفية 
لل�ضهم/ يف �ضهر اأكتوبر املقبل وفقاً ملوافقة 
جمل�ش الإدارة وان�ضجاماً مع �ضيا�ضة توزيع 
الأرب������اح. وك��ان��ت ال�����ض��رك��ة ق��د اأع��ل��ن��ت عن 

تعديالت يف �ضيا�ضة توزيع الأرباح اخلا�ضة 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  اج��ت��م��اع  خ���الل  ب��ه��ا 
وذل����ك   2020 م����ار�����ش  يف  ع���ق���د  ال�������ذي 
لالأعوام 2021 وما يليها، حيث مت اإقرار 
درهم  مليار   2.57 بقيمة  اأرب��اح  توزيعات 
توزيعات  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة   ،2021 ل��ل��ع��ام 
اأرباح بن�ضبة ل تقل عن %75 من الأرباح 
وما   2022 ل���الأع���وام  ل��ل��ت��وزي��ع  ال��ق��اب��ل��ة 
الإدارة  جمل�ش  ملوافقة  تبعاً  وذل��ك  يليها، 

ومبا يتما�ضى مع �ضيا�ضة توزيع الأرباح.
2017 ع��ن نهج  ع���ام  اإع��الن��ه��ا يف  وم��ن��ذ 
وتو�ضيع  اأ���ض��ول��ه��ا  لإدارة  م���ِرن  ا���ض��ت��ب��اق��ي 
نطاق برناجمها لل�ضراكات ال�ضرتاتيجية 
وال���ض��ت��ث��م��ارات امل�����ض��رتك��ة ب��ه��دف حتقيق 
ق��ي��م��ة اإ���ض��اف��ي��ة ل���دول���ة الإم�������ارات، دخلت 
ال��ع��امل��ي��ة لأول مرة  امل����ال  اأ�����ض����واق  اأدن������وك 
مليارات   3 بقيمة  ���ض��ن��دات  اإ����ض���دار  ع��رب 
خط  ب���اأ����ض���ول  م��دع��وم��ة  اأم���ري���ك���ي  دولر 
“اأدكوب”  اخل��ام  للنفط  اأب��وظ��ب��ي  اأن��اب��ي��ب 
ج��زء من  على  ع��ام  اكتتاب  بنجاح  ون��ف��ذت 
عملية  اأول  يف  للتوزيع”  “اأدنوك  اأ���ض��ه��م 
العديد  واأب��رم��ت  لها،  تابعة  ل�ضركة  اإدراج 
التجارية  ال�ضرتاتيجية  ال�����ض��راك��ات  م��ن 
م���ن خ���الل ���ض��رك��ات��ه��ا يف جم����الت احلفر 
ال�ضلع  وت��������داول  والأ�����ض����م����دة  وال���ت���ك���ري���ر 

واملنتجات وامل�ضتقات وغريها.
�ضراكات  م�����وؤخ�����راً  اأدن��������وك  اأجن�������زت  ك���م���ا 
ا�ضرتاتيجية مع عدد من �ضناديق الرثوة 
الرائدة  ال�ضتثمارية  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضيادية 
البنية  اأ����ض���ول  يف  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار  ال���ع���امل  يف 
وتوزيع  ن��ق��ل  ب��اأن��اب��ي��ب  اخل��ا���ض��ة  التحتية 
التابعة  العقارية  والأ���ض��ول  والغاز  النفط 
املال  اأ�ضواق  اإىل  اليوم  ال�ضركة  وتعود  لها، 

عرب تنفيذ هذا الطرح اخلا�ش.
وجودة  مت��ي��ز  بف�ضل  اأدن����وك  وا���ض��ت��ط��اع��ت 
امل�ضتثمرين لتعزز  اأ�ضولها ا�ضتقطاب كبار 
كمحفز  امل��ح��وري  ودوره����ا  مكانتها  ب��ذل��ك 
لال�ضتثمار امل�ضوؤول وامل�ضتدام وخلق القيمة 

لدولة الإمارات واأبوظبي.

•• دبي-وام:

الهادفة  جهودها  دبي  جمارك  عززت 
الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  اإىل 
والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون  دع���م  م��ن خ���الل 
ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة للدول  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ع 

ملكافحة  وال�������ض���دي���ق���ة  ال�������ض���ق���ي���ق���ة 
التجارية  للعالمات  املقلدة  الب�ضائع 
اأ�ضحاب  من تلك الدول عرب متكني 
العالمات التجارية من اإعادة تدوير 
الب�ضائع املقلدة لعالماتهم التجارية 
ح��م��اي��ًة ل��ل��ب��ي��ئ��ة م���ن م�����ض��ار اتالف 

التقليدية  بالطرق  املقلدة  الب�ضائع 
حقوق  ح��م��اي��ة  اإدارة  ع���ق���دت  .وق�����د 
لقاًء  دبي  الفكرية يف جمارك  امللكية 
التوا�ضل  تقنية  ب��وا���ض��ط��ة  ُب��ع��د  ع��ن 
الدبلوما�ضية  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع  امل���رئ���ي 
لفرن�ضا وللوليات املتحدة المريكية 

جمال  يف  والتن�ضيق  للتعاون  تعزيزاً 
الب�ضائع  ال���ت���دوي���ر  اإع�������ادة  ع��م��ل��ي��ة 
املقلدة للعالمات التجارية الفرن�ضية 

والأمريكية.
وح�������ض���ر ال���ل���ق���اء م����ن ج����م����ارك دبي 
اإدارة  م���ب���ارك م��دي��ر  ي��و���ض��ف ع��زي��ر 

الفكرية  امل���ل���ك���ي���ة  ح����ق����وق  ح���م���اي���ة 
وحم��م��د ب��ن ن��ا���ض��ر م��دي��ر ق�ضم حل 
مثل  فيما  الفكرية  امللكية  النزاعات 
كال  الفرن�ضية  الدبلوما�ضية  الهيئة 
اجلمركي  امللحق  هونا�ش  رفيق  م��ن 
و�ضايل  ال��ف��رن�����ض��ي��ة.  ال��ق��ن�����ض��ل��ي��ة  يف 

حيث  املقلدة  للب�ضائع  الت�ضدي  من 
امللكية  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  اإدارة  ت��ق��دم 
ال���ف���ك���ري���ة ل���ه���م خ����ي����اراً ب����دي����اًل عن 
بالطرق  امل��ق��ل��دة  ال��ب�����ض��ائ��ع  ات����الف 
وذلك من  بالبيئة  امل�ضرة  التقليدية 
اإعادة التدوير  خالل تن�ضيق عمليات 
ل��ل��ب�����ض��ائ��ع امل���ق���ل���دة ل��ت��ح��وي��ل��ه��ا اإىل 
ال�ضلية  الب�ضائع  تناف�ش  ل  م���واد 
لأ�ضحاب العالمات التجارية وتكون 

جرجور – م�ضاعد امللحق اجلمركي. 
للوليات  الدبلوما�ضية  الهيئة  ومثل 
امل��ت��ح��دة الم��ري��ك��ي��ة دي��ل��ون كالن�ضي 
�ضفارة  يف  الق���ت�������ض���ادي  امل���������ض����وؤول 
وبيرت  ب����دب����ي  امل����ت����ح����دة  ال������ولي������ات 
م����ي����ه����راف����اري امل���ل���ح���ق الأم����ري����ك����ي 
يف   /MENA/ الفكرية  للملكية 
بالكويت  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ���ض��ف��ارة 
ب���راءات الخ���رتاع يف وزارة  وحمامي 
ال��ت��ج��ارة الأم��ري��ك��ي��ة. وق����ال يو�ضف 
حقوق  حماية  اإدارة  اإن  مبارك  عزير 
ال���ف���ك���ري���ة يف ج����م����ارك دبي  امل��ل��ك��ي��ة 
حت���ر����ش ع���ل���ى ت���ك���ام���ل ج���ه���وده���ا يف 
املقلدة من  الب�ضائع  مكافحة  جمال 
خالل التعاون والتن�ضيق امل�ضتمر مع 
لطالعهم  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
ع��ل��ى اخل���دم���ات وال��ت�����ض��ه��ي��الت التي 
لأ�ضحاب  دب�����ي  ج����م����ارك  ت���ق���دم���ه���ا 
متكينهم  بهدف  التجارية  العالمات 

حيث  الوقت  ذات  يف  للبيئة  �ضديقة 
ب��ل��غ ع���دد ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة التي 
اإع��ادة تدوير الب�ضائع املقلدة لها  مت 
عالمة   46-  2020 ال��ع��ام  خ���الل 
جت����اري����ة و����ض���م���ل���ت ع���م���ل���ي���ات اإع������ادة 
وحدة  األ���ف   148.7 نحو  ال��ت��دوي��ر 
املقلدة لهذه العالمات  من الب�ضائع 
نحو  تبلغ  تقديرية  بقيمة  التجارية 

3.2 مليون درهم.
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 �لقاب�صة تطلق �صالل لتعزيز 
منظومة قطاع �لأغذية و�لزر�عة 

•• اأبوظبي-وام:

اإمارة  يف  “�ضالل”  اإط��الق �ضركة  اأم�ش، عن   ADQ “القاب�ضة«   اأعلنت 
الأغذية  ن�ضاط  الغذائية، وحتفيز  املنتجات  تنويع م�ضادر  اأبوظبي بهدف 
اأبوظبي  حكومة  جهود  ال�ضركة  ه��ذه  وتكمل  حملياً.  وامل�ضّنعة  الزراعية 
لتاأمني الإمداد الغذائي يف قطاع املواد الغذائية يف الإمارة وتعزيز الأن�ضطة 
املرتبطة بها كالتوريد والتوزيع. و�ضتتوىل “�ضالل” عدداً من املهام التي 
الأغذية  ق��ط��اع  ح��م��اي��ة  اإىل  ت��ه��دف 
وال����زراع����ة وامل����زارع����ني امل��ح��ل��ي��ني يف 
برامج  اإدارة  ذل��ك  يت�ضمن  الإم����ارة. 
الحتياطي  املخزون  واإدارة  ال�ضراء، 
الغذائية  امل����واد  م��ن  ال���ض��رتات��ي��ج��ي 
ب�����رام�����ج ن����ق����ل امل���ع���رف���ة  و ت���ط���ب���ي���ق 
امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف ت��ق��ن��ي��ات ال����زراع����ة 
ال�ضحراوية، وتنفيذ م�ضاريع البحث 
والتطوير لدعم زيادة الإنتاج املحلي 
م��ن اخل�����ض��راوات وال��ف��واك��ه ل�ضغار 

املزارعني يف دولة الإمارات.
جمال  املهند�ش  �ضعادة  تعيني  مت  و   
تنفيذياً  رئ��ي�����ض��اً  ال���ظ���اه���ري  ����ض���امل 
ل�ضركة “�ضالل” الذي ميتلك خربات ممتدة يف قطاع ال�ضناعة ت�ضل اإىل 

اأكرث من 25 عاما .
يف  ا�ضتثمارية  حم��اف��ظ  رئي�ش  ال�����ض��وي��دي،  �ضلطان  خليفة  ���ض��ع��ادة  وق���ال   
“القاب�ضة« /ADQ/: »يعد اإطالق “�ضالل” خطوة مهمة نحو امل�ضاهمة 
يف �ضمان ح�ضول اأفراد جمتمع دولة الإمارات على �ضلع غذائية اآمنة ووفرية، 
باأن�ضب الأ�ضعار. وتتما�ضى “�ضالل” مع ال�ضتثمارات احلالية ل� “القاب�ضة« 
نهدف  حيث  وال��زراع��ي��ة،  الغذائية  واملنتجات  امل���واد  قطاع  يف   /ADQ/
“  ومن جانبه قال  ق��درات هذا القطاع القت�ضادي احليوي.  اإىل تو�ضيع 
يف  “�ضالل”  “�ضت�ضاهم  الظاهري: 
تاأمني ا�ضتدامة توريد واإنتاج وتوزيع 
اإمارة  ال��غ��ذائ��ي��ة الأ���ض��ا���ض��ي��ة يف  امل���واد 
اأبوظبي عرب جمموعة من الربامج 
ي�ضتفيد  ���ض��وف  وال���ت���ي  وامل�����ب�����ادرات، 
م��ن��ه��ا جت����ار ال��ت��ج��زئ��ة وامل����زارع����ون 
ع���ام حيث  ب�ضكل  الإم�����ارة  وجم��ت��م��ع 
�ضيعمل فريقنا �ضمن منوذج تعاوين 
ال�ضناعات  القيمة يف قطاع  لتحقيق 
الغذائية والزراعية و�ضمان اإمدادات 
الغذائية  لالأ�ضناف  وموثوقة  كافية 
الطازجة وطويلة الأمد التي يعتمد 
عليها جمتمعنا.”  وكانت “القاب�ضة« 
/ADQ/ قد اأعلنت خالل الفرتة املا�ضية عن اإبرام �ضفقة لال�ضتحواذ 
على ?50? باملائة من �ضركة “الظاهرة” اإحدى ال�ضركات العاملة يف املجال 
الزراعي واملتخ�ض�ضة يف منتجات الأعالف وال�ضلع الغذائية الأ�ضا�ضية. كما 
ت�ضم حمفظة “القاب�ضة« /ADQ/ ال�ضتثمارية يف هذا القطاع احليوي 
كاًل من �ضركتي “اأغذية” و”الفوعة” املتخ�ض�ضتني يف جمال اإنتاج املواد 

الغذائية وامل�ضروبات.

مليار دولر قيمة �ل�صند�ت �ملدرجة   19
يف �أبوظبي لالأور�ق �ملالية خالل 9 �أ�صهر

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة ال�ضندات املدرجة يف �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية نحو 19 مليار 
دولر خالل الأ�ضهر الت�ضعة الأوىل من العام 2020 مما يعك�ش مدى الن�ضاط 
الذي ي�ضهده �ضوق ال�ضندات يف اإمارة ابوظبي .ويعزز الن�ضاط امل�ضجل يف �ضوق 
ال�ضندات املحلي منذ بداية العام اجلاري جهود الإمارة يف امتالك �ضوق قوي 

لأدوات الدين ي�ضاهي يف تناف�ضيته الأ�ضواق العاملية .
وكانت حكومة ابوظبي اأ�ضدرت ثالث �ضرائح من ال�ضندات متو�ضطة الأجل يف 
مليارات   7 بقيمة  املا�ضي  ابريل  �ضهر 
يونيو  �ضهر  خ��الل  ع��ادت  لكنها  دولر 
وزادت كل �ضريحة بقيمة مليار دولر 
ومت ادراجها يف �ضوق اأبوظبي لالأوراق 

املالية .
اأعلن  امل���ا����ض���ي  اأغ�����ض��ط�����ش  ���ض��ه��ر  ويف 
�ضندات  ����ض���ه���ادات  اإدراج  ع���ن  ال�����ض��وق 
قبل  م���ن  دولر  م���ل���ي���ارات   4 ب��ق��ي��م��ة 
بي  اإن  ت��ي  اأم  -ج���ي  اأت�����ش  دي  ج��ي  اإم 
يف اجل��ه��ة امل�������ض���درة وامل�����ض��م��ون��ة من 
ق��ب��ل ���ض��رك��ة امل��ع��م��ورة داي��ف��ري �ضيفاد 
وع�����ادت حكومة   . ه��ول��دن��غ  ج��ل��وب��ال 
لإ�ضدار  اجل��اري  �ضبتمرب  يف  ابوظبي 
دولر  م��ل��ي��ارات   5 بقيمة  عاملية  �ضندات 
على ثالث �ضرائح ومت اإدراجها اأي�ضا يف �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية . وقال 
طالل املزروعي اخلبري املايل اإن وجود �ضوق قوي لل�ضندات يعد اإ�ضافة نوعية 
ت�ضاهم يف تنويع الدوات ال�ضتثمارية وامل�ضتقات املالية، الأمر الذي يعزز من 
الأ�ضواق  تناف�ضية  من  ويعزز  الإم���ارات  دول��ة  يف  ال�ضتثمارية  البيئة  جاذبية 
املحلية على امل�ضتوى العاملي. واأكد اأن زيادة حجم ال�ضندات املدرجة يف الأ�ضواق 
اأ�ضواق الدين والأ�ضواق  الإماراتية يلعب دورا مهما يف �ضبط التوزان ما بني 
العادية،م�ضريا اىل اأن م�ضدري ال�ضندات كانوا يف ال�ضابق يدرجونها يف الأ�ضواق 
العاملية لكن وجود �ضوق �ضندات وطني قوي اأ�ضبح عن�ضرا حمفزا لإدراجها يف 
ال�ضوق املحلي . وتوقع زيادة حجم ال�ضندات املدرجة يف ال�ضوق املحلي خالل 
الفرتة القادمة وهو ما �ضيعزز من مكانتها بن�ضب اأكرب خا�ضة واأن عملية اإدراج 
ال�ضندات منظمة مبوجب قوانني مميزة ووفق اأف�ضل املمار�ضات العاملية. ي�ضار 
اإىل اأن هيئة الأوراق املالية وال�ضلع اجلهة املنظمة لعمل اأ�ضواق املال الإماراتية 
الإجراءات  كل  حتديد  مبوجبه  مت  خا�ضة  نظاما   2014 العمل  يف  اأ�ضدرت 

املتعلقة باإ�ضدار واإدراج ال�ضندات يف الأ�ضواق املحلية .

دبي لتنمية �ل�صتثمار ت�صّلم �لإقامة �لذهبية مل�صتثمر �صيني بعد منحها من قبل �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�صية

دعمًا للجهود الدولية الرامية للت�سدي لتبعات وباء كورونا امل�ستجد

وز�رة �ملالية ت�صارك يف �لجتماع �ل�صتثنائي �خلام�س ملجموعة عمل �لهيكل �ملايل �لدويل يف جمموعة �لع�صرين

•• دبي-الفجر: 

مت��ا���ض��ًي��ا م��ع ال��ت��زام��ه��ا جت���اه دع���م جناح 
دبي،  يف  اأع��م��ال��ه��م  وت��و���ض��ع  امل�ضتثمرين 
والعاملية،  الق��ل��ي��م��ي��ة  الأ�����ض����واق  وع����رب 
الأجنبي  ال�ضتثمار  لتدفقات  وت��ع��زي��زاً 
موؤ�ض�ضة  اأق��ام��ت  الإم�����ارة،  اإىل  امل��ب��ا���ض��ر 
دبي لتنمية ال�ضتثمار، اإحدى موؤ�ض�ضات 
خاللها  �ضّلمت  فعالية  دب��ي،  اقت�ضادية 
للم�ضتثمر  ال��ذه��ب��ي��ة  الإق���ام���ة  ت��اأ���ض��رية 
جمل�ش  رئي�ش  جيان�ضينغ،  �ضن  ال�ضيني 

اإدارة جمموعة وينت�ضاو ال�ضينية.
م�ضاعد  نائب  اأهلي،  جا�ضم  املقدم  وق��ام 
امل���دي���ر مل���راك���ز ���ض��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني لدى 
واجلن�ضية  ل��ل��ه��وي��ة  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
اإىل  الذهبية  الإق��ام��ة  ت��اأ���ض��رية  بتقدمي 
بح�ضور  وذل��ك  جيان�ضينغ،  �ضن  ال�ضيد 
التنفيذي  امل����دي����ر  ال����ق����رق����اوي،  ف���ه���د 
ال�ضتثمار،  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب������ي  مل���وؤ����ض�������ض���ة 
من  التنفيذيني  امل�����ض��وؤول��ني  م��ن  وع���دد 
املوؤ�ض�ضة، تقديراً لدوره الفعال يف تعزيز 
الدولة،  يف  الق��ت�����ض��ادي  النمو  م�ضرية 
لقرار جمل�ش الوزراء بتقدمي  وتطبيقاً 
الت�ضهيالت الالزمة للم�ضتثمرين ورواد 
الأعمال.   وقال فهد القرقاوي: »تاأتي 
مزاولة  ت�ضهيل  ب��ه��دف  اخل���ط���وة  ه���ذه 
جاذبة  ا�ضتثمارية  بيئة  وخلق  الأع��م��ال، 
امل�ضتثمرين  وجن��اح  منو  على  وم�ضجعة 
اإىل  املواهب،  واأ�ضحاب  الأعمال  ورج��ال 
الأجنبي  ال�ضتثمار  تدفق  تعزيز  جانب 
وبالتعاون  وي�ضّرنا  الدولة.  اإىل  املبا�ضر 
مع الهيئة الحتادية للهوية واجلن�ضية، 
جديد،  مل�ضتثمر  الذهبية  الإق��ام��ة  منح 
تقديراً مل�ضاهماته وم�ضريته ال�ضتثمارية 

الناجحة«.
الذهبية  الإق����ام����ة  “توؤكد  واأ�����ض����اف: 
ومكانتها  لدبي  التناف�ضية  القدرة  على 
الأجنبي  لال�ضتثمار  مف�ضلة  ك��وج��ه��ة 
جائحة  انت�ضار  م��ن  فبالرغم   ، املبا�ضر 

فريو�ش كورونا امل�ضتجد )كوفيد-19(، 
الأجنبي  ال�ضتثمار  تدفقات  ا�ضتمّرت 
من  الأول  الن�ضف  يف  دب��ي  اإىل  املبا�ضر 
م�ضروعات  ع��دد  بلغ  اإذ  اجل����اري،  ال��ع��ام 
املعلنة  امل��ب��ا���ض��ر  الأج���ن���ب���ي  ال���ض��ت��ث��م��ار 
ب���روؤو����ش  م�����ض��روع��اً   190 الإم�������ارة  يف 
درهم،  مليار   12 بحوايل  تقدر  اأم���وال 
اأبرزها  حيوية  ق��ط��اع��ات  على  ا�ضتملت 
الإلكرتونية،  وال��ت��ج��ارة  التكنولوجيا، 
وال�����ض��ن��اع��ات ال��دوائ��ي��ة، وذل���ك بح�ضب 
لال�ضتثمار”،  دب����ي  “مر�ضد  ب��ي��ان��ات 
التابع ل�موؤ�ض�ضة دبي لتنمية ال�ضتثمار، 
باإمارة  امل�ضتثمرين  ثقة  على  ي��وؤك��د  م��ا 

دبي«.
املزايا  م��ن  بالعديد  دب��ي  اإم���ارة  وت��زخ��ر 
للم�ضتقبل  ك��م��دي��ن��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
النمو  اأ�������ض������واق  يف  ال���ت���و����ض���ع  وب�����واب�����ة 
القت�ضاد  يف  رئي�ش  وحم��ور  الإقليمية، 
العاملي. كما اأن البنية التحتية املتقدمة 

دبي  مكانة  تعّزز  اللوج�ضتية  للخدمات 
كمركز عاملي للتجارة وال�ضتثمار. 

الإقامة  تاأ�ضرية  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
الذين  للم�ضتثمرين  مت��ن��ح  ال��ذه��ب��ي��ة 
ماليني   10 ا�ضتثماراتهم  قيمة  تبلغ 
ا�ضتثمارات  اأك���رث، يف  اأو  اإم��ارات��ي  دره���م 
العديدة  ال��ق��ن��وات  م���ن  اأي  ع���رب  ع��ام��ة 
قيمة  تقل  اأّل  �ضرط  للربنامج،  املوؤهلة 
عن  العقارات  قطاع  خ��ارج  ا�ضتثماراتهم 
الإجمايل. ومتنح  املبلغ  باملائة من   60
�ضنوات  مل����دة خ��م�����ش  الإق����ام����ة  ت���اأ����ض���رية 
 5 ب��ق��ي��م��ة  ال���ع���ق���ارات  يف  للم�ضتثمرين 
م��ل��ي��ون دره���م اإم���ارات���ي ف��اأك��رث يف دولة 
الح���ت���ف���اظ مبلكية  ����ض���رط  الإم���������ارات، 

العقارات ملدة ثالث �ضنوات على الأقل.
من جانبه قال املقّدم جا�ضم اأهلي: “ميّثل 
التعاون بني خمتلف الإدارات احلكومية 
لإ�ضعاد  ال���رام���ي���ة  مل��ه��م��ت��ن��ا  ه���اًم���ا  دع���ًم���ا 
وامل�ضتثمرين.  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني 

ك��م��ا اأن����ه ي���ربز م���دى ج��اه��زي��ة نظامنا 
يف  امل�ضتدامة  بال�ضتثمارات  للرتحيب 
الدولة، فيما تر�ّضخ هذه املبادرات مكانة 
اخلارطة  على  املرموقة  الإم���ارات  دول��ة 

القت�ضادية العاملية.«  
لدولة  احلكيمة  القيادة  “تعّد  واأ�ضاف: 
للتنمية  احل��ق��ي��ق��ي  امل���ح���ّرك  الإم�������ارات 
امل�ضتدامة  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة 
ي��ج��ع��ل��ه��ا وج���ه���ة جذابة  ب���ال���دول���ة، م���ا 
امل�ضتقبل.  يف  ب��ال���ض��ت��ث��م��ار  ل��ل��راغ��ب��ني 
ومتتاز مبادرة تاأ�ضرية الإقامة الذهبية 
ب����دوره����ا ال���ه���ام يف رف����ع م�����ض��ت��وى ثقة 
بالنتماء  ال�ضعور  وتوثيق  امل�ضتثمرين 
وتعزيز  اإر���ض��اء  جانب  اإىل  وال���ض��ت��ق��رار، 

ثقافة الثقة«.
وينت�ضاو  جم���م���وع���ة  اأن  اإىل  ي�������ض���ار 
حمالت  م��ن  ل��ه��ا  ف��رع��ني  اأول  افتتحت 
ال�����ض��وب��رم��ارك��ت يف دب���ي ع��ام��ي 2006 
�ضديقة  م�������زارع  وط��������ّورت  و2010، 

2013 قبل اإقامة وينت�ضاو  للبيئة عام 
2016. ويف  للخدمات اللوج�ضتية عام 
“اإنه  املنا�ضبة قال �ضن جيان�ضينغ:  هذه 
ل�ضرف كبري يل اأن اأح�ضل على تاأ�ضرية 
الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، فهو 
اأن  ���ض��رف ميكن  واأك���رب  ت��ك��رمي حقيقي 

يح�ضل عليه رائد اأعمال وافد مثلي«.
واإىل  دب��ي  حكومة  اإىل  بال�ضكر  وت��وج��ه 
ما  على  ال�ضتثمار  لتنمية  دبي  موؤ�ض�ضة 
م�ضتمرين،  ودع��م  م�ضاعدة  من  قدمتاه 
جئت  اأن  مب��ج��ّرد  دب���ي  “اأحببت  وق����ال: 
اأن���ه  واأرى  ع����اًم����ا،   15 ق��ب��ل  ه��ن��ا  اإىل 
بو�ضع  �ضيكون  واجل��اد،  ال���دوؤوب  بالعمل 
هذه  يف  اأحالمهم  حتقيق  الأعمال  رواد 

املدينة التي جتعل امل�ضتحيل ممكًنا«.
وتتوافق مبادرة تاأ�ضرية الإقامة الذهبية 
مع اأهداف روؤية دولة الإمارات 2021 
املرونة  على  يقوم  اقت�ضاد  اإىل  الرامية 

والتنوع والبتكار.

•• ابوظبي-الفجر: 

�ضاركت وزارة املالية موؤخراً يف الجتماع 
ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي اخل��ام�����ش مل��ج��م��وع��ة عمل 
جمموعة  يف  ال������دويل  امل�����ايل  ال��ه��ي��ك��ل 
ُبعد،  ع����ن  ع���ق���د  وال��������ذي  ال���ع�������ض���ري���ن، 
ب�ضاأن  امل�ضتجدات  اآخ��ر  مناق�ضة  بهدف 
اتخاذها  مت  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة  اجل���ه���ود 
امل�ضتجد  كورونا  وب��اء  لتبعات  للت�ضدي 
ع���بء  وت���خ���ف���ي���ف   )Covid-19(
ال���دي���ون ع��ن ال��ب��ل��دان الأ����ض���د ف��ق��راً يف 

العامل.
امل�ضارك  الفريق  املالية  وزارة  وتراأ�ضت 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  م���ن دول����ة الإم�������ارات 
والذي �ضم ممثلني عن كل من م�ضرف 
املركزي  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
وح�ضر  للتنمية.  اأب��وظ��ب��ي  و���ض��ن��دوق 
الع�ضرين  جمموعة  اأع�����ض��اء  الج��ت��م��اع 
وممثلون عن عدد من املنظمات الدولية 
والدول املدعوة ومن بينها دولة الكويت 

الوزارة  واأو�ضحت  باري�ش.  نادي  واأمانة 
خ���الل الج��ت��م��اع ب����اأن دول����ة الإم�����ارات 
لنت�ضار  الأوىل  الأي������ام  وم��ن��ذ  ك���ان���ت، 
�ضباقة  امل�ضتجد،  ك��ورون��ا  وب���اء  جائحة 
يف دع���م ج��ه��ود الإغ���اث���ة ال��دول��ي��ة حيث 
امل�ضاعدات  م��ن  العديد  ال��دول��ة  قدمت 
 100 عن  يزيد  ملا  املالية  وغ��ري  املالية 
دولة من خمتلف اأنحاء العامل. واأكدت 
الوزارة جاهزية وحر�ش دولة الإمارات 
ملوا�ضلة هذا النهج وتعزيز اأطر التعاون 
ال�ضيا�ضات  لتحديد  ال��دول  خمتلف  مع 
الواجب  ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  والإج�����������راءات 
قوي  اقت�ضادي  من��و  لتحقيق  ات��خ��اذه��ا 
العامل  دول  جلميع  ومتوازن  وم�ضتدام 
دولة  ودع��ت  الراهنة.  ال��ظ��روف  يف ظل 
ال��دول الأع�ضاء يف جمموعة  الإم���ارات 
املعنية  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات  الع�ضرين 
اإىل موا�ضلة بحث تقدمي حلول اأخرى 
عملية  ت�ضريع  �ضاأنه  م��ن  ال��ذي  للدعم 
راأ�ش  اإنعا�ش تدفقات  التعايف من خالل 

امل�ضاعدة  وت��ق��دمي  امل���ال وال���ض��ت��ث��م��ارات 
املحتاجة  ل���ل���ب���ل���دان  وامل���ال���ي���ة  ال��ف��ن��ي��ة 
ال�ضغوط  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  مل�����ض��اع��دت��ه��ا 
هذه  ج���راء  اإليها  تتعر�ش  ال��ت��ي  املالية 
الأزم��ة، اإىل جانب ال�ضتمرار يف العمل 
على مبادرة خدمة تاأجيل �ضداد الديون 
)DSSI( خا�ضة يف ظل تطور املبادرة 

اإىل برنامج دعم متويلي.
وعقد خالل الجتماع جل�ضتان لتقدمي 
يتعلق  فيما  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر  ومناق�ضة 
�ضداد  ت��اأج��ي��ل  خ��دم��ة  م���ب���ادرة  بتنفيذ 
ومناق�ضة  الع�ضرين  ملجموعة  ال��دي��ون 
ملوا�ضلة  امل��ق��رتح��ة  ال��ت��ال��ي��ة  اخل���ط���وات 
للبلدان  التمويل  ا�ضرتاتيجيات  دع��م 
وباء  انت�ضار جائحة  اأعقاب  املحتاجة يف 

كورونا امل�ضتجد.
ي�ضار اإىل اأن الدول الأع�ضاء يف جمموعة 
على  الجتماع  خ��الل  اتفقت  الع�ضرين 
لتقدمي  امل�ضتقبلية  اخل��ط��وات  درا���ض��ة 
املحتاجة  للبلدان  ال��دويل  امل��ايل  الدعم 

تقرير  ت��ق��دمي  وع��ل��ى  الأم��ث��ل،  بال�ضكل 
خ���الل الج��ت��م��اع��ات ال��ق��ادم��ة ع��ن اآخر 
ت��ط��ورات امل���ب���ادرة وذل���ك ل��الت��ف��اق على 
على  ع��ر���ض��ه��ا  ق��ب��ل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  �ضيغتها 
الع�ضرين  جم���م���وع���ة  م���ال���ي���ة  وزراء 

للموافقة  املركزية  البنوك  وحمافظو 
عليها، وليتم بعد ذلك عر�ضها يف وقت 
لحق من هذا العام على قادة جمموعة 
امل�ضار  عمل  خطة  من  كجزء  الع�ضرين 

املايل ملجموعة الع�ضرين.

•• دبى -وام: 

وق��ع��ت حم��اك��م م��رك��ز دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي اتفاقية 
تعاون مع “موؤ�ض�ضة دبي لتنمية ال�ضتثمار” اإحدى 
لدعم  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  موؤ�ض�ضات 
مع  يتوافق  مب��ا  ل��الإم��ارة  القت�ضادية  الطموحات 
بداأ  ال��ذي  للتعاون  وا�ضتكماًل   .2021 دب��ي  خطة 
امل��ذك��رة على  2015 تن�ش بنود  لأول م��رة يف ع��ام 
اأن الكيانني �ضيوا�ضالن التعاون يف تبادل املعلومات 
والأبحاث وا�ضت�ضافة املوؤمترات واملعار�ش امل�ضرتكة. 
دبي  جنحت  ال�ضتثمار  لتنمية  دبي  ملوؤ�ض�ضة  ووفًقا 
الأجنبي  ال�ضتثمار  من  دره��م  مليار   12 ج��ذب  يف 
الأول  الن�ضف  خ��الل  م�ضروعا   190 عرب  املبا�ضر 
التي خلفتها  العاملية  الأزم��ة  2020 رغم  من عام 
جائحة كوفيد-19 وفيما يتعلق مب�ضادر ال�ضتثمار 
جاءت قرابة 25 باملائة من روؤو�ش اأموال ال�ضتثمار 
الأجنبي املبا�ضر من الوليات املتحدة، تليها فرن�ضا 
/18 باملائة/ وبلجيكا /9 باملائة/ واململكة املتحدة 

وال�ضني 8 باملائة لكل منهما.
اأكرث  البلدان  اأ�ضبحت  التجارة  عاملية  تنامي  وم��ع 
الأنظمة  ت��واك��ب  اأن  ال�����ض��روري  ل���ذا م��ن  ارت��ب��اط��ا 
ال�ضركات  دع��م  على  ق���ادرة  لتظل  ذل��ك  الق�ضائية 

اإىل  اأدى  ال��ذي  الأ�ضا�ضي  املطلب  وه��و  وحمايتها.. 
اإن�������ض���اء حم��اك��م م��رك��ز دب����ي امل����ايل ال��ع��امل��ي يف عام 

.2004
العاملي على نظام  املايل  وتعتمد حماكم مركز دبي 
باللغة الإجنليزية وت�ضكل جزءا  قانون جتاري عام 
رئي�ضيا من املنظومة القانونية لدولة الإمارات و مت 
بالإطار  ال��دويل  املجتمع  ثقة  رفع  بهدف  تاأ�ضي�ضها 
التجارية  ال��ع��الق��ات  وت��ع��زي��ز  ل��ل��دول��ة،  ال��ق��ان��وين 
ب���دب���ي. وق����ال ���ض��ع��ادة ع��م��ر امل���ه���ريي ن��ائ��ب رئي�ش 
حم��اك��م م��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي: اأدرك����ت حماكم 
مركز دبي املايل العاملي وجود حاجة ملحة لإيجاد 
الأعمال  متطلبات  تلبي  منازعات  ت�ضوية  خدمات 
واجلغرافية  اجلزائية  احل��دود  وتتخطى  املتطورة 
النزاعات  بحل  الأم���ر  يتعلق  فعندما  التقليدية.. 
باللجوء  �ضواء  باخليار  التحلي  ال�ضركات يف  ترغب 
اأو  اأو املدين  اأو القانون العام  اأو التحكيم  للتقا�ضي 
اعتماد اللغة الإجنليزية اأو العربية ويف حني حتظى 
التجارية  النزاعات  ف�ش  حلول  من  بنوع  دول��ة  كل 
فاإن الدول التي حتتل مراتب عالية يف موؤ�ضر البنك 
اأهمية ال�ضتثمار يف ت�ضييد حماكم  اأدرك��ت  ال��دويل 
لي�ضت  الآن  وه��ي  ل��الأع��م��ال  وم��وث��وق��ة  متخ�ض�ضة 
جمرد اإ�ضافة م�ضتحبة ملجتمع الأعمال بل �ضرورة 

حتمية للتناف�ش عاملًيا يف ا�ضتقطاب ال�ضتثمار. من 
جهته قال فهد القرقاوي املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة 
دبي لتنمية ال�ضتثمار: يعد النظام القانوين القادر 
على الرتباط ب�ضال�ضة مع الوليات الق�ضائية من 
دعمت  التي  الرئي�ضية  املن�ضات  اأح��د  ال��ع��امل  ح��ول 
مال  روؤو����ش  ل�ضتقطاب  كمركز  امل�ضتمر  دب��ي  من��و 
ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر حيث يدرك امل�ضتثمرون 
وال�ضركات العاملية اأهمية وجود اإطار قانوين متقدم 
ونا�ضج حلل النزاعات وهو ما ينطبق ب�ضكل خا�ش 
الق�ضائية  ال��ولي��ات  عرب  النا�ضطة  ال�ضركات  على 
امل��ت��ع��ددة وت��ع��م��ل حم��اك��م م��رك��ز دب���ي امل���ايل العاملي 
كمركز  دب��ي  مبكانة  الرت��ق��اء  على  اح���رتايف  ب�ضكل 
على  الرتكيز  ب��دورن��ا  و�ضنوا�ضل  القانوين  للتميز 
املبا�ضر  امليزة جلذب ال�ضتثمار الأجنبي  اإب��راز هذه 

وال�ضرتاتيجي اإىل دبي.
وحتتل دبي املرتبة الأوىل يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط 
يف  ال��ع��امل  م�ضتوى  على  والثالثة  اإفريقيا  و�ضمال 
عدد م�ضاريع ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر امل�ضتقطبة 
اإفريقيا  و���ض��م��ال  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق  الأوىل يف  وه��ي 
تدفقات  حيث  من  العامل  م�ضتوى  على  وال�ضاد�ضة 
راأ�ش مال ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر بعد �ضنغافورة 

و�ضنغهاي ولندن ونيويورك وهونغ كونغ.

بنك �أبوظبي �لأول يعقد �صر�كة مع 
�لد�ر �لعقارية لتقدمي حلول �ل�صد�د 
بالبطاقات �مل�صرفية لدفع �لإيجار�ت

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإم���ارات  دول��ة  اأك��رب بنك يف  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  بنك  عقد 
يف  املالية  املوؤ�ض�ضات  واأاأم���ن  اأك��رب  واأح��د  املتحدة  العربية 
التابعة  العقارات  لإدارة  “بروفي�ش”  مع  �ضراكة  العامل، 
للعمالء  الفر�ضة  اإتاحة  بهدف  العقارية،  ال��دار  ل�ضركة 
با�ضتخدام  ع��ل��ي��ه��م  امل��رتت��ب��ة  الإي�����ج�����ارات  ق��ي��م��ة  ل���دف���ع 

البطاقات امل�ضرفية. 
اأبوظبي  بنك  مكانة  تر�ضيخ  يف  ال�ضراكة  ه��ذه  وت�ضاهم 
الأول الرائدة يف جمال املدفوعات، وتتيح يف الوقت ذاته 
ل�ضركة “بروفي�ش” فر�ضة تقدمي اأف�ضل خدمات الدفع 
للم�ضتاأجرين �ضمن كافة العقارات اململوكة ل�ضركة الدار 

العقارية با�ضتخدام البطاقات امل�ضرفية. 
وتعليقاً على ذلك، قالت هناء الر�ضتماين، نائب الرئي�ش 
امل�ضرفية  ورئي�ش قطاع اخلدمات  للمجموعة  التنفيذي 
هذا  اأن  واثقون  “نحن  الأول:  اأبوظبي  بنك  يف  لالأفراد 
الرقمي  التحول  دع��م  يف  كبري  ب��دور  �ضي�ضاهم  ال��ت��ع��اون 
وتاأتي  ال�ضتهالكية.  واخلدمات  املدفوعات  قطاع  �ضمن 
املدفوعات  ال��ب��ن��ك يف جم���ال  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
ال��رق��م��ي��ة �ضمن ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري يف وق���ت ت��ت��زاي��د فيه 
احل����اج����ة ل���ه���ذا ال���ت���ح���ول، وخ���ا����ض���ة م����ع ت���ن���ام���ي توجه 
يف  الإلكرتونية  احللول  على  العتماد  نحو  امل�ضتهلكني 

كافة م�ضرتياتهم«. 
الإم���ارات  دول���ة  ال��ع��ق��اري يف  القطاع  م��دف��وع��ات  وتعتمد 
ما  رئي�ضي،  ب�ضكل  وال�ضيكات  النقد  املتحدة على  العربية 
�ضتوفرها اخلدمة  التي  الهامة  املزايا  ال�ضوء على  يلقي 
اجل��دي��دة ل��ل��ع��م��الء، وال��ق��ط��اع ب�ضكل ع���ام. وي��ع��م��ل بنك 
ت�ضهيل تطبيق اخلدمة عرب تقدمي  الأول على  اأبوظبي 
ح��ل��ول م��ع��اجل��ة امل��دف��وع��ات ع��رب ن��ق��اط ال��ب��ي��ع ومن�ضات 
روابط  خدمة  اإ�ضافة  تتم  اأن  على  الإلكرتونية،  التجارة 
“بروفي�ش”  وتدير  لح��ق.  وق��ت  يف  الإلكرتونية  الدفع 
م�ضروعاً  و30  ع��ق��اري��ة  وح���دة   13،500 ن��ح��و  ح��ال��ي��اً 
اإىل  الدفع  البنك على تقدمي خدمات  اإ�ضافياً، و�ضيعمل 

�ضركة الدار العقارية لتح�ضيل مبالغ الإيجارات. 

حماكم مركز دبي �ملايل وموؤ�ص�صة تنمية �ل�صتثمار تتعاونان لتعزيز ثقة �مل�صتثمر
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يف اإطار حر�سها على متابعة �سوؤون جمتمع الأعمال والقطاع اخلا�س

غرفة �ل�صارقة ُتنظم زيارة �إىل عدد من �ملحالت �لتجارية يف منطقة مويلح
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�ضارقة،  و�ضناعة  جتارة  غرفة  نظمت 
القت�ضادية  ال��ع��الق��ات  ب�����اإدارة  مم��ث��ل��ة 
املحالت  ع��دد من  اإىل  زي��ارة  والت�ضويق 
مبدينة  م��وي��ل��ح  منطقة  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
اإطار حر�ش الغرفة  ال�ضارقة، وذلك يف 
الأعمال  جمتمع  ���ض��وؤون  متابعة  ع��ل��ى 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���ش يف الإم�����ارة، وتعزيز 
التوا�ضل مع اأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرية 
وامل���ت���و����ض���ط���ة وال������وق������وف ع���ل���ى اأب������رز 
�ضبل  وبحث  تواجههم  التي  التحديات 
م��واج��ه��ت��ه��ا. وت��اأت��ي ه���ذه ال���زي���ارة التي 
مدير  اجل��روان  را�ضد  اإبراهيم  تراأ�ضها 
والت�ضويق  القت�ضادية  العالقات  اإدارة 
ال�ضارقة،  و���ض��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة  يف 
ق�ضم  رئي�ش  الهاجري  �ضعود  وبح�ضور 
املجتمعية  وامل�ضوؤولية  العامة  العالقات 
اإىل جانب عدد من موظفي  الغرفة  يف 
من  �ضل�ضلة  �ضمن  الغرفة،  وموظفات 
ال����زي����ارات ال��ت��ي حت��ر���ش ال��غ��رف��ة على 
تنظيمها بهدف تو�ضيع قاعدة الأعمال 
العالقات  وتوطيد  منظومتها  وتطوير 

منت�ضبيها  م��ع  والتجارية  القت�ضادية 
وجم���ت���م���ع الأع������م������ال ك����ك����ل، وع���ر����ش 
والت�ضهيالت  واخل����دم����ات  الإم���ك���ان���ات 

املتاحة لدعم قطاع الأعمال.

تعزيز التوا�سل 
واأكد اإبراهيم را�ضد اجلروان، اأن تنظيم 
التزام  اإط�����ار  ي���ن���درج يف  ال����زي����ارة  ه����ذه 
التوا�ضل  ت��ع��زي��ز  يف  ال�����ض��ارق��ة  غ���رف���ة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  م���ع  وا���ض��ت��دام��ت��ه 
وخ�ضو�ضاً  الإم�������ارة،  يف  الق��ت�����ض��ادي��ة 
التجزئة،  الت�ضوق وجتارة  مراكز  قطاع 
ل��ل��ت��ع��رف ع���ن ق����رب ع��ل��ى واق����ع عملها 
جانب  اإىل  واحتياجاتها  واق��رتاح��ات��ه��ا 
مع  النظر  وجهات  تبادل  على  احلر�ش 
م�ضاحلهم  يخدم  مبا  الأعمال  جمتمع 
وي��دع��م ت��ط��ور اق��ت�����ض��اد ال�����ض��ارق��ة نحو 
اإىل  مزيد من الزده��ار والنماء، منوهاً 
وجتارة  الت�ضوق  مراكز  قطاعي  اأهمية 
التجزئة، باعتبارهما حمركني رئي�ضيني 
وم�ضاهمني يف دفع العجلة القت�ضادية 
ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي لقت�ضاد  ال��ن��م��و  وح��رك��ة 
ال�������ض���ارق���ة وت����ط����وره. وق������ّدم اجل�����روان 

وافياً  �ضرحاً  التجارية  امل��ح��الت  لإدارة 
وخدماتها  ال�����ض��ارق��ة  غ��رف��ة  دور  ح���ول 
الأعمال  ملجتمع  تقدمها  التي  ال��رائ��دة 
الرتقاء  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  الإم����ارة،  يف 
ب�����اأداء ه���ذا ال��ن�����ض��اط الق��ت�����ض��ادي، من 
واملبادرات  الفعالة  العمل  برامج  خالل 
التي تدعم اأعمال هذا القطاع ودوره يف 
املجتمع القت�ضادي، وت�ضجع ال�ضتثمار 
والعمل على تعريف الأع�ضاء املنت�ضبني 
ب��ال��ف��ر���ش امل���ت���اح���ة. واأث����ن����ى ع����دد من 
جهود  على  التجارية  املحالت  اأ�ضحاب 
غرفة ال�ضارقة، ودورها الذي تقوم به يف 
خالل  من  الراهنة،  الظروف  هذه  ظل 
للقطاع  امل�ضتمرة  املتابعة  على  حر�ضها 
اخلا�ش، والعمل على ا�ضتثمار �ضراكاتها 
مع خمتلف اجلهات احلكومية خلدمة 
ل���ل���ح���ف���اظ على  الأع�������م�������ال،  جم���ت���م���ع 
ا�ضتمراريتها وتناف�ضيتها رغم التحديات 
على  كوفيد19  جائحة  اأحدثتها  التي 
موؤكدين  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����ض��ادي  امل�ضهد 
بتطبيق  الكامل  اللتزام  على  حر�ضهم 
كافة الإجراءات الوقائية واحلفاظ على 

ال�ضالمة.

�صيولة تد�ولت �لأ�صهم
 تقفز �ىل 4.35 مليار درهم 

•• اأبوظبي-وام:

4.35 مليار  الإم��ارات��ي��ة اىل نحو  امل��ال  اأ���ض��واق  ال��ت��داولت يف  قفزت قيمة 
درهم وذلك بدعم من �ضفقة الإ�ضدار الخ ا�ش الذي اأ�ضدرته �ضركة ادنوك 
للتوزيع والتي و�ضلت قيمتها اىل 3.687 مليار درهم تقريبا ومت ابرامها 
ام�ش يف �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية . واأنعك�ش ابرام �ضفقة ادنوك للتوزيع 
على �ضهم ال�ضركة الذي قفز اىل م�ضتوى 3.43 درهم بزيادة ن�ضبتها 5.5 
% تقريبا مقارنة مع اليوم ال�ضابق . كما �ضيطرت الإيجابية على تعامالت 
ال��ت��داول جم��ددا على �ضريحة من  الأ���ض��واق ب�ضكل ع��ام و�ضط ارتفاع وت��رية 
العام  املوؤ�ضر  وك��ان  والعقار.  البنوك  قطاع  �ضمن  املدرجة  القيادية  الأ�ضهم 
ل�ضوق دبي املايل ارتفع بن�ضبة %0.35 مغلقا عند م�ضتوى 2282 نقطة 
يف حني اأغلق املوؤ�ضر العام ل�ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية عند 4515 نقطة 
بزيادة ن�ضبتها%0.11 مقارنة مع اجلل�ضة ال�ضابقة . و�ضملت قائمة الأ�ضهم 
 2.06 عند  املغلق  العقارية  ال��دار  �ضركة  �ضهم  العا�ضمة  �ضوق  يف  الرابحة 
درهم بالإ�ضافة اىل �ضهم دانة غاز املرتفع اىل 76 فل�ضا ..فيما اكتفى �ضهم 
اعمار  �ضهم  وع��اد   . ال�ضابق  �ضعره  نف�ش  عند  بالإغالق  الأول  اأبوظبي  بنك 
املرتفع اىل 2.91 درهم لقيادة الن�ضاط يف �ضوق دبي املايل الذي �ضهد حت�ضنا 
يف حجم ال�ضيولة املتداولة .. و�ضعد �ضهم داماك اىل م�ضتوى 96 فل�ضا فيما 
بلغ �ضهم ارابتك حاجز 68 فل�ضا و�ضهم الحتاد العقارية 30 فل�ضا . وكان 
امل��ت��داول��ة ارت��ف��ع ب��دع��م م��ن �ضفقة ادن���وك للتوزيع اىل نحو  ع��دد الأ���ض��ه��م 

1.655 مليار �ضهم نفذت من خالل 6696 �ضفقة .

�جلبيل لال�صتثمار متنح عقد ت�صميم 16 منوذجا لفلل ومنازل
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �ضركة جزيرة جبيل لال�ضتثمار عن منح عقد لت�ضميم 
16 منوذجا لفلل ومنازل تاون هاو�ش �ضمن املرحلة الأوىل 
مليارات   5 تكلفته  تبلغ  ال��ذي  اجلبيل  جزيرة  م�ضروع  من 
�ضريحة  واأذواق  طلبات  الفريدة  الت�ضاميم  و�ضتلبي  درهم. 
خمتلفة  اأبنية  املخططات  وت�ضمل  امل�ضتثمرين  من  وا�ضعة 
ما بني  م�ضاحتها  ت��رتاوح  باخلدمات  م��زودة  اأرا����ش  وقطع 
مع  تتما�ضى  م��رب��ع��ة،  اأم��ت��ار  و2205  م��رب��ع  م��رت   1200
وتن�ضجم  الإم��ارات��ي.  املجتمع  وبالأخ�ش  ال�ضوق  متطلبات 

�ضيتخذ  اإذ  ت��ام،  تناغم  يف  املحيطة  الطبيعة  م��ع  ال��وح��دات 
والأ�ضالة  احل��داث��ة  ب��ني  يجمع  مم��ي��زا  ت�ضميما  امل�����ض��روع 
وط����راز ال��ع��م��ارة ال��ع��رب��ي��ة وم��ن��اط��ق ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ض��ط، كما 
 145 اإىل  نوم ت�ضل م�ضاحتها  �ضيطرح فلال ت�ضم غرفتي 
مرتا مربعا واأخرى ت�ضم 6 غرف نوم مب�ضاحة 820 مرتا 
مربعا، ويتميز امل�ضروع بالكثافة ال�ضكانية املنخف�ضة وذلك 
اأن  املقرر  وم��ن  للم�ضروع.  العامة  ال��روؤي��ة  مع  ين�ضجم  مبا 
تبداأ اأعمال بناء هذه املنازل يف الربع الأول من عام 2021، 
�ضركة جزيرة  اأن  يذكر   .2023 عام  نهاية  والنتهاء منها 
اأعمال   2020 يناير  �ضهر  يف  اأط��ل��ق��ت  لال�ضتثمار  جبيل 

دره��م، ومن  400 مليون  بقيمة  للم�ضروع  التحتية  البنية 
املتوقع النتهاء من هذه الأعمال نهاية عام 2021 وبالتايل 
�ضيتمكن امل�ضتثمرون من ا�ضتالم قطع الأرا�ضي نهاية العام 
القادم. وقال ريت�ضارد را�ضل، الرئي�ش التنفيذي للعمليات يف 
“ليد للتطوير”، �ضركة اإدارة امل�ضاريع التي تتوىل م�ضوؤولية 
�ضركتي  بتعيني  �ضعداء  نحن   “  : اجلبيل  ج��زي��رة  تطوير 
الهند�ضية  لال�ضت�ضارات  واإي��ه��اف  ا�ضتوديو  اإ�ضتيف  رام���ون 
لتقدمي خدمات ال�ضت�ضارات الهند�ضية والت�ضميم للمرحلة 
انطالق  �ضهد  ال���ذي  اجل��ب��ي��ل  م�����ض��روع ج��زي��رة  م��ن  الأوىل 
ثقة  الأوىل، ونحن على  التحتية يف مرحلته  البنية  اأعمال 

اأذواق  كافة  تلبي  رائ���دة  �ضكنية  وجهة  �ضيوفر  امل�ضروع  اأن 
فريد  حياة  اأ�ضلوب  عن  الباحثني  امل�ضتثمرين  واحتياجات 
اأب��وظ��ب��ي، ن��ظ��را مل��ا �ضيتمتع ب��ه م��ن ت�ضاميم  م��ن ن��وع��ه يف 
 “  : اإ�ضتيف  رام���ون  املهند�ش  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  متميزة.” م��ن 
اجلبيل  جزيرة  �ضركة  مع  �ضراكتنا  بتوقيع  فخورون  نحن 
ت�ضميم  يف  الوا�ضعة  خربتنا  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة  لال�ضتثمار 
اجلبيل،  جزيرة  م�ضروع  �ضي�ضمها  التي  ال�ضكنية  الوحدات 
من  فريدا  �ضكنيا  منوذجا   16 بتطوير  حاليا  نقوم  حيث 
اأجواء  لتوفري  واحلجر  وامل��ع��دن  اخل�ضب  با�ضتخدام  نوعه 

�ضكنية متناغمة مع البيئة املحيطة.

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 237/2020/11 مدين جزئي  
مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ وقدره )22534( درهم مع الفائدة القانونية 

بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام 
����ش.م.ع   - �ضفته  ات�ضالت  :  �ضركة جمموعة الم���ارات لالت�ضالت - جمموعة  الإع��الن  طالب 

بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- حممد ندمي غالم فريد - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه 

 جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  يف   2020/9/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�ضوع 
املذكورة اأعاله ل�ضالح/�ضركة جمموعة المارات لالت�ضالت - جمموعة ات�ضالت �ش.م.ع بي�ضرح 
وفقا لالجراءات ، حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
اآل مكتوم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا الع��الن �ضدر 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �ملدنيه  

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 640/2020/20 جتاري كلي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بندب خبري بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره )13131472( 

درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبه وحتى ال�ضداد التام 
طالب الإعالن / 1-ظبية �ضامل حممد ال�ضحي - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

 -3 الدي�ضي  احمد  حممد  �ضربي  2-اح��م��د  ����ش.ذ.م.م  لال�ضتثمار  كابيتال  فورتر�ش    -1   : اإعالنهم  املطلوب 
الربكي 5- ط��ارق يحي احمد عو�ش اهلل اجلنايني 6-  دبي 4- احمد حامد  ذ.م.م فرع  انف�ضتمنت�ش  فورتر�ش 

�ضكيورتي هاو�ش �ش.ذ.م.م 7-فورتر�ش انف�ضتمنت�ش ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
  جمهول حمل القامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن  مو�ضوع الإعالن :  قد 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )13131472( وق��دره  مببلغ  والت�ضامم 
املطالبه وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2020/9/22  ال�ضاعة 9.30 �ش يف قاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 2752/2020/16 جتاري جزئي 

مو�ضوع الدعوى : دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها ب�ضداد مبلغ وقدره )924.486.83( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق حتى تاريخ ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة 
طالب الإعالن / 1-اجني اتوال للمالب�ش اجلاهزة �ش.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  باري�ش غالريي �ش.ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

ب�ضداد مبلغ  املدعي عليها  بالزام  الدعوى ومو�ضوعها دع��وى مطالبة  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�ضوع 
وقدره )924.486.83( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق حتى تاريخ ال�ضداد التام 
والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2020/10/11  ال�ضاعة 
8.30 �ش يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 2/2020/16 جتاري جزئي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )169.916.96( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب الإعالن / 1-املركز العربي للدرا�ضات الهند�ضية - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  �ضركة العارف للمقاولت ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2020/2/17 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
درهم   )169.916.96( مبلغ  لها  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  الهند�ضية  للدرا�ضات  العربي  ل�ضالح/املركز 
والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ قيد الدعوى واحلا�ضل يف 2019/12/24 وحتى متام ال�ضداد 
-   حكما  ذلك من طلبات  ورف�ضت ماعدا  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل  الف  بامل�ضروفات ومببلغ  والزامها 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1973/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/24 ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 941715 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : اك�ضن للخدمات العاملية �ش.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله :  حمد علي حممد بن �ضاملني ال�ضويدي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ايه ان �ضي للمقاولت �ش.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن :

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
)941715( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ضاملة لر�ضوم املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5100/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1759/2020 امر اداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 

به وقدره ) 3125058.5 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف والفائده القانونيه بواقع 9% �ضنويا من 
تاريخ ال�ضتحقاق بتاريخ:2017/3/1 وحلني ال�ضداد التام 

 : بالق�ضية  - �ضفته  دبي  و�ضريكه/فرع  املهند�ش  للمقاولت/ه�ضام  القاهرة  �ضركة   : الإع��الن  طالب 
طالب التنفيذ - وميثله :  احمد عبداهلل حممد ملك اأنوهي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �ضيف �ضعيد �ضليمان حممد املزروعي - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3125058.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ضاملة الر�ضوم ، وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2975/2020/60 �مر �د�ء    
مو�ضوع الدعوى :طلب ا�ضدار امر اداء بالزام املطلوب المر �ضدها بان توؤدي اىل طالبة المر قيمة 

ال�ضيك املرجتع رقم:000148 مبلغ وقدره )421.075.00( درهم امل�ضتحق ال�ضداد بتاريخ 2019/3/1 
والفائدة التاأخريية عنه بواقع 12% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�ضداد التام والر�ضوم 

وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة وت�ضميله بالنفاذ املعجل بغري كفالة  
طالب الإعالن : �ضركة اخلليج الطبية منطقة حرة ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله:جو�ضلني �ضبلي خري اهلل - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- اأو�ضا �ضاجناي �ضه - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه   - جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/8/6 بالزام املدعي عليه عليه/ اأو�ضا �ضاجناي 
والفائدة  دره��م   )421.075.00( مبلغ  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  الطبية  اخلليج  �ضركة  للمدعية/  ي��وؤدي  ب��ان  �ضه 
والر�ضوم  التام  ال�ضداد  ولغاية  يف:2020/7/22  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %9 بواقع  القانونية 
وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية �لتجارية

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2781/2020/60 �مر �د�ء    
مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�ضدار المر بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )774.000( درهم مع الفائدة 
التاأخريية بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  

طالب الإعالن : جلف هاو�ضينج �ضوليو�ضنز )يو ايه اي( 3 �ش.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنهما : 1- تيا لال�ضتثمار �ش.ذ.م.م 2-ح�ضني علي مرت�ضى - �ضفتهما بالق�ضية : مدعي عليهما 

جمهول حمل الإقامة 
تيا  عليهما/  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام   2020/8/4 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت    : الإع���الن  مو�ضوع 
لال�ضتثمار �ش.ذ.م.م وح�ضني علي مرت�ضى بان يوؤديا للمدعية/ جلف هاو�ضينج �ضوليو�ضنز )يو ايه اي( 3 
�ش.ذ.م.م  مبلغ )774.000( درهم والفائدة القانونية 9% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق يف:2020/5/1 وحتى 
الأمر  اإ�ضتئناف  ، ولكم احلق يف  املحاماة  اتعاب  الف درهم مقابل  وامل�ضاريف ومبلغ  والر�ضوم  ال�ضداد  متام 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية �لتجارية

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2087/2020/60 �مر �د�ء    
مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�ضدار المر بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )111.332.44( درهم والر�ضوم 

وامل�ضاريف  
طالب الإعالن : التجهيزات الطبية املتحدة )يونيمد( �ش.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

�ضفته   - املن�ضوري  �ضامل  ع��ب��داهلل  علي  �ضامل  علي  ل�ضاحبها   - العطار  �ضيدلية   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإع��الن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/6/9 امرت املحكمة يف مادة جتارية اول/
بانفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا/بالزام املدعي عليها �ضيدلية العطار ل�ضاحبها علي �ضامل 
مبلغ  ���ش.ذ.م.م  )يونيمد(  املتحدة  الطبية  التجهيزات  للمدعية/  ت��وؤدي  بان  املن�ضوري  �ضامل  عبداهلل  علي 
)111.332.44( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ:2017/1/8 وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم 
اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من  وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة، ولكم احلق يف 

اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية �لتجارية

Date 15/ 09/ 2020  Issue No : 13037
Service by publication

In Case No 18/2020/569 Real Estate Summary
Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 171,976 ), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment. 

Service Applicant : Real Estate Investment Public Corporation  
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Safia Shereef Nour 
Capacity   : Defendant 

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 171,976 ), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest 
of 12% from the claim until the full payment. 
The hearing of Thursday 24-09-2020 at 10:00 AM through online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and submit the memos or documents you have to the court at least three days by 
the hearing. 
Case Manager
Hilal Tariq Loutah 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 09/ 2020  Issue No : 13037
Service by publication

In Case No 18/2020/662 Real Estate Summary
Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 184,903 ), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail.  
Service Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR) 
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Shinali Mombikov  
Capacity   : Defendant 

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 184,903), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the 
interest of 12% from the claim until the full payment and to order the urgent execution of the 
verdict with no bail.
The hearing of Thursday 24-09-2020 at 08:30 AM through online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and submit the memos or documents you have to the court at least three days by 
the hearing. 
Case Manager
Hilal Tariq Loutah

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 09/ 2020  Issue No : 13037
Service by publication

In Case No 18/2020/576 Real Estate Summary
Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 728,679 ), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment. 

Service Applicant : Real Estate Investment Public Corporation  
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Omran Mushtaq Ahmed Mushtaq  
Capacity   : Defendant 

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 728,679 ), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest 
of 12% from the claim until the full payment. 

The hearing of Monday 05-10-2020 at 08:30 AM through online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
submit the memos or documents you have to the court at least three days by the hearing. 
Case Manager
Noura Mohammed Alhammadi  

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 09/ 2020  Issue No : 13037
Service by publication

In Case No 18/2020/632 Real Estate Summary
Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 294138), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment.  

Service Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR) 
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Samia Bin Azouz   
Capacity   : Defendant 

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 294138), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment.

The hearing of Sunday 27-09-2020 at 08:30 AM through online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
submit the memos or documents you have to the court at least three days by the hearing. 
Case Manager
Hilal Tariq Loutah

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 15/ 09/ 2020  Issue No : 13037

In Case No 16/2020/225 Commercial Partial
Subject :
To compel the defendants joint @ severally to pay to the plaintiff a sum of AED 737550, 
including legal interest at 12% from the due date on 16/3/2020 until full repayment, besides 
fess, expenses and attorney's fee. 

Applicant   : XIELIAN TRADING L.L.C  -  Title  : Plaintiff 
Defendants  : 1- NEW SHAHEEN EXCHANGE - Title : Defendant 
  : 2- Mohd Anwar Mohamed Akhtar  - Title : Defendant 

Subject of the Case:

Has initiated a lawsuit against you to compel the defendants joint @ severally to pay to the 
plaintiff a sum of AED 737550, including legal interest at 12% from the due date on 16/3/2020 
until full repayment, besides fess, expenses and attorney's fee. 

Therefore, you are requested to appear before the court, either in person or by a legal proxy, to 
submit all memos or documents you have to the court on Tuesday corresponding to 30/9/2020, 
8:30 A.M at the remote chamber and BUIDLING_DESC 3 days at least before hearing 
Case Manager
Mona Ibrahim Kamal

NOTIFICATION 
BY PUBLICATION

مكتب �أبوظبي لال�صتثمار ي�صت�صيف ندوة �فرت��صية لإلقاء �ل�صوء على �لتح�صينات �جلديدة على عقد �مل�صاطحة
•• اأبوظبي-الفجر: 

ي�ضت�ضيف مكتب اأبوظبي لال�ضتثمار ندوة افرتا�ضية جمانية لت�ضليط ال�ضوء 
النموذجي،  امل�ضاطحة  عقد  على  تطبيقها  مت  التي  اجلديدة  التح�ضينات  على 
ال�ضتثمارية  الفر�ش  ا�ضتك�ضاف  على  امل�ضتثمرين  م�ضاعدة  اإىل  تهدف  والتي 

طويلة الأمد يف اإمارة اأبوظبي. 
وتتيح حقوق امل�ضاطحة، التي ميكن تطبيقها على الأرا�ضي يف خمتلف القطاعات 
ال�ضناعية، القدرة للم�ضتثمرين من القطاع اخلا�ش لتطوير م�ضاريع جتارية 
هذه  من  وال�ضتفادة  حكومية،  وهيئات  جلهات  مملوكة  اأرا�ضي  على  خمتلفة 
امل�ضاريع. وكان مكتب اأبوظبي لال�ضتثمار قد اأعلن يف �ضهر يونيو من هذا العام 
عن عدد من التح�ضينات الإ�ضافية على عقد امل�ضاطحة بهدف اإثراء املزايا التي 

توفرها هذه العقود للقطاعني العام واخلا�ش على حد �ضواء.
و�ضتنظم الندوة الفرتا�ضية حول التح�ضينات املطبقة على عقد امل�ضاطحة يوم 
الأربعاء املوافق 23 �ضبتمرب 2020، عند ال�ضاعة 11 �ضباحاً )بتوقيت دولة 

الإمارات العربية املتحدة(، و�ضتتاح اأمام م�ضاركة جميع املهتمني مبعرفة املزيد 
و�ضتكون هذه  اأبوظبي.  اإم��ارة  العامة يف  الأرا���ض��ي  ال�ضتفادة من  كيفية  حول 
�ضتزودهم  وامل�ضت�ضارين، حيث  للمحامني  وفائدة كبريتني  قيمة  ذات  اجلل�ضة 
بجميع املعلومات التي متكنهم من الإجابة على ا�ضتف�ضارات عمالئهم املرتبطة 
رئي�ش  الظاهري،  كل من حممد حمد  الندوة  يف  و�ضي�ضارك  امل�ضاطحة.  بعقد 
ليفي،  وج��ي��م��ي  لال�ضتثمار،  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  ل���دى  التحتية  ال��ب��ن��ى  ���ض��راك��ات 
بيا�ضني،  احلميد  عبد  وعلي  لال�ضتثمار،  اأبوظبي  مكتب  لدى  العام  امل�ضت�ضار 
امل�ضاركون على معلومات وافية وقيمة  امل�ضت�ضار القانوين للمكتب. و�ضيحظى 
حول ال�ضيغة اجلديدة واملزايا املختلفة لعقد امل�ضاطحة، كما �ضيتعرفون على 
يف  امل�ضاريع  لتطوير  اجلديدة  الهيكلية  من  الأمثل  ال�ضتفادة  حتقيق  كيفية 
اإمارة اأبوظبي.  ويف هذا ال�ضدد، قال جيمي ليفي، امل�ضت�ضار العام لدى مكتب 
احلقوق  واملطورين  امل�ضتثمرين  امل�ضاطحة  عقد  “مينح  لال�ضتثمار:  اأبوظبي 
املدى  على  امل�ضاريع  واإدارة  تطوير  عند  منها  ال�ضتفادة  اإىل  يتطلعون  التي 

الطويل يف اإمارة اأبوظبي. 
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�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 20200914/7
هوية  يحمل  باك�ضتان  اجلن�ضية   ، كل  اياز  كل  اياز  �ضاهد  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
وذلك   )%100( البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   784197992906194 رقم 
رقم  هوية  حتمل  ال�ضودان  اجلن�ضية  عبدالرحمن  النور  عبدالرحمن  هدباء  ال�ضيدة/  اىل 
باإمارة  تاأ�ض�ضت  والتي  ال�ضيارات(  لتجارة قطع غيار  )اريزونا  الرخ�ضة  784197815195025 يف 
تغيري  ، ومت  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  ال�ضادرة من  ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )774699( 

ال�ضم التجاري لي�ضبح )اريزونا للح�ضن البحري( وتنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الت�ضديق  على الجراء  يتم  �ضوف  وانه  للعلم  ن�ضر هذا العالن  اقت�ضى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ش  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 �لكاتب �لعدل 
مركز �ل�شقر خلدمات رجال �لعمال        

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 20200914/8
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ �ضعيد عبيد را�ضد �ضعيد املطوع ، اجلن�ضية الإمارات العربية 
ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   784198095857136 رقم  هوية  يحمل   ، املتحدة 
رقم  هوية  يحمل  باك�ضتان  اجلن�ضية  على  لياقت  عادل  ال�ضيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة 
باإمارة  تاأ�ض�ضت  والتي  اخلياطة(  ادوات  لتجارة  )ال�ضتانه  الرخ�ضة  يف   784199731041028
تغيري  مت   ، الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )502027( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة 

ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل وكيل خدمات ، وتنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الت�ضديق  على الجراء  يتم  �ضوف  وانه  للعلم  ن�ضر هذا العالن  اقت�ضى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ش  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 �لكاتب �لعدل 
مركز �ل�شقر خلدمات رجال �لعمال        

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
جاي �ضي ايه منظمو احلدث �ش ذ م م  رقم 815713 يقع مبكتب رقم 102 ، مبنى كابيتال يونايتد 

تكنيك املطينة �ضارع �ضالح الدين بدبي الإمارات العربية املتحدة املرخ�ضة من دائرة التنمية 
الإقت�ضادية ترغب يف الإعالن عن قرارها املتخذ مبوجب قرار جمل�ش الإدارة ال�ضادر يف اجتماع 
جمل�ش اإدارة جاي �ضي ايه منظمو احلدث �ش ذ م م املنعقد بتاريخ 8 يوليو 2020 ب�ضاأن الإغالق 
وانهيار ال�ضركة وحلها ، وبناء على ذلك ، فاإن اأي طرف مهتم لديه دعوى �ضد ال�ضركة مطلوب 

مبوجب هذا تقدمي مطالباتها املعلقة يف غ�ضون 45 اأيام من الإ�ضعار عن طريق الربيد امل�ضجل او 
الإت�ضال :  ال�ضيد نيتندرا �ضاتورفريدي 

ا�ضم ال�ضركة : ح�ضني الها�ضمي لتدقيق احل�ضابات    
�ضندوق الربيد : 242194 مبنى نا�ضر احمد لوتاه 

�ضقة رقم 308 ، اأم حرير الأول بردبي ، الإمارات العربية املتحدة 
  zenithcca@gmail.com : اإ�ضافة الربيد الإلكرتوين

دبي - دولة المارات العربية املتحدة.  هاتف رقم : 3885518 )4( 971+ 
لن يتم النظر يف املطالبات امل�ضتلمة بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 45 يوما.

��شعار ت�شفية
�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   

�إعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 

)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0004184 يف  �لدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : �ضعبان �ضعيد ريا�ش �ضعد عن نف�ضه وب�ضفته مالك الرخ�ضة التجارية امل�ضماة / �ضما ال�ضاحل ال�ضرقي ل�ضيانة 
ال�ضيارات - م�ضري اجلن�ضية - جمهول حمل الإقامة : العنوان املنطقة الو�ضطى - املليحة - خلف �ضناعية مليحة اجلديدة - اأر�ش 

م�ضورة رقم 2 ملك �ضعيد �ضيف حمود القايدي رقم الهاتف : 0502797966 065390279 
رفعت املدعية �ضركة ال�ضقر للتاأمني )�ضركة م�ضاهمة عامة( تطالب فيها املدعي / �ضعبان �ضعيد ريا�ش �ضعد عن نف�ضه وب�ضفته 

مالك الرخ�ضة التجارية امل�ضماة / �ضما ال�ضاحل ال�ضرقي ل�ضيانة ال�ضيارات - م�ضري اجلن�ضية تطالب فيها : 
ذمته  املرت�ضد يف  املبيعة  ال�ضيارة  ثمن  درهم(  الف  مائة  300.000 )ثالثة  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام   -  1

والفوائد القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة حتى متام ال�ضداد. 
املحاماة.  واتعاب  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليها  املدعي  الزام   -  2

انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2020/9/20 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم 
)مكتب مدير الدعوى رقم 4( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ 2020/9/10 م
مدير �خلدمات �لق�شائية
حمدة حممد ح�شن علي �آل علي       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �شركة يو�شف �إبر�هيم للمقاولت - ذ م م 
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2019  /M0001157 إخطار دفع يف �لق�شية رقم�

اإىل املحكوم عليه : �ضركة يو�ضف اإبراهيم للمقاولت - ذ م م 
ال�ضارقة - ال�ضويهني - �ضارع الكورني�ش - �ضقة رقم 404. ط 4 - ت : 0504616777 - 0559391130

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ فا�ضوديفان بيالى جناردهانا بيالى - اجلن�ضية : بنجالدي�ضي  - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 

احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�ضم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور  له  املحكوم  اأن  ومبا 
العودة  تذكرة  بالإ�ضافة اىل  درهم  وامل�ضاريف 24757  الر�ضوم  �ضامال  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه   - املطلوب 

اىل وطنه عند املغادرة 
 / اإعالنك  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
�لقا�شي / و�ئل �أحمد عبد�هلل 
حمكمة �ل�شارقة 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية         

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2018/136 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�ضرف الهالل - �ش م ع -  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �ضارع املنخول - مبنى بناية م�ضرف 

الهالل - الطابق الر�ضي - مقابل برج بن هندي 
املنفذ �ضده : خالد جهاد عثمان عطوان - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �ضارع جمريا بارك - �ضقة فيال رقم 

 1805544412  / مكاين   - اخلام�ضة  الثنية  منطقة   -  E4V  -  1
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2020/9/23 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ش غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ش وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم الر�ش : 2593 - امل�ضاحة : 790.28 مرت مربع - 

التقييم : 4000000 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/3/4897(

املنذر : م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي 
املنذر اليه : حممد علي م�ضعود ماجد البلو�ضي 

املو�ضوع :  يوجه املنذر هذا الإنذار اىل املنذر اليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�ضرورة 
الوفاء ب�ضداد اجمايل املبالغ املرت�ضدة يف ذمته ل�ضالح املنذر والبالغ قدرها 147.948.33 درهم 
بالإ�ضافة اىل ن�ضبة 1% من قيمة الأق�ضاط التي حل ميعاد ا�ضتحقاقها حتى تاريخ ال�ضداد الفعلي، 
مع �ضداد قيمة التعوي�ش املنا�ضب مببلغ قدره 10000 درهم عن عقد بيع مرابحة )مركبة/ رينج 
روفر �ضبورت موديل 2014( موؤرخ 2017/11/8 ويحمل الرقم )151731200059/2024726( وذلك 
خالل 5 اأيام من تاريخ ن�ضر الإنذار واإل �ضي�ضطر املنذر اىل اتخاذ الإج��راءات القانونية املقررة 
جتاه املنذر اليه ملطالبته بال�ضداد ومنها ا�ضت�ضدار اأمر اأداء بكامل املبلغ امل�ضتحق ، مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/3/4898(

املنذر : م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( 
املنذر اليه : حممد عقيل ع�ضكر الع�ضكر 

املو�ضوع :  يوجه املنذر هذا الإنذار اىل املنذر اليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�ضرورة الوفاء ب�ضداد 
اجمايل املبالغ املرت�ضدة يف ذمته ل�ضالح امل�ضرف والبالغ قدرها 360.250/96 درهم، بالإ�ضافة اىل ن�ضبة 1% 
من قيمة الأق�ضاط التي حل ميعاد ا�ضتحقاقها حتى تاريخ ال�ضداد الفعلي، مع �ضداد قيمة التعوي�ش املنا�ضب مببلغ 
رقم   العقد    -  : كالتايل  وبيانهم  الأرب��ع  املرابحة  الغري م�ضددة من عقود  الأق�ضاط  نتاج  دره��م   20.000 ق��دره 

)NBT003820162070( واملوؤرخ 2016/9/6 
والعقد رقم  )15135600071/1415904( واملوؤرخ 2016/12/21 

والعقد رقم  )15135600071/1415904( واملوؤرخ 2017/3/5
والعقد رقم  )151710100035/1415904( واملوؤرخ 2017/4/11 

وذلك خالل 5 اأيام من تاريخ ن�ضر الإنذار واإل �ضي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية املقررة جتاه 
املنذر اليه ملطالبته بال�ضداد ومنها اإقامة دعوى بكامل املبلغ امل�ضتحق ، مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من 

اأي نوع كانت. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/3/4899(

املنذر : م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي 
املنذر اليه : �ضعيد مر�ضد حممد ال�ضري املهريي 

املو�ضوع : يوجه املنذر هذا الإن��ذار اىل املنذر اليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه 
قدرها  وال��ب��ال��غ  امل�ضرف  ل�ضالح  بذمته  امل��رت���ض��دة  املبالغ  اج��م��ايل  ب�ضداد  ال��وف��اء  ب�����ض��رورة 
607.294/16 درهم بالإ�ضافة اىل ن�ضبة 1% من قيمة الأق�ضاط التي حل ميعاد ا�ضتحقاقها وحتى 
تاريخ ال�ضداد الفعلي ، مع �ضداد قيمة التعوي�ش املنا�ضب مببلغ قدره 20.000 درهم ، عن عقد 
بيع مرابحة )�ضكوك( املوؤرخ 2017/10/2 والذي يحمل الرقم )151827500031/1281670( 
وذلك خالل 5 اأيام من تاريخ ن�ضر الإنذار واإل �ضي�ضطر املنذر اىل اتخاذ الإجراءات القانونية 
املقررة جتاه املنذر اليه ملطالبته بال�ضداد ومنها ا�ضت�ضدار اأمر اأداء بكامل املبلغ امل�ضتحق ، مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/3/4895(

املنذر : م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي - �ش م ع 
املنذر اليه : را�ضد حمد �ضيف الأ�ضلي ال�ضام�ضي  

قانونا يف حقه وينبه  لنفاذ مفعوله  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  الإن����ذار اىل  ه��ذا  امل��ن��ذر  ي��وج��ه   : امل��و���ض��وع 
�ضداد  نتيجة تخلفه عن  ذمته  املرت�ضد يف  درهم   55،685.50 �ضداد مبلغ  ب�ضرورة  عليه 
/تويوتا  النوع   - اأبوظبي  خ�ضو�ضي   4/79721  : رقم  ال�ضيارة  على  امل�ضتحقة  الأق�ضاط 
2015 - اللون : ابي�ش/لوؤلوؤي - بلد ال�ضنع : اليابان رقم القاعدة  لند كروزر - موديل 
وذلك   77717753 رق��م  املرابحة  عقد  مبوجب   JTMHX09J4F5060756
خالل 7 اأيام من تاريخ ن�ضر الإنذار ويف حال فوات هذه املدة دون �ضداد مبلغ 55،685.50 
درهم فاإنه يحق للمنذر اتخاذ ما يلزم من اإجراءات لبيع ال�ضيارة املرهونة ل�ضالح امل�ضرف ، 

مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى مع اأي نوع كانت.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/3/4896(

املنذر : م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي - �ش م ع 
املنذر اليه : عبداهلل حممد احمد حممد ال�ضويدي 

وينبه  قانونا يف حقه  لنفاذ مفعوله  اليه  امل��ن��ذر  اىل  الإن����ذار  ه��ذا  امل��ن��ذر  يوجه    : امل��و���ض��وع 
تخلفه  نتيجة  ذم��ت��ه  يف  امل��رت���ض��دة  دره���م   141،387.20 م��ب��ل��غ   ���ض��داد  ب�����ض��رورة  عليه 
النوع   - دب��ي  خ�ضو�ضي   S/84741  : رق��م  ال�ضيارة  على  امل�ضتحقة  الأق�����ض��اط  ���ض��داد  ع��ن 
القاعدة  رق��م  اليابان   : ال�ضنع  بلد   - ابي�ش   : اللون   -  2017 موديل   - ب��ات��رول  ني�ضان   /
وذلك   79252461 رقم  املرابحة  عقد  مبوجب   JN8AY2NY9H9310005
خالل 7 اأيام من تاريخ ن�ضر الإنذار ويف حال فوات هذه املدة دون �ضداد مبلغ  141،387.20 
درهم فاإنه يحق للمنذر اتخاذ ما يلزم من اإجراءات لبيع ال�ضيارة املرهونة ل�ضالح امل�ضرف ، 

مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى مع اأي نوع كانت. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/3/4894(

املنذر : م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي - �ش م ع 
املنذر اليه : حممد طلعت م�ضطفى اأحمد  

قانونا يف حقه وينبه  لنفاذ مفعوله  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  الإن����ذار اىل  ه��ذا  امل��ن��ذر  ي��وج��ه   : امل��و���ض��وع 
�ضداد  نتيجة تخلفه عن  ذمته  املرت�ضد يف  درهم   21،943.92 �ضداد مبلغ  ب�ضرورة  عليه 
/كيا  النوع   - اأبوظبي  خ�ضو�ضي   11/75896  : رق��م  ال�ضيارة  على  امل�ضتحقة  الأق�ضاط 
القاعدة  : كوريا اجلنوبية  رقم  ال�ضنع  بلد   - ابي�ش   : اللون   -  2016 �ضورينتو - موديل 
وذلك   77449005 رقم  املرابحة  عقد  مبوجب   KNAPH8144G5066049
خالل 7 اأيام من تاريخ ن�ضر الإنذار ويف حال فوات هذه املدة دون �ضداد مبلغ 21،943.92 
درهم فاإنه يحق للمنذر اتخاذ ما يلزم من اإجراءات لبيع ال�ضيارة املرهونة ل�ضالح امل�ضرف ، 

مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى مع اأي نوع كانت.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/4904(

املنذر : عبداهلل �ضالح ح�ضن املرزوقي )اإماراتي اجلن�ضية(
املنذر اليه : مو�ضى را�ضد حممد خريي ح�ضن البلو�ضي )اإماراتي اجلن�ضية( 

جمهول حمل الإقامة 
الف  و�ضبعون  مائتان   )270.000( وق��دره  مبلغ  �ضداد  �ضرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بنك  على  امل�ضحوب   )1( رقم  ال�ضيك  قيمة  املنذر  ل�ضالح  بذمتكم  واملرت�ضد   ، درهما 
الإمارات الإ�ضالمي بتاريخ 2018/11/10 والفائدة �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى 
�ضن�ضطر  فاإننا  واإل   ، الإن��ذار  تاريخ  اأي��ام من   )5( اأق�ضاها  ، خالل مدة  التام  ال�ضداد 
للجوء اىل الق�ضاء للمطالبة بالزامكم ب�ضداد املرت�ضد بذمتكم عنه مع حتميلكم كافة 

الر�ضوم وامل�ضاريف الناجمة عن ذلك. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 576/2020/18 عقاري جزئي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )728.679 درهم( والر�ضوم 

وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام  
طالب الإعالن :  املوؤ�ض�ضة العامة للعقارات ال�ضتثمارية   - �ضفته بالق�ضية : مدعي  
املطلوب اإعالنهم : 1- عمران م�ضتاق احمد م�ضتاق - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه

مو�ضوع الإعالن :
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )728.679  قد 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد 
التام.  وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق  2020/10/5 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   

�عالن حكم بالن�شر
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- اأحمد خليل �ضبيت مبارك اجلنيبي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : بنك دبي التجاري - �ش م ع 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2020/2/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ 
بنك دبي التجاري �ش م ع اأول : باثبات ترك املدعي للخ�ضومة بالن�ضبة للمدعي عليه الثاين والزمته 
عليه  املدعي  بالزام   : ثانيا   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�ضمائة  ومبلغ  امل�ضاريف  من  باملنا�ضب 
الأوىل بان يوؤدي للبنك مبلغ 1.222.598.52 درهم )مليون ومائتان واثنني وع�ضرون الف وخم�ضمائة 
رفع  تاريخ  من   %9 ب��واق��ع   الفائدة  اىل  بالإ�ضافة  فل�ضا(  وخم�ضون  واث��ن��ان  دره��م  وت�ضعون  وثمانية 
الدعوى احلا�ضل يف 2019/1/8 وحتى ال�ضداد التام وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلك  عدا  ما  ورف�ضت 
را�ضد بن  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  الع��الن �ضدر  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 2020/138482      2020/9/13

 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر

جزئي  عقاري   710/2020
اإىل املدعى عليه/ 1 -  فينكاتي�ضوارلو مان�ضوكوندا

جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى /  بنك دبي ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة(

الدعوى  طريف  بني  املربمة  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  الإج��ارة  اتفاقية  بف�ضخ  الق�ضاء  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك�   اأق��ام  قد 
امللكية  العقار مو�ضوع التفاقية واملبني احلدود والأو�ضاف ب�ضند  واإل��زام املدعى عليه برد حيازة   ،2016/03/02 واملوؤرخة 
كالآتي، املنطقة: مر�ضى دبي، رقم الأر�ش: 119، ا�ضم املبنى: كي جي )KG( تاور، رقم املبنى: 1، رقم العقار: 101 واإلزامه 
بت�ضليم العقار املوؤجر للمدعي باحلالة التي كا ن عليها وقت التعاقد و�ضطب اإ�ضارة القيد العقاري )الإجارة املنتهية بالتملك( 
الواردة يف �ضهادة امللكية ل�ضالح املدعى عليه والتي جاء فيها )تخ�ضع ملكية العقار لرتتيبات الإجارة املنتهية بالتملك طبقاً لعقد 
الإيجاره املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( وتكليف دائرة الأرا�ضي والأمالك لتنفيذ ذللك الق�ضاء باإلزام املدعى 
عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 1،977،775 درهم اإجمايل الأجرة املتاأخرة املرت�ضدة بذمته من تاريخ فرباير 2019 

15،539 بواقع   2020 يوليو  تاريخ  بعد  اأجرة  من  ي�ضتجد  وما  وحتى تاريخ يوليو 2020 
ُبعد  ع���ن  ال��ت��ق��ا���ض��ي  ق��اع��ة  يف  ���ض��ب��اح��ا   08:30 ال�����ض��اع��ة   2020-09-22 امل���واف���ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو   BUILDING_DESC&

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة ب�ثالثة اأيام على القل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )  2020/14665 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �ش.م.ع
املنذر اإليه  :  نرياج �ضاتي�ش باترا باترا   

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )20،794.61( درهم نتيجة 
الإخالل ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�ضيارة رقم ) 26670 /الفئة T / خ�ضو�ضي/ دبي  ( من نوع )  هوندا اكورد 
واملمولة ل�ضاحلكم من قبل  ) ذهبي(  – لون  _  �ضالون ( موديل )2015(  

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل               

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 

رقم )  2020/14899 (
املنذر :  بنك دبي الإ�ضالمي �ش.م.ع

املنذر اإليه  :  �ضوبر ماركت وملحمة بيت الكرم ذ م م  
نتيجة  دره��م   )36،077.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  واإل  الن�ضر  تاريخ  من  اأ�ضبوع 
ال�ضيارة رقم ) 90783 /الفئة الويل / خ�ضو�ضي/ ال�ضارقة  ( من نوع )  ني�ضان 
اورفان _ فان �ضحن ( موديل )2016(  – لون ) ابي�ش( واملمولة ل�ضاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل               

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 

رقم )  2020/14659 (
املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري  �ش.م.ع

املنذر اإليه  :  �ضوندارا راجان تانكاويل تانكاويل    
درهم   )39،784.47( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 63198 /الفئة T / خ�ضو�ضي/ دبي  ( من 
واملمولة  ا�ضود(   ( – لون  نوع )  مازدا 6 _  �ضالون ( موديل )2017(  

ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل               

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 

رقم )  2020/14662 (
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �ش.م.ع

املنذر اإليها  :  حممد �ضهبال لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �ش ذ م م    
نتيجة  دره��م  وق��درة )57،811.27(  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  واإل  الن�ضر  تاريخ  من  اأ�ضبوع 
 TOYOTA  ( من نوع )  خ�ضو�ضي/ دبي / V ال�ضيارة رقم ) 23081 /الفئة
ابي�ش( واملمولة   ( لون   –   )2018( موديل   ) خفيف  با�ش   _   HIACE

ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل               

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 

رقم )  2020/15015 (
املنذر        :  �ضتاندرد ت�ضارترد بنك 

املنذر اإليه  :  رامون هاجنلو الكوردو  
نتيجة  دره��م   )40،732.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل اأ�ضبوع 
من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�ضيارة رقم 
) 55301 /الفئة 16 / خ�ضو�ضي/ ابوظبي  ( من نوع )  ميت�ضوبي�ضي لن�ضر _ 
�ضالون ( موديل )2016(  – لون ) احمر( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل               

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 

رقم )  2020/14663 (
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �ش.م.ع

املنذر اإليها  :  جي بي ا�ش �ضتار لالعمال الفنية �ش ذ م م 
نتيجة  دره��م  وق��درة )91،128.92(  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  واإل  الن�ضر  تاريخ  من  اأ�ضبوع 
ال�ضيارة رقم ) 85695 /الفئة U / خ�ضو�ضي/ دبي  ( من نوع )  تويوتا هااي�ش  
_ با�ش خفيف ( موديل )2017(  – لون ) ابي�ش( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل               

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 

رقم )  2020/14660 (
املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري  �ش.م.ع

املنذر اإليه  :  ايوب جبور  
نتيجة  دره��م   )21،961.46( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  واإل  الن�ضر  تاريخ  من  اأ�ضبوع 
هيونداي    ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   خ�ضو�ضي/   /  T /الفئة   77157  ( رق��م  ال�ضيارة 
فول�ضرت _  هات�ضباك ( موديل )2014(  – لون ) برتقايل( واملمولة ل�ضاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل               

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  756/2017/208 تنفيذ مدين 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2014/169 مدين كلي واملعدل 

بال�ضتئنافان رقم:481 و 2014/745 ا�ضتئناف مدين واملميز برقم:99 و 2017/98 طعن مدين ، 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 6249777 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : دي�ضنت لالعالن وتنظيم املنا�ضبات - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- �ضلطان حممد علي الزرعوين - ب�ضفته �ضاحب فندق رامادا كونتينتال - 

�ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده  - جمهول حمل الإقامة 
اأث��اث منزيل  مو�ضوع الإع��الن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن 
بيع بطريقة  وال  دره��م  وق��دره )6249777(  به  املنفذ  للمبلغ  وف��اءا  وذل��ك  الكرتونية  واج��ه��زة 
املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ش املادة 295 من قانون الجراءات املادية ، خزينة املحكمة وذلك خالل 

30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان املحكمة �ضتتخذ الجراءات القانونية بحقكم.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
 �عالن بالن�شر

يف  �لإ�شتئناف رقم 586/2020/305 ��شتئناف جتاري  
مو�ضوع الإ�ضتئناف : اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 336/2018 جتاري كلي 

والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب.   
طالب الإعالن : بنك �ضادرات ايران )الفرع الرئي�ضي( - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف

وميثله :  اإبراهيم حممد اأحمد حممد القا�ضم - �ضفته  بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 6- فاينايل بيزن�ش للتجارة العامة )م م ح(  7- �ضليكتور للتجارة - م 

م ح - �ضفتهما بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضدهما جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء املوافق 2020/10/14 ال�ضاعة 17.30 
م�ضاءا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 16/2020/2255 جتاري جزئي  
مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ 737550 

درهم وفائدة قانونية 12% من تاريخ الإ�ضتحقاق يف 2020/3/16 وحتى ال�ضداد التام الزام املدعي عليهم 
بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب الإعالن :  اك�ضيليان للتجارة - �ش ذ م م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  
املطلوب اإعالنهما  : 1- نيو �ضاهني لل�ضرافة  2- حممد انور حممد اخرت - �ضفتهما -  بالق�ضية : مدعي 

عليهما - جمهول حمل الإقامة 
فيما  والت�ضامم  بالت�ضامن  املدعي عليهم  ال��زام  الدعوى ومو�ضوعها   اأق��ام عليك  قد   : الإع��الن  مو�ضوع 
الإ�ضتحقاق يف 2020/3/16  تاريخ  ي��وؤدوا للمدعي مبلغ 737550 درهم وفائدة قانونية 12% من  بان  بينهم 
وحتى ال�ضداد التام الزام املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�ضة 
يوم الربعاء املوافق 2020/9/30 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�ضة  او م�ضتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 

اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 2878/2020/16 جتاري جزئي
مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره / 82. 236.416/درهم )مائتان و�ضتة وثالثون الفا واربعمائة و�ضتة 
ع�ضر درهما اإماراتيا واثنان وثمانون فل�ضا( م�ضافا اليه فائدة قانونية قدرها )9%( حتت�ضب من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد 
التام.  الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي فائدة تاأخري اتفاقية قدرها )2%( �ضنويا عن كامل مبلغ املطالبة البالغ / 82. 236.416/

درهم )مائتان و�ضتة وثالثون الفا واربعمائة و�ضتة ع�ضر درهما اإماراتيا واثنان وثمانون فل�ضا( ت�ضري من تاريخ توقف املدعي عليه عن 
الوفاء باأق�ضاط القر�ش مو�ضوع الدعوى يف تاريخ 2020/4/1 وحتى متام ال�ضداد.  �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل دون كفالة ،  ت�ضمني 

املدعي عليه الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
طالب الإعالن :  بنك راأ�ش اخليمة الوطني )�ش م ع( - فرع دبي  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  ، املطلوب اإعالنه : 1- ح�ضني مو�ضى عيد 

ح�ضن يعقوب )اجلن�ضية : الإمارات( - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول  حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره / 82. 236.416/درهم )مائتان 
اإماراتيا واثنان وثمانون فل�ضا( م�ضافا اليه فائدة قانونية قدرها )9%( حتت�ضب من  و�ضتة وثالثون الفا واربعمائة و�ضتة ع�ضر درهما 
تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام.  الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي فائدة تاأخري اتفاقية قدرها )2%( �ضنويا عن 
واثنان وثمانون  اإماراتيا  و�ضتة ع�ضر درهما  واربعمائة  الفا  و�ضتة وثالثون  / 82. 236.416/دره���م )مائتان  البالغ  املطالبة  كامل مبلغ 
فل�ضا( ت�ضري من تاريخ توقف املدعي عليه عن الوفاء باأق�ضاط القر�ش مو�ضوع الدعوى يف تاريخ 2020/4/1 وحتى متام ال�ضداد.  �ضمول 
احلكم بالنفاذ املعجل دون كفالة ،  ت�ضمني املدعي عليه الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  
2020/9/27  ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل

رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية �لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 11/2020/1353 مدين جزئي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )12630 درهم( والر�ضوم 

وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ت�ضجيل الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب الإعالن :  تاك�ضي العربية )�ش ذ م م(  - �ضفته بالق�ضية : مدعي
املطلوب اإعالنهم : 1- فاروق خان حممد على خان - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
الدعوى  ت�ضجيل  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   12630(
الثالثاء  لها جل�ضة يوم  املعجل بال كفالة. وحددت  بالنفاذ  التام و�ضمول احلكم  ال�ضداد  وحتى 
املوافق 2020/9/22 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 4149/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى العمالية رقم 5067/2019 عمايل جزئي  

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )97292 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : ديليكومار جوفيندان - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
وميثله : يو�ضف حممد احمد يو�ضف احلمادي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- طائف املدينة للمقاولت - �ش ذ م م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
وامل�ضاريف.   للر�ضوم  �ضامال  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )97292( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   

يف �لدعوى رقم 3402 ل�شنة 2020 جتاري جزئي - �ل�شارقة  
املقامة من / امل�ضاريع اخلليجية املحدودة - �ش ذ م م 

�ضد / بريفيكت اجننريينج - م م ح 
نعلن نحن اخلبري احل�ضابي / حممد نا�ضر �ضيف التالي اآل علي - اأنه مت تعيننا من حمكمة ال�ضارقة 
الإبتدائية الإحتادية املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�ضابية الواردة بحكم املحكمة ال�ضادرة بجل�ضة 
م ح"  م   - "بريفيكت اجننريينج  عليها  املدعي  نعلن  كما   - اأعاله  املذكورة  الدعوى  2020/8/13 يف 
حل�ضور اجتماع اخلربة املقرر له جل�ضة يوم الأربعاء املوافق 2020/9/23 يف متام ال�ضاعة 1.00 ظهرا 
اأطراف النزاع عرب تطبيق زووم )ZOOM( بالدخول  وذلك من خالل الإت�ضال املرئي بجميع 

على الرابط ادناه :
Zoom Link : https://us04web.zoom.us/j/72685273486?pwd=aEpHT0g2MDczcXh3L3EvUkpQUDV4Zz09

Meeting : 726 8527 3486 

Passcode :18542020

خبري ح�شابي 
 نا�شر �شيف �لتالي �آل علي  

�إعالن �إجتماع خربة 

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   

�عالن بالن�شر
  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 216/2019 جتاري 

كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )850552.09 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : بنك الإحتاد الوطني - �ش م ع  

املطلوب اإعالنه : 1- حممد را�ضد عبداهلل را�ضد حلي�ش  - �ضفته :منفذ �ضده 
عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�ضارقة - خورفكان - ال�ضارقة - مبنى فيال را�ضد عبداهلل - �ضقة 

فيال رقم 5 - بالقرب من ال�ضحة املدر�ضية 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم ب�ضورة من احلكم مو�ضوع التنفيذ املذيل بال�ضيغة التنفيذية 
ونكلفكم بوفاء املطلوب واملذكور بالئحة التنفيذ املرفق �ضورة منها وذلك خالل خم�ضة ع�ضر 
 يوما من تاريخ ت�ضليمكم هذا الإعالن واإل فاإن املحكمة �ضتتخذ الإجراءات القانونية بحقكم. 

رقم الإعالن  نوع العالن :   
2020/3/27    اإعالن بال�ضند التنفيذي وتكليف بالوفاء    2020/52579 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   

�عالن حكم بالن�شر        
 16/2020/852 جتاري جزئي  

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل حمكوم عليه 1- جري �ضكيل انرتيرز - �ش ذ م م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : ان�ضايت دامين�ضنز للدهانات واأعمال التك�ضية - �ش ذ م م 
وميثله : علي �ضيف حممد اأمني اخلاجة  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2020/7/14  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ ان�ضايت 
دامين�ضنز للدهانات واأعمال التك�ضية - �ش ذ م م بالزام ال�ضركة املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
فائدة  اليه  م�ضافا  فل�ضا(  وت�ضعة  درهما  وع�ضرون  وت�ضعة  وخم�ضمائة  ال��ف  و�ضتون  )�ضتة  دره��م   66.529.09
قانونية ب�ضيطة قدرها 9% �ضنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة احلا�ضل يف 2020/3/3 وحتى متام ال�ضداد والزمت 
املدعي عليها امل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.    حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   

�إعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة �ل�شارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - ديني�س جون بول جون 

مدين   SHCEXCICIVS2019 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003872/ 
اإىل املحكوم عليه : ديني�ش جون بول جون 

ال�ضارقة الريموك بالقرب من ميغامول هاتف : 0561308340   0559340143
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذحممد بوهارى باليبورات كاجنو حممد - اجلن�ضية : هندي 
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 
- تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 36878 درهم بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع 
4% من تاريخ 2019/7/7 حتى متام ال�ضداد.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله 
خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
�لقا�شي / �حمد طلعت عبد�ل�شادق حممد 
حمكمة �ل�شارقة 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية         

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2020 /0003111 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :  �ضامربلني بوبوموموديو 
جمهول حمل الإقامة : ال�ضارقة ح�ضب حتري 0566770326 رقم املوحد 187003909 

املحكمة  ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2020/9/16 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
او بوا�ضطة وكيل معتمد -  6( �ضخ�ضيا  الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة 

ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.     
الزام املدعي عليه بدفع تعوي�ش 542000 

الزام املدعي عليه دفع الر�ضم وامل�ضروفات 
حرر بتاريخ 2020/9/2 م 

مدير �خلدمات �لق�شائية

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
  �عــــالن  

املرجع : 579
القحطاين  �ضهيل  عبدالرحمن  عبدالعزيز  احمد  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع  يف  يرغب   )784196806146484( رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�ضية  اإماراتي   -
جمعه  حممد  �ضامل  يو�ضف  لل�ضيد/  وذلك   )%100( البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل 
الكعبي - اإماراتي اجلن�ضية ويحمل بطاقة رقم )784198616836833( ويحمل بطاقة رقم 
الغزال التوماتيكية( موؤ�ض�ضة فردية -  امل�ضماة )مغ�ضلة  املن�ضاأة  )784195874194020( يف 

تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم 510109
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ش على ذلك عليه 

اتباع ال�ضبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 575

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة/ منريه خالد عباد علي - اإماراتية اجلن�ضية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ را�ضد �ضهيل خلفان بن 
دبا�ش املهريي - اإماراتي اجلن�ضية يف )كافيه ال�ضحابة البي�ضاء( تاأ�ض�ضت يف اإمارة ال�ضارقة 

برخ�ضة رقم )752531( وال�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 581
البيع  يف  ترغب  اجلن�ضية  مغربية   - مالخي  حياة  ال�ضيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 - وقار علي  وقار  �ضائمة  ال�ضيدة/  اىل  وذلك  البالغة %100  كامل ح�ضته  والتنازل عن 
باك�ضتانية اجلن�ضية يف )�ضالون افران لل�ضيدات( تاأ�ض�ضت يف اإمارة ال�ضارقة برخ�ضة رقم 

)569324( وال�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 577
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ �ضعبان النبوى ابراهيم ال�ضمندى - م�ضري اجلن�ضية 
فتحية   / ال�ضيدة  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الو�ضط  ال�ضرق  )ركن  يف  اجلن�ضية  م�ضرية   - ال�ضمندي  ابراهيم  النبوى  �ضعبان 
لل�ضقالت( تاأ�ض�ضت يف اإمارة ال�ضارقة برخ�ضة رقم )774086( وال�ضادرة من دائرة التنمية 

الإقت�ضادية بال�ضارقة. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 583
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ علي ح�ضن عبداهلل ح�ضن اآل علي - اإماراتي اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ حممد م�ضطفى كولليل 
باإمارة  تاأ�ض�ضت  املدينة(  ازهار  �ضم�ش  )بقالة  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية  هندي   - كولليل  حمزة 
بال�ضارقة.  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )756900( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة 

تعديالت اخرى : مت تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل وكيل خدمات.  
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الت�ضديق  على الجراء  يتم  �ضوف  وانه  للعلم  ن�ضر هذا العالن  اقت�ضى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ش  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)كلي(  جتاري   AJCFICICOM2020 /0001777 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليهما :1 -  الإمارات للرخام ، 2 - كميل �ضلمان ابو غامن �ضلمان ابو غامن 
العام م�ضتودع  ال�ضارع  اإمارة عجمان ال�ضناعية الوىل  :  الإمارات  جمهول حمل الإقامة 

ملك الإمارات للرخام بجوار بناية الزهراء 
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان  اأمام مكتب   2020/9/23 انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل 
مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�ضفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2020/9/14 م 

مدير �خلدمات �لق�شائية      
�إميان �حمد �لعو�شي 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر

يف �لدعوى رقم 340/2020/18 عقاري جزئي
اإىل املدعى عليه /  حممد عادل ر�ضيد ر�ضيد احمد

جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/ ا�ضف حممد احمد احمد

و ميثله / عبدالكرمي مكي جعفر املخدوم
قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالق�ضاء بت�ضجيل كامل قطعة الأر�ش رقم 2242 واملبني امل�ضيد عليها 
الكائنة مبنطقة الثنية الرابعة باإمارة دبى با�ضم املدعى منفرداً وخماطبة دائرة الأرا�ضى والمالك باإمارة دبى لتعديل 
6.585.365 درهم  )�ضتة مليون  املدعي عليهما برد   واإل��زام  املدعي   با�ضم  الأر���ش يف �ضجالتها وجعلها  قيد تلك 
والفائدة  الفيال  ايجار  قيمة   ) غري  ل  فقط  دره��م��اً  و�ضتون  وخم�ضة  وثالثمائة  األ��ف  وثمانون  وخم�ضة  وخم�ضمائة 
الق�ضائية وحتى متام  % من تاريخ املطالبة  القانونية من تاريخ ال�ضتحقاق ، واإلزامهما بالفائدة القانونية بواقع 9 
ال�ضداد ، مع اإلزام املدعي عليهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة .  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 
عن ُبعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك  التقا�ضي  بقاعة  �ش  �ضباحا   08:30 ال�ضاعة   2020-09-22
اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة ب�ثالثةاأيام على القل، ويف حالة  قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات 

تخلفك�  فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري ،علما انه مت تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 569/2020/18 عقاري جزئي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )171.976 درهم( والر�ضوم 

وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.  
طالب الإعالن :  املوؤ�ض�ضة العامة للعقارات ال�ضتثمارية - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

املطلوب اإعالنه  : 1- �ضفية �ضريف نور - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه 
مو�ضوع الإعالن :

اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )171.976  قد 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد 
التام.    وح��ددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ش  املوافق  2020/9/24  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا يف 
قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 662/2020/18 عقاري جزئي  

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )184.903 درهم( والر�ضوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة.   
طالب الإعالن : موؤ�ض�ضة عقارات عجمان )عقار( - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

املطلوب اإعالنه  : 1- �ضينايل مومبيكوف - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)184.903 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ش املوافق 
2020/9/24 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 632/2020/18 عقاري جزئي  

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )294138 درهم( والر�ضوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.  

طالب الإعالن : موؤ�ض�ضة عقارات عجمان )عقار( - �ضفته بالق�ضية : مدعي  
املطلوب اإعالنه  : 1- �ضامية بن عزوز - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه 

مو�ضوع الإعالن :
 294138( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد 
قاعة  ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف  امل��واف��ق 2020/9/27  الح��د  ي��وم  لها جل�ضة  وح��ددت  ال��ت��ام. 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 779/2020/20 جتاري كلي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما على �ضبيل الت�ضامن بان يوؤديا لها مبلغ 40.932.758.66 

درهما )اربعون مليونا وت�ضعمائة واثنان وثالثون الفا و�ضبعمائة وثمانية وخم�ضون درهما و�ضتة و�ضتون فل�ضا( 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب الإعالن :  �ضركة م�ضانع ال�ضباغ الوطنية املحدودة  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- ال�ضركة املتحدة الوطنية التجارية - ذ م م -  �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه
الت�ضامن  �ضبيل  املدعي عليهما على  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها   اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�ضوع 
بان يوؤديا لها مبلغ 40.932.758.66 درهما )اربعون مليونا وت�ضعمائة واثنان وثالثون الفا و�ضبعمائة وثمانية 
الدعوى  تاريخ رفع  املحاماة بواقع 9% من  وخم�ضون درهما و�ضتة و�ضتون فل�ضا( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2020/9/23 
ال�ضاعة 9.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�إخطار عديل بالوفاء  

املخطر : ليلى حممد احمد طوعي - اجلن�ضية / الإمارات 
العنوان / عجمان �ضارع ال�ضيخ عمار بن حميد مقابل دار الق�ضاء مكتب 704 هاتف رقم 056604699 

املخطر اليه / تربلرز ما�ضرتز ل�ضناعة املقطورات اجلن�ضية / اإماراتي 
العنوان / عجمان اجلرف 1 ال�ضناعية �ضربة رقم 20 �ضربات العال هاتف رقم / 0565053405

املو�ضوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ اربعني الف درهم 
املخطر اليه / حرر �ضيكني للمخطر مببلغ اربعني الف درهم مو�ضوع ال�ضيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي 
عليه حيث انه بتاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك توجه املدعي ل�ضرف ال�ضيك اإل انه ارتد دون �ضرف لعدم وجود ر�ضيد كايف قابل 
لل�ضحب وبيانه كالتايل : ال�ضيك رقم 500021 مببلغ ع�ضرون الف درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2020/3/8 وامل�ضحوب 

على بنك م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي 
م�ضرف  بنك  على  وامل�ضحوب   2019/9/18 ا�ضتحقاق  بتاريخ  درهم  الف  ع�ضرون  مببلغ   500022 رقم  ال�ضيك 

ابوظبي ال�ضالمي 
ولكن  وتكرارا  مرارا  الودية  واملطالبة  ا�ضتحقاقه  تاريخ  م�ضى  رغم  باملبلغ  بالوفاء  تقوم  قد  عليه  املدعي  ان  وحيث 
دون جدوى  ، لذلك فاإننا نخطركم ب�ضرورة �ضداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�ضة ايام من تاريخ اخطاركم واإل 
�ضن�ضطر لتخاذ الإجراءات القانونية.  واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به. 

وهذ اخطار منا بذلك ،،، وجميع العمال يف املوقع متوقفة. 
ا�ضم الطرف : ليلى حممد احمد طوعي ، نوع الهوية : بطاقة هوية  ، رقم الهوية : 784197579265253 

نوع الطرف : املخطر 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
 �عالن بالن�شر

يف  �لإ�شتئناف رقم 1397/2020/305 ��شتئناف جتاري  
مو�ضوع الإ�ضتئناف : اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف النزاع رقم 27 ل�ضنة 2020 تعيني خربة 

جتاري والزام امل�ضتاأنف �ضدهم بالر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب.   
طالب الإعالن : اي ا�ش تي ماريتامي  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف

وميثله :  �ضالح احمد يو�ضف �ضالح العبيديل  - �ضفته  بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- �ضركة بيرتوليا - م م ح  2-ر�ضا علي اطهر حممد علي اطهر  - 

�ضفتهما  بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضدهما  جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد ا�ضتاأنف  احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2020/27 نزاع تعيني خربة 
جتاري بتاريخ 2020/04/26 وحددت لها جل�ضه يوم الحد املوافق 2020/9/20 ال�ضاعة 
10.00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 13037 بتاريخ 2020/9/15   
�إعالن بالن�شر

يف �لدعوى رقم 783/2020/20 جتاري كلي 
   مو�ضوع الدعوى:  بالن�ضبة للمدعى عليهم الأوىل والثالث والرابعة، قبول الدعوى �ضكاًل ، ومو�ضوعاً احلكم 
باإلزامهم مببلغ 24،781،472/52 دولر اأمريكي )اأربعة وع�ضرون مليوناً وثمامنائة وواحد وثمانون األفاً واأربعمائة واثنان 
و�ضبعون دولراً اأمريكياً واثنان وخم�ضون �ضنتاً(، ما يعادل 91،071،910 درهم اإماراتي، وفق الثابت بك�ضف احل�ضاب مو�ضوع 
الدعوى املاثلة.  ثانياً : بالن�ضبة للمدعى عليها الثانية، قبول الدعوى �ضكاًل ، ومو�ضوعاً الق�ضاء باإلزامها مببلغ 4،207،840 
دولر اأمريكي )اأربعة ماليني ومائتان و�ضبعة اآلف وثمامنائة واأربعون دولراً اأمريكياً( ما يعادل 15،463،813 درهم اإماراتي 
لقاء املبلغ امل�ضتوىل عليه والثابت قيمته يف ر�ضالة حتويل “ال�ضويفت” مو�ضوع الطلب املاثل والثابت ال�ضتيالء عليه مبوجب 
ر�ضالة مدير ال�ضركة املدعى عليها الثانية.  ثالثا: اإلزام املدعى عليهم جميعاً بالتكافل والت�ضامن بتعوي�ش مادي واأدبي يقدر 

مببلغ ع�ضرة ماليني درهم اإماراتي جراء تواطوؤهم لال�ضتيالء على اأموال املدعيني والإ�ضرار ب�ضمعتهما.
طالب العالن:  بنك ر�ضملة ال�ضتثماري املحدود  �ضفته بالق�ضية:  مدعى ، 

ف��اروق - �ضفته  2 - حممد   ، & كوموديتيز م م ح - �ضفته بالق�ضية:  مدعى عليه  1 - فارلني انريجي   : املطلوب اعالنهم 
عليه  مدعى  بالق�ضية:   �ضفته   - املحدودة  اخلا�ضة  تيمرب  فارلني   - بالق�ضية:  مدعى عليه ، 3 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك� الدعوى ومو�ضوعها بالن�ضبة للمدعى عليهم الأوىل والثالث والرابعة، قبول الدعوى �ضكاًل ، 
وثمانون  وواحد  وثمامنائة  مليوناً  وع�ضرون  )اأربعة  اأمريكي  دولر   24،781،472/52 ومو�ضوعاً احلكم باإلزامهم مببلغ 
الثابت  وفق  اإماراتي،  درهم  اأمريكياً واثنان وخم�ضون �ضنتاً(، ما يعادل 91،071،910  األفاً واأربعمائة واثنان و�ضبعون دولراً 
الق�ضاء  ومو�ضوعاً   ، �ضكاًل  الدعوى  قبول  الثانية،  عليها  للمدعى  بالن�ضبة   : ثانياً  املاثلة.  الدعوى  مو�ضوع  احل�ضاب  بك�ضف 
ما  اأمريكياً(  دولراً  واأرب��ع��ون  وثمامنائة  اآلف  و�ضبعة  ومائتان  ماليني  )اأربعة  اأمريكي  دولر   4،207،840 مببلغ  باإلزامها 
“ال�ضويفت” مو�ضوع الطلب  اإماراتي لقاء املبلغ امل�ضتوىل عليه والثابت قيمته يف ر�ضالة حتويل  15،463،813 درهم  يعادل 
بالتكافل  اإلزام املدعى عليهم جميعاً  الثانية. ثالثا:  املاثل والثابت ال�ضتيالء عليه مبوجب ر�ضالة مدير ال�ضركة املدعى عليها 
املدعيني  اأم��وال  على  لال�ضتيالء  تواطوؤهم  اإماراتي جراء  درهم  ع�ضرة ماليني  يقدر مببلغ  واأدب��ي  مادي  بتعوي�ش  والت�ضامن 
والإ�ضرار ب�ضمعتهما. وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 27-09-2020 ال�ضاعة 09:30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن ُبعد 
ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   BUILDING_DESC&

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة ب�ثالثة اأيام على القل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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ك����رمي  ت���ط���ب���ي���ق   1-
الأ�سا�س اأو الربامير

ع������ن������د ت������وج������ه������ك ل�����������ض�����راء 
م�����ض��ت��ح�����ض��رات ال���ت���ج���م���ي���ل، ل 
ال��ذي يعترب  تن�ضي )ال��ربامي��ر( 
والأ�ضا�ضية  الأوىل  امل���رح���ل���ة 
م�ضرق.  م��ك��ي��اج  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ض��ول 
كطبقة  امل�ضتح�ضر  ه��ذا  ُي�ضتخدم 
على  يعمل  اأنه  كما  للب�ضرة  متهيدّية 
ال��وج��ه، وُي�����ض��اع��د يف  امل�����ض��ام يف  ت�ضييق 
الذي عليك و�ضعه  الأ�ضا�ش  تثبيت كرمي 

قبل اأي م�ضتح�ضر جتميل.

الربامير من  نوعني  تطبيق   2-
اأ�ضا�ضية  كطبقة  ع���ادي  ب��رامي��ر  اخ��ت��ي��ار  ب��اإم��ك��ان��ك 
الوا�ضعة  للم�ضامات  اآخر خم�ض�ش  نوع  للب�ضرة، وتطبيق 

وذلك بهدف احل�ضول على مكياج خاٍل من ال�ضوائب.

البديل  املثبت   3-
ا�ضتخدمي بودرة الأطفال كبديل ملثبت املكياج. طبقيه حتت العني وعلى 
كامل الوجه وذلك بهدف امت�ضا�ش الزيوت التي تفرزها الب�ضرة. هذه 

الطريقة ت�ضاعدك يف تثبيت مكياجك لفرتة اأطول.

املكياج مثبت  مع  الفاونداي�سن  مزج   4-
الفعالة  الطريقة  التجميل هذه  خ��رباء  العديد من  يعتمد 
يف تثبيت املكياج. �ضعي الكمية التي تريدين تطبيقها على 

وج��ه��ك وام��زج��ي��ه��ا م���ع ك��م��ي��ة ق��ل��ي��ل��ة من 
مثبت املكياج.

الإ�سفنجة على  الربامير  ر�س   5-
الربامير  م���ن  رذاذ  ر�����ش  ط��ري��ق��ة  ت��ع��ت��رب 
ع��ل��ى الإ���ض��ف��ن��ج��ة ق��ب��ل ال���ب���دء ب��ع��م��ل��ي��ة ال���

اليوم. طوال  مكياجك  تثبيت  يف  وت�ضاعد  فعالة   Blending

عند  املكياج  تثبيت   6-
النتهاء من تطبيقه

ع����ن����د الن�����ت�����ه�����اء من 
الفواندي�ضان،  تطبيق 
ك��ون�����ض��ي��ل��ر، ال���ب���ودرة، 
وكامل  العني  ظ��الل 
قومي  اخل������ط������وات، 
بر�ش رذاذ من مثبت 

املكياج املف�ضل لديِك.

حم�س الهيالورونيك �سديقك يف الع�سرينات
العقد  الع�ضرينات هي  اأن فرتة  بالب�ضرة والتجميل ملجلة فوغ  �ضرح خرباء 
الأه����م ل��ل��وق��اي��ة م��ن ال��ع��دي��د م��ن م�ضاكل ال��ب�����ض��رة لح��ق��ا، وي�����ض��دد خرباء 
باعتبارهما  ال�ضم�ش  م��ن  واحل��م��اي��ة  ال��رتط��ي��ب  ع��ل��ى  واجل��ل��دي��ة  ال��ب�����ض��رة 

عن�ضرين اأ�ضا�ضيني يف تلك املرحلة، واعترب اخلرباء ا�ضتخدام حم�ش 
الب�ضرة  اأنواع  املنا�ضبة جلميع  الذهبية  القاعدة  الهيالورونيك 

الرتطيب  م��ن  ك��ل  باختيار  وذل��ك  واختالفاتها،  باألوانها 
وهو  لين�ش،  ماركو  دكتور  واأ�ضاف  والعميق.  ال�ضطحي 

طبيب جتميل يف خدمة ال�ضحة الوطنية بربيطانيا، 
اأن�����ه يف ه����ذا ال��ع��م��ر ي��ج��ب احل���ر����ش ع��ل��ى جتنب 

للنا�ضجني،  بالن�ضبة  ال�����ض��ب��اب  ب��ح��ب  الإ���ض��اب��ة 
التي  املنتجات  ع��ن  البحث  خ��الل  م��ن  وذل���ك 

حم�ش  على  وحتتوي  الب�ضرة  ت��وازن  تعيد 
ال�ضال�ضيليك والزنك.

فيتامني �سي وم�سادات الأك�سدة 
للثالثينات

ت��ط��راأ يف ت��ل��ك امل��رح��ل��ة تغريات 
عديدة على الب�ضرة، وتبداأ املراأة 
يف مالحظة اخلطوط الرفيعة 
تقدم  عالمات  وبدايات  والبقع 
ال�����ض��ن، وي��ع��ت��رب اجل��ف��اف �ضببا 
الت�ضبغات  ح�����دوث  يف  رئ��ي�����ض��ا 

مبا�ضر  ب�ضكل  وي�ضاهم  اجللدية 
التجاعيد،  ظ��ه��ور  ب���داي���ة  يف 

وللوقاية قدر الإمكان يجب 
احلر�ش على جتنب اأ�ضعة 

ال�������ض���م�������ش م�����ن خ����الل 
ال����ض���ت���خ���دام ال���دائ���م 
احلماية  ل���ك���رمي���ات 
من ال�ضم�ش، يف تلك 
تبداأ طبقات  املرحلة 
اجل������ل������د ب����اف����ت����ق����اد 
املعهود  ال��ت��م��ا���ض��ك 
ولذلك  ب��ال�����ض��ب��اب، 

على  احل�ضول  يجب 
على  حتتوي  منتجات 
الأ�ضكوربيك  حم�ش 

 C وف����ي����ت����ام����ني �����ض����ي
وم���������ض����ادات الأك�������ض���دة 

حتمي  ال�����ت�����ي  ال���ن���ق���ي���ة 
ال����ب���������ض����رة م�����ن ال����رته����ل 

والتجاعيد.
تعك�ش الب�ضرة اأي اآثار للحمية الغذائية املتبعة، لذلك يجب التوقف متاما 
الإمكان،  ق��در  ال�ضكر  ا�ضتخدام  وتقليل  امل�ضنعة،  الأغ��ذي��ة  ا�ضتخدام  ع��ن 
والنتظام  الزيتون  وزي��ت  اليوناين  وال��زب��ادي  املك�ضرات  من  املزيد  واإ�ضافة 
والتي  الأ�ضماك  من   3 باأوميغا  غنية  وجبات  على  احل�ضول  يف 
بدورها ت�ضاعد يف احل�ضول على ب�ضرة م�ضرقة بح�ضب 

.Science times ضاين�ش تاميز�

الروتني املنا�سب
ا���ض��ت��خ��دام م��ن��ظ��ف ب�����ض��رة )م���الئ���م لنوع 
الب�ضرة( مرتني يوميا، وا�ضتخدام مق�ضرات 
الب�ضرة من ثالث خلم�ش مرات اأ�ضبوعيا 
واللتزام يوميا بواقي ال�ضم�ش ومرطب 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م�����ض��اد الأك�����ض��دة ككرمي 
الريتينول  ل�ضتخدام  بالإ�ضافة  ليلي، 
ع���دة م���رات ب��الأ���ض��ب��وع، ح��ي��ث ي�ضاعد 
اإنتاج املزيد من الكولجني  اإعادة  على 
منتجات  با�ضتخدام  وين�ضح  للب�ضرة، 
الهيالورونيك  حم�ش  ع��ل��ى  حت��ت��وي 
ملء  على  ي�ضاعد  ال���ذي 
فراغات التجاعيد 
ال��������رف��������ي��������ع��������ة، 
ب�������الإ��������ض�������اف�������ة 
�ضي  ل��ف��ي��ت��ام��ني 
لإزال������������ة اآث�������ار 
الب�ضرة  اإجهاد 
موقع  بح�ضب 
كري(  )����ض���ِك���ن 
 S k i n

.care
ب�ضدة  ت���ت�������ض���ح 
تقدم  ع����الم����ات 
تلك  يف  ال���ع���م���ر 
وتبدو خطوط  املرحلة 
الب�ضرة  ت�ضاب  كما  عمقا،  اأكرث  التجاعيد 
كميات  خ�ضارة  يف  وتبداأ  خفيف  برتهل 
تخ�ضر  وب��ال��ت��ايل  الكبرية  ال��ك��ولج��ني 
الطبيعية  الدهون  من  كبرية  كميات 
العني  ح��ول  منطقة  وت��ب��داأ  للج�ضم، 
هالت  اأو  ده��ون  اأكيا�ش  بني  بالتحور 
باجلفون،  �ضديد  تهدل  حتى  اأو  ���ض��وداء 
ويف تلك املرحلة يجب ا�ضتخدام م�ضادات 

الكرميات  ا�ضتخدام  ميكن  كما  ب��ال��ك��ولج��ني،  وامل�ضبعة  العنيفة  الأك�����ض��دة 
املحفزة لإفراز الكولجني. وتكمن امل�ضكلة يف الختيار

الروتني املنا�سب
ي�ضاف  ولكن  يوميا  مرتني  الب�ضرة(  لنوع  )مالئم  ب�ضرة  منظف  ا�ضتخدام 
حم�ش  على  يحتوي  عميق  مبرطب  متبوعا  معالج  �ضريوم   مبا�ضرة  بعده 
ال��ه��ي��ال��ورون��ي��ك،و و���ض��ع ال���زي���وت ال��ت��ي ت�����ض��اع��د ال��ب�����ض��رة ع��ل��ى التما�ضك 

وحمايتها من التجاعيد والرتهل وذلك من خالل منتجات حتتوي 
 Retin-A and األ��ف��ا  وهيدروك�ضي  اإي��ه  ريتني  اأح��م��ا���ش  على 

الكولجني  اإنتاج  حتفز  والتي   alpha-hydroxy acids
ال�ضبار  على  منتجات حتتوي  ا�ضتخدام  كما ميكن  العمر،  بهذا 

والكاموميل لإعادة ترطيب الب�ضرة.
ليزز  �ضاوند  الأل���رتا  ف���اإن  التجميلية  ال��ع��الج��ات  وبخ�ضو�ش 
الب�ضرة  ���ض��دي��ق  �ضيكون  ث��رياب��ي(  )م��ي��زو  امل��و���ض��ع��ي  واحل��ق��ن 

لإخفاء التجاعيد بالكامل.

 العوا�سف الهرمونية ت�سرب ب�سرتك يف اخلم�سينات
الطمث،  انقطاع  ملرحلة  بالتاأهب  الفرتة  تلك  يف  اجل�ضم  يبداأ 

الب�ضرة  ولي�ش  ع��ام  ب�ضكل  باجل�ضم  متاما  الهرمونات  وتع�ضف 
فح�ضب، وهنا وقت ا�ضتخدام املواد املدعمة بال�ضرياميد واملرطبات 

ا�ضتخدام  يف  البدء  يجب  كما  ودعمها،  الب�ضرة  بناء  لإع��ادة  العميقة 
عمل  يف  وال��ب��دء  ال��ع��م��ر  ت��ق��دم  مل��ق��اوم��ة  خم�ض�ضة  لل�ضفتني  ك��رمي��ات 

جل�ضات مبنطقة اجلبهة والوجنتني �ضواء عن طريق احلقن املو�ضعي اأو 
عن طريق الكرميات املدعمة ببع�ش الهرمونات املعدلة تكنولوجيا.

الروتني املنا�سب
لرتطيب  يوميا  مرتني  الب�ضرة  لنوع  املالئم  الب�ضرة  منظف  ي�ضتخدم 

وم�ضادات  والريتينويد  اخلفيفة  الوجه  بزيوت  متبوعا  العميق  الب�ضرة 
الأك�ضدة، وبامل�ضاء يجب احل�ضول على ن�ضب مكثفة من الريتني كل 

ليلة بدل من ثالث مرات اأ�ضبوعيا متبوعا بكرمي مرطب عميق 
والزيوت  امل��ي��اه  امل��رح��ل��ة، كما لتجنب  تلك  يف 
على  الن����ت����ظ����ام  ي���ج���ب 
�ضي  ف���ي���ت���ام���ني  و�����ض����ع 

لتحفيز اإنتاج الكولجني 
حم�ش  وا�����ض����ت����خ����دام 

اجل����ل����ي����ك����ول����ي����ك 
من  ب�����رتك�����ي�����ز 

 15% -10
لي�ضاعد على 
�ش  مت�ضا ا

 ، يد يتينو لر ا
الفرتة  ت��ل��ك  ويف 

ي��ج��ب اله��ت��م��ام ب��ال��رق��ب��ة م��ع ال��وج��ه لأن��ه��ا ت��ب��داأ يف ال��رته��ل ه��ي الأخ���رى 
بالبالزما  للحقن  اللجوء  ميكن  الوقت  ذلك  ويف  الروتني،  نف�ش  وينا�ضبها 

و)الفيلر( اخلفيف لتحفيز اإنتاج الكولجني و�ضد الب�ضرة بالكامل.
اأ�ضعة  ال��وق��اي��ة م��ن  ك��رمي��ات  ا���ض��ت��خ��دام  ال��ت��غ��ا���ض��ي مطلقا ع��ن  ول مي��ك��ن 
املراحل  ك��اف��ة  يف  �ضاعتني  ك��ل  لل�ضم�ش  ال��ت��ع��ر���ش  وح���ال  ي��وم��ي��ا،  ال�ضم�ش 
�ضد  الأول  ال�ضد  ح��ائ��ط  فهي  العمرية، 
ال��ت��ج��اع��ي��د واحل��م��اي��ة م��ن عالمات 
ال�������ض���ن وت����اأخ����ري  ال����ت����ق����دم يف 
الإمكان،  ق���در  ظ��ه��وره��ا 
وال��ت��ع��ود ع��ل��ى روتني 
للتنظيف  ي���وم���ي 
وال�������رتط�������ي�������ب، 
وب����������������امل����������������واد 
امل��ن��ا���ض��ب��ة، مع 
غذائي  نظام 
��������ض�������ح�������ي، 
ي���������ض����م����ن 
ل  حل�ضو ا
ب�ضرة  على 
����������ض���������اب���������ة 
ون�������������ض������رة 
ط���������������������وال 

الوقت.

بعيدا عن عرو�س املنتجات.. 

كيف حتافظني على ن�صارة ب�صرتك يف كل مر�حل عمرك؟

طرق تغنيِك عن )ترميم( �ملكياج لأكرث من مرة يف �ليوم

حتر�س الن�ساء والفتيات على �سراء منتجات العناية بالب�سرة حيثما 
وجدنها، وترتاكم املنتجات واأحيانا ل جتدي نفعا، بل اإن هناك من 

والبقع  البثور  ظهور  اإىل  املنتجات  تلك  لكل  ا�ستخدامه  يوؤدي 
واأحيانا عودة حب ال�سباب يف الثالثينات، وتكمن امل�سكلة يف 
الختيار والتعامل مع الروتني ال�سحيح املالئم لل�سن كما هو 

مالئم للب�سرة، فكيف تختارين الروتني املالئم لب�سرتك

قد تتبعني جميع الطرق ال�سحيحة والأ�سا�سية يف و�سع املكياج الأنيق، بدءًا من الفاونداي�سن حتى مثبت املكياج، ولكن بعد مرور ب�سع �ساعات 
تالحظني اأن مظهره اأ�سبح غري لئق. تعاين الكثري من ال�سيدات من هذه امل�سكلة، ما 
يعّر�س اإطاللتهن للكثري من ال�سوائب وذلك ب�سبب عوامل عديدة منها التلوث، 
التي  اأخطاء  من  والعديد  الطلق  الهواء  يف  طويلة  �ساعات  مت�سية  التعرق، 

ترتكبينها خالل تطبيق املكياج.
لذلك �سنعر�س عليِك بع�س احليل التي �ستغنيِك عن )ترميم( املكياج لأكرث 

من مرة يف اليوم

مــــــــــــراأة
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فازت بخم�س جوائز جرامي

بيلي �إيلي�س: �ل�صباب لي�صو� جمرد مدمنني 
لو�صائل �لتو��صل �لجتماعي

الفرتا�ضية.  عاداتهم  وع��ن  جيلها  عن  تدافع  اإيلي�ش،  بيلي  الأمريكية،  الأغ��اين  وكاتبة  املغنية   
وكانت جنمة البوب ال�ضابة البالغة من العمر 18 عاما، قد فازت بخم�ش جوائز جرامي، كما و�ضل 
األبومها الغنائي الأول - الذي يحمل ا�ضم "اإىل اأين نذهب عندما نغفو؟" - اإىل املركز الول على 

قوائم �ضباق اللبومات الغنائية يف بريطانيا والوليات املتحدة وغريهما من الدول.
وتو�ضح النجمة ال�ضاعدة التي لديها اأكرث من 70 مليون متابع على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي، 
ال�ضود  "حياة  واأزم��ة  "كوفيد19-"،  التغيري خالل فرتات تف�ضي وباء كورونا  قوة الإنرتنت على 

مهمة".
وفيما يتعلق بدفعها نحو "التفاوؤل الرقمي" يف اإطار احلملة احلالية اخلا�ضة ب�ضركة "تيليكوم" 
لالت�ضالت، بال�ضافة اإىل تاأكيد النجمة احل�ضناء على اأن ال�ضباب لي�ضوا جمرد مدمنني لو�ضائل 
التوا�ضل الجتماعي، وعما اإذا كانت هذه احكام م�ضبقة عادة ما يواجهها جيلها، تقول اإيلي�ش: 
"نعم، هناك الكثري جدا من الأحكام امل�ضبقة، باأننا مهوو�ضون بو�ضائل التوا�ضل الجتماعي، 
واأننا ل نهتم ب�ضوى �ضغطات الإعجابات واملتابعة. ولكننا اأذكياء جدا، واأ�ضعر باأنني قد راأيت 
اإىل جتارب تعلم  الكثري من الأمل من خالل روؤية الإنرتنت بطريقتي اخلا�ضة، بال�ضافة 

الآخرين من خالل الإنرتنت".
"كانتار"  معهد  اأج���راه  ل��ل��راأي  ا�ضتطالع  وبح�ضب  احل��ايل.  العام  ال���راأي  مع  ذل��ك  ويتوافق 

لالأبحاث، فاإن ال�ضباب الأوروبي موؤيد للرقمنة، ول �ضيما عندما يتعلق الأمر بالتعلم.
وعما اإذا كانت اإيلي�ش واجهت ذلك، تقول: "ميكن للمرء اأن يتعلم الكثري، واأعتقد اأن ذلك 
مهم جدا جدا. فهناك الكثري من الأ�ضياء ب�ضاأن الظلم واملناخ التي مل يكن لدي فكرة عنها 
قبل الإنرتنت. واإذا مل تتح يل هذه الطريقة للتعلم بهذه ال�ضرعة، فلم اأكن لأعرف، واأنا 
الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  اإبعاد  ع��دم  املهم  من  اأن��ه  اأعتقد  فاأنا  لذلك  لذلك.  ممتنة 
لأنها من املمكن اأن تكون مفيدة حًقا. طاملا اأن املرء قادر على التحقق من الأمور ب�ضكل 

�ضحيح، ومعرفة اأن م�ضادره ذات م�ضداقية، فاإنها من املمكن اأن تكون قوية جدا.
ال��ع��دي��د م��ن احل��رك��ات على و�ضائل  ال��ع��امل م��وؤخ��را  اأخ����رى، �ضهد  م��ن ناحية 
من  اجلمعة  و"اأيام  مهمة"،  ال�ضود  "حياة  مثل:  الجتماعي،  التوا�ضل 
اأجل امل�ضتقبل"، وذلك على �ضبيل املثال ولي�ش احل�ضر. وقد بداأت تلك 
اأدى اإىل جذب  احلركات جميعا من خالل �ضباب على الإنرتنت، مما 

انتباه العامل اإىل الأخطاء الجتماعية والظلم.
وعما اإذا كانت تعتقد اأن تلك هي واحدة من نقاط القوة على 
النباء  لوكالة  اإيلي�ش  ت��ق��ول  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�ضل  و�ضائل 
الملانية: "بالتاأكيد، اأعني مرة اأخرى اأن الأمر ي�ضبه القيام 
بنقرة واحدة بالإ�ضبع، مما يجعل املرء قادرا على التعرف 
اإح��داث فرق  باأنه ميكنه  على العامل حقا، ورمبا ال�ضعور 
ودع���م الأ���ض��خ��ا���ش ال��ذي��ن يحبهم، وال��ن�����ض��ال م��ن اأجل 
اإن���ه من  النف�ش.  اأج���ل  م��ن  اآخ��ري��ن واجل��ه��اد  اأ�ضخا�ش 
الرائع روؤية كل هوؤلء وهم يخرجون اإىل احلياة، وقد 
اأحببت م�ضاهدة النا�ش وهم يظهرون الدعم عندما ل 

يكون الأمر متعلق بهم بال�ضرورة".
وعما اإذا كانت تعتقد اأننا كنا �ضن�ضهد هذا النوع من امل�ضاركة 
للتكنولوجيا  اللجوء  ب��دون  اجلماهريية  والتعبئة  الجتماعية 
مل  النا�ش  ب��اأن  يتعلق  ل  الأم��ر  "اإن  ال�ضابة:  املغنية  تقول  الرقمية، 

يكونوا ليحاولوا اأن يحدثوا تغيريا يف حال عدم وجود اإنرتنت، ولكنني اأعتقد اأنه - على الأقل - 
يجعل من الأ�ضرع والأ�ضهل اكت�ضاف الأمور، وتوقيع اللتما�ضات، والعلم ب�ضاأن اجتماع ميكنك اأن 
تذهب للم�ضاركة به مع اأ�ضخا�ش اآخرين يوؤيدون نف�ش ال�ضيء الذي توؤيده. اأعتقد اأنه يفتح عاملا 

جديدا".
وحول ما اإذا كان هناك اأي اأمثلة على امل�ضاريع الرائعة اأو املثرية لالإعجاب التي واجهتها يف املا�ضي 
اإيلي�ش ل��)د.ب.اأ(:  والتي ُتظهر القوة الإبداعية التي تنتج عن ا�ضتخدام التقنيات الرقمية، تقول 
والذي  المثلة(  تلك  واحد )من  للتو عن  اأحتدث  كنت  لقد  المثلة.  "هناك عدد ل يح�ضى من 

ابتكرته اأمي يف بداية فر�ش احلجر ال�ضحي، ي�ضمى الدعم والتغذية".
وت�ضيف: "يتعلق الأمر باإطعام املحتاجني وجبة نباتية، وهي مفيدة جدا بالن�ضبة للبيئة و�ضرورية 
جدا. فكما تعلم اأن النا�ش بحاجة اإىل الطعام. ولي�ش ذلك فح�ضب، بل اأن هناك الكثري من املطاعم 
اأمي  اأرى  اأن  واأماكن تناول الطعام التي مرت باأوقات ع�ضيبة موؤخرا... لقد كان من الرائع حقا 

وهي تبذل جهدا كبريا، وتذهب لتو�ضيل )الطعام(، وتو�ضيل الأغرا�ش. لقد كان المر رائعا".
وعما اإذا كان من املمكن اأن تعي�ش اإيلي�ش بدون اإنرتنت اأو هاتف ذكي، قالت املغنية ال�ضهرية: "ل 
ميكنني الرد على ذلك، فاأنا مل اأجرب ذلك من قبل... لقد ن�ضاأت مع الإنرتنت... كما تعلم، اإنه جزء 
من احلياة. اإنها الطريقة الوحيدة التي ميكنني من خاللها التفاعل مع املعجبني بي اإذا مل اأكن يف 
جولة فنية بالفعل. اإن الإنرتنت هو الطريقة التي ميكنني من خاللها التوا�ضل والتواجد معهم 
وال�ضعور باأننا واحد. اإنهم منت�ضرون يف اأنحاء العامل، وهذا اأمر مده�ش جدا، حيث ميكنني اأن اأ�ضعر 

باأنني على توا�ضل مع اأ�ضخا�ش على بعد اآلف الأميال مني".

مي�سون  كانوا  �سواء  وذلك  �سنا،  الأكرب  للفئة  بالن�سبة  غريبا  املراهقني،  اأغلب  بها  مير  التي  الأيام  اأحد  من  جدا  عادي  جزء  يبدو  قد 
اأوقاتهم على تطبيق "تيك توك"، اأو "�سناب ت�سات"، اأو "وات�س اآب". كما تنت�سر ال�سور النمطية لل�سباب، التي تظهرهم باأنهم غري مبالني 

اأو متمردين، اأو ي�سيعون وقتهم يف حمتوى ل معنى له على اأجهزتهم.

)�ل�صرعة و�لغ�صب 9( معركة بني �لأخوين

املواهب  م��ت��ع��دد  ف��ري��ق��ه  وم���ع���ه  وي��ت�����ض��دى   
العامل،  ب��ت��ح��ط��ي��م  ت��ن��ذر  مل���وؤام���رة  وامل����ه����ارات 
يقودها قاتل ماهر و�ضائق عايل الكفاءة فائق 
الإطالق،  على  له  مثيال  يواجهوا  مل  الأداء، 
واملفاجاأة انه �ضقيق دوم املنبوذ جاكوب )جون 
)ال�ضرعة  فيلم  ق�ضة  باخت�ضار  ه��ذه  �ضينا(. 
�ضينمائي  انتاج  ا�ضخم  ويعترب   ،)9 والغ�ضب 
لهذا العام، وهو احللقة التا�ضعة يف ال�ضل�ضلة 

التي جذبت املراهقني وع�ضاق افالم املطاردات 
وال���ع���ن���ف و����ض���ب���اق ال�������ض���ي���ارات، وع������ادت على 
ا�ضتديوهات يونيفر�ضال مبليارات الدولرات. 
الوليات  يف  الفيلم  م�ضاهد  ت�ضوير  مت  وق��د 
وجورجيا،  وت��اي��ل��ن��د  وب��ري��ط��ان��ي��ا  امل���ت���ح���دة 
ال�ضراعات  التي تبعثها  ب��الإث��ارة  وه��و  حافل 
بقدراتهم  ال�ضيارات،  قيادة  اأبطال  ومغامرات 
وتفننهم  اجلريئة،  وحركاتهم  العادية،  غري 

الفائقة،  ال�ضرعة  ذات  �ضياراتهم  تطوير  يف 
والطائرات  ال�������ض���ي���ارات،  حت��ط��م  وم�����ض��اه��د 
والدبابات احيانا، والدمار الهائل الذي يلحق 
الرومان�ضية  م�ضحة من  اىل  ا�ضافة  باملباين، 
والكوميديا، وهذه هي التوليفة التي �ضمنت 
النجاح لالفالم ال�ضابقة. وكما تعدد البطال 
يف افالم )ال�ضرعة والغ�ضب( ال�ضابقة جند يف 
الفيلم ح�ضدا من ال�ضخ�ضيات التي تلعب ادوارا 
مهمة، ما يبعد �ضبح التكرار امل�ضبب للملل عن 
عدم  اإىل  الن��ت��اج  �ضخامة  وت�ضري  اجلمهور، 
الفيلم  الب�ضرية. ي�ضم  العتماد على اخلدع 
جمموعة من النجوم يف مقدمتهم فني ديزل 
واملت�ضابق  ال�ضابق  املجرم  توريتو،  دوم  دور  يف 
امل��ح��رتف ال���ذي ت��ق��اع��د وا���ض��ت��ق��ر م��ع زوجته 
وابنه، ومن اع�ضاء فريقه مي�ضيل رودريغيز يف 
دور ليتي زوجته املت�ضابقة واملجرمة ال�ضابقة، 
وجوردانا برو�ضرت يف دور ميا توريتو، �ضقيقته 
رامزي  دور  يف  اإمي��ان��وي��ل  ون��ات��ايل  ال�ضغرى، 
يف  ثريون  وت�ضارليز  اللكرتونية،  القر�ضانة 
دور �ضايفر العقل املدبر للجرمية والإرهابية 

جاكوب  دور  �ضينا  جون  ويلعب  الإلكرتونية. 
قاتل  ع�����ض��اب��ة  زع��ي��م  وه���و  دوم��ي��ن��ي��ك  �ضقيق 

ومت�ضابق ماهر. 
املنتجة  ال�����ض��رك��ة  جت��ن��ي  ان  امل���ت���وق���ع  وم����ن   
القائمة  ف��الأف��الم  الفيلم،  من  كبرية  ارباحا 
وا�ضباههم،  امل��راه��ق��ني  م��ي��ول  ا�ضتثمار  ع��ل��ى 
املجهول،  الإث��ارة والعنف والندفاع نحو  اىل 
وحتطيم  والتفوق  اخلطر  ب��رك��وب  وال�ضعور 
تفريغ  اىل  وح��اج��ت��ه��م  واحل������دود،  احل���واج���ز 
انفعالية،  �ضحنات  من  نفو�ضهم  يف  يعتمل  ما 
التذاكر. رمبا  �ضباك  ارقاما عالية يف  ت�ضجل 
يجد ع�ضاق هذه الأفالم يف ابطالها الفائقني 
واجنازاتهم العظيمة ما يعو�ضهم عن ال�ضعور 
الهروب من  او الحباط، ويتيح لهم  بالعجز 
ال��واق��ع اىل ع��امل اخل��ي��ال.. ون��اأم��ل ال توؤدي 
املنت�ضر  هذه الف��الم، التي تعك�ش جو العنف 
العدوانية  امل���ي���ول  ت��دع��ي��م  اىل  ال����ع����امل،  يف 
خالل  م��ن  العنف  بتقدمي  امل�ضاهدين،  ل��دى 
واملهارة  ب��ال��ذك��اء  ف��ائ��ق��ة مت��ت��از  ���ض��خ�����ض��ي��ات 

واجلراأة.

يعي�س دوم توريتو )فني ديزل( مع زوجته ليتي وابنه ال�سغري برايان حياة هادئة، لكن هدوءها م�سوب باحلذر، 
ويلوح �سبح خطر داهم يف الأفق. وهذه املرة، �سيجرب التهديد دوم على مواجهة خطايا ما�سيه، لينقذ ا�سرته التي 

يحبها اكرث من اي �سيء اآخر.
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متى وكيف ميكن نقل 
�لطفل �إىل غرفة منفردة؟

ما الذي يجب الإنتباه له عند اإنتقال الطفل اإىل غرفتة اجلديدة يف املنزل؟ 
يف الأ�ضهر الأوىل من حياته، ينام الطفل معظم الوقت يف غرفة الوالدين، 
غرفتكم  من  الطفل  لإخ��راج  جاهزون  باأنكم  ت�ضعرون  معينة  مرحلة  ويف 
وتخ�ضي�ش غرفة منفردة له. ُيعترب هذا تغيرًيا اأ�ضا�ضًيا وفائق الأهمية يف 
ن�ضائح  اإليكم عدة  نقدم  ب�ضهولة-  الإنتقال  الطفل، وحتى ميّر هذا  حياة 

تخفف عنكم وعن طفلكم الإنتقال.

متى هو الوقت املنا�ضب لالإنتقال؟
متاًما كما هو احلال يف جوانب خمتلفة من منو الطفل، فهنالك العديد 
من الطرق والآراء ولي�ش هنالك اإجابة حا�ضمة. وبالرغم من ذلك، اإليكم 

عالمات ت�ضري اإىل اإ�ضتعداد الطفل لهذا الإنتقال:
- عندما تكونون على يقني باأن الطفل لي�ش يف اأوج فرتة الأوجاع: الأ�ضنان، 
حتى  الوالدين  تواجد  تتطّلب  التي  التطعيم-  بعد  اأو  برد  ُنزلة  الأذن��ني، 

اأثناء الليل.
- بعد اأن طّور الطفل مهارات نوم م�ضتقلة متكنه من النوم لوحده وبدون 
م�ضاعدتكم، وحتى يف حالة اإ�ضتيقاظه يف الليل في�ضتطيع العودة اإىل النوم 
حّفاظ،  لعبة،  مثل  وي��ه��ّدئ��ه،  يحبه  ���ض��يء  مب�ضاعدة  اأو  ال��ذات��ي��ة  ب��ق��درات��ه 
ا�ضة وغريها. يف بع�ش الأحيان، تواجد الطفل بجوار والديه  بّطانية، م�ضّ
قد ي�ضّعب على الطفل اأن يتعّلم كيفّية اإجتياز هذه املرحلة كونه مدرًكا اأن 
والديه متاحان له يف كل الأوقات، اأو لأن الوالدين يتوجهان فوًرا لتقدمي 
امل�ضاعدة ول مينحون ل�ضغارهم فر�ضة تطوير مهارات التهدئه الذاتية. يف 
هذه احلالت بالذات، فاإن اإنتقال الطفل اإىل غرفة منفردة ميكنه امل�ضاعدة 

يف تطوير تلك املهارات.
- اإن كنتم متاأكدين من قدرتكم على التدخل ب�ضكل ب�ضيط لتهدئة الطفل 
ولإب��ع��اد م��ا ي��زع��ج��ه، ولإي��ق��اف��ه ع��ن ال��ب��ك��اء، يف ح��ال��ة طلب ذل��ك منكم يف 

منت�ضف الليل.
- عندما ندخل مرحلة ميكننا بها احلفاظ على الروتني اليومي و�ضلوك 

ثابت يف نهاية "طق�ش" النوم.
- والأهم: عندما تكونون متاأكدين وواثقني من قراركم ب�ضكٍل تام!

كيف ميكن تنفيذ الإنتقال على اأف�ضل وجه؟
- توفري فر�ضة للطفل لالإعتياد على �ضريره املوجود يف الغرفة اجلديدة 
الو�ضائل هي  اإحدى  تعبان( وم�ضتلقًيا.  �ضبعاًنا، هادئا )لي�ش  عندما يكون 
تلعبوا معه  اأن  ال�ضرير، مثاًل  النوم يف  له جت��ارب مريحة عند  اأن توفروا 
عندما ت�ضعونه يف ال�ضرير، قراءة ق�ضيدة اأو ق�ضة حتى يعتاد على ال�ضرير. 

وطبًعا، لي�ش هنالك ما يطمئن ويهّدئ اأكرث من �ضماع �ضوت الوالدين.
- خالل "طق�ش" النوم، �ضفوا لطفلكم ماذا تفعلون حتى يفهم من نربة 

�ضوتكم ومن الو�ضف ما الذي يحدث حوله.
- من املهم اأن ت�ضغوا، اأن تكونوا متاحني و�ضبورين، حيُث اأنه من الطبيعي 
اأن "ميتحن احلدود" ويطلب تواجدكم ب�ضورة اأكرب عند حدوث كل تغيري 
العملية وليعتاد عليها. كونوا بجواره لتوفروا له  بالأمان يف هذه  لي�ضعر 

الدعم الالزم ليكت�ضب الثقة والأمان يف العملية.

اىل اي قبيلة ينتمي جميل بثينة ؟
ينتمي جميل بثينة ايل قبيلة عذرة وهو اهم �ضاعر فيها ،وقبيلة عذرة 

ين�ضب اليها ق�ضائد احلب العذري امل�ضهور ب�ضدة الع�ضق والعفة .
من مكت�سف معدن اليورانيوم ؟

الكيميائي الملاين مارتن كالبروت هو مكت�ضف اليورانيوم .
اجلهة  تلك  علي  القطارة  منخف�س  ا�سم  اطلق  مل��اذا 

الواقعة يف �سحراء م�سر الغربية .
لنه ينخف�ش عن �ضطح البحر مبقدار 134 مرتا .

الإن�ضان.  يبكي  عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�ضكنة  كيميائية  مواد  على  حتتوي  الدموع  اأن  تعلم  • هل 
و  العجز  و  الهرم  اأ�ضابها  التي  احلمراء  الدموية  الكرات  ته�ضيم  هي  للطحال  وظيفة  اأهم  اأن  تعلم  • هل 

ي�ضاركه يف هذه املهمة الكبد. 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �ضمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�ضان  جلد  �ضمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�ضان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ضتثناء 

جفون العينني. 
 • هل تعلم اأن الرجل العادي مي�ضي مبعدل 20 األف خطوة يومياً .. اأي يف خالل 80 �ضنة يكون قد طاف 

حول العامل �ضتة مرات. 
ثمانني �ضربة يف  العادي  الإن�ضان  قلب  فعدد �ضربات   ، اجل�ضم  تتاأثر بحجم  القلب  نب�ضات  اأن  تعلم  • هل 
اأما قلب الع�ضفور   .. 700 �ضربة يف الدقيقة  الفاأر  25 �ضربة يف الدقيقة .. و يف  الدقيقة .. و يف الفيل 

فعدد �ضرباته 1000 �ضربة يف الدقيقة. 
.. و الدموع التي يفرزها   • هل تعلم اأن الطفل حديث ال��ولدة يبكي يف املتو�ضط مدة 113 دقيقة يومياً 

ت�ضاعد كثرياً على رعاية �ضحته العامة .. 
 • هل تعلم اأن ال�ضائل املحيط بالعينني و الذي يعرف با�ضم الدموع هو اأقوى مطهر.
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القرنبيط 
فى  باحثون  اأع��ل��ن 
نيوجر�ضى  ولي����ة 
الأمريكية اأن نبات 
القرنبيط، و بع�ش 
اأن�����������واع اخل�������ض���ار 
احلجم  ال�����ض��غ��رية 
به  وال���������ض����ب����ي����ه����ة 
"الربوكلي"  مثل 
تخف�ش  اأن  ميكن 
خ����ط����ر الإ�����ض����اب����ة 
ب�������ال���������������ض�������رط�������ان 

الوراثي.
هذه  ف��ى  ال�"�ضلفورافني" امل���وج���ودة  م���ادة  اأن  ال��ب��اح��ث��ني  ف��ري��ق  واأو����ض���ح 

اخل�ضراوات ميكن اأن متنع منو اخلاليا ال�ضرطانية عند الفئران.
ال�ضرطانات  اأهمية منع مثل هذه اخل�ضراوات لنمو  وركزت الدرا�ضة على 

الوراثية والتى لها عالقة باخلريطة اجلينية لالإن�ضان.
اأمرا�ش  من  الوقاية  يف  ق��وي  تاأثري  له  القرنبيط  اأن  املعروف  من  كذلك 
بع�ش  وي�ضري  اأ�ضبوعياً،  مرتني  القرنبيط  بتناول  الأطباء  ون�ضح  القلب، 
ب�ضكل  احلماية  يوفر  يومياً  منه  ب�ضيط  ج��زء  ول��و  تناول  اأن  اىل  اخل��رباء 

كبري.
بن�ضبة عالية يف  ال�"�ضلفورافني" ترتكز  ان مادة  الفحو�ضات  اأظهرت  وقد 
الأيام الثالثة الأوىل لرباعم القرنبيط، وكذلك اللفت وال�ضبانخ يحتويان 

على مثل هذه املادة.

كان هناك رجل بخيل جدا رغم غناه ويعي�ش عي�ضة الفقراء ول ياأكل وا�ضرته القليل ول ي�ضرتي لهم طلباتهم 
ال نادرا، يقب�ش على امواله وكاأنه يقب�ش على الدنيا بيده، وقد ذاقت زوجته املرار لتغري من طبعه ول فائدة 
. يف احد اليام مر�ش ابنه الكبري �ضامل مر�ش �ضديد مل يعرف له الطبيب عالج فخرج من ق�ضر الرجل وهو 
... جل�ضت الم واطفالها يبكون  اليه  يقول لن جتد له عالج والعو�ش عند اهلل هذه وديعته فاتركها تذهب 
اخيهم الذي ي�ضارع املوت ثم وقفت وهي ت�ضرخ يف زوجها كل اولدنا �ضيموتون لنهم ل ياأكلون ل يتغذون نحن 
نعي�ش يف مرار اكرث من الفقراء انف�ضهم لعنك اهلل ولعن نقودك �ضاأخرج واعمل يف بيت النا�ش واطعم اطفايل 

ففزع الرجل وقال كفي عن هذا الهراء كل النا�ش متر�ش وكلهم ميوتون فقالت بخلك هو مر�ضنا .
ويف و�ضط هذا املرار جاء �ضديقا له معروف عنه التقوى والورع فاأخذ يوا�ضيه يف ابنه ويدعو له بال�ضفاء وبعد 
ان انتهى قال له ان هذه الدنيا ايامها معدودة مهما كرثت واذا كان اهلل يعطينا فهو يعطينا لن�ضكره ويزيدنا، 
اذا مر�ش ابنك الن ف�ضيمر�ش غريه بعد ثم ثم ياتي وقت ي�ضيع فيه ما معك .. يا ابا �ضامل حتدث بنعمة 
ربك ول تنكرها . انت ل تت�ضدق، ول تطعم اطفالك وزوجتك .. انت ل توؤدي فر�ش اهلل توفريا للمياه .. ل 
تدفع زكاته بخال .. مل حتج لبيته خمافة على نقودك ان تنق�ش، ا�ضياء كثرية تفعلها تغ�ضب اهلل وتنتظر منه 
رحمه ؟ امل ت�ضاأل نف�ضك ما النهاية، يا ابا �ضامل، كل ما ا�ضتطيعه هو ان اقول لك داووا مر�ضاكم بال�ضدقة .. 
ان�ضرف الرجل وترك ابا �ضامل يفكر طوال الليل وعند الفجر �ضاح املوؤذن بالنداء و�ضوته اجلميل يدعو عباد 
اهلل املوؤمنني للوقوف بني يدي اهلل فاأن�ضل ابا �ضامل يتو�ضاأ واىل امل�ضجد ذهب �ضجد وركع وبكي وغ�ضلت دموعه 
حزنه وخرج اإىل بيته ليح�ضر وملرة الوىل يف حياته نقودا مي�ضكها يف يده عن قناعة ويخرج لل�ضارع مت�ضرتا يف 
الظالم يطرق ابواب الفقراء �ضرا ويعطيهم ويقول لهم ادعو لولدي �ضامل بال�ضفاء، وقد كانت عيناه تدمع وهو 
يطلب ال�ضفاء ل�ضامل .. ايام قليلة مرت وبداأ �ضامل ي�ضتعيد �ضحته وعافيته فعم الفرح البيت خا�ضة ان اب �ضامل 

قد كره بخله واطلق لزوجته املال ت�ضرف منه بدون ان تن�ضي �ضدقة الفقراء لن ايام الدنيا معدودة . 

ال�ضداع واحد من اأكرث امل�ضاكل ال�ضحية �ضيوعاً يف العامل، 
البالغني  املائة من  4 يف  اأّن  العاملية  ال�ضحة  وتقّدر منظمة 

يتاأثرون باأمل يف الراأ�ش ملدة 15 يوماً اأو اأكرث كل �ضهر.
 ويف ح��ني ي��وج��د ال��ع��دي��د م��ن ع��الج��ات ال�����ض��داع الفّعالة، 
تبقى الوقاية من ال�ضداع من اخلطوات املهمة ملنع حدوثه 

وتفادي خماطره.

اأ�ضباب ال�ضداع
واأخ��رى ل  بها،  التحكم  هناك م�ضببات عّدة لل�ضداع ميكن 

ميكن التحكم بها، ومن بينها:
مع  حتدث  التي  الهرمونية  التقلبات  ف��اإنَّ  اأنثى،  كنِت  اإذا   -
احلي�ش والإبا�ضة وانقطاع الطمث ت�ضبب التعّر�ش ل�ضداع 

الراأ�ش.

- التعّر�ش لل�ضغط الع�ضبي.
- �ضرب الكحول والنبيذ الأحمر على وجه اخل�ضو�ش.

- التعّر�ش لأ�ضواء �ضديدة ال�ضطوع، اأو اأ�ضوات عالية جداً، 
اأو روائح �ضديدة.

- اجلفاف الناجت عن عدم �ضرب كمية كافية من املاء.

- الكثري من النوم اأو عدم اأخذ ق�ضٍط كاٍف من النوم.
- ممار�ضة الريا�ضة ب�ضكل �ضارم ومفرط.

- اإغفال بع�ش وجبات الطعام.
- التدخني.

- اإجهاد العني اأثناء القراءة اأو اجللو�ش على الكمبيوتر.

كيفية الوقاية من �ضداع الراأ�ش
جتّنب  على  ال�ضهلة  اخل��ط��وات  ه��ذه  مم��ار���ض��ة  �ضت�ضاعدِك 

العديد من م�ضببات ال�ضداع ال�ضائعة:
- حافظي على و�ضعية جيدة، وحتركي خالل النهار.

تقومني  واأن���ك  متيب�ضة  تبقى  ل  رقبتِك  اأن  م��ن  ت��اأك��دي   -
بتحريكها اإذا كنت تقومني بعمل مكتبي.

- ابعدي عينيِك عن الكمبيوتر بني احلني والآخر لتجّنب 
اإجهاد العني.

روتني  اأو  ك��ب��ري،  ب�ضكل  ال��غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام��ك  ت��غ��ريي  ل   -
ال�ضتيقاظ والنوم والتمارين الريا�ضية.

وت��اأك��دي من  ال��ن��وم،  ك���اٍف م��ن  - اح�ضلي على ق�ضٍط 
ح�ضولك على ثماين �ضاعات ثابتة كل ليلة.

- التزمي بنظام غذائي �ضحي وممار�ضة الريا�ضة، 
التمارين  وممار�ضة  ال�ضحية  الأطعمة  ت�ضاعد  اإذ 

الريا�ضية بانتظام على درء ال�ضداع.

كيفية �لوقاية من �صد�ع �لر�أ�س

 Pieces Of A Woman املمثلة الربيطانية فاني�سا كريبي حتمل جائزتها لأف�سل ممثلة ح�سلت عليها عن فيلم
يف اليوم الأخري من مهرجان البندقية ال�سينمائي. ا ف ب


