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ملاذ� �لأف�ضل �أن نتناول 
�لفاكهة بدل ع�ضريها؟

اأنه �صحي،  فالفواكه م�صدر  الفاكهة عموما على  اإىل ع�صري  ُينظر 
بالن�صبة  باملنفعة  يعود  ال  قد  ذلك  ولكن  واملعادن،  للفيتامينات  جيد 

للذين يعانون من ظروف �صحية معينة.
الربي  العنب  وي�صاعد  اله�صم اجليد،  يعزز  التفاح  اأن  املعروف  ومن 
اإىل  اأن توؤدي  يف حماربة اجلذور احلرة املدمرة للقنوات التي ميكن 

االأمرا�ض، وميكن اأن يعزز املوز منو البكترييا املفيدة يف االأمعاء.
وبينما حتتوي الفاكهة على جمموعة من الفوائد ال�صحية املختلفة، 
فاإن �صرب ع�صري الفاكهة قد ال يكون بنف�ض القدر من الفائدة. ووفقا 
الكاملة  الفاكهة  بتناول  دائما  يو�صي  فاإنه  بارتليت،  غ��اري  للدكتور 

بدال من ع�صريها.
"عندما تاأكل فاكهة كاملة، فاإن االألياف الغذائية املوجودة  واأو�صح: 
يف اللب والق�صرة ترتبط بال�صكر الطبيعي يف الفاكهة اأثناء انتقالها 
عرب اجلهاز اله�صمي. وهذا االإجراء امللزم يجعل االأمر اأكرث �صعوبة 
لذلك،  ونتيجة  لل�صكر.  اجل�صم  المت�صا�ض  اأط���ول  وقتا  وي�صتغرق 
اأكلت  اإذا  واأب��ط��اأ  اأق���ل  دم��ك مب��ع��دل  الفاكهة يف  م��ن  ال�صكر  ي��راك��م 

الفاكهة كاملة مما �صرب ع�صري الفاكهة مبا�صرة".
وعلى النقي�ض من ذلك، فاإن �صرب ع�صري الفاكهة مبا�صرة يوؤدي اإىل 

ارتفاع ن�صبة ال�صكر يف الدم، كما قال الدكتور بارتليت.
الرتفاع  ا�صتجابة  ب�صرعة  االإن�����ص��ول��ن  �صيطلق  "ج�صمك  واأو����ص���ح: 
م�صتويات ال�صكر يف الدم ما يوؤدي اإىل حتويل كمية كبرية من ال�صكر 

يف الدم اإىل دهون وجليكوجن".

ما مدى فعالية �أجهزة تتبع �للياقة 
�لبدنية يف �إنقا�ص �لوزن؟

يعاين حوايل 2.5 مليار بالغ حول العامل من زيادة الوزن اأو ال�صمنة، 
30، وهو ما يزيد من خطر  اأو   25 مبوؤ�صر كتلة ج�صم ال يقل عن 
من  ب��امل��ئ��ة   70 االإ���ص��اب��ة مبجموعة م��ن االأم���را����ض امل�����ص��وؤول��ة ع��ن 
الواليات  يف  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  تكاليف  م��ن  ب��امل��ئ��ة  و85  ال��وف��ي��ات 
املتحدة وحدها على �صبيل املثال، يف الوقت الذي يف�صل فيه اأكرث من 
الثلث يف م�صاألة تلبية احلد االأدنى املو�صى به من التمارين )150 

دقيقة من الن�صاط البدين املعتدل اأ�صبوعياً(.
القابلة  البدنية  اللياقة  تتبع  اأجهزة  اإىل  الكثريون  يتجه  ه��ذا  وم��ع 
لالرتداء ملراقبة اأوزانهم.. فما مدى فعالية تلك االأجهزة يف امل�صاهمة 
الكثريين  االإقبال عليها من قبل  �صيما يف ظل  ال��وزن، ال  اإنقا�ض  يف 

حول العامل يف االآونة االأخرية؟
املتحدة،  الواليات  �صمال  ميني�صوتا،  بجامعة  اأجريت  حديثة  درا�صة 
عن  اأج��اب��ت  ال��ري��ا���ص��ي،  للطب  الربيطانية  املجلة  نتائجها  ن�صرت 
اأو  ب�صكل  فعاليتها  م��وؤك��دة  االأج��ه��زة،  تلك  بتاأثري  املرتبطة  االأ�صئلة 
امل�صجعة،  ال��وزن، يف ظل وج��ود عديد من اخليارات  اإنقا�ض  باآخر يف 
ومن بينها عّداد اخلطوات وجهاز مراقبة القلب، وهي اأمور ميكن اأن 

يطلب الطبيب مراقبتها عندما يتعلق االأمر بفقدان الوزن.
من  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  لالأ�صخا�ض  عملياً  خ��ي��اراً  االأج��ه��زة  تلك  متثل 
زيادة الوزن اأو ال�صمنة، والذين يعانون من حاالت مر�صية مرتبطة 
ملوؤلف الدرا�صة زان جاو، يف ت�صريحات نقلتها وكالة  بالوزن. وطبقاً 
�صاوث وي�صت نيوز، فاإن "اأجهزة تتبع اللياقة البدنية القابلة لالرتداء 
تتيح للم�صتخدمن حتديد الن�صاط البدين وتتبعه وتقدمي تذكريات 
والتنظيم  الذاتية  املراقبة  يعزز  مبا  والتحرك،  للنهو�ض  م�صتمرة 
وتقليل  ال���وزن  اإن��ق��ا���ض  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  ذل��ك  ي�صاعد  الذاتي". 
خم��اط��ر االإ���ص��اب��ة ب��اأم��را���ض ق��ات��ل��ة مب��ا يف ذل���ك ال�����ص��رط��ان ومر�ض 

ال�صكري من النوع الثاين واأمرا�ض القلب، وفق الدرا�صة.
اجل�صم  وزن  يف  املتوا�صع  "النق�صان  ق��ائ��اًل:  الدرا�صة  موؤلف  ويعلق 
ال�صارة  ال�صحية  االآث��ار  يخفف  باملئة  ع�صرة  اإىل  خم�صة  من  بن�صبة 

املرتبطة باالأمرا�ض ذات ال�صلة".
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�أجهزة ع�ضبية جديدة م�ضتوحاة من �لدماغ �لب�ضري
ع�صبيا  جهازا  والتكنولوجيا  للعلوم  املتقدم  ال��ك��وري  املعهد  باحثو  ابتكر 
الدمج  م��ن خ��الل  ك��ب��رية  ب��درج��ة  للتطوير  ق��اب��ل  ال��دم��اغ  م��ن  م�صتوحى 

امل�صرك بن اخلاليا الع�صبية وامل�صابك يف الرانز�صتور. 
امل��و���ص��الت املعدنية  اأ���ص��ب��اه  ت��ق��ن��ي��ة  اب��ت��ك��اره��م  ال��ب��اح��ث��ون يف  وا���ص��ت��خ��دام 
تكلفة  تقليل  �صاأنه  من  ال��ذي  االأم��ر  لل�صيليكون،  التكميلية   )CMOS(

االأجهزة الع�صبية، وتب�صيط اإجراءات ت�صنيعها يف امل�صتقبل.
وبح�صب الدرا�صة املن�صورة موؤخرا يف دورية "�صاين�ض اأدفان�ض"، اأنتج فريق 
البحث بقيادة يانغ كيو ت�صوي و�صونغ يول ت�صوي خاليا ع�صبية، وم�صابك 
للتطوير  قابلة  ع�صبية  الأج��ه��زة  واح��د  ترانز�صتور  على  تعتمد  ع�صبية 

بدرجة عالية، واأظهرت القدرة على التعرف على الن�ض و�صور الوجه.
 وجذبت االأجهزة الع�صبية قدرا كبريا من االهتمام ب�صبب وظائف الذكاء 
اال�صطناعي اخلا�صة بها، لكنها ت�صتهلك طاقة منخف�صة للغاية اأقل من 
الع�صبية  االأجهزة  وجلعل  الب�صري،  الدماغ  حماكاة  طريق  عن  واط   20
اإ�صارة  ارتفاًعا عند دمج  تولد  ال�صروري وجود خلية ع�صبية  تعمل، فمن 
يعمل  االإ�صارة بن خليتن ع�صبيتن، متاًما مثلما  وم�صبًكا ميّرر  معينة، 

الدماغ البيولوجي.
الدوائر  على  اإن�����ص��اوؤه��ا  مت  ال��ت��ي  وامل�صابك  الع�صبية  اخل��الي��ا  الأن  ن��ظ��را   
كفاءة  م��ن  املعاناة  فتظهر  ك��ب��رية،  م�صاحة  ت�صغل  التناظرية  اأو  الرقمية 

االأجهزة وتكاليفها.
اخلاليا  �صلوك  بتقليد  البحث  ف��ري��ق  ق��ام  امل�صكالت،  ه��ذه  على  للتغلب   
الع�صبية البيولوجية وامل�صابك با�صتخدام ترانز�صتور واحد، ودجمها مًعا 

يف رقاقة بحجم 8 بو�صات.

ل�ضمان  دولر  �ألف   771
�ضالمة 14 فيال تائهًا

جنوباً  برياً  فياًل   14 من  قطيع  يتجه 
���ص��وب م��وط��ن��ه االأ���ص��ل��ي ب��اإق��ل��ي��م يونان 
يف ج��ن��وب غ���رب ال�����ص��ن، ب��ع��دم��ا قطع 
اإليها  لفتت  رحلة  يف  كيلومر   1300
االأنظار. وقال م�صوؤولون بقطاع حماية 
احل��ي��اة ال��ربي��ة خ���الل م��وؤمت��ر �صحفي 
اإن  االثنن  االأول  اأم�ض  متاأخر  وق��ت  يف 
االأف��ي��ال ع��ربت ب��اأم��ان ج�����ص��راً ف��وق نهر 
ب���اجت���اه حممية  ي���ون���ان ع���ائ���دة ج��ن��وب��اً 

طبيعية تديرها مدينة بوير.
بالتعامل  املكلفة  ط���وارئ  جلنة  وك��ان��ت 
مكهرباً  �صياجاً  و�صعت  ق��د  االأم����ر،  م��ع 
وطعوماً ور�صمت طرقاً �صناعية ل�صمان 

اأن ت�صلك االأفيال الطريق ال�صحيح.
الغابات  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض  ي��ون��غ  وان  وق����ال 
األفاً  االإقليمية اإنه مت ن�صر اأكرث من 25 
والعاملن و1500 عربة  ال�صرطة  من 
و�صمان  واإطعامها  الفيلة  لتتبع  طوارئ 

�صالمتها.
واأ�صاف اأنه مت اإجالء اأكرث من 150 األفاً 
االأفيال،  هجرة  طريق  من  ال�صكان  من 
مالين  خم�صة  م��ن  اأك���رث  وتخ�صي�ض 
يوان )771 األف دوالر( لتغطية نفقات 

اأي اأ�صرار باملمتلكات.

عاد�ت يومية ميكن �أن 
ت�ضر ب�ضحتك �لعقلية �ص 23

ملاذ� يجب على مر�ضى �ل�ضد�ع 
�لن�ضفي تناول �ملزيد من �ل�ضمك؟

ل�صحة  و�صرورية  اأ�صا�صية  دهنية  اأحما�ض   6 واأوميغا   3 اأوميغا  اأحما�ض  تعترب 
االإن�صان، والأن اأج�صامنا ال ميكن اأن تقوم باإنتاج هذه االأحما�ض، فاإنه يتعن علينا 

احل�صول عليها من االأطعمة.
اإذا  وقد مت ت�صميم جتربة �صريرية، برعاية املعاهد الوطنية لل�صحة، الختبار ما 
من  كبرية  كميات  على  حتتوي  التي  االأطعمة  من  خا�ض  غذائي  نظام  اتباع  ك��ان 
تقليل  مع  االأ���ص��م��اك،  بع�ض  يف  امل��وج��ودة  وال��زي��وت   ،3 اأوميغا  الدهنية  االأحما�ض 

االأطعمة الغنية باالأحما�ض الدهنية اأوميغا 6، مثل العديد من الزيوت النباتية.
وقد اأراد موؤلفو الدرا�صة اجلديدة اأن يعرفوا، فيما اإذا كان نظام غذائي ما يحتوي 
اأ�صهل  احل��ي��اة  اأن يجعل   6 اأوم��ي��غ��ا  ده���ون  م��ن  القليل  م��ع   3 اأوم��ي��غ��ا  ده���ون  على 

لالأ�صخا�ض الذين يعانون من ال�صداع الن�صفي املتكرر.
بالن�صبة  املزمن  ل��الأمل  �صيوعاً  االأك��رث  االأ�صباب  من  واح��داً  الن�صفي  ال�صداع  يعد 
االأعرا�ض وزيادة  والغثيان وغريها من  االإنهاك،  ي�صبب  النا�ض، والذي  لكثري من 
نوبات  اأن  الدرا�صات  وج��دت  وق��د  والقلق.  االكتئاب  اإىل  االنتقال  احتمال  يف  ح��ادة 
ال�صداع الن�صفي ميكن اأن توؤثر �صلباً على االإنتاجية يف مكان العمل، والتغيب كذلك 

عن العمل.
لكن الدرا�صة اجلديدة تقدم اأدلة على اأن النظام الغذائي ال�صحيح ميكن اأن يوفر 
املتكررة،  الن�صفي  ال�����ص��داع  ن��وب��ات  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  االأ�صخا�ض  لبع�ض  ال��ع��ون 

وم�صاعدتهم على تقليل عدد نوبات ال�صداع و�صدته.

التاأثريات النف�صية
بعد �صن االأربعن قد تتعر�صن للحاالت النف�صية االآتية:

اأمور تبدو طبيعية. جتاه  بالتوتر  ال�صعور   -  1
اأمور  مع  التعامل  اأثناء  والغ�صب  الزائدة  الع�صبية   -  2

حياتية عادية.
3 - ال�صعور بامللل واالنطواء مع عدم الرغبة يف االهتمام 

باملظهر، خا�صة بعد انقطاع الطمث.

طرق تخطي امل�ساكل النف�سية
للتغلب على التاأثريات النف�صية التي قد تعاين منها املراأة 
هرمون  اإف���راز  نق�ض  تعوي�ض  ميكن  االأرب��ع��ن،  �صن  بعد 

االإ�صروجن با�صتخدام بدائل طبيعية عديدة، مثل:
باالإ�صروجن  الغني  ال�صويا  الفول  تناول  من  االإكثار   -

النباتي الطبيعي.
���ص��رب ك��وب م��ن اليان�صون ي��وم��ي��اً، وه��و م�����ص��روب غني   -

باالإ�صروجن.
- االإك��ث��ار م��ن ت��ن��اول اخل�����ص��روات، وخا�صة ال��ورق��ي��ة، مع 
تناول جميع اأنواع الفواكه ب�صكل م�صتمر؛ الحتوائها على 
الفيتامينات وم�صادات االأك�صدة، التي تقلل ظهور اأعرا�ض 

ال�صيخوخة على املراأة.
 7 ت��ن��اول  اإن  ي��وم��ي��اً، حيث  التمر  ت��ن��اول  - احل��ر���ض على 
اإفطار كاملة متدُّ اجل�صم  ُيعترب وجبة  ال�صباح  مترات يف 
باحتياجاته كافة، كما اأنه م�صدر غني جداً لالإ�صروجن 
)م��ع م��راع��اة ع��دم تعار�صه م��ع ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ملر�صى 

ال�صكري(.

- ح��ل��ي��ب ال�����ص��وي��ا م���ن امل�����ص��روب��ات امل��ه��م��ة ال��ت��ي ُيو�صى 
االأربعن، كبديل للنب الطبيعي،  بتناولها، حتى قبل �صن 
تعوي�ض  على  ي�صاعد  االإ�صروجن  من  خم��زون  لتكوين 

النق�ض الطبيعي عند بلوغ االأربعن.
التي حتتوي  امل�صروبات  االهتمام بح�صول اجل�صم على   -
على م�����ص��ادات االأك�����ص��دة؛ مثل ���ص��رب ك��وب اأو ك��وب��ن من 

ال�صاي االأخ�صر يومياً.
 ،H"�ه" بفيتامن  الغنية  االأط��ع��م��ة  بتناول  االه��ت��م��ام   -
هذا  الأنَّ  ال�صم�ض؛  عباد  وب��ذور  وال�صبانخ  االأف��اك��ادو  مثل 
لالأك�صدة،  امل�صاّدة  الفيتامينات  اأه��م  من  ُيعد  الفيتامن 

التي حتدُّ من ظهور اأعرا�ض ال�صيخوخة على املراأة.
بالبيتا  لغناها  نظراً  والبطاطا؛  اجل��زر  باأكل  االهتمام   -
ال��ع��ن ويعزز  ك���اروت���ن، وه���و عن�صر م��ه��م مي��ن��ع ج��ف��اف 

ن�صارة الب�صرة.
- احلر�ض على �صرب املاء بكرثة، حيث يحتاج اجل�صم اإىل 
امل��اء؛ للحفاظ على ن�صارة اجللد وال�صحة  اأك��واب من   8

العامة للج�صم.

�سن انقطاع الطمث
نقلت »�صيدتي« عن الدكتور جوين بركات »اأن املراأة تولد 
م��ا تتناق�ض  ���ص��رع��ان  ال��ب��وي�����ص��ات،  ك��م��ّي��ة معّينة م��ن  م��ع 
هذه االأخرية نتيجة االإ�صتهالك ال�صهري لها عرب العادة 
ال�صهرية اأو التلقيح ال�صناعي اأو االإ�صابة ببع�ض االأمرا�ض 
الفريو�صية للمبي�ض، وذلك حتى تبلغ �صن انقطاع الطمث 
»اأّنه يف حاالت معّينة،  البوي�صات«، م�صيفاً  وتختفي هذه 

يكون عدد البوي�صات لدى املراأة قلياًل منذ البداية نتيجًة 
لتكوين جيني معّن«.

ابتداًء  بالتناق�ض  البوي�صات  ع��دد  ي��ب��داأ  ع��اّم��ة،  وب�صورة 
من �صن ال�صابعة والثالثن، اإىل اأن ينتهي يف �صن الثالثة 
واخلم�صن. وعندما تبداأ الدورة ال�صهرية باالنقطاع ملّدة 
اأو �صهرين متتالين، تكون املراأة قد و�صلت املرحلة  �صهر 
اأّنه عندما يبلغ هذا االنقطاع  اإال  التي ت�صبق �صن الياأ�ض، 

مّدة عام فيعني اأن مرحلة �صن الياأ�ض قد بداأت فعلياً.

عوار�ض...
عن  تنتج  خمتلفة  ع��وار���ض  م��ع  الطمث  انقطاع  ي��راف��ق 
ال���ذي تفرزه  ال��راج��ع يف كمّية ه��رم��ون »اال���ص��روج��ن« 
ال�صعور  اإىل  الغّدة الدماغية، ما يوؤّدي  باأمر من  املباي�ض 
 Hot Flashes باالنفعال والع�صبية، الهّبات ال�صاخنة
وهي حرارة قوية تبداأ من الرقبة وترتفع اإىل الراأ�ض ملّرات 
وذلك  اأي�صاً،  م��ّرات  اإىل ع�صر  ت�صل  وق��د  اليوم،  ث��الث يف 
ت�صاب  النحيلة  امل���راأة  اأن  اإىل  االإ���ص��ارة  م��ع  ال���وزن،  ح�صب 
بالهّبات اأكرث من املراأة التي تتمّتع بوزن اأكرب، ف�صاًل عن 
الركيز  يف  وال�صعف  النوم  �صاعات  وقّلة  النف�صي  القلق 
والراجع يف الذاكرة والتبّدل يف املزاج واالأمل واالإ�صطراب 
يف العالقة الزوجية واخل�صارة ال�صريعة ملادة »الكوالجن« 
املتواجدة يف اجللد، وحتديداً يف الثدي واملهبل. وقد يقود 
التبّدل يف معدل »االإ�صروجن« يف اجل�صم اىل احتمالية 
على  يعمل  الهرمون  ه��ذا  الأن  ال�صكري  مبر�ض  االإ�صابة 

تعديل معدالت ال�صكر يف الدم.

ماذ� نعرف عن فريو�ص 
»ماربورغ« �لفتاك؟

العاملية،  ال�����ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ق��ال��ت 
غينيا  يف  ال�صحية  ال�صلطات  اإن 
"ماربورغ"،  وفاة بفريو�ض  �صجلت 
ُي�صجل  ال��ت��ي  االأوىل  ه��ي  ح��ال��ة  يف 
فيها ذلك املر�ض الفتاك يف غربي 

اأفريقيا.
كبريا  ت��ف�����ص��ي��ا   12 ه���ن���اك  وك�����ان 
عام  م��ن��ذ  "ماربورغ"  ل���ف���ريو����ض 
جنوبي  يف  م��ع��ظ��م��ه��ا   1967

و�صرقي القارة االأفريقية.
العاملية  ال�����ص��ح��ة  منظمة  وق��ال��ت 
االإ�صابة  يف  ال���وف���اة  م���ع���دالت  اإن 
بن  ت��راوح  "ماربورغ"  بفريو�ض 
التف�صي  % يف موجات  و88   24
الن�صبة  اأن  م��و���ص��ح��ة  ال�����ص��اب��ق��ة، 
الفريو�ض  ����ص���الل���ة  ع���ل���ى  ت��ع��ت��م��د 
وفقا  احل���االت،  مواجهة  واأ���ص��ل��وب 

لفران�ض بر�ض.
اإىل  "ماربورغ"  ف��ريو���ض  ينتمي 
ن��ف�����ض ع��ائ��ل��ة اإي���ب���وال، وق���د تف�صى 
عرب  اأخ���رى  اأم��اك��ن  يف  ال�صابق  يف 
وكينيا  والكونغو  باأنغوال  اأفريقيا 

وجنوب اأفريقيا واأوغندا.
ماربورغ  ف���ريو����ض  ت��ف�����ص��ي  وي���ب���داأ 
مثل  م�صاب،  حيوان  ينقل  عندما 
القرد اأو خفا�ض الفاكهة، الفريو�ض 
بدوره  ينقله  ال��ذي  االإن�����ص��ان،  اإىل 
اإىل اإن�صان اآخر عن طريق مالم�صة 

�صوائل ج�صم ال�صخ�ض امل�صاب.
 ووفقا ملنظمة ال�صحة العاملية فاإن 
عدوى فريو�ض "ماربورغ" حتدث 
م����ن خ�����الل م���الم�������ص���ة اإف���������رازات 
م�صرية  واأن�صجته،  امل�صاب  اجل�صم 
نزفية  ح��م��ى  ع���ن  ع���ب���ارة  اأن����ه  اإىل 
بفريو�ض  �صبيهة  العدوى  �صديدة 
االإ�صابة  اأع��را���ض  وت�صمل  اإي��ب��وال. 
ال�صداع  ه��ذا،  الفتاك  بالفريو�ض 
الع�صالت،  واآالم  ال������دم  وت���ق���ي���وؤ 
باالإ�صافة اإىل ارتفاع درجة حرارة 

امل�صاب بالفريو�ض.

حيو�ن يثري مظاهر�ت 
�ضد بوري�ص جون�ضون

اأث�����ار م�����ص��ري ح���ي���وان األ��ب��ك��ة، وهو 
ال�صغري،  ب��اجل��م��ل  ���ص��ب��ي��ه  ح���ي���وان 
�صنوات،  ث��م��اين  ال��ع��م��ر  م���ن  ي��ب��ل��غ 
وا����ص���م���ه ج���ريون���ي���م���و، ان���ت���ق���ادات 
لرئي�ض الوزراء الربيطاين بوري�ض 
حكومته  اأم��رت  اأن  بعد  جون�صون، 
بقتل احليوان ب�صبب فحو�ض اأكدت 
البقري.  ال�����ص��ل  مب��ر���ض  اإ���ص��اب��ت��ه 
وهو  االأل���ب���ك���ة،  ق��ت��ل  اأوام������ر  واأدت 
حيوان ثديي من ف�صيلة اجلمال، 
�صاحبته  اأطلقتها  م��ن��ا���ص��دات  اإىل 
جلون�صون  م���اك���دون���ال���د  ه��ي��ل��ن 
اإبداء الرحمة مما  وزوجته كاريل، 
مطالبة  اإىل  امل�صاهري  بع�ض  دف��ع 
و�صفوها  م��ا  بتحا�صي  ج��ون�����ص��ون 

بكارثة ت�صر بال�صورة العامة.

�لتاأثري�ت �لنف�ضية �لتي قد تعانني منها بعد �ضن �لأربعني

النف�سية  ات  التغيرّ بع�ض  حتدث  ما  عادة 
الأربييعيين،  �سن  بعد  لييلييمييراأة  واجل�سدية 
حيث يقل اإنتاج هرمون الإ�سرتوجن، مما 
اجل�سم؛  يف  الأعرا�ض  من  العديد  ي�سبب 
يف  كثية  مناطق  بجفاف  الإح�سا�ض  مثل 
والإح�سا�ض  الب�سرة،  وخ�سو�سًا  اجل�سم، 
بع�ض  اإىل  اإ�سافة  وال�سعر،  العن  بجفاف 

الأعرا�ض النف�سية.
املو�سوع  يف  يطلعك  نت"  "�سيدتي. 

ات النف�سية  الآتي على بع�ض التغيرّ
�سن  بعد  منها  تعانن  قييد  التي 

ذكرت  ما  بح�سب  الأربعن، 
الدكتورة فيوز جمدي، 
التغذية  ا�ييسييتيي�ييسيياري 

العالجية.



األربعاء   11  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13312  
Wednesday    11   August   2021   -  Issue No   13312

22

�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

االإم���ارات  جامعة  مركز  يف  باحثون  يعمل 
ع��ل��ى  درا�صة  وال��ق��ي��ادة  ال��ع��ام��ة  لل�صيا�صة 
امل�صتدامة  " االب���ت���ك���ارات  ح����ول  ب��ح��ث��ي��ة  
ال�صابق  االأغ��ذي��ة  االإماراتية:  �صناعة  يف 
اإىل  ال���درا����ص���ة  ه����ذه  ونتائجه"  وت���ه���دف 
الداخلية  البيئية  يف  العوامل  التحقيق 
كاالأ�صول املادية واملوارد املالية واخلارجية 
ال�صوق  وديناميكيات  احل��ك��وم��ي   كالدعم 
االب���ت���ك���ارات  الزراعية  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  وال���ت���ي 
امل�����ص��ت��دام��ة وت��اأث��ري ه���ذه االب��ت��ك��ارات على 

�صناعة  قطاع  العاملة  يف  ال�صركات  جن��اح 
االأغذية. 

بحثي  فريق  ال��درا���ص��ة  ه��ذه  على  وي�صرف 
من  كلية  با�صرير  اأي��دي��ن  الدكتور  يراأ�صه 
وي�صاركه  ب��اجل��ام��ع��ة  وال���زراع���ة  االأغ���ذي���ة 
ال��دك��ت��ور م���وؤم���ن دي����ان م���ن ك��ل��ي��ة  االإدارة 
الربوفي�صور  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  واالق��ت�����ص��اد 
تيمبل  م��ن  جامعة  بينديتو  داي  اأن��ت��وين 
بالواليات املتحدة االأمريكية. هذا ويتوقع 
اأن ينتهي الفريق  البحثي من هذه الدرا�صة 

يف نهاية دي�صمرب من هذا العام 2021. 
مراد  علي  اأحمد  الدكتور  االأ�صتاذ  واأو�صح 

العلمي  باجلامعة  للبحث  امل�صارك  النائب 
باأن مركز جامعة االإمارات لل�صيا�صة العامة 
ا�صراتيجيات  يف  حتقيق  ي�صهم  والقيادة  
اجلامعة من خالل البحث والتطوير وبناء 
القدرات  العلمية واملهارات الفنية من اأجل 
واملتمكنن  يف  الباحثن  م��ن  جيل  تاأهيل 
ال��دول��ة يف جمال  التنمية يف  دع��م م�صرية 
ال�صيا�صة العامة. وتتنوع  املجاالت البحثية 
ل��ل��م��رك��ز ح��ي��ث ي���رك���ز امل���رك���ز يف جم���االت 
اال�صراتيجية  ذات  االأول���وي���ات  البحثية 

الوطنية      كاالأمن الغذائي. 
االأولويات  م��ن  العلمي  البحث  اأن  واأ���ص��ار 

االأ���ص��ا���ص��ي��ة  للمركز  وامل���وؤ����ص���رات  ال��ه��ام��ة 
العلمي  ال��ت��ع��اون  خ���الل  م��ن  يعمل  ال���ذي 
كليات  يف  واأ�صاتذة  اجلامعة  الباحثن  مع 
العلمية  امل���ع���رف���ة  ب���ن���اء  ع���ل���ى  اجل���ام���ع���ة 
البحوث  اإج������راء  م���ن  خ����الل  وت��ط��وي��ره��ا 
املعرفة  ب���ن���اء  يف  ت�����ص��اه��م  ال���ت���ي  ال��ع��ل��م��ي��ة 
وتقدمي احللول  للمجتمع املحلي والعلمي، 
وروؤية  ر�صالة  م��ن  يعزز  اأن  ب���دوره  وال���ذي 
االإم����ارات  ج��ام��ع��ة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً   املركز. 
توفر  املمكنات البحثية  للباحثن يف املركز 
لتحقيق االأه��داف املرجوة التي ت�صاهم يف 

تر�صيخ  املعرفة ون�صرها". 

•• اأبوظبي-الفجر

والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  جن��ح 
النقل  مركز  مع  بالتعاون  واملهني،  التقني 
ال��ت��اب��ع لدائرة  اأب��وظ��ب��ي  ب���اإم���ارة  امل��ت��ك��ام��ل 
مهند�صاً   51 تخريج  يف  والنقل،  البلديات 
العاملن يف القطاع اخلا�ض- �صمن  - من 
ال���ذي  املرورية"  "التحويالت  ب���رن���ام���ج 
م���ن خالل  م����رة،  امل���رك���ز الأول  ا���ص��ت��ح��دث��ه 
ل�"اأبوظبي  التابع  بارك"  "االبتكار  مركز 
التقني" لتاأهيل وتطوير مهارات املهند�صن 
ا���ص��ت��خ��دام دليل  اآل���ي���ات  امل��ت��خ�����ص�����ص��ن؛ يف 
واإزالة  اأبوظبي يف ت�صميم وتنفيذ و�صيانة 

التحويالت املرورية. 
وقال �صعادة الدكتور مبارك �صعيد ال�صام�صي 
للت��ع��لي����م  اأب��وظ��ب����ي  م��رك������ز  ع��ام  مدير 
مركز  اأن  وامله��ن����ي،  الت��ق��ن����ي  والت��دري����ب 
م���ب���ادرات  اإح������دى  ه���و  بارك"  "االبتكار 
"اأبوظبي التقني" لتنفيذ توجيهات القيادة 
االإم��ارات من  الر�صيدة؛ نحو متكن �صباب 
االإبداع واالبتكار يف كافة التخ�ص�صات وو�صع 
مناهج عمل مبتكرة وحلول م�صتحدثة يتم 
وابتكارات  جديدة  نظم  و�صع  خاللها  من 
تتوافق مع تطلعات القيادة الر�صيدة يف اأبناء 
دولة االإمارات العربية املتحدة، الفتا اإىل اأن 
برامج "هند�صة التحويالت املرورية" ياأتي 
لتاأهيل  التقني"  "اأبوظبي  ج��ه��ود  �صمن 

القطاع اخلا�ض؛  العاملن يف  املتخ�ص�صن 
الو�صول  من  متكنهم  التي  امل��ه��ارات  بكافة 
املتطور  ال��ع��م��ل  م��ن  متقدمة  م��راح��ل  اىل 
م��ن خاللها  ن��ظ��م حم����دده؛ ميكنهم  وف���ق 
قانوين  اإط��ار  اإليهم يف  املوكلة  املهام  اإجن��از 
و�صالمة  اأم��ن  ي��راع��ي  وهند�صي  واح���رايف 
اجل��م��ي��ع، م��ث��م��ن��اً ال��ت��ع��اون ال���رائ���د يف هذا 

املجال مع مركز النقل املتكامل.
ال���دك���ت���ور م���ب���ارك �صعيد  ���ص��ع��ادة  واأو�����ص����ح 
التحويالت  "هند�صة  برنامج  اأن  ال�صام�صي 
اأهداف  ع��دة  حتقيق  على  ي��رك��ز  املرورية" 
باأهمية  املتخ�ص�صن  توعية  منها  حيوية 
اأبوظبي للتحويالت املرورية،  تطبيق دليل 
التحويلة  ن���وع  اخ��ت��ي��ار  اأ���ص�����ض  وت��ع��ل��ي��م��ه��م 
املرورية املنا�صبة لنوع العمل املقرر تنفيذه، 
املتنوعة  االأج���زاء  وحتديد  ت�صميم  واآل��ي��ات 
ل��ل��ت��ح��وي��الت امل�����روري�����ة، وال�����وق�����وف على 
خم��اط��ره��ا وط����رق ال��وق��اي��ة و احل���د منها  
اإ���ص��اف��ة اىل ت��ع��ل��م ق��واع��د ونظم  وم��ن��ع��ه��ا، 
املرورية  التحويالت  واإزال��ة  و�صيانة  تنفيذ 
ب�صكل دقيق، وهو االأم��ر لذي يعني و�صول 
خ��ري��ج ال��ربن��ام��ج اىل امل�����ص��ت��وى االح���رايف 
التخ�ص�ض  ه���ذا  يف  ل��ل��ع��م��ل  ي��وؤه��ل��ه  ال����ذي 

احليوي والهام .
الربنامج  ه��ذا  يف  االلتحاق  �صروط  وح��ول 
اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ق��ن��ي "نظراً  ق���ال م��دي��ر ع���ام 
الأه���م���ي���ة ال���ت���ح���وي���الت امل�����روي�����ة ودوره�������ا 

املرورية  االن�صيابية  حتقيق  يف  الرئي�صي 
واأمن و�صالمة اأبناء املجتمع؛ فاإنه ي�صرط 
�صهادة  على  حا�صال  امل�����ص��ارك  ي��ك��ون  اأن  اأن 
معتمدة يف الهند�صة املدنية اأو موؤهل علمي 
ذات عالقة، بجانب خربة ال تقل عن خم�ض 
�صنوات يف نف�ض املجال، و القدرة على حتليل 
املرورية  ال��ت��ح��وي��الت  خم��ط��ط��ات  ب��ي��ان��ات 
باأن  علماً  امل�صتخدمة،  واالأدوات  واالأج��ه��زة 
تدريبية،  �صاعة   30 الب���رن��ام��ج   م������دة 
املوؤ�ص�صات  يف  ومتخ�ص�صون  خرباء  ينفذها 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  ملركز  التابعة 

التقني واملهني".
ال���دك���ت���ور م���ب���ارك �صعيد  ���ص��ع��ادة  واخ��ت��ت��م 
ترحيب  ع��ن  م��ع��رب��اً  ت�صريحه  ال�صام�صي 

خمتلف  بتنظيم  التقني" الدائم  "اأبوظبي 
املتخ�ص�صة للموؤ�ص�صات احلكومية  الربامج 
الدائم  ال��ت��ط��وي��ر  ي�صمن  مب��ا  واخل��ا���ص��ة، 
ال��ع��ام��ل��ن يف خمتلف  ل���ق���درات وم����ه����ارات 
ق��ط��اع��ات ال��ع��م��ل، ول��ي��ك��ون اجل��م��ي��ع عند 
واالأه�����داف  واالأداء  ال��ط��م��وح��ات  م�����ص��ت��وى 
القيادة  ت��ن�����ص��ده��ا  ال���ت���ي  االإ����ص���رات���ي���ج���ي���ة 

الر�صيدة.
 وب����دوره اأو���ص��ح م��رك��ز ال��ن��ق��ل امل��ت��ك��ام��ل اأن 
اعداد  مت  اإل��ي��ه  امل�صار  التدريبي  ال��ربن��ام��ج 
ظبي  اأب��و  دليل  اإىل  ا�صتناداً  العلمية  مادته 
امل����روري����ة، وم����ن ث���م تعريف  ل��ل��ت��ح��وي��الت 
يف  وتاأهيلهم  الدليل  مب�صمون  امل��ت��درب��ن 
جم���ال ت�����ص��م��ي��م وت��ن��ف��ي��ذ و���ص��ي��ان��ة واإزال�����ة 

توفري  ي�صمن  مب��ا  امل���روري���ة  ال��ت��ح��وي��الت 
امل��روري��ة يف مناطق  ال�صالمة  درج��ات  اأعلى 

العمل يف اإمارة اأبو ظبي.
هذه  بتاأهيل  املتكامل  النقل  مركز  ورح��ب 
الدفعة من املهند�صن موؤكداً اأن ذلك يدعم 
جهوده يف تنفيذ م�صروعات البنية التحتية 
واخل���دم���ات اخل��ا���ص��ة ب��ال��ط��رق وف���ق اأعلى 
املجال.  ه��ذا  يف  املهنية  واملمار�صات  املعايري 
واأ���ص��اف املركز اأن اخل��ربات وامل��ه��ارات التي 
ت�صهم  امل��درب��ون  املهند�صون  بها  يتمتع  ب��ات 
يف تعزيز اأمن و�صالمة م�صتخدمي الطريق 
وتنفيذ  املرورية  التحويالت  يف  والعاملن 
وكفاءة  اآمنة  بطريقة  الطريق  يف  االأعمال 

عالية. 

•• اأبوظبي- الفجر

للخدمات  اأب�����وظ�����ب�����ي  �����ص����رك����ة  ن���ظ���م���ت 
موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  "�صحة"،  ال�صحية 
ال�صحة  �صناعة  لتطوير   )KHIDI(
اإدارة  ح��ول  م��وؤمت��راً  ك��وري��ا،  جمهورية  يف 
جائحة  خ��الل  االأول��ي��ة  ال�صحية  الرعاية 

كوفيد � 19.
ال��ذي نظم افرا�صياً  امل��وؤمت��ر  و���ص��ارك يف 
االإم����ارات  دول���ة  م��ن  600 خمت�صاً  ن��ح��و 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وك��وري��ا وع���دد م��ن دول 
ال����ع����امل، م����ن ب��ي��ن��ه��م خ������رباء م����ن دائ�����رة 
العالجية  واخلدمات  اأبوظبي،   - ال�صحة 
"�صحة"،  اإحدى من�صاآت �صركة  اخلارجية 
الطب  وكلية  الطبي،  �صام�صوجن  وم��رك��ز 
بجامعة يون�صي، وقدموا خال�صة جتاربهم 
واأب��ح��اث��ه��م، وت��ب��ادل��وا امل��ع��رف��ة ح��ول اإدارة 

الرعاية ال�صحية االأولية اأثناء الوباء.
وتركز النقا�ض خالل املوؤمتر كذلك حول 
العامة  ال�صحة  ط����وارئ  عمليات  م��راك��ز 
كوفيد  جائحة  واإدارة  االإم����ارات،  دول��ة  يف 
بن  وال��ت��ع��اون  اال�صتجابة  و�صرعة   ،19  �
خمتلف اجلهات اأثناء الوباء، واخل�صائ�ض 
العالجية  وال����ربوت����وك����والت  ال�����ص��ري��ري��ة 
مل�صابي فريو�ض كورونا، واال�صراتيجيات 
امل���ب���ت���ك���رة مل���ن���ع ان����ت����ق����ال ك���وف���ي���د داخ�����ل 
على  اأك��رب  ب�صكل  وال��رك��ي��ز  امل�صت�صفيات، 
ت���وف���ري ال���رع���اي���ة الأ����ص���ح���اب االأم����را�����ض 
االإماراتي  للربنامج  ب��االإ���ص��اف��ة  امل��زم��ن��ة، 

للتطعيم �صد كوفيد � 19.
احلو�صني،  فريدة  الدكتورة  �صعادة  وقالت 
امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق���ط���اع االأم�����را������ض 
العامة،  اأبوظبي لل�صحة  املعدية يف مركز 
ال�صحي  القطاع  با�صم  الر�صمي  املتحدث 

من  امل�����ص��ارك��ة  ه���ذه  الدولة:"مكنتني  يف 
دولة  بذلتها  التي  اجلبارة  اجلهود  عر�ض 
االإم�������ارات، وب�����رزت ف��ي��ه ج��ه��وده��ا كمثال 
ن��اج��ح ل��ل��دول يف م��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة، من 
خالل و�صع ا�صراتيجية من اأجل حماية 
جميع اأفراد املجتمع، و قد اأتاح يل املوؤمتر 
ال��ف��ر���ص��ة الأك����ون اأح���د امل�����ص��ارك��ن يف هذا 
احل���دث ال����دويل امل��ه��م م��ع اأخ�����ص��ائ��ي��ن يف 

املجال نف�صه".
وفر  قد  املوؤمتر  اأن  اإىل  �صعادتها  واأ���ص��ارت 
م�صاحة للنقا�ض على م�صتوى عاملي �صاهم 
يف تقوية وتبادل املعلومات بن املخت�صن. 
احل�صاين  الدكتور غامن  اأّك��د  جانبه  ومن 
�صركة  يف  االأك����ادمي����ي����ة  ال�������ص���وؤون  م���دي���ر 
"�صحة"،  ال�صحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي 
رئي�ض املوؤمتر، اأن قطاع الرعاية ال�صحية 
عانى من �صغوط هائلة خالل العام املا�صي 

والن�صف االأول من العام اجلاري، حيث مت 
اختبار اأف�صل املمار�صات املمكنة للم�صاعدة 
يف احلد من انت�صار فريو�ض كوفيد � 19، 
ومت االإعتماد على اأنظمة ومناهج خمتلفة 
وجاء  اجلائحة،  التعامل مع  ف��رة  خ��الل 
امل�صاركن  بن  ال��راأي  لتبادل  املوؤمتر  ه��ذا 
حول اأف�صل االأنظمة واملناهج واملمار�صات، 
واال�صتفادة من خربات وجتارب االآخرين. 
ال�صحية  الرعاية  اإدارة  م��وؤمت��ر  اإن  وق��ال 
 ،19� االأول�����ي�����ة خ�����الل ج���ائ���ح���ة ك���وف���ي���د 
الرعاية  ملتخ�ص�صي  مهمة  ف��ر���ص��ة  ي��ع��د 
ال�صحية املحلين واالإقليمين والدولين 
الإجراء مناق�صات مثمرة وتبادل املعلومات 
ووج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اخل���ربة، 
ال�صحية  ال����رع����اي����ة  ي���ه���م  م����ا  ك����ل  ح�����ول 
االأولية، خا�صة يف زمن كورونا. واأ�صاف اأن 
"�صحة"  بن  امل�صتمر  والتعاون  ال�صراكة 

�صناعة  لتطوير   )KHIDI( وموؤ�ص�صة 
جداً  مهمة  ك��وري��ا،  جمهورية  يف  ال�صحة 
والعمل  امل�صتمر،  التعلم  للجانبن  وتتيح 
الطبية  ال�����ق�����درات  ل���ت���ع���زي���ز  اجل���م���اع���ي 
الدكتور  اأث��ن��ت  وال��ت��ق��ن��ي��ة. وم���ن ج��ان��ب��ه��ا 
هاينج �صن يل، الرئي�ض امل�صارك للموؤمتر 
العاملية  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  اإدارة  وم��دي��ر 
 ،  )KHIDI( موؤ�ص�صة  يف  )ال��داخ��ل��ي��ة( 
ب��ن دول���ة االإم���ارات  ال��ت��ع��اون القائم  على 
املجال  يف  خ���ا����ص���ة  ك����وري����ا  وج���م���ه���وري���ة 
التعاون  ه���ذا  ث��م��رة  اإن  وق��ال��ت  ال�����ص��ح��ي، 
االجتاه  ثنائية  ق��ن��وات  فتح  اإىل  ���ص��ت��وؤدي 
وعالقات طويلة االأمد من �صاأنها اأن تعود 
يف  ال�صحية  الرعاية  اأنظمة  على  بالنفع 
البلدين خالل ال�صنوات املقبلة، باالإ�صافة 
الكوادر  ل��دى  وال��ق��درات  امل��ه��ارات  لتعزيز 

ال�صحية يف الدولتن. 

فريق بحثي يراأ�سه الدكتور اأيدين با�سرير

در��ضة بحثية ملركز جامعة �لإمار�ت لل�ضيا�ضة �لعامة و�لقيادة حول  �ل�ضناعة �لغذ�ئية �لإمار�تية

بالتعاون مع مركز النقل املتكامل ولتطوير مهارات القطاع اخلا�ض

�أبوظبي �لتقني يوؤهل 51 مهند�ضًا يف �آليات ت�ضميم وتنفيذ و�ضيانة و�إز�لة �لتحويالت �ملرورية لأول مرة

مب�ساركة 600 خمت�ض من دولة الإمارات والعامل

�ضحة تنظم بالتعاون مع موؤ�ض�ضة »KHIDI« لتطوير �ضناعة �ل�ضحة يف جمهورية 
كوريا موؤمترً� حول �لرعاية �ل�ضحية �لأولية خالل جائحة كوفيد ـ 19

�ضرطة �أبوظبي تد�ضن نظام �ملحاكاة 
لتدريب �ل�ضائقني على �لتعامل مع �ل�ضباب

•• اأبوظبي-الفجر

 د�صنت �صرطة اأبوظبي بالتعاون مع �صركة االإمارات لتعليم قيادة ال�صيارات 
القيادة  رخ�صة  على  احل�صول  بطلب  املتقدمن  لتدريب  امل��ح��اك��اة  نظام 
ت�صمينه  ومت  الطق�ض  وتقلبات  ال�صباب  اأثناء  املركبة  قيادة  ظ��روف  على 
املناخية  ال��ظ��روف  جميع  على  وحتتوي  ال��واق��ع  حتاكي  جديدة  مبعطيات 

واالأجواء املتقلبة، باالإ�صافة اإىل القيادة الليلية وعلى الطرق اخلارجية.
واأو�صح العقيد حممد الربيك العامري مدير مديرية  ترخي�ض ال�صائقن 
واالآليات بقطاع العمليات املركزية اأن التدريب على تلك االأجهزة �صي�صهم 
وتطوير  ثقافتهم  من  ويعزز  ال�صائقن  ل��دى  القيادة  م�صتوى  حت�صن  يف 
ال�صالمة  اإج���راءات  تعزيز  و  الظروف  خمتلف  يف  الطريق  على  مهاراتهم 
وتوفري املمكنات من اأجل التغلب على التحديات واإيجاد فر�ض تطويرية 

قائمة على االبتكار واالإبداع.
قيادة  لتعليم  االإم���ارات  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  ال�صميلي  خالد  وق��دم 
ال�����ص��ي��ارات  ب��االإن��اب��ة ���ص��رح��اً  م��وج��زاً ع��ن منظومة ال��ت��دري��ب على اأجهزة 
والقاعات  املميزة  التدريب  خدمة  يف  للراغبن  املتعامل  رحلة  و  املحاكاة 

التدريبية املخ�ص�صة لهم باالإ�صافة اإىل قاعات االختبارات.

كجزء من الربنامج الوطني للمربجمن
جامعة �أبوظبي ت�ضتقطب �أكرث من 1,800 

مربمج �ضمن دورتها �لتدريبية
•• اأبوظبي- الفجر

�صمن مبادرتها "ن�صتثمر يف جمتمعنا"، قدمت جامعة اأبوظبي موؤخراً دورة 
تدريبية يف الربجمة الأكرث من 1،800 �صخ�ض من 300 مدر�صة وجامعة 
و�صركة يف اأكرث من 50 بلداً حول العامل. جاء ذلك �صمن الدورة التدريبية 
تطبيقات رائدة با�صتخدام من�صة الربجمة املرئية " التي اأتاحت  "تطوير 
اأمام امل�صاركن فر�صة تطوير مهارات الربجمة االأ�صا�صية الالزمة لتطوير 

التطبيقات، وذلك كجزء من الربنامج الوطني للمربجمن.
اأبوظبي  جامعة  اختيار  مت  قد  وك��ان 
من بن 8 جامعات وطنية للربنامج 
تنفيذاً  وذل��ك  للمربجمن،  الوطني 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  الدولة رئي�ض جمل�ض  رئي�ض 
حيث  اهلل"،  "رعاه  دب������ي  ح����اك����م 
متكن  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  تتطلع 
االأعمال  ورواد  وامل��ربجم��ن  الطلبة 
وال�����ص��رك��ات ال��ن��ا���ص��ئ��ة وال���ك���ربى من 
تركز  مبتكرة  تدريبية  دورات  خ��الل 
وتقنياتها  ال��ربجم��ة  تطبيقات  على 
يف  امل�صتخدمة  ال�صلة  ذات  واالأدوات 

خمتلف القطاعات.
ال�صيباين،  ح��م��دي  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
اجلامعة:  يف  الهند�صة  كلية  عميد 
يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا����ص���ت���م���رار  "مع 
م�صتقبلي  كعن�صر  مكانتها  تر�صيخ 
ال�صناعات  م��ن  العديد  ل��دى  حا�صم 
الرقمية  املعرفة  والقطاعات، حتظى 
ال��ي��وم ب��اأه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة اأك����رث م��ن اأي 
وق���ت م�����ص��ى ع��ل��ى م�����ص��ت��وى العامل. 
لهذا  ككل  واملجتمع  طلبتنا  والإع��داد 
ال��ع��امل ال���ذي ي��ت��زاي��د اع��ت��م��اده على 
توا�صل  ي��وم،  بعد  يوماً  التكنولوجيا 
مواردها  ت�صخري  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة 
لتقدمي الربامج والدورات التي تركز 
على تعزيز املهارات واملعارف التي يحتاجها �صوق العمل حالياً ويف امل�صتقبل، 
وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الر�صيدة، حيث حر�صنا على ت�صميم دورات 
وبرامج تدريبية يف الربجمة تلبي احلاجة املتزايدة لكوادر تتمتع باملعرفة 

واملهارات الرقمية الالزمة." 
من جهته، قال الدكتور حمد الع�صابي، مدير احلرم اجلامعين جلامعة 
اأبوظبي يف العن ودبي: "تتمتع جامعة اأبوظبي ب�صجل حافل يف اال�صتثمار 
اإىل  للمربجمن،  الوطني  الربنامج  يف  م�صاركتنا  تاأتي  حيث  املجتمع،  يف 
جانب �صبع جامعات اأخرى رائدة يف الدولة، تتويجاً جلهود اجلامعة التي 
مهارات  تعزيز  يف  اجل��ه��ود  ه��ذه  دور  اإىل  ن��ظ��راً  وذل��ك  بها،  ونحتفي  نعتز 
الكفاءة  م�صتويات  ب��اأع��ل��ى  وت��زوي��ده��م  امل�صتقبلين  امل��ربجم��ن  وم��ع��رف��ة 

الرقمية الالزمة للنجاح يف م�صريتهم املهنية."
لو�صائل  بتطوير تطبيقات  امل�����ص��ارك��ون  ي��ق��وم  ال����دورة،  م��ن  االن��ت��ه��اء  وم��ع 
تزويدهم  يتم  حيث  والرفيه،  وال�صحة  والتعليم  االجتماعي  التوا�صل 
ب��امل��ه��ارات االأ���ص��ا���ص��ي��ة لت�صميم وت��ط��وي��ر واخ��ت��ب��ار االأن��ظ��م��ة ال��ت��ي توظف 
%95 من امل�صاركن عن ر�صاهم  التكنولوجيا. وكان قد اأعرب اأكرث من 

عن حمتوى الدورة وطريقة تقدميها ومن�صة الربجمة امل�صتخدمة.
من  جمتمعنا" اأك��رث  يف  "ن�صتثمر  مبادرة  �صمن  اأبوظبي  جامعة  وقدمت 
مو�صوعات  ع��دة  يف   ،2021 ال��ع��ام  خ��الل  تدريبية  ودورة  ور���ص��ة   120
منها الذكاء اال�صطناعي وعلوم البيانات والربجمة واإدارة الوقت والعمل 
اجلماعي واالت�صال. وا�صتفاد من املبادرة اأكرث من 13،000 طالب ومعلم 

وويل اأمر وموظف حتى تاريخه.

جامعة  اخييتيييييار 
اأبوظبي من بن 8 
وطنية  جامعات 
للربنامج الوطني 
لييييلييييمييييربجميييين

من   95% ميين  اأكييير 
امل�ساركن اأعربوا عن 
الييدورة  عن  ر�ساهم 
الييتييدريييبييييية الييتييي 
قييدمييتييهييا اجلييامييعيية

•• اأبوظبي-الفجر

ل��ل��ع��ل��وم ال�صرطية  ب���ن زاي����د  ���ص��ي��ف  اأك���ادمي���ي���ة  ن��ف��ذت 
واالأمنية ور�صة تدريبية حول االأ�صاليب امل�صتحدثة يف 
تهريب املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية وطرق التعامل 
معها مب�صاركة 20 منت�صًبا من االإدارة العامة جلمارك 

اأبوظبي.
واأكد العميد الدكتور را�صد حممد بور�صيد نائب مدير 
واالأمنية  ال�صرطية  للعلوم  زاي��د  ب��ن  �صيف  اأك��ادمي��ي��ة 
اأبوظبي  امل�����ص��ارك��ن اه��ت��م��ام ���ص��رط��ة  ت��ك��رمي��ه  خ���الل 

ب��ت��ع��زي��ز ���ص��راك��ات��ه��ا م���ع خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات احلكومية 
اال�صتفادة  على  وحر�صهم  املنت�صبن  بتجاوب  م�صيدا 
الور�صة  ت�صمنتها  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  امل��و���ص��وع��ات  م���ن 
ال�صهادات  وت�صليم  ال��ت��ذك��اري��ة  ال���دروع  ت��ب��ادل  وج���رى 

للخريجن.
وت�صمنت الور�صة حما�صرات نظرية حول امل�صتجدات 
�صامل  املقدم  تقدميها  يف  �صارك  املخدرات  مكافحة  يف 
ال��ظ��اه��ري من  ال��ع��ام��ري وال��رائ��د حممد مطر  عبيد 
حول  مناق�صات  و�صهدت  امل��خ��درات  مكافحة  مديرية 

جهود الت�صدي للمخدرات وك�صف اأ�صاليب تهريبها. 

ور�ضة باأكادميية �ضيف بن ز�يد حول �لأ�ضاليب �مل�ضتحدثة يف تهريب �ملخدر�ت
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بال�سحة  ي�سر  اأن  بع�سها ميكن  لكن  ما،  اإىل حد  �سارة  وتكرارا غي  مرارا  بها  نقوم  التي  العادات  معظم 
العقلية وفقا لأحد اخلرباء.وتقول فاني�سا جيبهاردت، مدربة العقل يف Freeletics، اإن بع�ض العادات 
اأخرى يف  تاأثي على جمالت  ولها  العقلية  ب�سحتنا  �سارة  تكون  قد 

احلياة ، مبا يف ذلك العالقات والتحفيز واملزاج.
اأو�سحت  الربيطانية،  �سن"  "ذي  �سحيفة  اإىل  حديثها  ويف 
ال�سارة  العادات  هذه  من  التخل�ض  اأو  النمط  تغيي  اأن  جيبهاردت 

ميكن اأن ي�ساعد يف اإحداث تاأثي اإيجابي كبي.
من  العقلية  �سحتك  مع  تكافح  جتعلك  التي  الأ�سباب  جيبهاردت  وت�سرح 

خالل بع�ض العادات:

با�ستمرار: هاتفك  فح�ض   .1
يعزز  الطائ�ض  الفح�ض  "هذا  ج��ي��ب��ه��اردت:  ق��ال��ت 
اآخ���ر، البحث عن  ال��ف��وري، مبعنى  ت��وق��ع االإ���ص��ب��اع 
االإ����ص���ع���ارات ال��ت��ي جت��ع��ل��ن��ا ن�����ص��ع��ر ب��ال��ر���ص��ا واأك���رث 

ات�صاال".
واأ�صافت: "اإن ق�صاء الكثري من الوقت على هاتفك 
يقلل  اأن  االجتماعي ميكن  التوا�صل  و�صائل  وعلى 

من احرام الذات ويولد االأفكار ال�صلبية".
 De ووج������دت االأب����ح����اث ال���ت���ي اأج���رت���ه���ا ج��ام��ع��ة
بانتظام  اأن فح�ض هاتفك  Montfort موؤخرا 

ميكن اأن يجعلك اأكرث ت�صتتا ون�صيانا.
امل�صكلة،  على  للتغلب  اأن��ه  اإىل  جيبهاردت  واأ���ص��ارت 
يجب اأن تراقب وقت ال�صا�صة واأن ت�صع يف اعتبارك 

من تختار متابعته واملحادثات عرب االإنرنت التي 
امل�صاركات  اأو�صت بالركيز على  ت�صارك فيها. كما 

االإيجابية بدال من ال�صلبية.

اليوم: طوال  الداخل  يف  التواجد   .2
اأن��ه مع االإغ��الق، مل يكن من ال�صهل  من الوا�صح 
للتخفيف،  تخ�صع  االآن  القيود  ولكن  ذلك،  جتنب 
لعدم  �صبب  يوجد  ال  بذلك  اإن��ه  جيبهاردت  وقالت 

اخلروج واحل�صول على الهواء النقي.
وقالت: "اإن ق�صاء معظم يومك يف الداخل ميكن 
اأن يزيد ب�صكل كبري من خطر االإ�صابة باالكتئاب، 
حيث ي�صاهم نق�ض �صوء ال�صم�ض وفيتامن )د( يف 

اأعرا�ض االكتئاب.

النوم: قلة   .3
من  بالقليل  ن�صعر  جتعلنا  اأن  مي��ك��ن  ال��ن��وم  ق��ل��ة 
ال�صياع ، وهذا ما تقوله جيبهاردت، الأن احلرمان 
من النوم يوؤدي اإىل تدين احلالة املزاجية، و�صعوبة 
الركيز، واالإرهاق ب�صهولة، ما قد يوؤثر �صلبا على 

ال�صحة العقلية.      
"اإذا كنت تعاين من م�صكلة  واأو�صحت جيبهاردت: 
يف النوم، فمن املهم طلب امل�صورة ب�صاأن بناء عالقة 
تقنيات  ا�صتخدام  و�صي�صاعدك  نومك.  مع  �صحية 
اال�صرخاء والراحة قبل النوم على تطوير روتن 
بالن�صاط  ال�صعور  على  ي�صاعدك  ما  ينا�صبك،  نوم 

واالإيجابية اأثناء �صاعات اال�صتيقاظ".

�سيء: غذائي  نظام   .4
االأط��ع��م��ة ع��ال��ي��ة ال�����ص��ك��ر وامل��ع��اجل��ة م��ث��ل الكعك 
واخل��ب��ز وال��ب�����ص��ك��وي��ت، وك��ذل��ك ال��ل��ح��وم احلمراء 
االإ�صابة  خ��ط��ر  م��ن  ك��ب��ري  ب�صكل  ت��زي��د  اأن  مي��ك��ن 
على  االأطعمة  من  االأن���واع  ه��ذه  وتناول  باالكتئاب 
اأ�صا�ض منتظم قد يكون اأحد اأ�صباب معاناة �صحتك 

العقلية.
االأطعمة  ه����ذه  ت���ن���اول  اأن  ال���درا����ص���ات  واأظ����ه����رت 
الفواكه  من  قليلة  كميات  وكذلك  كبرية،  بكميات 
االإ�صابة  خ��ط��ر  ب����زي����ادة  ي��رت��ب��ط  واخل���������ص����روات 

باالكتئاب وا�صطرابات املزاج.
على  اإيجابي  ب�صكل  "للتاأثري  جيبهاردت:  وق��ال��ت 
�صحتك العقلية، انتبه جيدا لالأطعمة التي تغذي 
مليئا  غذائيا  نظاما  واخ��ر  بها،  وعقلك  ج�صمك 

بالفواكه واخل�صروات واحلبوب الكاملة".

الريا�سة: ممار�سة  عدم   .5
التوتر  لتقليل  رائعا  اأم��را  الريا�صة  ممار�صة  تعد 
اأن يكون االإندورفن الذي مينحك �صعورا  وميكن 
جيدا، والذي يفرزه التمرين، مبثابة معزز فوري 

للمزاج.
وتن�ض جيبهاردت على اأن التمارين املنتظمة ميكن 
الطاقة  م�����ص��ت��وي��ات  اأي�����ص��ا يف حت�����ص��ن  ت�����ص��اع��د  اأن 
والتحفيز، وزيادة م�صاعر ال�صعادة وتقليل اأعرا�ض 

االكتئاب والقلق والتوتر.
ممار�صة  حاول  ا�صتفادة،  اأق�صى  "لتحقيق  وقالت: 
اإىل  ث��الث  التمارين  من  االأق��ل  على  دقيقة   30

خم�ض مرات يف االأ�صبوع.

الرتاخي:  .6
 Journal of Behavior وفقا لدرا�صة اأجرتها
 Therapy and Experimental
ب�صكل  اجل��ل��و���ض  جم���رد  ف���اإن   ،Psychiatry

م�صتقيم ميكن اأن يقلل من اأعرا�ض االكتئاب.
وقالت جيبهاردت اإن العديد من الدرا�صات االأخرى 
حت�صن  ع��ل��ى  تعمل  اجل��ي��دة  ال��و���ص��ع��ي��ة  اأن  تظهر 
احرام الذات واملزاج، لكن نتائج هذه الدرا�صة، على 
اجليدة  الو�صعية  اأن  اإىل  ت�صري  اخل�صو�ض،  وج��ه 
وتقلل  التعب،  من  وتقلل  االإيجابي،  املوقف  تعزز 
باالكتئاب  امل�صابن  لدى  ال��ذات  على  الركيز  من 

اخلفيف اإىل املتو�صط.

املماطلة: اأو  الت�سويف   .7
املهام  جت��ن��ب  ه��و  "الت�صويف  ج��ي��ب��ه��اردت:  ق��ال��ت 

املجهدة ولكنها مهمة، وبدال من ذلك القيام باملهام 
االأكرث اإمتاعا ولي�ض املهمة. وهذه العادة، التي من 
لكنها  بريئة،  تبدو  معظمنا،  يواجهها  اأن  املحتمل 
اأن ت�صر ب�صحتك العقلية وتوؤدي اإىل زيادة  ميكن 

متوترا  �صيجعلك  "الت�صويف  التوتر".واأو�صحت: 
ولكن  تفعله،  مل  ال��ذي  ال�صيء  بعبء  ت�صعر  الأن��ك 
يجب عليك القيام بذلك، ما يوؤدي اإىل زيادة القلق 

والتوتر الذي يوؤثر �صلبا على �صحتك العقلية".

منها قلة النوم والهواتف 

عاد�ت يومية ميكن �أن ت�ضر ب�ضحتك �لعقلية

يت�صمن مفتاح التحكم يف مر�ض ال�صكري النوع 2، احلفاظ 
اتخاذ  خ��الل  م��ن  ال���دم  يف  ال�صكر  م�صتويات  ا�صتقرار  على 

قرارات غذائية معقولة.
وعلى الرغم من اأن اخل�صروات ت�صكل جزءا اأ�صا�صيا من اأي 

اخل�صروات  بع�ض  اأن  اإال  �صحي،  غ��ذائ��ي  نظام 
ميكن اأن ت�صبب ارتفاع م�صتويات 

ال�صكر يف الدم.
ال�صكري  داء  وي��ع��ن��ي 

اأن   2 ال����������ن����������وع 
ال����ب����ن����ك����ري����ا�����ض 
كمية  ي���ن���ت���ج  ال 
ك���������اف���������ي���������ة م�����ن 

اأن  اأو  االأن�����ص��ول��ن، 

االأن�صولن الذي ينتجه ال متت�صه اخلاليا.
النوع   - ال��دم  �صكر  ينظم  هرمون  باأنه  االأن�صولن  وُي��ع��رف 
تت�صبب  اأن  ال�����دم. ومي��ك��ن  امل���وج���ود يف  ل��ل�����ص��ك��ر  ال��رئ��ي�����ص��ي 
م�صتويات ال�صكر يف الدم غري املن�صبطة يف �صيل من الدمار 
على اجل�صم. واإذا كنت م�صابا بداء ال�صكري النوع 2، فيجب 
االأن�صولن.  ت���اأث���ريات  مل��ح��اك��اة  ط��رق��ا  جت��د  اأن 
وللنظام الغذائي دورا فعاال يف اإحداث هذا 
املتغريات  ع���دد م��ن  ال��ت��اأث��ري، وه��ن��اك 
التي ميكن اأن توؤثر على 
تك�صري  ����ص���رع���ة 

الطعام اإىل جلوكوز )�صكر الدم(.
و�صوحا  اأكرث  تاأثريه  كان  اأ�صرع،  ب�صكل  الطعام  ُفكك  وكلما 

على م�صتويات ال�صكر يف الدم.
ال�صكري  مر�ض  ا�صت�صاري  اأب��راه��ام،  رال��ف  للدكتور  ووف��ق��ا 
امللك  م�صت�صفى  يف  ال�صماء  وال��غ��دد  ال��ده��ون  وا���ص��ط��راب��ات 
موؤ�صر  على  حتتوي  اخل�صروات  بع�ض  ف��اإن  ال�صابع،  اإدوارد 
ت�صنيف  نظام  وه��و   ،)GI( مرتفعة،  ال��دم  يف  ال�صكر  ن�صبة 

لالأطعمة التي حتتوي على الكربوهيدرات.
ويو�صح مدى �صرعة تاأثري كل طعام على م�صتوى ال�صكر يف 

الدم )اجللوكوز( عند تناول هذا الطعام مبفرده.
والبطاط�ض  الطماطم  "تربز  اأب���راه���ام:  الطبيب  واأو���ص��ح 
يف  ال�صكر  لن�صبة  ع��ال  م��وؤ���ص��ر  على  حت��ت��وي  اأن��ه��ا  على 
طعمها  التي  احللوة،  البطاطا  اأن  حن  يف  ال��دم، 
اأكرث حالوة، لديها موؤ�صر اأقل فيما يتعلق 

اأن  ومي��ك��ن  ال���دم.  يف  ال�صكر  بن�صبة 
وجه  ع��ل��ى  ال��ط��م��اط��م  تختلف 

ك��ب��ري يف  ب�صكل  اخل�����ص��و���ض 
حمتوياتها من ال�صكر، لذا 
فاإن نوع الطماطم ون�صجها 

هما حمددان رئي�صيان".
اأن  اإىل  اأب����راه����ام  واأ�����ص����ار 

"هناك اأكرث من 300 نوع 
التي  البطاط�ض  م��ن 

بنيتها  ع��ل��ى  حت��اف��ظ 
ت�صبب  وال  الطهو،  بعد 
بالقدر  اجل���ل���وك���وز  ارت����ف����اع 
البطاط�ض  ت�صببه  ال���ذي  نف�صه 

املهرو�صة".
ال��ذي ت�صتغرقه  الوقت  اإن��ه كلما ط��ال  وق��ال 

اأي�صا  ينطبق  وه��ذا   - ل��الأك��ل  �صاحلة  لت�صبح  اخل�����ص��روات 
على االأنواع النا�صجة من اجلزر اأو البطاط�ض - كان لديها 

موؤ�صر ن�صبة ال�صكر يف الدم )GI( اأقل.
وكلما انخف�ض حمتوى الدهون يف اخل�صروات، 

تك�صري  م��ع��دل  ك���ان 

ال�صكر يف  اأبطاأ.ولتحقيق اال�صتقرار يف م�صتويات  اجللوكوز 
اخل�صروات  اختيار  عليك  يجب  اخل�صار،  اختيار  عند  الدم 
الطازجة، وطهوها باأقل قدر ممكن.وبدال من ذلك، 
االأك��رب حجما وطهوها  اختيار اخل�صروات  ف��اإن 
اال�صتمتاع  على  �صي�صاعدك  الزيتون  بزيت 
ارتفاع  ب�صاأن  القلق  دون  باخل�صروات 

اجللوكوز.

خ�ضار ميكن �أن ت�ضبب �رتفاع 
م�ضتويات �ل�ضكر يف �لدم!
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�لدعوى رقم : 4782ل�شنة 2021 جتاري جزئي �ل�شارقه 

لدى حمكمة �ل�شارقه �الحتادية �البتد�ئية 
)د�ئرة �ليوم �لو�حد د/5( 

املرفوعة من : �صركة جلف ليمنار للتجارة �ض.ذ.م.م.
�صد: �صركة االندل�ض للتجارة واملقاوالت الكهربائية ذ.م.م

باال�ص�ارة اإل�ى ك�ت�اب م�دير اإدارة �ص�وؤون اخلب�راء الفني�ي�ن رق�م 1809 ل��ص�نة 2021 بتكليفن�ا 
م�وع�د  ت�ح�دي�د  ت�م  ب�اأن�ه  علم�اً  نحيطكم  اأع�اله.  اليه�ا  امل�ص�ار  ال�دع�وى  يف  املهم�ة  مببا�ص�رة 
 2:00  : ال�ص�اعة   2021/08/15 املواف�ق  االح�د  ي�وم  ب�ع�د  ع�ن  االأول  اخلب�رة  اإجتم�اع 
ظه�را ع�ن ط�ري�ق برنامج webex meet برجاء ار�ص�ال ن��ص�خ�ة م�ن امل�ص�تندات واملذكرات 
املقدم�ة م�ن االأط�راف للمحكم�ة واأي م�ص�تندات اخ�رى ي�رغ�ب االأط�راف يف ت�ق�دميها للخبي�ر 
التف�وي�ض والرخ�ص�ة  او  ال�ذي �صيح�ص�ر االجتم�اع والوكال�ة  ال�ص�خ��ض  ار�ص�ال ه�وي�ة  واي�ص�ا 

ق�ب�ل م�وع�د االجتم�اع بي�ومن على االق�ل على ان ي�تم و�صع الطرف االخر�صى �صى. 
للتوا�صل : 0509024011 

�خلبري �حل�شابي
خالد �أحمد عبد �لقادر �شرور

�إجتماع خربة 

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�إعالن بالن�شر 

اخلبري / حممد على �صلطان اخل�صر
اإعالن املدعى عليها مبوعد اجتماع خربة

املدعى عليها : برايت لينك لل�صحن والنقل ذ.م.م.
و ميثلها / حخا�ض بون كوالتهل نظار خزاخي بورايل

يعلن اخلبري/ حممد علي �صلطان اخل�صر عن بدء اأعمال اخلربة املحا�صبية مبوجب احلكم ال�صادر 
عن حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 27/07/2021 الدعوى رقم 2467/2021 جتاري جزئي 

واملقامة من املدعي : اأتول براكا�ض �صاكراديو 
وقررت اخلربة اإعالن املدعي عليها او من ميثلهم قانونا مبوعد اجتماع اخلربة لتقدمي ما لديهم 
15/08/2021 يف متام ال�صاعة الرابعة ع�صراً وذلك  من م�صتندات و ذلك يوم االأحد املوافق 
مبقر مكتب اخلربة و الكائن يف اإمارة دبي - ديره - بناية مكاتب خلف ال�صركة العربية لل�صيارات 

- توكيل ني�صان - مقابل داناتا .. الطابق التا�صع مكتب 910، 
حممول / 6313708-050 ، فاك�ض / 2947003- 04

�خلبري/
حمد على �شلطان �خل�شر

�إجتماع خربة 
�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6662(

املنذر : م�صرف ابوظبي االإ�صالمي - �ض.م.ع - االإمارات 
املنذر اإليه : را�صد على عبداهلل اأحمد احلوطي - اجلن�صية االإمارات

املو�صوع : يوجه املنذر هذا االإنذار اإىل املنذر اإليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�صرورة 
�صداد مبلغ 326،268،31 درهم املر�صد يف ذمته نتيجة تخلفه عن �صداد االأق�صاط امل�صتحقة 
على ال�صيارة رقم : 84524/5 خ�صو�صى اأبوظبي - بي  - اإم - دبليو - اإل - اأي - 750 موديل 
 WBA7F210IGG381797: 2017 - اللون : بنى بلد ال�صنع : اليابان رقم القاعده
نظرياملرابحة االإ�صالمية رقم 79259586 حمرر بتاريخ 2017/10/17 وذلك خالل 7 
326،268،31 درهم  امل��دة دون �صداد مبلغ  اأي��ام من تاريخ ن�صر االإن��ذار ويف حال ف��وات هذه 
فاإنه يحق للمنذر اتخاذ ما يلزم من اإجراءات لبيع ال�صيارة املرهونة ل�صالح امل�صرف مع حفظ 

كافة حقوق املنذر االأخرى مع اأي نوع كانت.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6673(

املنذر : �صركة املاجد للعقارات ذ.م.م 
وميثلها املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم رقم املحرر 2020/1/172873

وميثلها اال�صتاذ / فاروق على يو�صف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960
املنذر اإليه : زونال لينك للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م

املو�صوع : - 
توجه املنذرة هذا االعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا باالتي:

األفاً واأربعمائة و�صبعة وت�صعون درهم( وذلك نظري القيمة  وع�صرون  )ثالثة   23497 مبلغ  �صداد  و�صرعة  ب�صرورة   -1
االيجارية التاأخرة من 2021/3/5 حتى 2021/9/4 

2021/9/5 وحت�ى ت�اريخ نهاي�ة العق�د يف  م�ا ي�ص�تجد م�ن قيم�ة االيج�ار ع�ن الفت�رة م�ن  �ص�داد  و�صرعة  ب�ص�رورة   -2
ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى االخ�الء الفعلي وال�صداد التام بواقع بدل اأيجار �صنوي  ما  اىل  باالإ�صافة   2021/11/4

درهم  47،000
– �صقة رقم)904(   9 دب�ى - منطق�ة الق�ص�ي�ض االول�ى - البي�ت ال�عم�ان�ي - الدور  ام�ارة  الوح�دة  ت�صليم  ب�ص�رورة   -3

بحالة جيدة كما مت ت�صليمها وقت التعاقد.
ت�صليم الفاتورة النهائي�ة للكهرب�اء وامل�اء واي ف�واتري اخ�رى متعلق�ة ب�ذات الوح�دة ال�صكنية  ب�ص�رورة   -4

وذلك خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ االعالن بالن�صر
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6680(

املنذر : �صركة املاجد للعقارات ذ.م.م 
وميثلها املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم رقم املحرر 2020/1/172873

وميثلها اال�صتاذ / فاروق على يو�صف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960
املنذر اإليه : اظهر ح�صن حممد حنيف - باك�صتاين اجلن�صية )ب�صفته املدير وموقع ال�صيكات وعقد االإيجار عن ال�صركة 

املنذر اليها االوىل( 
املو�صوع :-  توجه املنذرة هذا االعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا باالتي:

1- ب�صرورة و�صرعة �صداد قيمة االيجار ال�صيك املرجتع بقيمة 7833 )�صبعة االف وثمامنائة وثالثة وثالثون درهم( 
وذلك نظري القيمة االيجارية التاأخرة من 2021/3/22 حتى 2021/5/21 

م�ا ي�ص�تجد م�ن قيم�ة االيج�ار ع�ن الفت�رة م�ن 2021/5/22 وحت�ى ت�اريخ االإخالء الفعلي  �ص�داد  و�صرعة  ب�ص�رورة   -2
وال�صداد التام بواقع بدل اإيجار �صنوي 47،000 درهم

– �صقة رقم)804(   8 دب�ى - منطق�ة الق�ص�ي�ض االول�ى - البي�ت ال�عم�ان�ي - الدور  ام�ارة  الوح�دة  ت�صليم  ب�ص�رورة   -3
بحالة جيدة كما مت ت�صليمها وقت التعاقد. 

ت�صليم الفاتورة النهائي�ة للكهرب�اء وامل�اء واي ف�واتري اخ�رى متعلق�ة ب�ذات الوح�دة ال�صكنية  ب�ص�رورة   -4
 1000 بقيمة  اأدنى  بحد  وذلك  االيجار  عقد  يف  عليه  من�صو�ض  هوي  كما  املرجتع  ال�صيك  غرامة  �صداد  ب�صرورة   -5

درهم.  وذلك خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ االعالن بالن�صر
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6670(

املنذر : �صركة املاجد للعقارات ذ.م.م 
وميثلها املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم رقم املحرر 2020/1/172873

وميثلها اال�صتاذ / فاروق على يو�صف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960
املنذر اإليه : زونال لينك للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م

املو�صوع : - 
توجه املنذرة هذا االعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا باالتي:

1- ب�صرورة و�صرعة �صداد مبلغ 30،000 )ثالثون الف درهم( وذلك نظري القيمة االيجارية التاأخرة من 2021/3/5 
حتى 2021/9/4 

2021/9/5 وحت�ى ت�اريخ نهاي�ة العق�د يف  م�ا ي�ص�تجد م�ن قيم�ة االيج�ار ع�ن الفت�رة م�ن  �ص�داد  و�صرعة  ب�ص�رورة   -2
ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى االخ�الء الفعلي وال�صداد التام بواقع بدل اأيجار �صنوي   ما  اىل  باالإ�صافة   2021/11/4

درهم  60،000
– �صقة رقم)906(   9 دب�ى - منطق�ة الق�ص�ي�ض االول�ى - البي�ت ال�عم�ان�ي - الدور  ام�ارة  الوح�دة  ت�صليم  ب�ص�رورة   -3

بحالة جيدة كما مت ت�صليمها وقت التعاقد.
ت�صليم الفاتورة النهائي�ة للكهرب�اء وامل�اء واي ف�واتري اخ�رى متعلق�ة ب�ذات الوح�دة ال�صكنية  ب�ص�رورة   -4

وذلك خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ االعالن بالن�صر
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6678(

املنذر : �صركة املاجد للعقارات ذ.م.م 
وميثلها املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم رقم املحرر 2020/1/172873

وميثلها اال�صتاذ / فاروق على يو�صف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960
املنذر اإليه : اظهر ح�صن حممد حنيف - باك�صتاين اجلن�صية )ب�صفته املدير وموقع ال�صيكات وعقد االإيجار عن ال�صركة 

املنذر اليها االوىل( 
املو�صوع : -  توجه املنذرة هذا االعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا باالتي:

االيجارية  القيمة  نظري  وذل��ك  دره��م(  وخم�صمائة  الف  وخم�صون  )ثالثة   23500 مبلغ  �صداد  و�صرعة  ب�صرورة   -1
التاأخرة من 2021/3/5 حتى 2021/9/4 

2021/9/5 وحت�ى ت�اريخ نهاي�ة العق�د يف  م�ا ي�ص�تجد م�ن قيم�ة االيج�ار ع�ن الفت�رة م�ن  �ص�داد  و�صرعة  ب�ص�رورة   -2
ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى االخ�الء الفعلي وال�صداد التام بواقع بدل اأيجار �صنوي   ما  اىل  باالإ�صافة   2021/11/4

درهم  47،000
– �صقة رقم)901(   9 دب�ى - منطق�ة الق�ص�ي�ض االول�ى - البي�ت ال�عم�ان�ي - الدور  ام�ارة  الوح�دة  ت�صليم  ب�ص�رورة   -3

بحالة جيدة كما مت ت�صليمها وقت التعاقد.
ت�صليم الفاتورة النهائي�ة للكهرب�اء وامل�اء واي ف�واتري اخ�رى متعلق�ة ب�ذات الوح�دة ال�صكنية  ب�ص�رورة   -4

وذلك خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ االعالن بالن�صر
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6610(

املنذر : اميك�ض )ال�صرق االأو�صط( �ض.م.ب)م( - االإمارات )حاليا(
�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق االأو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(

املنذر اإليه : �صيجو كامادان )هندي اجلن�صية( - )جمهول حمل االإقامة(
ير�صل املنذر هذا االنذار اإىل املنذر اإليه الإنذاره ب�صداد مبلغ املديونية املر�صد يف ذمته 
اأيام  وقدره )٥٠٠٠٠( درهم )خم�صون الف درهم( ل�صالح ال�صركة املنذره . يف خالل 5 
، واإال  اإ�صافة ملا ي�صتحق من فوائد قانونية وم�صروفات   ، من تاريخ االعالن بالن�صر 
�صنطر اأ�صفن التخاذ االجراءات القانونية يف مواجهتكم ومنها تقدمي امر اداء واتخاذ 
املنذر  دع��وى مدنية �صدكم مع حفظ كافة حقوق  التحفظية وقيد  االج���راءات  كافة 

االأخرى مع حتميلكم ما ينتج عن ذلك من ر�صوم  وم�صاريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6676(

املنذر : �صركة املاجد للعقارات ذ.م.م 
وميثلها املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم رقم املحرر 2020/1/172873

وميثلها اال�صتاذ / فاروق على يو�صف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960
املنذر اإليه : زونال لينك للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م

املو�صوع : - 
توجه املنذرة هذا االعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا باالتي:

1- ب�صرورة و�صرعة �صداد مبلغ 30،000 )ثالثون الف درهم( وذلك نظري القيمة االيجارية التاأخرة من 2021/3/5 
حتى 2021/9/4 

2021/9/5 وحت�ى ت�اريخ نهاي�ة العق�د يف  م�ا ي�ص�تجد م�ن قيم�ة االيج�ار ع�ن الفت�رة م�ن  �ص�داد  و�صرعة  ب�ص�رورة   -2
ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى االخ�الء الفعلي وال�صداد التام بواقع بدل اأيجار �صنوي   ما  اىل  باالإ�صافة   2021/11/4

درهم  60،000
3- ب�ص�رورة ت�صليم الوح�دة ام�ارة دب�ى - منطق�ة الق�ص�ي�ض االول�ى - البي�ت ال�عم�ان�ي - الدور 9 - �صقة رقم)906( بحالة 

جيدة كما مت ت�صليمها وقت التعاقد.
ت�صليم الفاتورة النهائي�ة للكهرب�اء وامل�اء واي ف�واتري اخ�رى متعلق�ة ب�ذات الوح�دة ال�صكنية  ب�ص�رورة   -4

وذلك خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ االعالن بالن�صر
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6673(

املنذر : �صركة املاجد للعقارات ذ.م.م 
وميثلها املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم رقم املحرر 2020/1/172873

وميثلها اال�صتاذ / فاروق على يو�صف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960
املنذر اإليه : اظهر ح�صن حممد حنيف - باك�صتاين اجلن�صية )ب�صفته املدير وموقع ال�صيكات وعقد االإيجار عن ال�صركة 

املنذر اليها االوىل(
املو�صوع :-  توجه املنذرة هذا االعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا باالتي:

1- ب�صرورة و�صرعة �صداد مبلغ 30،000 )ثالثون الف درهم( وذلك نظري القيمة االيجارية التاأخرة من 2021/3/5 
حتى 2021/9/4 

2021/9/5 وحت�ى ت�اريخ نهاي�ة العق�د يف  م�ا ي�ص�تجد م�ن قيم�ة االيج�ار ع�ن الفت�رة م�ن  �ص�داد  و�صرعة  ب�ص�رورة   -2
ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى االخ�الء الفعلي وال�صداد التام بواقع بدل اأيجار �صنوي   ما  اىل  باالإ�صافة   2021/11/4

درهم  60،000
– �صقة رقم)906(   9 دب�ى - منطق�ة الق�ص�ي�ض االول�ى - البي�ت ال�عم�ان�ي - الدور  ام�ارة  الوح�دة  ت�صليم  ب�ص�رورة   -3

بحالة جيدة كما مت ت�صليمها وقت التعاقد.
ت�صليم الفاتورة النهائي�ة للكهرب�اء وامل�اء واي ف�واتري اخ�رى متعلق�ة ب�ذات الوح�دة ال�صكنية  ب�ص�رورة   -4

وذلك خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ االعالن بالن�صر
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6612(

امل�ن�ذره : �صركة االخوة لتعبئة و توزيع الغاز ملالكها عمر ماجد الغرير 
�صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م /فرع

املنذر اإليه : القارات ال�صتة العمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م - )جمهول حمل االإقامة(
ير�صل املنذر هذا االنذار اإىل املنذر اإليه الإنذاره ب�صداد مبلغ املديونية املر�صد يف منتها وقدره 
)107،097،92( درهم )مائة و�صبعة االف و�صبعة وت�صعون درهم واثنان وت�صعون فل�ض( يف 
قانونية وم�صروفات  فوائد  ي�صتحق من  ملا  اإ�صافة   ، بالن�صر  االع��الن  تاريخ  اأي��ام من   5 خالل 
واتخاذ  اداء  امر  تقدمي  ومنها  مواجهتكم  يف  القانونية  االج���راءات  التخاذ  اأ�صفن  �صنطر  واإال 
كافة االجراءات التحفظية وقيد دعوى مدنية �صدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى مع 

حتميلكم ما ينتج عن ذلك من ر�صوم وم�صاريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6672(

املنذر : �صركة املاجد للعقارات ذ.م.م 
وميثلها املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم رقم املحرر 2020/1/172873

وميثلها اال�صتاذ / فاروق على يو�صف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960
املنذر اإليه : زونال لينك للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م

املو�صوع : - 
توجه املنذرة هذا االعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا باالتي:

االيجارية  القيمة  نظري  وذل��ك  دره��م(  وخم�صمائة  الف  وخم�صون  )ثالثة   23500 مبلغ  �صداد  و�صرعة  ب�صرورة   -1
التاأخرة من 2021/3/5 حتى 2021/9/4 

2021/9/5 وحت�ى ت�اريخ نهاي�ة العق�د يف  م�ا ي�ص�تجد م�ن قيم�ة االيج�ار ع�ن الفت�رة م�ن  �ص�داد  و�صرعة  ب�ص�رورة   -2
ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى االخ�الء الفعلي وال�صداد التام بواقع بدل اإيجار �صنوي   ما  اىل  باالإ�صافة   2021/11/4

درهم  47،000
3- ب�ص�رورة ت�صليم الوح�دة ام�ارة دب�ى - منطق�ة الق�ص�ي�ض االول�ى - البي�ت ال�عم�ان�ي - الدور 9 - �صقة رقم)901( بحالة 

جيدة كما مت ت�صليمها وقت التعاقد.
ت�صليم الفاتورة النهائي�ة للكهرب�اء وامل�اء واي ف�واتري اخ�رى متعلق�ة ب�ذات الوح�دة ال�صكنية  ب�ص�رورة   -4

وذلك خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ االعالن بالن�صر
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6677(

املنذر : �صركة املاجد للعقارات ذ.م.م 
وميثلها املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم رقم املحرر 2020/1/172873

وميثلها اال�صتاذ / فاروق على يو�صف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960
املنذر اإليه : اظهر ح�صن حممد حنيف - باك�صتاين اجلن�صية )ب�صفته املدير وموقع ال�صيكات وعقد االإيجار عن ال�صركة 

املنذر اليها االوىل( 
املو�صوع : - توجه املنذرة هذا االعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا باالتي:

األفاً واأربعمائة و�صبعة وت�صعون درهم( وذلك نظري القيمة  وع�صرون  )ثالثة   23497 مبلغ  �صداد  و�صرعة  ب�صرورة   -1
االيجارية التاأخرة من 2021/3/5 حتى 2021/9/4 

2021/9/5 وحت�ى ت�اريخ نهاي�ة العق�د يف  م�ا ي�ص�تجد م�ن قيم�ة االيج�ار ع�ن الفت�رة م�ن  �ص�داد  و�صرعة  ب�ص�رورة   -2
ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى االخ�الء الفعلي وال�صداد التام بواقع بدل اأيجار �صنوي   ما  اىل  باالإ�صافة   2021/11/4

درهم  47،000
– �صقة رقم)904(   9 دب�ى - منطق�ة الق�ص�ي�ض االول�ى - البي�ت ال�عم�ان�ي - الدور  ام�ارة  الوح�دة  ت�صليم  ب�ص�رورة   -3

بحالة جيدة كما مت ت�صليمها وقت التعاقد.
ت�صليم الفاتورة النهائي�ة للكهرب�اء وامل�اء واي ف�واتري اخ�رى متعلق�ة ب�ذات الوح�دة ال�صكنية  ب�ص�رورة   -4

وذلك خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ االعالن بالن�صر
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6611(

املنذر : اميك�ض )ال�صرق االأو�صط( �ض.م.ب)م( - االإمارات )حاليا( 
�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق االأو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(

املنذر اإليه : اندرى قا�صم )املاين اجلن�صية( )جمهول حمل االإقامة(
ير�صل املنذر هذا االنذار اإىل املنذر اإليه الإنذاره ب�صداد مبلغ املديونية املر�صد يف منته 
وقدره )27،000( درهم )�صبعة وع�صرون الف درهم( ل�صالح ال�صركة املنذره. يف خالل 
االعالن بالن�صر ، اإ�صافة ملا ي�صتحق من فوائد قانونية وم�صروفات  تاريخ  من  اأيام   7
، واإال �صنطر اأ�صفن التخاذ االجراءات القانونية يف مواجهتكم ومنها تقدمي امر اداء 
واتخاذ كافة االج��راءات التحفظية وقيد دعوى مدنية �صدكم مع حفظ كافة حقوق 

املنذر االأخرى مع حتميلكم ما ينتج عن ذلك من ر�صوم وم�صاريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
يف �لدعوى رقم  2021/266 �إيجار�ت

املعلن اليه / املدعي عليها االوىل : �صيدرا ليمتد 
بناء على تكليفنا من قبل مركز ف�ض املنازعات املوقرة العمال جلنة اخلرباء يف الدعوى 
الثانية  ال�صاعة  وذل��ك يف متام   2021/8/17 املوافق  الثالثاء  يوم  فقد حددنا  اع��اله 
تطبيق  خ��الل  من  بعد  عن  اخل��رباء  للجنة  االأول  االإجتماع  لعقد  موعدا  �صباحا  ع�صر 
الكائن يف دبي - منطقة القرهود  ، وذلك مبكتبنا  التوا�صل معنا  ZOOM وميكنكم 
�صارع ال�صيخ را�صد بالقرب من فندق جمريا كريك بناية القرهود فيوز مكتب رقم 709 
الطابق ال�صابع هاتف رقم 04/2200272 فاك�ض رقم 04/2200273 �ض ب رقم 
446047 - دبي. لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور االجتماع املذكور 

مع اح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى.
عبدالرحمن كرم�صتجي للمحا�صبة القانونية 

اخلبري املحا�صبي/ عبدالرحمن كرم�صتجي 

دعوة حل�شور
�جتماع جلنة �خلرب�ء �لثاين

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
تظلم   SHCAPCIGRI2021 /0000968 يف  �لدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة �إعالنات �ملحكمة 
امل�صتاأنف �صده : �صيد افتاب ح�صن 

عنوان : العنوان / ال�صارقة ، ال�صناعية رقم 3 / ال�صارقة - خلف �صارع مليحه - ملك 
ال�صيارات  خلدمات  املطر   : امل�صتاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن  حممود   حممد  جا�صم 
وميثلها مديرها/ حممد حمبوب عامل امل�صتاأنف : حممد حمبوب عامل - قد ا�صتاأنف 
/0000968 رقم  االإبتدائية  الدعوى  يف    ،  20../.../... بتاريخ  ال�صادر  احلكم 

فيقت�صي  تظلم.   - املدنية  االإ�صتئناف  حمكمة   SHCAPCIGRI2021
 ....... يوم   ...... الق�صاء  بدار  ال�صارقة  حمكمة  امام  ميثلك  من  ح�صور  او  ح�صورك 
حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �صباحا   9.00 ال�صاعة   2021/9/6 املوافق 

عدم ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب �خلدمات �لق�شائية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
  �عالن بالن�شر  �أمام �إد�رة �لدعوى

بلغتني �إحد�هما ناطقة باللغة �الجنبية 
SHCAPCICOMS2021 /0001220 يف �ال�شتئناف رقم

بناء على طلب امل�صتانف : جلف بروكم �ض م ح 
لل�صحن  1 بى  جى  اإىل امل�صتانف �صدهم : 1- 

تي دي ال  ال�ف�ن  الدارة  �صلي�صتال   -2
م م  ذ  ال�صحن  امللكي   -3

ال�صارقة  مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اأم����ام  ب��احل�����ص��ور  مكلف  ان���ت 
الثالثاء  يوم  وذل��ك يف  معتمد  وكيل  بوا�صطة   - اال�صتثنافية  االحتادية 
اأع��اله - بو�صفك  املذكور رقمها  الدعوى  17/08/2021 يف  املوافق 

م�صتاأنف �صده. 
مدير �د�رة �لدعوى       

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�شارقة  �الحتادية �ال�شتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : دبليو اإي ام �سبي�سياليزد للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
ال�صكل   - التجاري  اخلليج   - عثمان  حممد  �صيخ  ملك   1609 رق��م  مكتب   : العنوان 
بال�صجل  القيد  رقم   781654  : الرخ�صة  رقم   ، ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1283746 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/4/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/4/26
1103 ملك ح�صن  العنوان : مكتب رقم  ال�سعدي وم�ساركوه لتدقيق احل�سابات 
 : فاك�ض   04-2999555  : ه��ات��ف   - ال��ت��ج��اري  اخلليج   - ب��ردب��ي   - ف��الح��ي  ي���داهلل 
2999333-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ال�سعدي وم�ساركوه لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1103 ملك ح�صن يداهلل فالحي - بردبي - اخلليج 
التجاري - هاتف : 2999555-04 فاك�ض : 2999333-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور 
اأعاله لت�صفية دبليو اإي ام �سبي�سياليزد للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/4/26 واملوثق لدى كاتب 
اعرا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/4/26 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�عالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف �لطعن رقم 638/2021/445 طعن جتاري  
املنظورة يف : الدائرة التجارية الثانية - متييز رقم 547  

االإ�صتئناف الإ�صدار  اإحالته اىل حمكمة  املطعون فيه  النق�ض �صكال ومو�صوعا ونق�ض احلكم  : قبول  الطعن  مو�صوع 
حكمها على �صوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �صده بالر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. 

الطاعن : بنك اال�صتثمار - �ض م ع  
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة  اخلليج التجاري - �صارع ال�صعادة - مبنى ا�صبكت - �صقة 3401 - ابراج رجال 

االعمال - الرقم املكاين 2527587343  
وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر  

املطلوب اإعالنهما : 1- �صاحل اللوؤلوؤ للزجاج )�ض ذ م م(  2-حممد غ�صوب الرفاعي - �صفتهما : مطعون �صدهما
مو�صوع االإعالن : نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�صور اإىل حمكمة التمييز او 
جل�صة التقا�صي عن بعد يوم االربعاء املوافق 2021/8/18 ال�صاعة التا�صعة �صباحا وذلك للرد على �صحيفة الطعن 

املقدمة �صدكم. 

رئي�س �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005786 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه: �صركة ال�صقور الذهبية لالن�صاءات ذ.م.م
جمهول حمل االإقامة اإمارة ال�صارقة - املج�از- خلف �صارع كورني�ض البحرية - �صقة رقم 10 ملك امنه �صامل - �ض 

ب 2674 ال�صارقة - هاتف: 065739997 - فاك�ض 065739779 - متحرك: 0504644649
بناء على طلب املدعية : العربية للم�صاع�د واالأنظمة املتحركة �ض.ذ.م.م

قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب:
اإلزام املدعى عليها باأن توؤدى للمدعية مبلغ مببلغ 11،500 )اأحد ع�صر األف و خم�صمائة( درهم والفائدة القانونية 
متام ال�صداد مع اإلزامها بامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة مع �صمول  وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   9%
بالنفاذ املعجل بال كفالة. انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/8/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة 
، وتقدمي  2( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد  املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/8/9 م   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0000544 يف  �لدعوى رقم

اإىل: املحكوم عليه ا�صف امتياز امتياز احمد ، العنوان: 9205927
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/03/25 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�صالح الوان لل�صياحة ، بالتايل: قررت املحكمة / مبثابة احل�صوري / باإلزام 
)ثالثة  درهم  املدعى عليه باأن يوؤدي لل�صركة املدعية مبلغ�ا مقداره 23771 
بامل�صاريف ومببلغ  واألزمته  و�صبعمائة وواحد و�صبعون درهما(  األفا  وع�صرون 
املدة  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  حكما  املحاماة.  اأتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة 

القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - موكيد �شيد �شيد ر�شول   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003310/ 

اإىل املحكوم عليه : موكيد �صيد �صيد ر�صول 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ ال�صعاع االحمر ملقاوالت التك�صية واالر�صيات  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 
الر�صوم  �صامال  الكلي  املجموع   : كاالآتي  تنفيذه  املطلوب    احلكم  ان  ومبا   ، لذلك 
التنفيذي  ال�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك  درهم.    29904 وامل�صاريف 
امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة 

املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 213
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : ابراهيم حممد عبيد هفوف ال�صام�صي، اجلن�صية االمارات العربية املتحدة 
100% و ذلك اىل ال�صيد : اح�صان فالح  البالغه  % كامل ح�صته   30 يرغب يف البيع والتنازل عن ن�صبة 
فا�صل فا�صل - اجلن�صية العراق كما يرغب ال�صيد - ابراهيم حممد عبيد هفوف ال�صام�صي ، اجلن�صية االإمارات 
 ، ال�صيد  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�صته  كامل  من   40% ن�صبة  عن  والتنازل  البيع  يف  املتحدة  العربية 
فالح فا�صل عبداجلبار، اجلن�صية العراق ويرغب يف البيع والتنازل عن ن�صبة 30% من كامل ح�صته البالغة 
ل�صناعة  )ابراهيم هفوف  الرخ�صة  العراق يف  فا�صل اجلن�صية  ابراهيم فالح   - ال�صيد  اىل  وذلك   %100
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )718596  ( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأم�ارة  تاأ�ص�صت  والتي  االكيا�ض( 
االقت�صادية ، تعديالت اخرى : تغيري اال�صم التجاري من ) ابراهيم هفوف ل�صناعة االكيا�ض ( اىل )االح�صان 
ل�صناعة االكيا�ض البال�صتيكية ذ م م (. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
)4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
ذلك عليه مراجعة  اعرا�ض حيال  اي  لديه  االعالن فمن  تاريخ هذا  ا�صبوعن من  بعد  اليه  امل�صار  االجراء 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل   

مركز �ل�شقر خلدمات رجال �الأعمال

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
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املال والأعمال

»ر�كز« ت�ضلط �ل�ضوء على مز�يا 
�لطباعة ثالثية �لأبعاد

•• راأ�س اخليمة-وام: 

تدريبية  ور���ص��ة  “راكز”  االقت�صادية  اخليمة  راأ����ض  مناطق  هيئة  نظمت 
حول مزايا الطباعة ثالثية االأبعاد بالتعاون مع �صركة فالكون تكنولوجيز 
مقر  يف  اإت�ض  بي  اإم  جي  �صي�صتمز  اأوبتيكال  اإلكرو  و�صركة  انرنا�صيونال 
راأ�ض  باإمارة  احلمرا  منطقة  يف  انرنا�صيونال  تكنولوجيز  فالكون  �صركة 

اخليمة.
ا�صتهدفت الور�صة عمالء “راكز” من كبار امل�صوؤولن التنفيذين العاملن 
وال�صيدلة  والطب  اال�صتهالكية  واملنتجات  املركبات  �صناعة  قطاعات  يف 
ا�صتعرا�ض  خاللها  ومت  التحتية..  والبنية  الغذائية  وامل���واد  وال��ط��ريان 
التكاليف  ال�صركات خلف�ض  م�صاعدة  فعاليتها يف  ومناق�صة مدى  التقنية 

وزيادة االإنتاج و�صرعة االجناز والت�صجيع على االبتكار.
ثالثية  الطباعة  ا�صت�صاري  نيكوال�ض  دي��ل  م��ن  ك��ل  ق��دم  الور�صة  خ��الل  و 
وماركو�ض  اإت�����ض  ب��ي  اإم  ج��ي  �صي�صتمز  اأوبتيكال  اإل��ك��رو  �صركة  يف  االأب��ع��اد 
اإت�ض  بي  اإم  جي  �صي�صتمز  اأوبتيكال  اإل��ك��رو  �صركة  رئي�ض  نائب  جال�صري 

�صرحا تف�صيليا خلط �صري عملية الطباعة ثالثية االأبعاد .
راك��ز مركزا  تعد  “راكز”  التنفيذي ملجموعة  الرئي�ض  رام��ي جالد  قال  و 
15000 �صركة وياأتي دورن��ا يف خلق بيئة  اأكرث من  اأعمال ي�صم  ملجتمع 
تعاونية ت�صجع العمالء على االرتقاء باأعمالهم ..ونوه باأهمية ال�صراكة بن 
“راكز” و�صركة فالكون تكنولوجيز انرنا�صيونال و�صركة اإلكرو اأوبتيكال 
“راكز”  اإت�ض لتعريف ال�صركات ال�صناعية العاملة يف  اإم بي  �صي�صتمز جي 
على املوردين ومزودي اخلدمات املتواجدين �صمن جمتمع اأعمالها والذين 

ميثلون جزءا مهما من �صل�صلة االإمدادات.

»�لإمار�ت �لإ�ضالمي« يح�ضد جائزتي 
»�أف�ضل بطاقة �ئتمانية«

 و»�أف�ضل م�ضرف �إ�ضالمي لتجربة �ملتعاملني«
•• دبي-الفجر: 

الرائدة  االإ�صالمية  املالية  املوؤ�ص�صات  اأح��د  االإ�صالمي”،  “االإمارات  ح�صد 
يف دول����ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ج��ائ��زت��ن م��رم��وق��ت��ن خ���الل حفل 
“وورلد  التي تقدمها جملة   ”2021 “جوائز التمويل االإ�صالمي  توزيع 

الأدائ����ه  ت��ق��دي��راً  وذل����ك  فاينان�ض”، 
امل���ت���م���ي���ز ع����ل����ى ����ص���ع���ي���د اخل����دم����ات 

واملنتجات امل�صرفية. 
على  االإ�صالمي”  “االإمارات  وح�صل 
اإ�صالمي  م�����ص��رف  “اأف�صل  ج���ائ���زة 
االإمارات  دول��ة  يف  املتعاملن  لتجربة 
اللتزامه  ت���ق���دي���راً   ”2020 ل���ع���ام 
الرا�صخ جتاه خدمة املتعاملن، اإ�صافة 
اإىل جائزة “اأف�صل بطاقة ائتمانية يف 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة” عن 
بطاقة “�صكاي واردز بالك االئتمانية 
البطاقة  االإ�صالمي”،  االإم���ارات  من 
مع  امل�صركة  احل�صرية  االئتمانية 

برنامج �صكاي واردز طريان االإمارات، وامل�صممة خ�صي�صاً لتوفر لالأع�صاء 
فر�صة ك�صب مزيد من االأميال عن كل عملية �صراء.

وتهدف “جوائز التمويل االإ�صالمي” التي جتمع حتت مظلتها رواد �صناعة 
ال�صريفة االإ�صالمية حول العامل اإىل تكرمي املوؤ�ص�صات الناجحة و�صاحبة 
العام  التي حتتفي هذا  اأ�صبح حفل اجلوائز  القطاع. وقد  املتميز يف  االأداء 
بن�صختها التا�صعة منا�صبة �صنوية تنظمها جملة “وورلد فاينان�ض” املالية 
ن�صف ال�صهرية ال�صادرة عن “وورلد نيوز ميديا” يف اململكة املتحدة. وت�صم 
جلنة حتكيم اجلائزة عدداً من كبار ال�صحفين املتخ�ص�صن يف �صوؤون املال 
اآراء  وجمع  بالبحوث  متخ�ص�ض  فريق  بدعم  ه���وؤالء  ويحظى  واالأع��م��ال، 

القراء وجتاربهم لتقدمي الر�صيحات للجنة التحكيم.
وبهذه املنا�صبة، قال فريد املال، نائب الرئي�ض التنفيذي للخدمات امل�صرفية 
“ب�صفتنا موؤ�ص�صة مالية  لالأفراد واإدارة الرثوات يف “االإمارات االإ�صالمي”: 
اإ�صالمية رائدة ن�صاأت ومنت يف دولة االإمارات العربية املتحدة، نفخر بفوزنا 
ج��ودة اخلدمات  على  ت��اأك��ي��داً  ت��اأت��ي  التي  امل��رم��وق��ة  العاملية  اجل��وائ��ز  بهذه 
يوؤكد  امل��ق��ام،  ه��ذا  ويف  ال��ك��رام.  ملتعاملينا  نقدمها  التي  املتميزة  واملنتجات 
ال�صريفة  مبكانة  باالرتقاء  الرا�صخ  التزامه  على  االإ�صالمي‘  ’االإمارات 
ياأتي  جناحنا  اأن  ال�صّيما  املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  االإ�صالمية 
املتوافقة  واملنتجات  اخلدمات  تقدمي  يف  التميز  نحو  الدائم  ل�صعينا  ثمرة 
امل�صرفية«.  جتربتهم  واإث����راء  ملتعاملينا  االإ�صالمية  ال�صريعة  اأح��ك��ام  م��ع 
“االإمارات  ل��دى  دائ���م  تركيز  حم��ور  متثل  املتعاملن  جت��رب��ة  الأن  ون��ظ��راً 
�صاهمت املبادرات املتوا�صلة التي اأطلقها امل�صرف على �صعيد  االإ�صالمي”، 
النتائج  اإج��م��ايل  يف   40% بن�صبة  ارت��ف��اع  واخل��دم��ات يف حتقيق  التقنيات 
ال�صافية للجهات املروجة.واأ�صاف املال: “ياأتي فوزنا بهذا التكرمي املتميز 
يطبقها  التي  اال�صراتيجية  كفاءة  ليعك�ض  امل�صريف  القطاع  م�صتوى  على 
للركيز على املتعاملن يف املقام االأول، تزامناً مع  “االإمارات االإ�صالمي” 
لالقت�صاد  عاملية  كعا�صمة  مكانتها  بر�صيخ  دب��ي  ل��روؤي��ة  املتوا�صل  دعمناً 
امل�صرفية  املوؤ�ص�صات  اأب��رز  من  االإ�صالمي”  “االإمارات  االإ���ص��الم��ي«.وُي��ع��د 
الرائدة يف اإ�صدار البطاقات االئتمانية يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة، 
نظراً للمزايا التناف�صية التي يوفرها ملتعامليه وخدماته ومنتجاته املتميزة 
وتتيح بطاقة  امل�صركة.  االئتمانية  البطاقات  الرائدة الإطالق  وال�صراكات 
حلامليها  “االإمارات االإ�صالمي”  “فيزا �صكاي واردز بالك االئتمانية من 
فر�صة ك�صب حتى 3،5 من اأميال �صكاي واردز مقابل كل دوالر ينفقونه*. 
اأن البطاقة احل�صرية توفر العديد من املزايا مثل الرقية ال�صريعة  كما 
لدرجة ع�صوية �صكاي واردز طريان االإمارات الذهبية )عند اإنفاق 5500 
درهم مع طريان االإمارات(، وحتى اأربع خدمات نقل جمانية من واإىل مطار 
�صالة مطار حول   1000 اأك��رث من  اإىل  الدخول  واإمكانية  ال��دويل،  دب��ي 
“�صراء  %25على  بن�صبة  وح�صماً  اإ�صايف،  و�صيف  البطاقة  حلامل  العامل 

اأميال” �صكاي واردز و “اأميال الهدايا«*.

وزيرة �قت�ضاد �لنم�ضا : »�إك�ضبو 2020 دبي« 
حمرك توربيني لقت�ضادنا بعد وباء كورونا

•• فيينا - وام:

اأكدت مارجريتا �صرامبوك وزيرة اقت�صاد النم�صا اأن “ معر�ض اإك�صبو 2020 
النم�صا بعد وباء كورونا.. وترى  دبي” يعد مبثابة حمرك توربيني القت�صاد 
ودفعة  كبرية  فر�صة  دبي”  “اإك�صبو  اأن  االحتادية،  النم�صاوية  التجارة  غرفة 
افتتاح  الوزيرة �صرامبوك - مبنا�صبة قرب  اأو�صحت  النم�صا.    قوية القت�صاد 
معر�ض اإك�صبو 2020 - اأن كل ثاين وظيفة يف النم�صا تعتمد ب�صكل مبا�صر اأو 
غري مبا�صر على �صناعة ال�صادرات، التي توفر نحو 50 % من اإجمايل الناجت 
غري  البعيدة  االأ�صواق  مع  التجارة  طريق  عن  ال�صيما  النم�صا،  يف  االقت�صادي 
القت�صاد  توربيني  حمرك  “مبثابة  دبي،   2020 اإك�صبو  واعتربت  االأوروبية، 
النم�صا املحلي.” من جهته عرّب هارالد ماهرر، رئي�ض غرفة التجارة النم�صاوية 
االحتادية، عن قناعته باأن م�صاركة النم�صا يف اإك�صبو  2020 دبي، تعد فر�صة 
فريدة لتقدمي النم�صا كمزود للخدمات املبتكرة يف خمتلف املجاالت، واال�صتفادة 
من الفر�ض اجلديدة يف ال�صوق، وقال : “ دبي موقع مثايل لل�صركات النم�صاوية 
واأو�صح البيان  التي ت�صعى لدخول اأ�صواق جديدة يف دول اخلليج واأفريقيا”.  
اإك�صبو  يف  امل�صارك  النم�صا  جناح  اأن  النم�صاوية،  التجارة  غرفة  ع��ن  ال�صادر 
خمتاًرا  ابتكاراً   53 �صيعر�ض  االبتكار”،  “اأبراج  با�صم  املعروف  دب��ي،   2020
يعك�ض اإبداع وابتكارات النم�صا يف عدة جماالت، ُتظهر م�صاهمة علماء النم�صا 
امل�صتقبل  ت�صكيل  يف  االأعمال  ورج��ال  البحثية  واملعاهد  واملوؤ�ص�صات  وال�صركات 
الدائري،  واالقت�صاد  الذكية،  املدن  ت�صمل  نواحي  يف  وم�صتدام  اإيجابي  ب�صكل 

والطاقة املتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، والتنقل، وال�صحة وعلوم احلياة.

مليون درهم �إير�د�ت جمموعة   244.6
)يال( خالل �لربع �لثاين

•• اأبوظبي-وام:

حققت جمموعة “يال املحدودة” التي تتخذ من االإمارات مقراً لها واملدرجة 
يف بور�صة نيويورك اإيرادات بلغت 244.6 مليون درهم خالل الربع الثاين 
من العام اجلاري بزيادة قدرها 110.3? مقارنة مع الفرة ذاتها من العام 
املا�صي ما يعك�ض قوة االأداء املايل لل�صركة، وحتقيقها اأرباحا قيا�صية نتيجة 
ا�صتمرار الزخم يف اأعمالها .ووفق البيانات املالية التي اأعلنتها املجموعة ام�ض 
مالكة اأكرب من�صة �صوتية للرفيه الرقمي والتوا�صل االجتماعي يف ال�صرق 
االأو�صط و�صمال اإفريقيا، فقد ارتفع �صايف اأرباح ال�صركة غري املطابق ملبادئ 
117.9 مليون درهم يف الربع الثاين بن�صبة  اإىل  املحا�صبة املقبولة عموماً 

منو جتاوزت حاجز 101.4 % مقارنة بالربع الثاين من العام املا�صي.
اإىل   77% بن�صبة  �صهرياً  الن�صطن  امل�صتخدمن  ع��دد  متو�صط  وارت��ف��ع 
22.1 مليوناً يف الربع الثاين من العام اجلاري مقارنة ب������ 12.5 مليون 

خالل الربع الثاين مع العام 2020.

مليار درهم �سايف اأرباح ال�سركة خالل الن�سف الأول من 2021   1.15

�أدنوك للتوزيع ُتعلن نتائج قوية للن�ضف �لأول 
لعام 2021 وتو��ضل م�ضرية �لنمو

»جمارك �أبوظبي« ت�ضدر �ضيا�ضة �لتجارة �لإلكرتونية .. 
و�لعمل بها �عتبار� من 15 �أغ�ضط�ص �جلاري

•• اأبوظبي-وام:

جلمارك  العامة  االإدارة  اأ���ص��درت 
�صيا�صة  ب�������ص���اأن  ق������رارا  اأب���وظ���ب���ي 
التجارة االإلكرونية الذي ي�صري 
العمل به اعتبارا من 15 اأغ�صط�ض 
انطالقا  وذل��ك   2021 اجل���اري 
من ا�صراتيجية حكومة اأبوظبي 
لتعزيز  الهادفة  الرقمي  للتحول 
لوج�صتية  منطقة  االإم��ارة  مكانة 
م�صرية  ومواكبة  وعاملية  اإقليمية 

االإمارات للخم�صن عاما املقبلة.
وقال �صعادة را�صد الحج املن�صوري 
مدير عام االإدارة العامة جلمارك 
التجارة  ���ص��ي��ا���ص��ة  اإن  اأب���وظ���ب���ي 
االإل��ك��رون��ي��ة ت���اأت���ي مت��ا���ص��ي��ا مع 
الر�صيدة  ال����ق����ي����ادة  ت���وج���ي���ه���ات 
بكافة  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  بت�صهيل 
االإلكرونية  �صيما  ال  اأ���ص��ك��ال��ه��ا 
البيئة  تعزيز  يف  ي�صهم  مبا  منها 
اال���ص��ت��ث��م��ارات وج���ذب امل��زي��د من 
اأبوظبي  اإم���ارة  اإىل  اال�صتثمارات 
التي ت�صكل مركزا عامليا للتجارة.

االإدارة  اأن  امل��ن�����ص��وري  واأ�����ص����اف 
تهدف  اأبوظبي  جل��م��ارك  العامة 
م�����ن خ������الل ����ص���ي���ا����ص���ة ال���ت���ج���ارة 
توفري  اإىل  االإلكرونية اجلديدة 
تتكامل  تناف�صية  ا�صتثمارية  بيئة 
وتب�صيط  اخل���ا����ض  ال��ق��ط��اع  م���ع 
وتنظيم  اجل��م��رك��ي��ة  االإج�������راءات 
عرب  ال�صخ�صية  الب�صائع  حركة 
مع  االإلكرونية  التجارة  ق��ن��وات 
اجلمركية  االإج��������راءات  م���راع���اة 
ال�صلة  ذات  والت�صريعات  النافذة 
ب���ه���ذا ال��ق��ط��اع احل���ي���وي وه����و ما 
التحول  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة  ت��دع��م��ه 
جمارك  يف  ال�������ص���ام���ل  ال���رق���م���ي 

العديد من  اإط��الق  اأبوظبي عرب 
امل�صاريع النوعية يف هذا ال�صدد.

التجارة  �صيا�صة  اأح��ك��ام  وت�����ص��ري 
الب�صائع  ع���ل���ى  االإل����ك����رون����ي����ة 
امل�������ص���ت���وردة وامل�������ص���درة م���ن قبل 
ا�صترياد  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة  ال�����ص��رك��ات 
ال�صركات  ب���وا����ص���ط���ة  ال��ب�����ص��ائ��ع 
املحلي  ال�صوق  يف  التوزيع  مل��راك��ز 
اأو  احل���رة  املنطقة  يف  ولل�صركات 
امل�صتودعات اجلمركية “البوندد” 
الب�صائع  ا���ص��ت��رياد  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
املحلي  ال�����ص��وق  يف  ل��ال���ص��ت��ه��الك 
مراكز  يف  امل��خ��زن��ة  الب�صائع  م��ن 
التوزيع املقامة يف املنطقة احلرة 
اجل��م��رك��ي��ة عرب  امل�����ص��ت��ودع��ات  اأو 

املن�صات االلكرونية.
على  ال�صيا�صة  اأح��ك��ام  ت�صري  كما 
بوا�صطة  ال���ب�������ص���ائ���ع  ������ص�����ادرات 
يف  التوزيع  م��راك��ز  م��ن  ال�صركات 
جمل�ض  دول  اإىل  امل��ح��ل��ي  ال�����ص��وق 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
اإىل  اإ�صافة  ودول العامل االأخ��رى 
ال�صوق  م���ن  ال��ب�����ص��ائ��ع  ����ص���ادرات 
ال���ت���وزي���ع يف  اإىل م���راك���ز  امل��ح��ل��ي 
امل�صتودعات  اأو  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة 
ف�صال  البوندد”   “ اجل��م��رك��ي��ة 
عن �صادرات الب�صائع من مراكز 
اأو  امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة  ال���ت���وزي���ع يف 
دول  اإىل  اجلمركية  امل�صتودعات 
ودول  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 

العامل.
وت����ت����ط����ل����ب ����ص���ي���ا����ص���ة ال����ت����ج����ارة 
ال�صركات  ا�صتيفاء  االإل��ك��رون��ي��ة 
ل�������ص���روط ال��ت�����ص��ج��ي��ل ح���ي���ث اأن����ه 
ترغب  ال����ت����ي  ال���������ص����رك����ات  ع���ل���ى 
ال���ت���ج���ارة  ن�������ص���اط  يف مم����ار�����ص����ة 
واإ�صافة  الت�صجيل  االإل��ك��رون��ي��ة 

الن�صاط يف نظام الت�صجيل بق�صم 
ب����االإدارة  اجلمركية  ال��راخ��ي�����ض 
اأبوظبي واإ�صافة  العامة جلمارك 
الن�صاط يف الرخ�صة التجارية يف 
اخلدمات  ل�����ص��رك��ات  ي�صمح  ح��ن 
وامل�صجلة  املرخ�صة  اللوج�صتية 
ال�صركات  من  املفو�صة  االإدارة  يف 
اأن  �صريطة  الب�صائع  لتخلي�ض 
يكون عمالوؤها م�صجلن يف ق�صم 

الراخي�ض اجلمركية.
الراغبة  ال�����ص��رك��ات  على  اأن���ه  كما 
باحل�صول على االمتيازات الواردة 
على  احل�صول  ال�صيا�صة  ه��ذه  يف 
يجب  فيما  جمركي  ت�صجيل  رقم 
على �صركات التجارة االإلكرونية 
للب�صائع  ت���وزي���ع  م���راك���ز  اإن�����ص��اء 
من�صاتها  ع����رب  ل��ل��ب��ي��ع  امل����ع����دة 
االإلكرونية بحيث تتوفر �صروط 
يتطلب من  كما  ال��ت��وزي��ع  م��راك��ز 
ال�صركات توفري اأماكن خم�ص�صة 
الب�صائع  ل��ت��خ��زي��ن  وم��ف�����ص��ول��ة 
معلقة الر�صوم عن الب�صائع التي 
اجلمركية  ال��ر���ص��وم  ت���اأدي���ة  �صبق 

عنها يف مراكز التوزيع.
وح������������ددت �����ص����ي����ا�����ص����ة ال����ت����ج����ارة 
االإل�����ك�����رون�����ي�����ة جم����م����وع����ة من 
يف  املتمثلة  واالأح���ك���ام  ال�����ص��واب��ط 
اإعفاء امل�صريات االإلكرونية من 
 “ لل�صركات  البيع  خالل من�صات 
لالأغرا�ض  وامل�صتوردات  الب�صائع 
تزيد  ال  وال����ت����ي   “ ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
دره���م   ”1000“ ع���ن  ق��ي��م��ت��ه��ا 
وفقا لالأحكام وال�صوابط الواردة 
يف ال��دل��ي��ل امل���وح���د ل����الإج����راءات 
اجلمركية يف دول جمل�ض التعاون 
بالطرود  اخل���ا����ص���ة  اخل���ل���ي���ج���ي 
ال�صحن  و�����ص����رك����ات  ال����ربي����دي����ة 

ال�صريع.
التبغ  االأول  البند  م��ن  وي�صتثنى 
واأدوات  واأج�����ه�����زة  وم�������ص���ت���ق���ات���ه 
التدخن االإلكرونية وملحقاتها 
وامل�صروبات  النيكوتن  و���ص��وائ��ل 
الغذائية  واملح�صرات  الكحولية 

املحتوية على الكحول.
تنظيم  ميزة  ال�صركات  متنح  كما 
م��وح��د ملجموعة  ا���ص��ت��رياد  ب��ي��ان 
�صحنات “بيانات جممعة” بحيث 
ال تزيد القيمة لل�صحنة الواحدة 
ت��ق��ل عن  دره���م وال  اآالف   5 ع��ن 
اإجمايل  وي���ك���ون  دره����م   1000
األ����ف دره����م جلميع   50 ال��ق��ي��م��ة 
ان  على  الواحد  للبيان  ال�صحنات 
 50 ع��ن  ال�صحنات  ع��دد  ي��زي��د  ال 
البند  ه��ذا  م��ن  وي�صتثنى  �صحنة 

الب�صائع املقيدة.
وحت������ظ������ر �����ص����ي����ا�����ص����ة ال�����ت�����ج�����ارة 
االإل���ك���رون���ي���ة اجل����دي����دة دخ���ول 
مراكز  اإىل  ال��ب�����ص��ائ��ع  م���ن  ع����دد 
القابلة  “ الب�صائع  التوزيع وهي 
اإ�صافة  املحروقات  لال�صتعال عدا 
واالأ�صلحة  امل�������ص���ع���ة  امل�������واد  اإىل 
واملتفجرات  وال��ذخ��ائ��ر  احل��رب��ي��ة 

اأيا كان نوعها«.
ك���م���ا حت���ظ���ر ال�������ص���ي���ا����ص���ة دخ����ول 
لالأنظمة  امل���خ���ال���ف���ة  ال��ب�����ص��ائ��ع 
الفكرية  امللكية  بحماية  املتعلقة 
واالأدبية  وال�صناعية  والتجارية 
املخدرات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وال��ف��ن��ي��ة 
اأنواعها وم�صتقاتها  على اختالف 
اإ�صافة اإىل الب�صائع التي من�صوؤها 
اقت�صاديا  مقاطعتها  ت��ق��رر  ب��ل��د 
املمنوع  ال���ب�������ص���ائ���ع  ع����ن  ف�����ص��ال 
يف  اأو  اجلمركي  لالحتاد  دخولها 

بلد املق�صد النهائي والعبور.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �صركة اأدنوك للتوزيع، الرائدة على م�صتوى دولة االإمارات يف قطاع 
الوقود ومتاجر التجزئة، واملدرجة يف �صوق اأبو ظبي لالأوراق املالية حتت 
 ،)ADNOCDIST: و)الرمز   )AEA006101017:الرقم(
اأم�ض نتائجها املالية للن�صف االأول من عام 2021، حيث بلغت االأرباح 
مليار   1.53 واالإط��ف��اء   واال�صتهالك  وال�صريبة  ال��ف��ائ��دة  خ�صم  قبل 
درهم، بينما بلغ �صايف الربح 1.15  مليار درهم. وخالل الربع الثاين، 
بلغت االأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�صريبة واال�صتهالك واالإطفاء 712 

مليون درهم، و�صايف الربح 521 مليون درهم.

املرونة يف الأداء املايل
املباعة،  ال��وق��ود  كميات  ب��ارت��ف��اع  مدفوعة  القوية  النتائج  ه��ذه  وج���اءت 
واأعمال  ال��ت��ج��اري  للقطاع  االإج���م���ايل  ال��رب��ح  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  وبالتح�صن 
االأول  الن�صف  الت�صغيلية خالل  الكفاءات  وزي��ادة  الوقود،  التجزئة لغري 
من العام 2021. كما �صهدت ال�صركة انتعا�صاً تدريجياً يف كميات الوقود 
املباعة لتقرب من م�صتويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ما ُيعد موؤ�صراً 
على حت�صن معنويات العمالء عقب حملة التطعيم الناجحة التي �صملت 
جميع مناطق دولة االإمارات. وباالإ�صافة اإىل ذلك، �صجلت ال�صركة تزايداً 
يف كميات الوقود املباعة يف حمطاتها يف اإمارة دبي اإىل جانب ا�صراتيجية 

الت�صويق اال�صتباقي التي طبقتها يف قطاع اأعمال ال�صركات.
ويف اجلانب الت�صغيلي، و�صمن النقلة النوعية للتحديث والتطوير التي 
على  العمل  با�صتمرار  التزامها  ال�صركة  اأك��دت  للتوزيع،  اأدن��وك  تنفذها 
ومتاجر  الوقود  قطاع  يف  تناف�صيتها  وتعزيز  الت�صغيلية  النفقات  خف�ض 
 ،2021 ع��ام  م��ن  االأول  الن�صف  وخ���الل  االإم�����ارات.  دول���ة  يف  التجزئة 
تقل�صت النفقات الت�صغيلية لل�صركة بن�صبة %10 مقارنة بالن�صف االأول 

من العام 2020.
وحافظت �صركة اأدنوك للتوزيع على مركزها املايل القوي الذي يوؤهلها 
للنمو  �صيا�صتها  م��ع  متا�صياً  ودول��ي��اً  حملياً  للتو�ّصع  جهودها  ملوا�صلة 

الذكي.

موا�سلة م�سية النمو
وخالل الن�صف االأول من العام 2021، ا�صتمرت اأدنوك للتوزيع بالعمل 
خيارات  وتوفري  بالوقود  التزود  بخدمات  باالرتقاء  وعدها  تنفيذ  على 
حملياً  تخدمها  التي  واملجتمعات  لعمالئها  احلديثة  الرقمي  الت�صوق 
االإم����ارات.  12 حمطة خ��دم��ة ج��دي��دة يف دول���ة  افتتحت  ودول��ي��اً، حيث 
�صهادة  على  ال�صركة  ح�صلت   ،2021 العام  من  االأول  الن�صف  وخ��الل 
ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  للمناف�صة  العامة  الهيئة  من  ممانعة  عدم 
التي  ال�صفقات  وه��ي  اململكة،  يف  خ��دم��ة  حمطة   35 على  لال�صتحواذ 
�صبق االإعالن عنها يف دي�صمرب 2020 وفرباير 2021. وتوؤكد اأدنوك 
للتوزيع على التزامها بتعزيز جتربة ت�صوق العمالء واملجتمعات املحلية 

يف جميع اأنحاء ال�صعودية.
وبناًء على النجاحات التي حتققت خالل عام 2020. ا�صتمرت ال�صركة 
يف تقدمي جتربة ت�صوق حديثة ورقمية لعمالئها. ويت�صمن ذلك تعزيز 
و�صيلة  للعمالء  يتيح  ال��ذي  للتوزيع  اأدن��وك  تطبيق  عرب  الدفع  خيارات 
على  الطلب  تزايد  ذل��ك،  اإىل  باالإ�صافة  تالم�ض.  ب��دون  للدفع  متطّورة 
خدمة تو�صيل الطلبات عرب االإنرنت والتي توفرها ال�صركة، عن طريق 
تطبيقات ومواقع “طلبات” و”كاريدج”، من اأكرث من 100 متجر واحة 
اأدنوك على م�صتوى االإمارات. ودعماً ال�صراتيجية ال�صركة الطموحة يف 
قطاع مبيعات التجزئة، مت خالل الن�صف االأول من العام 2021 جتديد 

24 من متاجر واحة اأدنوك.
التنفيذي  الرئي�ض  اللمكي،  �صعيد  ب��در  املهند�ض  ق��ال  املنا�صبة،  وب��ه��ذه 
ال�صركة  �صجلتها  التي  القوية  النتائج  “تاأتي  للتوزيع:  اأدن���وك  ل�صركة 
2021 لتعزز م�صرية منو  االأول من عام  الثاين والن�صف  الربع  خالل 
توؤكد  كما  بالتجزئة،  ال��وق��ود  بيع  قطاع  يف  الرا�صخة  ومكانتها  ال�صركة 

و�صنعمل  الذكي.  للنمو  الطموحة  ا�صراتيجيتنا  بتحقيق  التزامنا  على 
خالل املرحلة التالية على تعزيز عائدات امل�صاهمن على املدى الطويل. 
ا�صراتيجيتنا وموا�صلة  النتائج تعك�ض حر�صنا على تنفيذ  اأن هذه  كما 
تنفيذ جميع اأهداف ال�صركة يف مبيعات الوقود وغري الوقود، اإ�صافة اإىل 
خف�ض التكلفة. كما وا�صلنا تنفيذ ا�صتثمارات راأ�صمالية مدرو�صة وتقليل 
النفقات يف الوقت الذي عملنا فيه على تو�صعة �صبكة حمطاتنا، وتوفري 

اأعلى م�صتويات ال�صالمة واجلودة، وتعزيز جتربة ت�صوق العمالء.
التي  ال��ع��م��ل  ف���رق  ل��ك��اف��ة  ت��ق��دي��ري  ع���ن  اأع����رب  اأن  اأود  “كما  واأ�����ص����اف: 
تاأقلمت �صريعاً مع ظروف العمل اجلديدة، وعملت على موا�صلة تنفيذ 
اأدنوك  اأ�صبحت  اجلهود،  تلك  كل  وبف�صل  امل��دى.  طويلة  ا�صراتيجيتنا 
الفر�ض  من  العديد  من  باال�صتفادة  لها  ي�صمح  جيد  و�صع  يف  للتوزيع 
وال�صراكات املثمرة لهذا العام ويف امل�صتقبل. ونحن فخورون باأننا حققنا 
التام  التزامنا  مع  وذلك متا�صياً  ال�صالمة  على  تركيزنا  مع  التقدم  هذا 
فريق  و�صالمة  �صحة  و�صمان  امل��دى  بعيدة  اال�صتدامة  على  باحلفاظ 

عملنا واملجتمع«.

الرتكيز على العمالء
واإىل جانب التزامها باأعلى معايري ال�صحة حفاظاً على �صالمة موظفيها 
ال�صركة على تعزيز جتربة ت�صوق عمالئها من خالل  وعمالئها، عملت 
الذي يعترب برنامج الوالء االأول من  اأدنوك”،  “مكافاآت  ترقية برنامج 
نوعه الذي تقدمه �صركة بيع وقود بالتجزئة يف دولة االإمارات، حيث �صهد 
الن�صف االأول من عام 2021 ان�صمام 18 �صريكاً جديداً اإىل الربنامج 

لي�صل اإجمايل عدد ال�صركاء اإىل 40 �صريكاً، 
العرو�ض  الكثري من  اال�صتفادة من  الربنامج فر�صة  يتيح الأع�صاء  مما 
قطاع  يف  التجارية  ال��ع��الم��ات  اأف�صل  بع�ض  م��ن  املقدمة  واخل�����ص��وم��ات 

الت�صلية والرفيه يف دولة االإمارات.
“مكافاآت  برنامج  حقق   ،2021 العام  من  االأول  الن�صف  نهاية  وحتى 
بلغ  1.1 مليون ع�صو، حيث  اأكرث من  بت�صجيله  كبرياً  اإجن��ازاً  اأدنوك” 
اأدنوك”  “مكافاآت  برنامج  نقاط  با�صتخدام  متت  التي  املعامالت  ع��دد 

حوايل 16.9 مليون معاملة حتى االآن.
 ولتحفيز العمالء، مت اإطالق عدد من العرو�ض واحلمالت الرويجية 
ت�صوق  جتربة  تعزيز  بهدف  اخل��دم��ة  وحم��ط��ات  املتاجر  يف  نظمت  التي 
العمالء وتقدمي باقة من املبادرات القّيمة التي تر�صي اهتمامات وذوق 
�صريحة وا�صعة من العمالء، حيث يح�صلون على املزيد من العرو�ض يف 

كل زيارة ملحطات اأدنوك.

عائدات جمزية للم�ساهمن
اأكدت اأدنوك للتوزيع على موا�صلة �صيا�صتها لتوزيع االأرباح لعام 2021 
وتوزيع اأرباح نقدية بقيمة 2.57 مليار درهم. ويتوقع اأن توزع ال�صركة 
يف  لل�صهم(  فل�ض   10.285(  2021 ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�صف  اأرب���اح 
اجتماع  وخ��الل  االإدارة.  جمل�ض  مبوافقة  ره��ن��اً  ال��ع��ام،  ه��ذا  م��ن  اأكتوبر 
تعديل  عن  ال�صركة  اأعلنت   ،2021 مار�ض   16 يف  العمومية  اجلمعية 
�صيا�صة توزيعات االأرباح لعام 2022، حمددة توزيعات اأرباح بقيمة ال تقل 
 75% يبلغ  اأدن��ى  2022 )مقارنة بحد  للعام  دره��م  2.57 مليار  عن 
�صيمنح  ما  وه��و  ال�صابقة(،  لل�صيا�صة  وفقاً  للتوزيع  القابلة  االأرب���اح  من 

للم�صاهمن عوائد جمزية وا�صحة حتى اأبريل 2023. 
و�صتظل �صيا�صة توزيعات االأرب��اح ملا يلي ذلك من ال�صنوات كما هي عليه 
�صيا�صة  وتعك�ض  للتوزيع.  القابلة  االأرب��اح  %75 من  تقل عن  بن�صبة ال 
 2020 العام  نهاية  حتى  لل�صركة  القوي  امل��ايل  الو�صع  االأرب���اح  توزيع 
والثقة يف اآفاق منوها وقدرتها على حتقيق تدفقات نقدية قوية. وعلى 
الرغم من ظروف ال�صوق احلالية، تظل اأدنوك للتوزيع واثقة يف قدرتها 
بالتزاماتها اال�صراتيجية وحتقيق عائدات نقدية م�صتقرة  الوفاء  على 
مل�صاهميها.وكانت �صركة “اأدنوك” قد اأعلنت يف مايو 2021 عن اإمتام 
“اأدنوك  �صركة  اأ�صهم  من  �صهم  مليون   375 لعدد  خا�ض  ط��رح  عملية 
للتوزيع”، وهو ما ميثل تقريباً ن�صبة %3 من راأ�ض مال ال�صركة امل�صجل. 
من  اأمريكي  دوالر  مليار   1.195 ح��وايل  قيمته  ما  اأي�صاً  طرحت  كما 
ال�صندات غري امل�صمونة )�صندات قابلة لال�صتبدال باأ�صهم(، حيث ميكن 
ا�صتبدالها باالأ�صهم احلالية الأدنوك للتوزيع وفقاً ل�صروط خا�صة. ومتثل 
هذه ال�صندات ن�صبة %7 من راأ�ض املال امل�صجل ل�صركة “اأدنوك للتوزيع” 
وهي م�صتحقة الدفع يف 2024. وبعد االنتهاء من ال�صفقة، �صتحتفظ 
اال�صراتيجية يف  %70 من ح�صتها  عن  يقل  ال  مبا  “اأدنوك”  �صركة 

ال�صركة، حيث ترى اأن اأدنوك للتوزيع زاخرة باإمكانيات النمو الكبرية
وباالإ�صافة اإىل ذلك، مت االإعالن يف مايو 2021 عن قيام �صركة مورغان 
�صتانلي كابيتال اإنرنا�صيونال )MSCI(  باإدراج �صركة اأدنوك للتوزيع 
النا�صئة  لالأ�صواق  اإنرنا�صيونال  كابيتال  �صتانلي  مورغان  موؤ�صر  �صمن 
اأدنوك  �صت�صبح  وبذلك  االإدراج.  �صروط  ال�صركة جميع  ا�صتوفت  اأن  بعد 
مورغان  موؤ�صر  يف  امل��درج��ة  االإم��ارات��ي��ة  �صركات  الت�صع  �صمن  للتوزيع 
باهتمام  يحظى  الذي  النا�صئة  لالأ�صواق  اإنرنا�صيونال  كابيتال  �صتانلي 
جاذبية  يعزز  اأن  �صاأنه  من  ال��ذي  االأم��ر  دول��ي��ن،  موؤ�ص�صن  م�صتثمرين 
تنوع  يف  وي�صهم  االأج��ان��ب،  للم�صتثمرين  بالن�صبة  للتوزيع  اأدن��وك  اأ�صهم 

قاعدة م�صتثمري ال�صركة.
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املال والأعمال

�ضلطة دبي للخدمات �ملالية تعنينّ كري�ضتوفر كالبيا رئي�ًضا تنفيذًيا جديًد� 

حتت �سعار»لأجل ا�ستدامة اقت�سادية اآمنة«

�ضرطة �لفجرية تنظم ملتقى �ل�ضتد�مة �لقت�ضادية �خلام�ص

انتعا�ض جتارة الأع�ساء يف غرب اأفريقيا مع ال�ستعدادات لتنظيم املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال

�رتفاع �ضادر�ت و�إعادة �ضادر�ت �أع�ضاء غرفة دبي �إىل غرب �إفريقيا 
•• دبي-الفجر: 

تعايف ومنو جتارة  على  وا�صح  موؤ�صر  يف 
القطاع  وان���ت���ع���ا����ض  اخل����ارج����ي����ة،  دب�����ي 
اأظ��ه��ر حتليل ح��دي��ث لغرفة  ال��ت��ج��اري، 
دبي ارتفاع قيمة �صادرات واإعادة �صادرات 
اأع�صاء الغرفة اإىل منطقة غرب اإفريقيا 
خالل االأ�صهر اخلم�صة االأوىل من العام 
بن�صبة   )2021 )ي��ن��اي��ر-م��اي��و  احل���ايل 
اأ�صا�ض �صنوي، لت�صجل قيمة  %42على 
دوالر  م��ل��ي��ون   387 ق���دره���ا  ق��ي��ا���ص��ي��ة 
اأن يبلغ  اإىل  اأدى  ال��ذي  االأم���ر  اأم��ري��ك��ي، 
 8.4% املركب  ال�صنوي  النمو  متو�صط 

على مدى العقد االأخري.
الغرفة  اأ�صدرته  الذي  التحليل  واأو�صح 
على هام�ض ا�صتعداداتها لتنظيم الدورة 
االأفريقي  ال��ع��امل��ي  للمنتدى  ال�����ص��اد���ص��ة 
ل���الأع���م���ال، ال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه غ���رف���ة دبي 
النمو  �صبب  اأن  دب���ي،    2020 واإك�صبو 
اأ�صا�صي  ب�صكل  ي��ع��ود  املعلنة  القيمة  يف 
وك�صف  التجاري.  الن�صاط  انتعا�ض  اإىل 
التحليل اأن عدد �صهادات املن�صاأ ال�صادرة 
 3،201 بلغ  اأفريقيا  غرب  منطقة  اإىل 
�صهادة خالل الفرة من يناير اإىل مايو 
على   20% بلغت  منو  بن�صبة   ،2021
اأ�صا�ض �صنوي، مقارنة بنف�ض الفرة من 

العام املا�صي. 
الوجهات  ت��ك��وي��ن  اأن  ال��ت��ح��ل��ي��ل  وي��ب��ن 
للم�صدرين االأع�صاء يف غرفة دبي التي 
�صهد  اأفريقيا،  غ��رب  منطقة  ت�صتهدف 
حتواًل كبرياً على مدى ال�صنوات الع�صر 
املا�صية، حيث يعد التوزيع احلايل اأكرث 
توازناً وعالمة وا�صحة على اأن م�صدري 
دبي بداأوا يف جني ثمار جهودهم ال�صابقة 
يف التنويع والتو�صع يف االأ�صواق التي مل 

يتم ا�صتك�صافها من قبل. 
واأو�صح التحليل اأنه يف ال�صابق وحتديداً 
يف العام 2011، �صيطرت نيجرييا على 
غرب  منطقة  مع  الغرفة  اأع�صاء  جت��ارة 

اإفريقيا بح�صة بلغت %67 من اإجمايل 
قيمة �صادرات واإعادة �صادرات االأع�صاء، 
تليها غانا بن�صبة %12، وغينيا بن�صبة 
بعد  لكن   .4% بن�صبة  وال�صنغال   ،7%
مرور 10 �صنوات تغريت ال�صورة ب�صكل 
ك��ب��ري ل��ت��ق��دم ت��وزي��ع��اً اأك����رث ت���وازن���اً، مع 
احتفاظ نيجرييا باملرتبة االأوىل بح�صة 
زيادة  وت��رية  �صرعة  ب�صبب   32% بلغت 
تلتها  ح��ج��م��اً،  االأ���ص��غ��ر  االأ����ص���واق  ح�صة 
غانا بن�صبة %17، و�صاحل العاج وغينيا 
وال�صنغال  منهما،  ل��ك��ل   12% بن�صبة 

بن�صبة %8، ومايل بن�صبة 4%«. 
تكوين  ح��ي��ث  م��ن  اأن���ه  التحليل  واأظ��ه��ر 
م���ن���ت���ج���ات �����ص����ه����ادات امل���ن�������ص���اأ ال�������ص���ادرة 
اإفريقيا،  غ���رب  اإىل  املتجهة  لل�صحنات 
ك�����ان ه���ن���اك م���زي���ج ج���ي���د ال�����ت�����وازن من 
املنتجات التي تغطي ال�صلع اال�صتهالكية 
اللدائن  ���ص��م��ل��ت:  وال���ت���ي  وال�����ص��ن��اع��ي��ة، 
هذه  منتجات  و�صمت   )31% )بح�صة 

و”بويل  املجموعة “قوارير وزجاجات”، 
و”اأكيا�ض  اإيثلن”،  و”بويل  اثريات”، 
باالإ�صافة  البال�صتيك”،  م��ن  وحقائب 
واالأج�����ه�����زة  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة  االآالت  اإىل 
وت�صم   ،)14% )بح�صة  االإلكرونية  
و”جمموعات  كهربائية”،  “اأفران 
املواقع”،  حت��دي��د  و”اأنظمة  توليد”، 
و”الهواتف النقالة” و”اأنظمة ا�صتقبال 

ومنتجات اأخرى. التلفزيون”، 
واملعدات  االأدوات  اأن  التحليل  ب��ن  كما 
قدرها  ح�صة  متتلك  وامليكانيكية  االآلية 
اأكرب  وت�����ص��م��ل  ال�������ص���ادرات،  م���ن   13%
م��ن��ت��ج��ات امل��ج��م��وع��ة اأن�����واع حم����ددة من 
امل�صتعملة  االأن������واع  وال���ص��ي��م��ا  ال���رواف���ع، 
تك�صري  اآالت  و”  ال�صيارات”،  رف���ع  يف 
الفحم اأو ال�صخر واآالت حفر االأنفاق”، 
و”اأجهزة  واملجمدات”،  و”الثالجات 
االأملنيوم  ج��ان��ب  اإىل  الهواء”.  تكييف 
منتجات  و�صملت   ،)6% بلغت  )بح�صة 

وه���ي  االأمل�����ن�����ي�����وم  “م�صنوعات  م���ث���ل 
األ����واح و���ص��ف��ائ��ح واأ���ص��رط��ة م��ن خالئط 
امل�صروبات  “علب  جانب  اإىل  االأملنيوم”، 

الغازية وع�صائر الفواكه. 
فيما ت�صمل جمموعات املنتجات االأخرى 
ومنتجات   ،)5%( بن�صبة  جتميل  م��واد 
 ،)5%( ب��ن�����ص��ب��ة  ع�������ص���وي���ة  ك���ي���م���اوي���ة 
وحديد و�صلب بن�صبة )%4(، ومركبات 
اإىل  واأجزاوؤها بن�صبة )%4(، باالإ�صافة 
والتدقيق  ال�����ص��ب��ط  واأدوات  االأ���ص��م��اك 

بح�صة %3 لكل واحد منهما.
التقديرات  اأح��دث  فاإن  التحليل  وح�صب 
ال��ت��ج��ارة الدولية،  ال�����ص��ادرة ع��ن م��رك��ز 
دب��ي واالإمارات  اأم��ام جت��ار  اأن  اإىل  ت�صري 
ف���ر����ص���اً مل�����ص��اع��ف��ة ����ص���ادرات���ه���ا واإع�������ادة 
�صادراتها اإىل اأ�صواق غرب اإفريقيا، حيث 
اإىل  م�صتغلة  غري  ت�صدير  فر�ض  توجد 
 2.1 هذه االأ�صواق تقدر �صنوياً بحوايل 
مليار دوالر، وفيما يتعلق باالأ�صواق، تعد 

اأ�صواق  نيجرييا يف الوقت احلا�صر اأكرب 
ذل��ك ال  املنطقة من حيث احلجم، وم��ع 
يزال لديها فجوة �صنوية من ال�صادرات 
حيث  دوالر،  مليون   544 بنحو  ت��ق��در 
منها  اال�صتفادة  دبي  يف  لل�صركات  ميكن 
ال�صنغال  تاأتي  القريب. فيما  املدى  على 
ب��اإم��ك��ان��ي��ات ت�صدير  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  يف 
397 مليون دوالر  غري م�صتغلة بقيمة 
من ال�صادرات، بينما تاأتي غانا يف املركز 
مليون   365 ق���دره���ا  ب��ف��ج��وة  ال��ث��ال��ث 
ت��ق��دي��رات مركز  اأن���ه ووف���ق  ك��م��ا  دوالر. 
�صاحبة  ال�صلع  ت�صمل  الدولية،  التجارة 
بالن�صبة  امل�صتغلة  غري  االإم��ك��ان��ات  اأعلى 
الت�صدير  واإع������ادة  ال��ت�����ص��دي��ر  ل�����ص��رك��ات 
االإفريقية،  ال��ق��ارة  م��ن  املنطقة  ه��ذه  يف 
 126.5 قدرها  بفجوة  اإيثيلن  البويل 
ال�صكر  بنجر  اأو  وق�صب  دوالر(،  مليون 
دوالر(،  مليون   91.7( ب�  تقدر  بفجوة 
املطحون  اأو  امل���ط���ح���ون  ن�����ص��ف  واالأرز 
مليون   85.2( ب�  تقدر  بفجوة  بالكامل 
احلركة  اإط�������الق  وب����ط����اري����ات  دوالر(، 
ب�)72.3 مليون دوالر( ، وبويل بروبيلن 
باأ�صكاله االأولية ب�)62.3 مليون دوالر(، 
ومن�صوجات من الغزل ب�)54.6 مليون 
ب�)50.2  احل��ل��ي��ب  وم�����ص��ح��وق  دوالر(، 
النحا�ض  م��ن  واأ����ص���الك  دوالر(،  م��ل��ي��ون 
النقي  ب�)42.9 مليون دوالر( ومنتجات 
اأخ�����رى. وي��خ��ت��ت��م ال��ت��ح��ل��ي��ل ب���اأن���ه نظراً 
الجت���اه ال��ن��م��و ال��ق��وي، وح��ج��م الفر�ض 
فقط   447 اأن  وحقيقة  امل�صتغلة،  غ��ري 
قد  دب��ي  بغرفة  االأع�صاء  امل�صدرين  من 
تعاملوا جتارياً مع املنطقة خالل الفرة 
فاإن غرفة   ،2021 اإىل مايو  يناير  من 
دبي ت�صجع املزيد من ال�صركات التجارية 
اإفريقيا،  غ��رب  اأ���ص��واق  ا�صتك�صاف  على 
التمثيلي  املكتب  مع  التعاون  خ��الل  من 
لغرفة دبي يف غانا، وال��ذي يوفر الدعم 
غرب  منطقة  ويغطي  الغرفة  الأع�����ص��اء 

اإفريقيا باأكملها. 

•• دبي-الفجر: 

دبي  ���ص��ل��ط��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  اأع���ل���ن 
للخدمات املالية عن تعين ال�صيد: 
من�صب  يف  ك��االب��ي��ا  كري�صتوفر  اإف 
اعتباًرا  لل�صلطة  التنفيذي  الرئي�ض 
2021، وذلك خلفا  اأكتوبر   1 من 

لربايان �صتايروولت. 
ي��ت��م��ت��ع ك��ري�����ص��ت��وف��ر ب�����ص��ج��ل حافل 
قيادة  يف  ع����اًم����ا  ال���ث���الث���ن  ي���ن���اه���ز 
التنظيم املايل، �صغل خاللها خمتلف 
و  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ن  ���ص��م��ن  االأدوار 
ك���ان م�صوؤواًل  ال��رب��ح��ي. ح��ي��ث  غ��ري 

ع���ن حت�����ص��ن ف��ع��ال��ي��ة االإ�����ص����راف يف 
ب���ن���ك االح���ت���ي���اط���ي ال����ف����ي����درايل يف 
ن��ي��وي��ورك ع��رب جم��م��وع��ة متنوعة 
من االأدوار املتخ�ص�صة يف ال�صيا�صات 
�صلطة  اإىل  وي��ن�����ص��م   واالإ������ص�����راف. 
�صغل  اأن  بعد  املالية  للخدمات  دب��ي 
مبوؤ�ص�صة  اأول  ا���ص��ت�����ص��اري  من�صب 
فيها  ليقود  جيت�ض،  وميليندا  بيل 
ج��ه��ود ت��ع��زي��ز ال��ل��وائ��ح ال��ت��ي تتيح 
الرقمي.  امل�����ايل  ال�����ص��م��ول  حت��ق��ي��ق 
وم������ن خ������الل ه������ذا امل���ن�������ص���ب، ق���ام 
كري�ض بدفع االبتكارات وال�صيا�صات 
الداعمة  والبيانات  والتكنولوجيا 

اأج��ل تعزيز �صالمة  ل��الإ���ص��راف م��ن 
امل��ال��ي��ة يف خمتلف  ال��ن��ظ��م  ون���زاه���ة 

البلدان النامية حول العامل.
مبنا�صبة التعين، قال فا�صل العلي، 
دبي  ���ص��ل��ط��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
للخدمات املالية: “تلعب �صلطة دبي 
للخدمات املالية دوًرا هاًما ب�صفتها 
امل�صتقلة  املالية  التنظيمية  اجلهة 
مل���رك���ز دب����ي امل�����ايل ال���ع���امل���ي. وعلى 
اأع���ت���اب ح��ق��ب��ة ج���دي���دة م���ن التغري 
البناء  ملوا�صلة  نتطلع  االقت�صادي، 
التنظيمية  امل��م��ار���ص��ات  اأف�صل  على 
املبتكرة  احل��ل��ول  تطوير  وت�صجيع 

وامل�صتثمرين.  االأ�����ص����واق  خل���دم���ة 
قيادة  يف  ك��ري�����ض  خ����ربة  و���ص��ت��ع��م��ل 
مع  املعقدة  البيئات  �صمن  االبتكار 
و�صالمة  ا���ص��ت��ق��رار  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
املكانة  تعزيز  على  املالية  االأن��ظ��م��ة 
العاملي.  امل����ايل  دب���ي  مل��رك��ز  ال��ع��امل��ي��ة 
واأت��ط��ل��ع اأن��ا وب��اق��ي اأع�����ص��اء جمل�ض 
االإدارة اإىل العمل عن كثب مع كري�ض 
ملوا�صلة البناء على اأف�صل املمار�صات 
وقت  يف  التنظيمية  القدرة  وتعزيز 
والتكنولوجيا  االأ���ص��واق  فيه  ت�صهد 

املالية حتوالت مت�صارعة.«
اأ�صاد العلي بالرئي�ض التنفيذي  كما 

“لعب  ق���ائ���ال:  ل��ل�����ص��ل��ط��ة  ال�����ص��اب��ق 
احلفاظ  يف  اأ���ص��ا���ص��ًي��ا  دوًرا  ب���راي���ان 
للخدمات  دب���ي  �صلطة  �صمعة  ع��ل��ى 
املالية كجهة تنظيمية عاملية رائدة، 
عال  واح���رام  بتقدير  يحظى  وه��و 
املالية،  ل��ل��خ��دم��ات  دب���ي  ���ص��ل��ط��ة  يف 
ال�صلطة  ق��ي��ادة  يف  لتفانيه  �صيما  ال 
خالل فرة حافلة بالتحديات. كما 
ل�صلطة  مثالياً  �صفرياً  ب��راي��ان  ك��ان 
امل�صرح  على  امل��ال��ي��ة  للخدمات  دب��ي 
ال��ع��امل��ي م��ن خ���الل عمله ع��ن كثب 
الدولية.  املعايري  و�صع  جهات  م��ع 
وبالنيابة  عن جميع اأع�صاء جمل�ض 

تقديرنا  خال�ض  عن  اأع��رب  االإدارة، 
الإجنازاته وم�صاهماته.«

•• الفجرية -الفجر:

الفجرية  ل�صرطة  العامة  القيادة  نظمت 
اخلام�ض  االقت�صادية  اال�صتدامة  ملتقى 
“ الأجل  �صعار  حتت  املرئي  االت�صال  عرب 
ا�صتدامة اقت�صادية اآمنة “ مب�صاركة عدد 
من الدوائر االحتادية واملحلية يف االإمارة 
وامل�صتثمرين  االأع��م��ال  رج��ال  م��ن  ونخبة 
يتناول مو�صوع تكاتف  وال��ذي  الدولة،  يف 
يف  االقت�صادية  التنمية  دعم  يف  املوؤ�ص�صات 
اأهم  امللتقى  ويتناول  كورونا،  جائحة  ظل 
والتنمية  االق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ق��دم  جم����االت 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  يف  امل�����ص��ت��دام��ة 

املتحدة.
واأكد �صعادة اللواء حممد اأحمد بن غامن 
ال��ك��ع��ب��ي ق��ائ��د ع���ام ���ص��رط��ة ال��ف��ج��رية اأن 
تنظيم امللتقى ب�صكل �صنوي ياأتي الأهميته 
القطاع  يف  متكامل  عمل  اأداء  حتقيق  يف 
تاأثريات  �صمن  واالق��ت�����ص��ادي   ال�صرطي 
باالإ�صافة  )كوفيد-19(  ك��ورون��ا  جائحة 
املقدمة  ال���رق���م���ي���ة  اخل����دم����ات  دور  اإىل 
اال�صتدامة اقت�صاد االإمارة  بجهود تكاملية 
وتنمية  اال�صتثمار  فر�ض  تعزيز  يف  ت�صب 

االق��ت�����ص��اد وا���ص��ت��دام��ة االأم����ن واالزده�����ار 
االقت�صادي يف االإمارة.

ح��ي��ث اف��ت��ت��ح��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�صرطة 
ال��ف��ج��رية امل��ل��ت��ق��ى مب�����ص��ارك��ت��ه��ا يف اإب����راز 
كورونا  جائحة  م��ع  التعامل  يف  ج��ه��وده��ا 
االأمن  م�صرية  على  احل��ف��اظ  يف  و�صعيها 
وموؤ�صراتها  اأهدافها  بتحقيق  واال�صتمرار 
االإ���ص��رات��ي��ج��ي��ة وذل����ك م���ن خ���الل كلمة 
اليماحي  عبيد  ع��ب��داهلل  ال��ع��ق��ي��د  األ��ق��اه��ا 
مدير اإدارة االإ�صراتيجية وتطوير االأداء.

مقدمة  ع��م��ل  اأوراق  امللتقى  ت�صمن  ك��م��ا 
الأرب�����ع م��وؤ���ص�����ص��ات م�����ص��ارك��ة م���ن �صمنها 
غ���رف���ة جت�����ارة و���ص��ن��اع��ة ال��ف��ج��رية حيث 
�صارك يف اإلقاء اأولها �صعادة �صلطان جميع 
�صارك  كما  الغرفة،  ع��ام  مدير  الهندا�صي 
عام  مدير  العو�صي  حبيب  �صريف  �صعادة 
و�صعادة  بالفجرية  احل���رة  املنطقة  هيئة 
الفجرية  منطقة  اخل���دمي  خ��ل��ف��ان  عبيد 
الطبية وال�صيد اأمري حيدر مراقب غرفة 
للموارد  ال��ف��ج��رية  مب��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
جميعها  ت�صمنت  عمل  ب���اأوراق  الطبيعية 
املوؤ�ص�صات  ج��ه��ود  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�����ص��ل��ي��ط 
ال���داع���م���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة يف ظل 

جائحة كورونا )كوفيد-19(.
واالقت�صاد  االأم��ن  الكعبي  اأن  اللواء  وق��ال 
وج���ه���ان ل��ع��م��ل��ة واح������دة، ف���االأم���ن �صرط 
جناح  اأن  حن  يف  االقت�صاد  لبناء  اأ�صا�صي 
واأن  االأم����ن،  تعزيز  يف  ي�صاهم  االق��ت�����ص��اد 
االقت�صادي  وال��ت��ق��دم  امل�صتدامة  التنمية 
والتجاري وال�صناعي يف وطننا وجمتمعنا 
وتر�صيخ  ال�صراكة والتعاون من اأجل تعزيز 
االأمن واالأمان باعتباره قاعدة يقوم عليها 

البناء االقت�صادي.
وا�صتعر�ض ملتقى اال�صتدامة االقت�صادية 
ج��ه��ود  واإجن���ازات  اأب���رز  اخلام�ض  ال�صنوي 
االأعمال  ق��ط��اع  دع��م  يف  ال��ف��ج��رية  �صرطة 
)كوفيد-19(  ك����ورون����ا  ج��ائ��ح��ة  خ����الل 
ال��ذي  ي�صب يف حتقيق روؤي��ة وزارة  االأم��ر 
دولة  ت�صبح  اأن  ال��رام��ي��ة  اإىل  ال��داخ��ل��ي��ة 
االإمارات من اأف�صل دول العامل يف حتقيق 
امل�صتمر  الت�صاور  واأن  وال�صالمة،  االأم���ن 
االأع��م��ال ح��ول كيفية االرتقاء  م��ع رج��ال 
والتعرف  لهم  املقدمة  االأمنية  باخلدمات 
على احتياجاتهم واأفكارهم ومقرحاتهم 
اخلدمات  م��ن  م�����ص��ت��وى  اأف�����ص��ل  لتحقيق 
والت�صدي  ل��ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  ت�صتجيب  ال��ت��ي 

للتحديات التي تعر�صها.
االحتادية  ال��دوائ��ر  م���دراء  امللتقى  ح�صر 
وكبار  االإدارات  وم��دراء  ب��االإم��ارة  واملحلية 

ال�صباط بالقيادة العامة ل�صرطة الفجرية 
ال�صركات  من ممثلي  ع��دداً  اإىل  باالإ�صافة 

اخلا�صة يف االإمارة.

�أم�ص دبي  عقار�ت  ت�ضرفات  درهم  مليون   915
•• دبي-وام: 

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة االأرا�صي 
واالأمالك بدبي اأم�ض اأكرث من 915 مليون 
 293 ت�صجيل  ال��دائ��رة  �صهدت  دره��م حيث 
مبايعة بقيمة 712.25 مليون درهم منها 
 101.67 بقيمة  ل��الأرا���ص��ي  مبايعة   20
مليون درهم و273 مبايعة لل�صقق والفلل 

بقيمة 610.58 مليون درهم .
 20 اأه��م مبايعات االأرا���ص��ي بقيمة  وج��اءت 
مليون درهم يف منطقة حدائق ال�صيخ حممد 
مليون   20 بقيمة  مبايعة  تليها  را���ص��د  ب��ن 

بن  حممد  ال�صيخ  حدائق  منطقة  يف  دره��م 
را�صد تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم 

يف منطقة الرب�صاء جنوب الثالثة .
ال�صيخ حممد بن  وت�صدرت منطقة حدائق 
را���ص��د امل��ن��اط��ق م��ن ح��ي��ث ع���دد امل��ب��اي��ع��ات اإذ 
�صجلت 4 مبايعات بقيمة 50 مليون درهم 
بت�صجيلها  االأوىل  علي  جبل  منطقة  وتلتها 
11 مليون درهم وثالثة  3 مبايعات بقيمة 
مبايعات   3 بت�صجيلها  االأوىل  ال�صبا  ن��د  يف 

بقيمة 8 مالين درهم .
والفلل  ال�صقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
36 م��ل��ي��ون درهم  ب��ق��ي��م��ة  ج����اءت م��ب��اي��ع��ة 

املبايعات  كاأه�����م  جمي�����را  نخلة  مبنطقة 
يف  دره��م  ملي�����ون   33 بقيمة  مبايعة  تلتها 
مبايع�����ة  واأخي�����راً  جمي����را  نخلة  منطق�����ة 
الثنية  29 مليون درهم يف منطقة  بقيم����ة 

الرابعة .
املناطق   5 ال�صفا  وادي  منطقة  وت�����ص��درت 
اإذ  والفلل  ال�صقق  مبايعات  ع��دد  حيث  م��ن 
�صجلت 50 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم 
 34 بت�صجيلها  دب��ي  مر�صى  منطقة  وتلتها 
وثالثة  دره��م  مليون   123 بقيمة  مبايعة 
مبايعة   28 بت�صجيلها  الثالثة  �صقيم  اأم  يف 

بقيمة 62 مليون درهم .

 154.39 ق��دره��ا  قيمة  ال��ره��ون  و�صجلت 
مليون دره��م منها 10 ره��ون اأرا���ض بقيمة 
فلل  ره����ن   54 و  دره�����م  م��ل��ي��ون   22.84
و�صقق بقيمة 131.55 مليون درهم وكان 
اأهمها مبنطقة عود ميثا بقيمة 50 مليون 
اخلام�صة  الثنية  منطقة  يف  واأخ���رى  دره��م 

بقيمة 13 مليون درهم .
هبة   26 ت�صجيل  �صهدت  فقد  ال��ه��ب��ات  اأم���ا 
اأهمها  ك���ان  دره���م  م��ل��ي��ون   48.38 بقيمة 
مليون   25 بقيمة  الثالثة  جمريا  مبنطقة 
االأوىل  اخلوانيج  منطقة  يف  واأخ���رى  دره��م 

بقيمة 6 مالين درهم .

مطار دبي يتوقع مليون م�ضافر 
من 12 - 22 �أغ�ضط�ص �جلاري

دبي -وام:
ال�صفر  ل��وائ��ح  اأح���دث  على  االط���الع  على  امل�صافرين  دب��ي  م��ط��ارات  حثت 
اأكرث  ال��دويل ملا قد يكون  والتخطيط لرحالتهم حيث ي�صتعد مطار دبي 

عطالت نهاية االأ�صبوع ازدحاما حتى االآن هذا العام.
اأك��رث من مليون م�صافر  ال��دويل مع  دب��ي  يتعامل مطار  اأن  املتوقع  وم��ن 
خالل االأيام ال� 11 املقبلة /12-22 اأغ�صط�ض اجلاري / مبتو�صط ذروته 
نهاية  ع��ط��الت  خ��الل  م�صافر  100األف  متو�صطها  يبلغ  ال��ت��ي  اليومية 

االأ�صبوع.
و هذه الزيادة هي نتيجة تزامن الذروة املو�صمية يف نهاية العطلة ال�صيفية 
االإمارات  لدولة  امل�صروط  الت�صهيل  مع  االإم���ارات  اإىل  العائالت  ع��ودة  مع 
من  العديد  م��ن  “ترانزيت”  وال��ع��ب��ور  ال��ق��ادم��ن  للركاب  ال�صفر  للوائح 
الدول االآ�صيوية واالأفريقية مبا يف ذلك الهند وقرار اململكة املتحدة بنقل 

االإمارات اإىل “القائمة ال�صفراء«.
و قال عي�صى ال�صام�صي نائب الرئي�ض للعمليات يف مطارات دبي اننا على 
بتجربة  يتمتعون  الركاب  اأن  من  للتاأكد  جهدنا  ق�صارى  ونبذل  ا�صتعداد 
يف  االأخ���رية  للتغيريات  نظرا  ولكن  ال���دويل.  دب��ي  مطار  يف  و�صل�صة  اآم��ن��ة 
متطلبات ال�صفر والتي ميكن اأن تختلف غالبا اعتمادا على نقطة البداية 
ووجهة الرحلة ميكن للم�صافرين اإحداث فرق كبري يف جتربتهم يف املطار 

من خالل اتباع بع�ض القواعد والن�صائح الب�صيطة.
واأ�صاف ال�صام�صي اأنه نظرا اإىل اأن عدد الركاب �صيكون اأعلى ب�صكل ملحوظ 
امل�صتقبلن  يت�صبب  اأال  املهم  فمن  الفرة  هذه  خالل  الو�صول  منطقة  يف 
باالزدحام يف الطريق يف الفناء االأمامي من املبنى واأن ي�صتقبلوا اأ�صدقاءهم 
�صف  وخدمة  ال�صيارات  مواقف  با�صتخدام  براحة  القادمن  وعائالتهم 

ال�صيارات«.
خالل  ال��ع��امل  م�صتوى  على  ت��غ��ريت  ق��د  ال�صفر  متطلبات  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
االأ�صابيع واالأ�صهر االأخرية ب�صبب جائحة Covid-19 ، وحتث مطارات 
دبي ب�صدة جميع العمالء على التحقق دائما مع �صركة الطريان اخلا�صة 
مبنى  م��ن  وال��ت��اأك��د  ال�صفر  متطلبات  ح��ول  معلومات  على  للح�صول  ب��ك 
متطلبات  من  التاأكد  واأي�صا  املطار  اإىل  الو�صول  قبل  املغادرة  اأو  الو�صول 
ال�صفر للبلد الذي �صت�صافر اإليه “مبا يف ذلك تقرير فح�ض PCR �صلبي 
للمطار  املخ�ص�صة  ال�صيارات  انتظار  وا�صتخدم مناطق  الرحلة”  بدء  قبل 
اأو خدمة �صف ال�صيارات ال�صتقبال ال�صيوف براحة تامة، منوها اأن اإيقاف 
املركبات لنقل ال�صيوف من �صاحة الو�صول االأمامية يعد انتهاكا لقواعد 

املرور وي�صبب ازدحاما يف مبنى الركاب وما حوله.
ارتداء  من  التاأكد  تت�صمن  كذلك  ال�صفر  متطلبات  اأن  ال�صام�صي  واأ�صاف 
عن  واالمتناع  املطار  يف  اجل�صدي  التباعد  على  واملحافظة  دائما  الكمامة 
 Covid-19 اأعرا�ض  اأي  ظهور  حال  يف  الطبية  امل�صورة  وطلب  ال�صفر 
حمدثة  والتاأ�صرية”  ال�صفر  “جواز  ال�صفر  وثائق  اأن  من  التاأكد  وكذلك 
املنزل  يف  واالأ���ص��دق��اء  العائلة  وت��ودي��ع  امل��ط��ار  اإىل  التوجه  قبل  و�صاحلة 

للم�صاعدة يف جتنب االزدحام يف الفناء االأمامي للمبنى.

جمموعة »�ألف« �لعقارية تك�ضف عن 
مبنى �ضكني جديد يف »�ملم�ضى �ضرية«

•• ال�شارقة-وام:

ك�صفت جمموعة “األف” - ال�صركة املتخ�ص�صة يف تطوير اأول وجهة اأ�صلوب 
مبنى  تفا�صيل  عن  ال�صارقة..  اإم��ارة  يف  ال�صيارات  من  متاماً  خالية  حياة 
“�صرور 2” الواقع يف “املم�صى �صرية” �صمن م�صروعها الرائد “املم�صى” 

اأحد اأهم امل�صاريع احليوية متعددة اال�صتخدامات يف االإمارة.
املم�صى  اإط��الق عقدته املجموعة يف مركز مبيعات  ذل��ك خ��الل حفل  ج��اء 
06 مول بال�صارقة بح�صور عدد من كبار امل�صوؤولن يف جمموعة األف  يف 
وموظفي ق�صم املبيعات اإ�صافًة اإىل جمع من ممثلي و�صائل االإعالم وعدد 

من امل�صتثمرين يف م�صاريع املجموعة.
ال�صوق  جاذبية  “األف”  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  عطايا  عي�صى  واأك��د 
اإمارة ال�صارقة ودولة االإم��ارات الذي ي�صكل حافزاً للمجموعة  العقاري يف 
لتلبية  وتو�صيعها  وت��ط��وي��ره��ا  النوعية  م�صاريعها  على  العمل  ملوا�صلة 
متغرّيات احلياة ومواكبة �صلوك النا�ض واأ�صلوب حياتهم موفرة للقاطنن 

فيها منط العي�ض الرغيد وامل�صتدام.
الفريدة  االإمكانات  ي�صتفيد من   ”2 “�صرور  املبنى اجلديد  اأن  اإىل  واأ�صار 
التي يتمتع بها “املم�صى �صرية” ويتكون من 211 وحدة �صكنية جمهزة 

باأعلى معايري اجلودة العاملية واأرقى املرافق واأف�صل و�صائل الراحة.
ويتميز مبنى “�صرور 2” مبوقعه املميز لال�صتفادة من ال�صوء الطبيعي يف 
الت�صميم من اأجل تقليل ا�صتهالك الطاقة وتخفيف حرارة اجلو وكذلك 
اعتماده على اأحدث اأنظمة املنازل الذكية اىل جانب احلدائق ومالعب كرة 
مفتوحة  خ�صراء  وم�صاحات  والكريكت  والتن�ض  والطائرة  وال�صلة  القدم 
وممرات  ريا�صية  األ��ع��اب  و���ص��ال��ة  بالتجزئة  للبيع  حم��ال  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
لالأطفال  خم�ص�صة  ومنطقة  عائلي  ترفيه  ومركز  امل�صي  ريا�صة  ملمار�صة 

ومناطق ت�صوق وغريها الكثري.
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املال والأعمال

ديو� �لرقمية ودو تطلقان حلول �ضر�ئح 
�جليل �خلام�ص يف �ملنطقة من خالل تقنية »�أ�ص.�أيه«

جودة �للحوم بني 
�ل�ضتالم و�لتخزين

تعد اللحوم واحدة من اأهم ال�صلع الغذائية امل�صتخدمة حول العامل، 
والتي يتم تقدميها كوجبات لرواد املطاعم واأماكن تقدمي الوجبات 
ال�صهرة  اإىل  الو�صول  املطاعم  ت�صتطيع  االأم��ر،  ال�صريعة، ويف حقيقة 
والعر�ض  احل��ف��ظ  طريقة  يف  التميز  ع��ن  اجل���اد  البحث  خ��الل  م��ن 
والتداول وهو االأمر الذي ميثل حمور حديثنا يف هذا املقال، ملا ميثله 
�صكل  تتعر�ض الأي  االأغ��ذي��ة  ه��ذه  اإن كانت  االأم��ر من خطورة كبرية 
من اأ�صكال التلوث امليكروبي، مما قد يوؤثر �صلبا على �صحة و�صالمة 

امل�صتهلك.

ما هو الغذاء الآمن؟ 
املنظمات  لتعريف  وفًقا 
وال����ه����ي����ئ����ات ال����دول����ي����ة 
الغذاء  ب�صالمة  املعنية 
ك���م���ن���ظ���م���ة االأغ������ذي������ة 
  FAO وال����������زراع����������ة 
وال���دواء  ال��غ��ذاء  وهيئة 
 FDA االأم�����ري�����ك�����ي�����ة 
وهيئة الد�صتور الغذائي 
فان   )  CODEX(
االآم��ن هو عبارة  الغذاء 
ع��ن ال��غ��ذاء اخل��ايل من 

امللوثات واملخاطر، ولذلك تاأتي اأهمية اتباع جمموعة من ال�صوابط 
ال�صحية اأثناء عملية فح�ض �صحنات االأغذية اثناء اال�صتالم، وكذلك 

التخزين اجليد ملنتجات اللحوم  �صن�صردها يف النقاط التالية:
اأواًل: ال�صوابط اخلا�صة مبوا�صفات منطقة اال�صتالم

•       يجب اأن تقع منطقة اال�صتالم يف اجلهة اخللفية من املن�صاأة
• غ��رف��ة جت��م��ي��ع ال��ق��م��ام��ة ب��ع��ي��دة وم��ف�����ص��ول��ة مت���اًم���ا ع���ن منطقة 

اال�صتالم.
و�صهولة  امل�����ص��اح��ة  ح��ي��ث  م��ن  م��الئ��م��ة  الت�صليم  منطقة  م�صاحة   •

التنظيف
•  يف�صل وجود غرفتن ملحقتن مبنطقة اال�صتالم، واحدة لتنظيف 

االأدوات امل�صتخدمة يف ا�صتالم اللحوم، والغرفة االأخرى للتخزين.
 

ثانًيا: ال�صوابط اخلا�صة باأدوات منطقة اال�صتالم؟
ت��ك��ون م��ن ال�  اأن  ال��ف��رز وع��رب��ات النقل وال��ت��ي يف�صل  من�صدة      •

“ا�صتانل�ض
•   مقيا�ض درجة احلرارة

ثالًثا: ال�صوابط اخلا�صة ب�صحة و�صالمة املنتجات
البيانات  م��ن  هامة  جمموعة  املنتج  غ��الف  على  يتوافر  اأن  الب��د   •
اأهمها: “جهة االإنتاج / فرة ال�صالحية / طريقة احلفظ / طريقة 

االعداد واال�صتخدام«
احل��ر���ض ع��ل��ى اأن ت��ك��ون امل��ن��ت��ج��ات امل��ع��ب��اأة بطريقة ال��ت��ف��ري��غ غري   •

مت�صمنة الأي هواء مت�صرب اأو ثقوب.
• مراعاة وجود �صورة من االإف��راج ال�صحي واجلمركي عند ا�صتالم 

منتجات اللحوم امل�صتوردة.
• يجب رف�ض اللحوم التي مت توريدها اإليك وهي يف نطاق احلرارة 

اخلطر.
اأال تزيد مدة ا�صتالم املنتجات املربدة واملجمدة عن  احلر�ض على   •

١٥ دقيقة.
امل��وردة هي  اللحوم  اأن تكون درج��ة ح��رارة  اللحوم املجمدة: يجب   •

)- ١٢م: - ١٨م(
اللحوم املجمدة مل ت�صبق  اأن  التاأكد من  النهاية على  واحر�ض يف   •

اإذابتها واإعادة جتميدها، وميكنك ر�صد ذلك من خالل:
-       وجود �صوائل مدممة وجممدة داخل االأكيا�ض

-       اأن ي�صبح لون اللحوم داكناً
بينما اللحوم الطازجة يجب اأن تكون يف درجة حرارة اأقل من )+٥ م(

•       �صرورة التاأكد من �صالمة املوا�صفات احل�صية من حيث اللون 
والرائحة والطعم

•       مع �صرورة التاأكد من وجود اخلتم القانوين واملو�صح خلم�ض 
بيانات اأ�صا�صية هي:

-       ا�صم املحافظة التي مت الذبح بها
-       نوع اللحم اإن كان بقريا اأو جامو�صيا اأو �صاأناً

-       يوم الذبح
-       ا�صم ال� “جمزر” الذي مت الذبح فيه

 
منتجات اللحوم

تعد اأخطر من اللحوم اخلام وذلك الأن معظمها جاهزة لال�صتهالك 
املبا�صر مما يجعل �صالحيتها اأقل من اللحوم املجمدة.

رابًعا: ال�صوابط اخلا�صة بالقائم على ا�صتالم املنتجات الغذائية:
ال�صحة اجل��ي��دة واخل��ل��و م��ن االأم��را���ض امل��ع��دي��ة، و���ص��رورة اهتمامه 

بتطبيق نظم احلا�صب.
خام�ًصا: �صوابط التخزين:

مراعاة التخزين الفوري للمنتجات �صريعة التلف مبجرد ا�صتالمها 
مثل اللحوم، وخا�صة الطازجة منها.

التنظيف  ا�صراطات و�صوابط  اتباع  دائًما على  النهاية، احر�ض  ويف 
والتطهري يف خمتلف اأنحاء املخزن واملطبخ واملطعم.

دكتورة:ن�سوى حممد زكي
باحث اأول مبعهد بحوث ال�سحة احليوانية

ويز �إير �أبوظبي ت�ضيف �ملنامة �إىل قائمة وجهاتها

•• دبي -وام:

ال�����ذراع الرقمي  ال��رق��م��ي��ة -  ت��ن��ف��ذ دي����وا 
اإحدى  /دي��وا/  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
دو  و����ص���رك���ة   -  X 10 دب�����ي  م�����ب�����ادارات 
لالت�صاالت  االإم������ارات  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
ال�صراكة  �صمن   -  /EITC/ املتكاملة 
اال�صراتيجية التي جمعت بينهما - اأول 
اخلام�ض  اجليل  �صرائح  حللول  م�صروع 
“اأ�ض. تقنية  يعتمد  ال����ذي  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
املتطورة اخلا�صة باجليل اخلام�ض  اأيه” 
جلعل  املتكاملة  اجل��ه��ود  اإط����ار  يف  وذل���ك 
. و�صتكون  ال��ع��امل  اأذك����ى م��دي��ن��ة يف  دب���ي 
اإحدى   -  InfraX “اإنفراك�ض«  �صركة 
الرقمية  ل����دي����وا  ال���ت���اب���ع���ة  ال�������ص���رك���ات 
التقنية  اخل��دم��ات  بتوفري  واملتخ�ص�صة 
املبتكرة - و”دو” اأول �صركتن يف املنطقة 
ت��ق��دم��ان ���ص��رائ��ح اجل��ي��ل اخل��ام�����ض التي 
تتبنى اأحدث حلول احلو�صبة املتطورة يف 

القطاعات اخلدماتية.
حلول  تتيح  اجلديد  امل�صروع  خالل  ومن 
ال�صرائح اخلا�صة باجليل اخلام�ض والتي 
تعتمد تقنية “اأ�ض.اأيه” املدعومة باأحدث 
تقنيات احلو�صبة املتطورة بتعزيز فعالية 
ومياه  كهرباء  هيئة  يف  االأع��م��ال  وك��ف��اءة 
تتبنى  معلوماتية  �صبكة  خ��الل  م��ن  دب��ي 

اأعلى درجات االأمن والتخ�ص�ض.
ويف اإط����ار ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ط��م��وح��ة تقوم 
متنقلة  اأ�صا�صية  حتتية  بنية  ببناء  “دو” 
تعتمد  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة  جديدة 
اأف�صل حلول البنية التحتية االفرا�صية 
درجات  توفر  والتي   /NFV/ لل�صبكات
والف�صل.  اال����ص���ت���ق���الل���ي���ة  م����ن  ع���ال���ي���ة 
اخلا�صة  “اأ�ض.اأيه”  ت��ق��ن��ي��ة  و���ص��ت��م��ّك��ن 

باجليل اخلام�ض املقدمة من “دو” �صركة 
الرقمية من  لديوا  التابعة  “اإنفراك�ض” 
للهيئة  ومبتكرة  �صل�صة  خ��دم��ات  تقدمي 
الطرفان  واتفق  لها.  التابعة  وال�صركات 
على ب��ن��اء ح���االت ا���ص��ت��خ��دام ج��دي��دة من 
احلو�صبة  ق�����درة  م���ن  اال����ص���ت���ف���ادة  اأج�����ل 
العمليات  وحت�����ص��ن  امل��ت��ن��ق��ل��ة  امل���ت���ط���ورة 
وت�صريع  ال�صبكات  اأم���ن  درج���ات  وت��ع��زي��ز 

عمليات التحول الرقمي.
وقال معايل �صعيد حممد الطاير الع�صو 
التنفيذي لهيئة كهرباء  الرئي�ض  املنتدب 
“ تعمل دي��وا الرقمية مبا  وم��ي��اه دب��ي : 
�صاحب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة  م��ع  يتما�صى 
اآل مكتوم  ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” جلعل دبي املدينة 
االأذكى واالأكرث �صعادة يف العامل. ويعك�ض 
تعاوننا مع �صركة “دو” جهودنا احلثيثة 
ل��ت��ب��ن��ي اأح�����دث احل���ل���ول امل��ت��ط��ورة لدفع 
التحول الرقمي يف الدولة. ويعترب تنفيذ 

حلول �صرائح اجليل اخلام�ض من خالل 
منعطفاً  احل��دي��ث��ة  “اأ�ض.اأيه”  ت��ق��ن��ي��ة 
نوعياً يف كفاءة قطاع املرافق والقطاعات 
يف  االبتكار  لتعزيزه  االخ��رى  اخلدماتية 
االأعمال وتوفريه لقطاع االأعمال درجات 
ع��ال��ي��ة م��ن امل���رون���ة وال�����ص��رع��ة واالأم�����ن . 
عن�صراً  اخل��ام�����ض  اجل��ي��ل  ح��ل��ول  وتعترب 
وهي  الرابعة  ال�صناعية  ال��ث��ورة  يف  هاماً 
ت��ت��واف��ق م���ع م��ئ��وي��ة االإم��������ارات 2071 
فهد  ق���ال  10X«.بدوره  دب���ي  وم���ب���ادرة 
ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  احل�����ص��اوي 
االإمارات لالت�صاالت املتكاملة : “ب�صفتنا 
���ص��رك��ة وط��ن��ي��ة رائ�����دة يف ت��وف��ري اأح���دث 
الرقمية  واحل����ل����ول  االت�������ص���ال  خ���دم���ات 

روؤية  ب��دع��م  ال��ت��زام��ن��ا  “دو”  ن��وا���ص��ل يف 
وي�صعدنا  الر�صيدة.  قيادتنا  وتوجيهات 
التعاون مع ديوا الرقمية لتنفيذ امل�صروع 
اخل���ا����ض ب��ت��ط��ب��ي��ق اأح�����دث ح��ل��ول تقنية 
ال�صرائح اخلا�صة بتقنية اجليل اخلام�ض 
م�صاركة خرباتنا يف جمال  لنا  يتيح  مما 
لدعم  واالت�صاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
االأه�����داف اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة حل��ك��وم��ة دبي 
متطلبات  مل��واك��ب��ة  ال��رام��ي��ة  وم�����ص��اع��ي��ه��ا 
الرقمي  االق��ت�����ص��اد  ع�صر  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول 
تقدمي  يف  التميز  معايري  اأع��ل��ى  و�صمان 
املتعاملن  بتجارب  واالرت��ق��اء  اخل��دم��ات 
التقنيات  وت�صخري  ت��وظ��ي��ف  خ���الل  م��ن 
امل��ب��ت��ك��رة ».و���ص��ت��ح��ق��ق حلول  واحل����ل����ول 

اخلام�ض  ب��اجل��ي��ل  اخل���ا����ص���ة  ال�������ص���رائ���ح 
والتي  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  واالأوىل 
نتائج  املتطورة  “اأ�ض.اأيه”  تقنية  تعتمد 
والتي  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  للعديد  اإي��ج��اب��ي��ة 
والت�صنيع  امل����راف����ق  ق���ط���اع���ات  ت�����ص��م��ل 
واملطارات  وال��ن��ق��ل  ال�����ص��ح��ي��ة  وال��رع��اي��ة 
والرفيه  االإع�������الم  وو����ص���ائ���ل  وامل����وان����ئ 
وغريها. وتعترب التقنية اجلديدة مثالية 
لال�صتخدام يف العديد من املجاالت مثل 
�صبكات املركبات اخلا�صة والقيادة الذاتية 
واجل���راح���ة ع��ن ُب��ع��د وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن بعد 
وخدمات اال�صت�صافة املحلية وهي بذلك 
تلبي االحتياجات التقنية ملجموعة وا�صعة 

من امل�صتخدمن.

»�أدنوك« و»فرتيجلوب« تتعاونان لبيع 
�لأمونيا �لزرقاء ل�ضركة »�إدميت�ضو« �ليابانية

•• اأبوظبي -وام:

الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  ب�����رول  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
�صركة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  اأم���������ض  “اأدنوك” 
من  ����ص���ح���ن���ات  ب���ي���ع  ع�����ن  “فرتيجلوب” 
“اإدميت�صو”  ���ص��رك��ة  اإىل  ال���زرق���اء  االأم��ون��ي��ا 
التكرير  جم���ال  يف  ال�صتخدامها  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

والبروكيماويات.
وي���اأت���ي ب��ي��ع ه���ذه ال�����ص��ح��ن��ات ث��م��رًة للجهود 
ع��ن��ه��ا موؤخراً  االإع�����الن  ال��ت��ي مت  امل�����ص��رك��ة 
لتعزيز التعاون ال�صناعي بن دولة االإمارات 
واليابان ودعم تطوير �صال�صل توريد جديدة 
ال�صديقن،  البلدين  بن  الزرقاء  لالأمونيا 
���ص��ح��ن��ة من  اأول  ب��ي��ع  اأع���ق���اب  خ�����ص��و���ص��اً يف 
االأم��ون��ي��ا ال���زرق���اء م��ن اإن��ت��اج االإم�����ارات اإىل 

�صركة “اإيتو�صو” اليابانية.
امل�صروع  “فرتيجلوب”،  ���ص��رك��ة  و���ص��ت��ق��وم 
 ”58%“ اآي”  ���ص��ي  “اأو  ب���ن  امل�������ص���رك 
الزرقاء  االأمونيا  باإنتاج   ”42%“ واأدن��وك 
الروي�ض  جممع  يف  “فرتيل”  م�صنعها  يف 

عمالء  اإىل  لت�صليمها  اأبوظبي  يف  ال�صناعي 
اأدنوك يف اليابان.

باأ�صعار مغرية  بيعت  التي  ال�صحنات،  وتوؤكد 
االأهمية  على  ال��رم��ادي��ة،  ب��االأم��ون��ي��ا  ت��ق��ارن 
االقت�صادية لالأمونيا الزرقاء كم�صدر نا�صئ 

للطاقة منخف�صة الكربون. 
اإنتاج االأمونيا الزرقاء  وتعزز هذه ال�صحنات 
ي��زداد مع  اأن  املتوقع  اأبوظبي وال��ذي من  يف 
برنامج االإنتاج منخف�ض التكلفة املخطط له 

يف “فرتيل”.
املا�صي  ي��ون��ي��و  يف  االإع�������الن  مت  ق���د  وك�����ان   
اأدن����وك  اإىل  “فرتيجلوب”  ان�����ص��م��ام  ع���ن 
و”القاب�صة” �صريكاً يف تطوير م�صروع عاملي 
منظومة  يف  ال��زرق��اء  االأمونيا  الإنتاج  جديد 
الروي�ض  يف  املتكاملة  ال�صناعية  “تعزيز” 
بطاقة اإنتاجية ت�صل اإىل مليون طن مري 

�صنوياً.
منخف�ض  كوقود  االأمونيا  ا�صتخدام  وميكن 
العمليات  من  وا�صعة  جمموعة  يف  الكربون 
وتوليد  ال��ن��ق��ل  ذل����ك  يف  مب���ا  ال�����ص��ن��اع��ي��ة، 

الكهرباء وعمليات التكرير وال�صناعات مثل 
ال�صرف  م��ي��اه  وم��ع��اجل��ة  وال�صلب  احل��دي��د 

ال�صحي واإنتاج االأ�صمنت واالأ�صمدة.
 وبالن�صبة لليابان، على وجه اخل�صو�ض، من 
املتوقع اأن يلعب الهيدروجن واأنواع الوقود 
احل��ام��ل��ة ل���ه، م��ث��ل االأم��ون��ي��ا ال���زرق���اء، دوراً 
الكربون  انبعاثات  من  احلد  يف جهود  مهماً 

من املن�صاآت ال�صناعية.
الزرقاء  االأمونيا  “اإدميت�صو”  و�صت�صتخدم   
يف تخفيف االنبعاثات الناجتة عن عملياتها 
يف قطاع التكرير.وكانت اأدنوك قد اأعلنت يف 
مايو املا�صي اأنها ب�صدد تطوير من�صاأة عاملية 
�صمن  “الزرقاء”  االأمونيا  الإنتاج  امل�صتوى 
املتكاملة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  “تعزيز”  م��ن��ظ��وم��ة 
اأب��وظ��ب��ي. وت��وا���ص��ل ال�صركة  ال��روي�����ض يف  يف 
ال���ت���ع���اون م���ع ال��ع��م��الء وال�����ص��رك��اء لتوفري 
اإنتاج  الفر�ض اجلديدة يف جمال  املزيد من 
الوقود احلاملة  واأن��واع  االأزرق  الهيدروجن 
اأعقاب بيع �صحنات االأمونيا  له خ�صو�صاً يف 

الزرقاء اإىل ال�صركات اليابانية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي”،  اإي�����ر  “ويز  اأع��ل��ن��ت 
اأح�����������دث ������ص�����رك�����ات ال�����ط�����ريان 
ال���وط���ن���ي���ة يف دول������ة االإم��������ارات 
اإ�صافة  ع���ن  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
العا�صمة البحرينية املنامة اإىل 
قائمة وجهاتها، لتعزز من �صبكة 
خطوطها اجلوية يف دول جمل�ض 
ومنطقة  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
ولريتفع  االأو�������ص������ط،  ال�������ص���رق 
بذلك عدد الوجهات التي ت�صل 
 32 اإىل  ال�صركة  طائرات  اإليها 

وجهة.
اأبوظبي”  اإي����ر  “ويز  و���ص��ت��ب��داأ 
املنامة  اإىل  رح���الت���ه���ا  ت�����ص��ي��ري 
�صبتمرب   10 م�����ن  اع�����ت�����ب�����اراً 
ومبعدل ثالث رحالت اأ�صبوعياً 
اأيام االأحد والثالثاء واخلمي�ض. 
 129 التذاكر من  اأ�صعار  وتبداأ 
دره���م اإم���ارات���ي*، وت��ت��وف��ر على 
wizzair. املوقع االإلكروين

ال���ه���ات���ف  وت���ط���ب���ي���ق   ،com
املتحرك اخلا�ض بال�صركة.

ت�����ص��م مم��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن 33 
من  وال��ع��دي��د  طبيعية  ج��زي��رة 
اجل������زر ال�����ص��ن��اع��ي��ة االأخ�������رى. 
باالإ�صافة اإىل اأرخبيل البحرين، 
جلزر  موطًنا  ا  اأي�صً اململكة  تعد 
ح��وار وج��زر اأم��واج. وتقع قبالة 
�صاحل اململكة العربية ال�صعودية 
وتفتخر  ال���ع���رب���ي.  اخل��ل��ي��ج  يف 

ال��ب��ح��ري��ن ب��ت��اري��خ غ��ن��ي ومثري 
ل��اله��ت��م��ام، ح��ي��ث ك��ان��ت موطناً 
اأنها ت�صتهر  حل�صارة دملون. كما 
اللوؤلوؤ،  وا���ص��ت��خ��راج  ب��ال��غ��ط�����ض 
�صباقات  م��وط��ن  ه��ي  وب��ال��ط��ب��ع 
وتبعد  م���ار����ض.  يف   1 ف���ورم���وال 
���ص��اع��ة واح������دة ب���ال���ط���ائ���رة من 
البحرين  تعترب  حيث  اأبوظبي، 
الدول  قائمة  يف  حالًيا  امل��درج��ة 
اأب���وظ���ب���ي، وجهة  اخل�����ص��راء يف 
نهاية  ع��ط��ل��ة  ل��ق�����ص��اء  م��ث��ال��ي��ة 

اأ�صبوع ا�صتك�صافية.
فان  كي�ض  ق��ال  املنا�صبة،  وبهذه 
ل�صركة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ����ص���اي���ك 
“لطاملا  اأبوظبي”:  اإي���ر  “ويز 
يف  خطوطنا  �صبكة  ت��ع��زي��ز  ك���ان 

اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول 
اإير  وي��ز  لنا يف  بالن�صبة  اأول��وي��ة 
اأبوظبي، ونفخر باأن نقدم خيار 
�صفر بديل وباأ�صعار مقبولة اإىل 
مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ال��ت��ي تعترب 
من  لقربها  نظراً  جذابة  وجهة 
ب�صكان  وتتمتع  االإم�����ارات  دول���ة 
م�����ص��ي��اف��ن ف�������ص���اًل ع����ن ث����روة 
تاريخية وثقافية فريدة، ونحن 
�صتكون  اململكة  اأن  على ثقة من 
قائمة  اإىل  بها  م��رح��ب  اإ���ص��اف��ة 

رحالتنا«.
“ويز  ط��ائ��رات  اأ���ص��ط��ول  وي�صم 
من  ط��ائ��رات   4 اأبوظبي”  اإي���ر 
 A321neo اإي��رب��ا���ض  ط���راز 
تتيح  ال����ت����ي  ك����ل����ًي����ا،  اجل�����دي�����دة 

لل�صركة اأقل ب�صمة بيئية ممكنة 
مقارنة مبناف�صيها يف املنطقة.

وميكن للم�صافرين اأي�صاً احلجز 
“ويز  خطوط  منت  على  مبكراً 
اإير اأبوظبي” بف�صل خدمة ويز 
للم�صافرين  تتيح  التي  فليك�ض، 
قبل  حجوزاتهم  اإل��غ��اء  اإمكانية 
امل��غ��ادرة دون  ث��الث �صاعات م��ن 
وا�صرداد  اإ���ص��اف��ي��ة،  ر���ص��وم  اأي 
للتذكرة  االأ���ص��ل��ي  ال�صعر  كامل 

مبا�صرًة.
ك��م��ا ط��ّب��ق��ت ال�����ص��رك��ة اإج�����راءات 
�صبكة  ع��رب  وال�صالمة  ال�صحة 
ط��ائ��رات��ه��ا ح��ر���ص��اً ع��ل��ى �صحة 
وطاقم  امل�����ص��اف��ري��ن  و����ص���الم���ة 

الطائرة. 

معر�ص �خلم�ضة �لكبار يكرم قادة 
�مل�ضاريع على جهودهم يف تعزيز 

ممار�ضات �لبناء �مل�ضتد�م يف �ملنطقة
•• دبي-وام:

اأعلنت �صركة “دي اإم جي اإيفنت�ض” اجلهة املنظمة ملعر�ض “اخلم�صة الكبار” 
عن قائمتها املخت�صرة للجوائز االفتتاحية” جوائز اخلم�صة الكبار لتاأثري 
و�صيتم   Big 5 Construction Impact Awards البناء« 
انعقاد حفل توزيع اجلوائز يف 12 �صبتمرب 2021 يف مركز دبي التجاري 
احلدث احل�صوري  الكبار”  “احلم�صة  العاملي كجزء من فعاليات معر�ض 

الوحيد الذي يربط �صناعة البناء العاملية يف عام 2021.
تعد اجلوائز من خالل 15 فئة باملجموع وامل�صتوحاة من اأهداف التنمية 
امل�صتدامة لالأمم املتحدة مبثابة من�صة لالحتفال باالإجنازات والتحول يف 

�صناعة البناء التي تتجاوز التدابري التقليدية لت�صليم امل�صاريع.
املتاأهلن  ب��ن  وم���ن  اجل��وائ��ز  يف  ال��ف��ئ��ات  ث��ل��ث  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  ت�صكل 
من:  كل  للعام”  امل�صتدامة  “املبادرة  بجائزة  للفوز  النهائية  للت�صفيات 
بلدية دبي و�صلطات دبي و�صركة اإعمار العقارية و املجل�ض االأردين لالأبنية 
اخل�صراء و �صركة �صكيدمور اأوينغز اآند مرييل و �صركة املقاولون العرب و 
�صركة ترينر وتاون�صند فيما مت تقييم املتاأهلن للت�صفيات النهائية وفًقا 

ملعايري الفئات الفردية من قبل جلنة حتكيم م�صتقلة ودولية.
و�صتكرم اجلوائز يف حفل االفتتاح كاًل من: االأ�صخا�ض واملوؤ�ص�صات وامل�صاريع 
التي تقود التنمية امل�صتدامة واالبتكار والتحول يف �صناعة البناء املزدهرة 

يف املنطقة.
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�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�عالن بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 3940/2021/60 �مر �د�ء    
مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار امر اداء وذلك بالزام املطلوب �صدها االمر بان توؤدي لطالبة 
االمر مبلغ وقدره )٢3.٠٠٠( درهم ثالثة وع�صرون الف درهم باال�صافة اىل الفائدة القانونية 

التجارية بواقع ١٢% من تاريخ اال�صتحقاق احلا�صل يف ٢٠١9/١٢/4 وحتى ال�صداد التام والر�صوم 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  

طالب االإعالن : فايف توينتي فايف مودلز اند تالنت �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : ١- ذا م�صج هاو�ض منطقة حرة - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

 جمهول حمل االإقامة 
 ٢٠٢١/6/١6 بتاريخ  االبتدائية  دبي  قررت حمكمة  فقد  اأداء  اأمر  ا�صت�صدار  :طلب  االإع��الن  مو�صوع 
درهم  ال��ف  دره��م ثالثة وع�صرون  وق��دره )٠٠٠.٢3(  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  ب��ان  املدعي عليها  ب��ال��زام 
بالتكليف  االع��الن  اال�صتحقاق  تاريخ  من  وذل��ك  �صنويا   %٥ بن�صبة  القانونية  الفوائد  اىل  باال�صافة 
بالوفاء احلا�صل يف ٢٠٢١/٥/١9 وحتى ال�صداد التام والزام املدعي عليها بامل�صروفات والر�صوم ومقابل 

اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�عالن بالن�شر 
 1879/2020/209 تنفيذ عمايل 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/١-  �صركة جلف تكنيكال كون�صرك�صن �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/عبا�ض عبداهلل عبا�ض قمرب احلتاوى 
وميثله / جا�صم علي عبداهلل دمل الرئي�صي 

قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:٢٠٢١/٨/١ اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)١٨7643( درهم خالل ١٥ يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار هي - قطعة ار�ض - 
املنطقة ور�صان الرابعه - رقم االر�ض 36٨ والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات 

قانون االجراءات املدنية. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�عالن حكم بالن�شر        

322/2021/664 ��شتئناف عقاري 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل حمكوم عليه ١- ريا�ض م�صطفى عواد  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : موؤ�ص�صة عقار

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  ٢٠٢١/7/١4  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ 
احلكم  يف  به  ماق�صى  بالغاء  املو�صوع  ويف  �صكال  اال�صتئناف  بقبول  املحكمة  بحكمت  عقار  موؤ�ص�صة 
مبلغ  للم�صتاأنفة  ت��وؤدي  بان  �صدها  امل�صتانف  بالزام  جمددا  والق�صاء  التعوي�ض  رف�ض  من  امل�صتاأنف 
امل�صتاأنف �صده  امل�صتاأنف فيها عدا ذلك والزمت  وقدره )٥٠٠( درهم خم�صمئة درهم وبتاأييد احلكم 
مبثابة  حكما  التاأمن.   م�صادره  مع  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�صروفات  الر�صوم 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�عالن حكم بالن�شر        
322/2021/621 ��شتئناف عقاري 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه ١- اماين ا�صماعيل فريوز الدين  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : موؤ�ص�صة عقار
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  ٢٠٢١/7/١4  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ 
احلكم  يف  به  ماق�صى  بالغاء  املو�صوع  ويف  �صكال  اال�صتئناف  بقبول  املحكمة  بحكمت  عقار  موؤ�ص�صة 
مبلغ  للم�صتاأنفة  ت��وؤدي  بان  �صدها  امل�صتانف  بالزام  جمددا  والق�صاء  التعوي�ض  رف�ض  من  امل�صتاأنف 
امل�صتاأنف �صده  امل�صتاأنف فيها عدا ذلك والزمت  وقدره )٥٠٠( درهم خم�صمئة درهم وبتاأييد احلكم 
مبثابة  حكما  التاأمن.   م�صادره  مع  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�صروفات  الر�صوم 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�عالن بالن�شر        
 4133/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : ١- ح�صن �صالمه عبدالبا�صط عبداحلليم   -  جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :ه�صام ال�صيد ال�صيد دبور   
وميثله:خالد حممد عبدالرحيم بنار العو�صي

بالزام  ب��ت��اري��خ:6/3٠/٢٠٢١  االبتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  اأداء فقد  اأم��ر  ا�صت�صدار  طلب 
تاريخ  من   %٥ بواقع  والفائدة  دره��م  ال��ف  ثالثن  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي 
ومببلغ  بامل�صروفات  وبالزامه  ال�صداد  مت��ام  وحتى   ٢٠٢١/١/٢١ يف  احلا�صل  اال�صتحقاق 
خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وب�صمول االمر بالنفاذ املعجل بال كفالة.  ولكم احلق 

يف ا�صتئناف االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�عالن بالن�شر        
 4304/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : ١- با�صيفيك اوفر�صييز للتجارة العامة �ض.ذ.م.م - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :ا�ض .كي . ام للتكييف ذ.م.م   
وميثله:يو�صف ح�صن حممد �صالح ال�صهالوي

طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:٢٠٢١/6/٢7 ي�صحح اخلطاأ 
وقدره  مبلغ  م��ن  ب��دال  دره��م   )١4٠.٠٠٠( وق���دره  مبلغ  املبلغ  يجعل  االداء  ب��اأم��ر  ال���وارد  امل���ادي 
درهم  وق��دره )٢7.4٠٠.٠٠(  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  ال��زام  دره��م   )٢7.4٠٠.٠٠(
والفائدة ٥% منذ تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك على حدا وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب 
�صمول االمر بالنفاذ املعجل ال مربر له لذا ق�صت برف�صه.  ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر خالل 

١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�عالن بالن�شر        
 4133/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : ١- ح�صن �صالمه عبد البا�صط عبد احلليم - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :ه�صام ال�صيد ال�صيد دبور   
وميثله:خالد حممد عبدالرحيم بنار العو�صي

طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:٢٠٢١/6/3٠ بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )ثالثن الف درهم( والفائدة القانونية بواقع ٥% 
من تاريخ اال�صتحقاق احلا�صل يف ٢٠٢١/١/٢١ وحتى متام ال�صداد وبالزامه بامل�صروفات 
ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه وب�صمول االمر بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�عالن بالن�شر        
 1581/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : ١- مركز الهالل العربي لالعمال وميثله:�صعد بن �صالح بن �صعد 

الدو�صري - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�صعديه علي حممد علي    -   وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد

طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:٢٠٢١/3/١٥ بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )9٥٠.٠٠٠( درهم ت�صعمائة وخم�صون الف درهم 
وحتى   ٢٠١7/١١/٢7 اال�صتحقاق يف  تاريخ  وذلك من  �صنويا   %٥ القانونية  والفوائد   ،
ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق 

يف ا�صتئناف االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�عالن بالن�شر        
 4499/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : ١- امين حممد ف�صه - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :مدر�صة االحتاد اخلا�صه    -   وميثله:خالد حممد �صعيد بوج�صيم
طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:٢٠٢١/7/١١ بالزام 
م�صتندات  بحافظة  تفا�صيله  ال��واردة  ال�صيك  قيمة  للمدعية  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  املدعي 
املدعية مببلغ وقدره )٢١3.3٥9( درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% �صنويا من تاريخ 
درهم  وخم�صمائة  وامل�صاريف  وبالر�صوم  ال�صداد  متام  وحتى  يف:٢7/6/٢٠٢١  املطالبة 
ا�صتئناف  م��ازاد على ذلك من طلبات.  ولكم احلق يف  املحاماة ورف�صت  اتعاب  مقابل 

االمر خالل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�عالن بالن�شر        

         يف  �لدعوى 11/2021/1630 مدين جزئي 
مو�صوع الدعوى : دعوى مطالبة مالية مببلغ )٢39.٨36.36( درهم مع الفائدة القانونية بن�صبة ١٢% 

من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد مع طلب �صمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من قيد الكفالة مع 
الزامها بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب االإعالن / ١- �صركة االحتاد للتاأمن �صركة م�صاهمة عامة - فرع دبي - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :١-  ويل جي اأند بي الوطنية �ض.ذ.م.م  -   �صفته بالق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل االقامة 
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى مطالبة مالية مببلغ )٢39.٨36.36( درهم 
مع الفائدة القانونية بن�صبة ١٢% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد مع طلب �صمول احلكم بالنفاذ 
لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صروفات  بالر�صوم  الزامها  الكفالة مع  قيد  الطليق من  املعجل 
جل�صة  ٢٠٢١/٨/١7  ال�صاعة ٠9 �ض يف مكتب ادارة الدعوى االبتدائية ال�صاد�صة لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�عالن بالن�شر        

         يف  �لدعوى 11/2021/1519 مدين جزئي 
مو�صوع الدعوى : اوال:اعالن املدعي عليهم ب�صحيفة الدعوى ح�صب اال�صول - ثانيا:الزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�صامن 
والت�صامم للمدعن مبلغ وقدره )٢٠٠.٠٠٠( درهم مائتي الف درهم عن الدية ال�صرعية والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 

�صريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�صداد - ثالثا:الزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�صامن والت�صامم للمدعن مبلغ وقدره 
)3٠٠.٠٠٠( درهم كتعوي�ض عما اأ�صاب املدعن من ا�صرار مادية وم�صتقبلية وموروثة واأدبية لفقدهم مورثهم نتيجة وب�صبب 

احلادث مو�صوع الدعوى والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�صداد - رابعا:الزام املدعي 
عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب االإعالن / ١- ماري بي ايه/ب�صفتها والدة املتويف/اومبافو كوجنيبافو راباي او ال كوجنيبافو - �صفته بالق�صية : مدعي 
اإعالنهم :١-  �صوبر �صوات لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة ���ض.ذ.م.م ٢- ختك لنقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة  املطلوب 

�ض.ذ.م.م  -   �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما - جمهويل حمل االقامة 
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها اوال:اعالن املدعي عليهم ب�صحيفة الدعوى ح�صب اال�صول - ثانيا:الزام 
ال�صرعية  الدية  الف درهم عن  بالت�صامن والت�صامم للمدعن مبلغ وقدره )٢٠٠.٠٠٠( درهم مائتي  ي��وؤدوا  بان  املدعي عليهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�صداد - ثالثا:الزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�صامن 
والت�صامم للمدعن مبلغ وقدره )3٠٠.٠٠٠( درهم كتعوي�ض عما اأ�صاب املدعن من ا�صرار مادية وم�صتقبلية وموروثة واأدبية 
لفقدهم مورثهم نتيجة وب�صبب احلادث مو�صوع الدعوى والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى 
متام ال�صداد - رابعا:الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة  ٢٠٢١/٨/١٥  ال�صاعة ٠9 
�ض يف مكتب ادارة الدعوى االبتدائية ال�صاد�صة لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�عالن بالن�شر        
 30/2021/39 جتاري م�شارف كلي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهم : ١- بن طوق لل�صالمة ومكافحة احلريق ٢- التميز لل�صالمة ومكافحة احلريق )�صابقا( 
اليان�ض للحماية من احلريق - �صركة ال�صخ�ض الواحد )حاليا( 3- انرنا�صيونال افنيو انف�صتمنت �ض.ذ.م.م 

4- اأرما الكروبانت�ض لاللكروميكانيك �ض.ذ.م.م  - جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع 

مببلغ  بالوفاء  والثالثة  والثاين  االول  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
وقدره )١7.3٨٨.363.٥3( درهم �صبعة ع�صر مليونا وثالثمائة وثمانون الفا وثالثة و�صتون درهما وثالثة 
وخم�صون فل�صا - بالتكافل والت�صامن والت�صامم فيما بينهم ومنه مبلغ وقدره )١.٥٠٠.٠٠٠( مليون )مليون 
الرابعة ومنه مبلغ وقدره )٢١6.9٠٠.٥٠.7(  املدعي عليها  والتكافل مع  بالت�صامن  الف درهم(  وخم�صمئة 
�صبعة مالين ومائتان و�صتة ع�صر الفا وت�صعمائة درهما وخم�صون فل�صا - بالت�صامن والتكافل مع املدعي 

عليها اخلام�صة مع الزامهم جميعا بالفائدة قانونية بواقع ١٢% منذ تاريخ اال�صتحقاق حتى متام ال�صداد. 
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢١/٨/١7 ال�صاعة ١١:٠٠ �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�عالن بالن�شر        

 18/2021/885 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : ١- خالد حممود جمددي  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ص�صة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )49١.٨47.١( 
وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %١٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 

ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�صة يوم االثنن املوافق ٢٠٢١/٨/٢3 ال�صاعة ٠٨:3٠ �صباحا يف قاعة التقا�صي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�عالن بالن�شر        

 18/2021/883 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : ١- اأبوبكر قا�صم كابدو  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ص�صة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )4٢9.٢3٠( 
وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %١٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 

ال�صداد التام. 
وحددت لها جل�صة يوم االثنن املوافق ٢٠٢١/٨/٢3 ال�صاعة ٠9:3٠ �صباحا يف قاعة التقا�صي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�عالن بالن�شر        

 18/2021/889 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : ١- مرجان حممد ح�صني  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ص�صة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )436.697( 
وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %١٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 

ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�صة يوم االثنن املوافق ٢٠٢١/٨/3٠ ال�صاعة ١٠:٠٠ �صباحا يف قاعة التقا�صي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  4913/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢73١/٢٠٢١ امر اأداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) ٨6٠343 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : م�صرف االم��ارات اال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة -  �صفته بالق�صية 

: طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : ١- فوؤاد عبا�ض متيز - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )٨6٠343( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )١٥(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�إعالن بالن�شر

رقم )3016/2021(
املنذر : ا�ض بي كيه للعقارات 

املنذر اليه : خامت املا�صي للتجارة �ض.ذ.م.م
املو�صوع : طلب اعالن ن�صر لالنذار العديل رقم )2021/1/156505(

ان االنذار العديل مل يتم تبليغه حيث انه مت االنتقال ايل العنوان املو�صح  حيث   -1
وهناك تبن انه املكتب مغلق با�صتمرار والتوجد لوحة لذلك تعذر االعالن.

اعالن املنذر اليه بوا�صطة الن�صر. يف  يرغب  املنذر  ان  وحيث   -2
العديل  باالنذار  اليه  املنذر  اع��الن  على  املوافقه  �صعادتكم  من  املنذر  يلتم�ض   ، لذلك 

املذكور اعاله بوا�صطة الن�صر باحدى ال�صحف اليومية املحليه. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/929(
املخطرة : اأك�ص�ض هاير ميدل اي�صت )�ض.ذ.م.م(

بوكالة املحامي/ اأحمد ح�صن املازمي
املخطر اإليها : �صي اك�ض زيد لتجارة وتاأجري االأليات الثقيلة �ض.ذ.م.م

املبالغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املخطر  فيه  ننذر  العديل  االإخ��ط��ار  ه��ذا  مبوجب  ب  جئنا 
 - درهم   )236.684.53( مبلغ  قيمتها  والتي  املخطرة  ل�صالح  بذمتكم  املر�صدة 
مائتان و�صتة وثالثون الفاً و�صتمائة واأربعة وثمانون درهماً وثالثة وخم�صون فل�صاً. 
اآ�صفن  ن�صطر  �صوف  واال  الن�صر،  تاريخ  من  اأي��ام  خم�صة  اأق�صاها  م��دة  خ��الل  وذل��ك 
التخاذ االجراءات القانونية بحقكم وعلى م�صوؤوليتكم ونفقتكم مع املطالبة بالفائدة 

القانونية، حمتفظن بكافة احلقوق الأية جهة كانت.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 846
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�ص�يد : اإب�راهيم اأحم�د اإب�راهيم عل�ى اآل عل�ي - اجلن�ص�ية : االإم�ارات، 
يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن)50%( م�ن ك�ام�ل ح�ص�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�صيد : 
ب�ال تهومانا كوجن�و فري�د - اجلن�صية: الهن�د، ويرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن)50%( م�ن ك�ام�ل 
اإل�ى ال�ص�يد : ريج�ى ف�ارغي�ض باري�ص�ات�ي ف�ارغي�ض - اجلن�صية  ح��ص�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك 
: الهن�د، ف�ي الرخ�ص�ة امل�ص�ماه )ور�ص�ة ك�ن�وز اخلي�ر لت�ص�ليح ال�ص�يارات( تاأ�ص�ص�ت ب�اأم�ارة ال�ص�ارقة 
مبوج�ب رخ�صة رقم )609393( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة. تعديالت 

اخرى:- تغيري ال�صكل التجاري من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 848
اجلن�صية:   - ال�ص�ويدي  امل�ص�وى  را�ص�د  م�حم�د  ب�در   : ال�ص�يد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
اإل�ى  وذل�ك  البالغ�ة )%100(  ك�ام�ل ح�ص�تها  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب  االإم�ارات، 
)ب�در  امل�ص�ماه  الرخ�ص�ة  ف�ي  بنغالدي�ض،  اجلن�صية:   - عل�ى  ب�اب�ار  ح�صن  ن��ور  ال�صيد: 
امل�ص�وي لتج�ارة النفاي�ات واخل�ردة املعدني�ة( تاأ�ص�ص�ت ب�اأم�ارة ال�ص�ارقة مبوج�ب رخ�ص�ة رق�م 
)735848( ال�ص�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة االقت�صادية بال�صارقة. تعديالت اآخرى: تغيري 
ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )وكيل خدمات(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة 
العدل. فقد  الكاتب  �صان  2013 يف  ل�صنة   القانون االحت��ادي رقم )4(  )5( من احكام  
اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على االج��راء  اقت�صى ن�صر هذا االع��الن للعلم وان��ه �صوف يتم 
ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 847
ليكن معلوماً للجميع باأن كل من : 1- ال�صيد : ح�ي�در زم�ان ك�ل رحم�ن - اجلن�صية : باك�ص�تان، 
ال�صيد : جهاجنري  اإىل  البالغة )90%( وذلك  ك�ام�ل ح�صته  الب�ي�ع والتن�ازل ع�ن  يرغ�ب ف�ي 
2- ال�صيدة : حاف�ص�ه الن�ويني - اجلن�صية: املغ�رب،  خان حممد اف�صل - اجلن�صية: باك�صتان. 
ال�صيد: جهاجنري  اإىل  البالغة )10%( وذلك  البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��ص�تها  ترغ�ب ف�ي 
ل�ص�يانة  الزه�ور  )وادي  امل�ص�ماه  الرخ�ص�ة  ف�ي  باك�صتان.   : اجلن�صية   - اف�صل  حممد  خان 
دائرة  من  ال�صادرة   )773993( رقم  رخ�صة  مبوج�ب  ال�ص�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�ص�ص�ت  ال�ص�يارات( 

التنمية االقت�صادية بال�صارقة. تعديالت اخرى: 
 2013 ل�صنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك  ا�صبوعن من  اليه بعد  امل�صار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 849
والتنازل عن  البيع  ال�صيد/ حار�ض كايااليل مو�صى - اجلن�صية:الهند يرغب يف   : باأن  ليكن معلوما للجميع 
)51%( من كامل ح�صته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�صيد/ را�صد عبدالرحمن �صعيد بحري ال�صام�صي - 
اجلن�صية: االإمارات.  وال�صيد/ حار�ض كايااليل مو�صى - اجلن�صية:الهند يرغب يف البيع والتنازل عن )%25( 
قا�صي  احمد  رحمن  عبدول  قا�صي  في�صل  فرزين  ال�صيدة/  اإىل  وذلك   )100%( البالغة  كامل ح�صته  من 
عن  والتنازل  البيع  يف  اجلن�صية:الهند   - مو�صى  كايااليل  حار�ض  ال�صيد/  يرغب  وكذلك  الهند.   اجلن�صية:   �
)24%( من كامل ح�صته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�صيد/ اقويب موال - اجلن�صية:الهند. يف الرخ�صة 
 -  .)707670( رقم  برخ�صة  بال�صارقة  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  الهيبة(  )مطعم  امل�صماه 
تعديالت اأخرى: تغيري ال�صكل القانوين للرخ�صة من )وكيل خدمات( اإىل )ذات م�صوؤولية حمدودة( - تغيري 
اال�صم التجاري للرخ�صة من )مطعم الهيبة( اإىل )مطعم الهيبة ذ.م.م(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن 
للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل   

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   
�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة �ل�شارقة - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية

�أد�ء �أمر   SHCFICICPL2021 /0005014 يف  �لدعوى رقم
اإىل املحكوم عليه مي�صيلى بيكومونغ لورانز ، العنوان : 9309798

هذه  عليك  حكمت  قد   2021/07/03 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله  ل�صالح حممد عرفان اعظم 
باأن  عليه  املدعى  ب��اإل��زام  نامر   / املحكمة  ق��رار   : بالتايل  اعظم،  حممد 
والزمته  دره��م  و�صبعون  وخم�صمائة  الف  ع�صرون  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي 
وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  بالفائدة 

ال�صداد التام والزمته بالر�صوم وامل�صروفات.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - جرب للمقاوالت �لبناء - ذ م م   
عمايل    SHCEXCILABS2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0002030/ 

اإىل املحكوم عليه : جرب للمقاوالت البناء - ذ م م 
العنوان : ال�صارقة - خلف �صارع الكورني�ض مكتب رقم 203 ملك حممد نا�صر �صامل العوي�ض 

 064753315  0556989366
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ وقا�ض ح�صن نذير احمد - اجلن�صية باك�صتاين  
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع  اأعاله  - ومبا  امل�صار اليها  يف الق�صية 

الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 9936

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

األربعاء   11  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13312  
Wednesday    11   August   2021   -  Issue No   13312
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Date 11/ 8/ 2021  Issue No : 13312
Case File

Real Estate Summary 885/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Khalid Mahmood Mujadidi 
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 1,491,847),. the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the due date until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail. The 
hearing of Monday 23-08-2021 at 08:30 AM on the online court hearing 
was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by 
yourself or your legal attorney and you have to submit the memos or 
documents you have to the court three days at least prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 11/ 8/ 2021  Issue No : 13312
Legal Notice - No.(6679/2021)

The claimant: Al Majed Real Estate Company LLC Represented by lawyer / Iman Al-
Rifai according to power of attorney no. 172873/1/2020 Represented by Mr. Farouk 
Ali Youssef Ibrahim according to power of attorney no. 198960/1/2020
The respondent: Azhar Hussain Muhammad Hanif Pakistani National ... (in his 
capacity as the manager and authorized signatory for cheques and lease on behalf of 
the first respondent)
Subject - The claimant issues this declaration to the respondent informs it with its 
legal affectivity as follows: 1- Necessity and urgency of payment an amount of AED 
23.500 (three fifty thousand five hundred dirham) against the late rental value from 
05/03/2021 to 04 / 09 / 2021.
2 - Necessity and urgency of payment the new rental value against the period from 
05/09/2021 to the end of the contract on 04/1/2021 in addition to any new rental value 
up until the actual evacuation of full payment at an annual rate of AED 47,000.00
3- Necessity to hand over the unit located at Dubai Emirate - Firs Qusais Area - Omani 
House - Floor 9-Apartment no. (908), in good condition such as its case when handed 
over upon contract.
4- The necessity to submit the final water and electricity bill and any other bills related 
to the dame residential unit. The above shall be done within thirty (30) days from the 
date of the declaration.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 11/ 8/ 2021  Issue No : 13312
Case File

Real Estate Appeal 664/2021/322
Details of service by publication
To the convicted party 1- Riad Mustapha Awad
Unknown place of residence
The prevailing party Aqaar Corporation
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 14-07-2021 in the 
above mentioned case in favour of Party 1. The court judged accepting the appeal 
in form. Regarding the merit, cancelling the verdict of the appealed verdict in 
terms of rejecting the compensation and it judged again ordering the appellee to 
pay the appellant an amount of AED 500 (Five Hundred Dirhams) and confirming 
the appealed verdict in other matters and ordered the appellee to pay the charges, 
the expenses and an amount of one thousand dirhams as attorney's fees in addition 
to attaching the deposit. The verdict is issued in absentia and may be appealed 
within sixty days from the day following publishing this service. The verdict is 
issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 11/ 8/ 2021  Issue No : 13312
Legal Notice No. (6678/2021)

The claimant: Al Majed Real Estate Company LLC Represented by lawyer / Iman Al-
Rifai according to power of attorney no. 172873/1/2020 Represented by Mr. Farouk 
Ali Youssef Ibrahim according to power of attorney no.  198960/1/2020
The respondent: Azhar Hussain Muhammad Hanif - Pakistani National ... (in his 
capacity as the manager and authorized signatory for cheques and lease on behalf of 
the first respondent)
Subject - The claimant issues this declaration to the respondent informs it with its 
legal affectivity as follows:
1- Necessity and urgency of payment an amount of AED 23500 (fifty three thousand 
five hundred Dirham) against the late rental value from 05/03/2021 to 04 / 09 / 2021.
2 - Necessity and urgency of payment the new rental value against the period from 
05/09/2021 to the end of the contract on 04/11/2021 in addition to any new rental value 
up until the actual evacuation of full payment at an annual rate of AED 47,000.00
3- Necessity to hand over the unit located at Dubai Emirate - Firs Qusais Area - Omani 
House - Floor 9-Apartment no. (901), in good condition such as its case when handed 
over upon contract.
4- The necessity to submit the final water and electricity bill and any other bills related 
to the dame residential unit. The above shall be done within thirty (30) days from the 
date of the declaration.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 11/ 8/ 2021  Issue No : 13312
Case File

Real Estate Appeal 621/2021/322
Details of service by publication
To the convicted party 1- Amani Ismail Feroz Din 

Unknown place of residence
The prevailing party Aqaar Corporation
We notify you that the court judged in its hearing held dated 14-07-2021 in 
the above mentioned case in favour of Party 1. The court judged accepting 
the appeal in form. Regarding the merit, cancelling the verdict of the appealed 
verdict in terms of rejecting the compensation and it judged again ordering the 
appellee to pay the appellant an amount of AED 500 (Five Hundred Dirhams) 
and confirming the appealed verdict in other matters and ordered the appellee 
to pay the charges, the expenses and an amount of one thousand dirhams as 
attorney's fees in addition to refunding the deposit amount. The verdict is issued 
in absentia and may be appealed within sixty days from the day following 
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and 
is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 11/ 8/ 2021  Issue No : 13312
Legal Notice - No.(6677/2021)

The claimant: Al Majed Real Estate Company LLC Represented by lawyer / Iman Al-
Rifai according to power of attorney no. 172873/1/2020 Represented by Mr. Farouk 
Ali Youssef Ibrahim according to power of attorney no.198960/1/2020
The respondent : Azhar Hussain Muhammad Hanif - Pakistani National... (in his 
capacity as the manager and authorized signatory for cheques and lease on behalf of 
the first respondent)
Subject- The claimant issues this declaration to the respondent informs it with its 
legal affectivity as follows: 1- Necessity and urgency of payment an amount of AED 
23497 (Twenty-three thousand four hundred and ninety-seven dirham) against the late 
rental value from 05/03/2021 to 04 / 09 / 2021. 2- Necessity and urgency of payment 
the new rental value against the period from 05/09/2021 to the end of the contract on 
04/11/2021 in addition to any new rental value up until the actual evacuation of full 
payment at an annual rate of AED 47,000.00
3- Necessity to hand over the unit located at Dubai Emirate - Firs Qusais Area - Omani 
House - Floor 9-Apartment no. (904), in good condition such as its case when handed 
over upon contract.
4- The necessity to submit the final water and electricity bill and any other bills related 
to the dame residential unit. The above shall be done within thirty (30) days from the 
date of the declaration.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 11/ 8/ 2021  Issue No : 13312
Case File

Real Estate Summary 889/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Marjan Mohammad Hassani
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation - Represented by Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 436,697), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the due date until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail.
The hearing of Monday 30-08-2021 at 10:00 AM on the online court 
hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend 
by yourself or your legal attorney and you have to submit the memos or 
documents you have to the court three days at least prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 11/ 8/ 2021  Issue No : 13312
Legal Notice - No. (6680/2021)

The claimant: Al Majed Real Estate Company LLC Represented by lawyer / Iman Al-
Rifai according to power of attorney no. 172873/1/2020 Represented by Mr. Farouk 
Ali Youssef Ibrahim according to power of attorney no. 198960/1/2020
The respondent: Azhar Hussain Muhammad Hanif - Pakistani National ...
(in his capacity as the manager and authorized signatory for cheques and lease on 
behalf of the first respondent)
Subject The claimant issues this declaration to the respondent informs it with its legal 
affectivity as follows: 1- Necessity and urgency of rent payment cheque return an 
amount of AED 8733 (Seven thousand eight hundred thirty-three dirham) against the 
late rental value from 22/03/2021 to 21/05/2021. 2 - Necessity and urgency of payment 
the new rental value against the period from 05/09/2021 to the end of the contract on 
04/11/2021 in addition to any new rental value up until the actual evacuation of full 
payment at an annual rate of AED 47,000.00 3- Necessity to hand over the unit located 
at Dubai Emirate - Firs Qusais Area - Omani House - Floor 8-Apartment no. (804), 
in good condition such as its case when handed over upon contract. 4 - The necessity 
to submit the final water and electricity bill and any other bills related to the dame 
residential unit. 5- The necessity to pay return cheque fine as stipulated in the lease 
contract, with a minimum value of AED 1000. Above shall be done within thirty (30) 
days from the date of the declaration.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 11/ 8/ 2021  Issue No : 13312
Legal Notice - No.(6676/2021)

The claimant: Al Majed Real Estate Company LLC Represented by lawyer / Iman Al-
Rifai according to power of attorney no. 172873/1/2020 Represented by Mr. Farouk 
Ali Youssef Ibrahim according to power of attorney no. 198960/1/2020
The respondent: Azhar Hussain Muhammad Hanif - Pakistani National... (in his 
capacity as the manager and authorized signatory for cheques and lease on behalf of 
the first respondent)
Subject - The claimant issues this declaration to the respondent informs it with its 
legal effectivity as follows:
1- Necessity and urgency of payment an amount of AED 30,000.00 (Thirty Thousand 
Dirhams) against the late rental value from 05/03/2021 to 04 / 09 / 2021.
2 - Necessity and urgency of payment the new rental value against the period from 
05/09/2021 to the end of the contract on 04/11/2021 in addition to any new rental value 
up until the actual evacuation of full payment at an annual rate of AED 60,000.00
3- Necessity to hand over the unit located at Dubai Emirate - Firs Qusais Area - Omani 
House - Floor 9- Apartment no. (906), in good condition such as its case when handed 
over upon contract. 
4- The necessity to submit the final water and electricity bill and any other bills related 
to the dame residential unit. The above shall be done within thirty (30) days from the 
date of the declaration.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  8284/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠١٨/٢3٨٨ جتاري كلي ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 3٢.١7٢.٥٢9.3٨ درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : بنك اخلليج الدويل - �ض.م.ب - مكتب متثيل -  �صفته بالق�صية : طالب 

التنفيذ - وميثله:عامر �صيد حممد �صيد رو�صن املرزوقي - �صفته بالق�صية : وكيل
�صفته   - ع��ام��ة  م�صاهمة  �صركة   - انرنا�صيونال  �صكل  اآن���د  دري���ك   -١  : اإع��الن��ه  املطلوب 

بالق�صية : منفذ �صده- جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:٢٠٢١/٨/3 اخطاركم ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )3٢١7٢٥٢9.3٨( درهم خالل ١٥ يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقارات 
١٥9/٠ - ١49/٠ - ١46/٠ - ١44/٠ - املنطقة �صيح �صعيب ٢ + ار�ض 94/٠ - املنطقة اجلداف 
- اأر�ض رقم ٥7١ املنطقة )جممع دبي لال�صتثمار االول( والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا 

ملقت�صيات ن�ض املادة ٢9٥ من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�عالن حكم بالن�شر        
1353/2019/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه ١- �صارة خالد احمد عبداهلل اخلالدي  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : موارد للتمويل
وميثله : علي �صلطان �صامل الكندي 

املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  ٢٠٢١/٥/٢9  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم 
الف  )اثنن وخم�صن  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  للتمويل  م��وارد  ل�صالح/ 
وثالثمائة وخم�صة وثمانن درهم واربعة و�صبعن فل�صا ، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
الف درهم  بامل�صروفات ومببلغ  ال�صداد والزمته  �صدور هذا احلكم يف ٢٠١9/٥/٢9 وحتى متام 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

 �عالن بالن�شر
يف  �الإ�شتئناف رقم 843/2021/305 ��شتئناف جتاري 

مو�صوع االإ�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٨6٨/٢٠٢٠ جتاري 
جزئي والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب  

�صفته   - واخلفيفة   الثقيلة  بال�صاحنات  العامة  امل��واد  لنقل  غلمان   : االإع���الن  طالب 
بالق�صية : م�صتاأنف

 املطلوب اإعالنه : ٢- حممد خان ها�صم �صعيد  - �صفته بالق�صية : اخل�صم املدخل.
جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن :  وحددت لها جل�صه يوم االربعاء املوافق ٢٠٢١/9/١  ال�صاعة ١٠.٠٠ 
�صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�شعبة

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�عالن بالن�شر        
         يف  �لدعوى 2647/2021/16 جتاري جزئي 

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم ب�صداد مبلغ اجمايل وقدره 
)١.٥64.333.٥٠( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من اال�صتحقاق وحتى ال�صداد 

التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب االإعالن / ١- �صعد بن �صالح بن �صعد الدو�صري - �صفته بالق�صية : مدعي 

اإعالنهم :١-  البناي للعقارات - موؤ�ص�صة فردية مالكها )عائ�صة حممد علي البناي( ٢- ال�صنيار  املطلوب 
خلدمات تنظيف املباين - موؤ�ص�صة فردية 3- اي�صر حممد امل�صري 4- �صعدية علي حممد علي  -   �صفتهم 

بالق�صية : مدعي عليهم - جمهويل حمل االقامة 
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم 
ب�صداد مبلغ اجمايل وقدره )١.٥64.333.٥٠( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من 
االحد   ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  اال�صتحقاق 
املوافق  ٢٠٢١/٨/٢9  ال�صاعة ٠9:3٠ �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )6696/2021(

املنذر : باباروتي كافيه )موؤ�ص�صة فردية(
املنذر اإليه/ عزه حممود حممد عطيه )جمهول حمل االإقامة(

يتوجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليهما الإنذارها باالآتي
فاأن املنذرة تنذر وتكلف بالوفاء املنذر اليهما وتعلنهما بهذا االنذار للعلم مبا جاء به ونفاذ مفوله 
قانونا وتطالب املنذر اليهما ب�صرعة �صداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره 97،000،00 دره�م 
"�صبعة وت�ص�ع�ون ال�ف دره�م ام�اراتي" يف موع�د خم�صة اأيام من تاريخ هذا االإنذار. واإال ف�صوف تتخذ 
املنذرة جتاه املنذر اليهما كافة االإجراءات القانونية املنا�صبة ل�صداد املبلغ املذكور اأعاله وذلك باإتخاذ 
اإقامة الدعاوى املو�صوعية وامل�صتعجلة مب�ا  طريق الق�صاء �صبيل لكي ت�صتاأدى حقها مبا يف ذلك 
ال�و�ص�ول  ال��ص�فر وترق�ب  البنكية والرخ�ض التجارية واملن�ع م�ن  فيه�ا احل�ج�وزات على احل�صابات 
حتى ت�صتاأدى كام�ل ح�ق�وقه�ا م�ع املطالبة بالف�وائ�د القانوني�ة والتعوي�ص�ات ع�ن جمي�ع االأ�ص�رار 

التي حلق�ت به�ا ج�راء االمتناع عن �صداد املبلغ املذكور اعاله. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )6697/2021(

املنذر: �صينتور لتجارة الكهربائيات �ض ذ م م
املنذر اإليه/ �صبيكون )�ض ذ.م.م( - )جمهول حمل االإقامة(

يتوجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليهما الإنذارها باالآتي تنذر املنذرة املنذر اإليها 
وتكلفها اأن توؤدي فورا للمنذرة مبلغ  209،291،47 درهم )مائتان وت�صعة الف 
املر�صد يف ذمتهما  فل�ض( قيمة  واربعون  و�صبعة  درهم  وت�صعون  وواح��د  ومائتان 
خالل االأجل الذي �صريه القانون واإال �صت�صطر املنذرة الإتخاذ االإجراءات القانونية 
اأمام املحكمة املخت�صة ومن ثم �صيكون املنذر اإليها ملزمة ب�صداد املبلغ املطالب به 
مع الفائدة القانونية من تاريخ االإ�صتحقاق وحتى متام ال�صداد والتعوي�ض وكذا 

بالر�صوم الق�صائية وامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/5301(
املنذر : اأخ�صاب دبي لتجارة مواد البناء ذ م م

املنذر اإليه : اللم�صات الذهبية ل�صناعة االأثاث �ض ذ م م
ميثلها تي�صري خليل عبدالقادر الن�صا�ض - اردين اجلن�صية

املو�صوع االنذار العديل رقم حمرر 2021/1/155562 
ينذر املنذر / املنذر اإليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )17200( درهم - )�صبعة ع�صر 
الف و مائتان درهم( خالل مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ن�صر هذا االإخطار، واإال 
�صي�صطر املخطر التخاذ كافة االإج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه، وا�صت�صدار 
اإليه بكافة ر�صوم وم�صاريف  اإقامة الدعوى الق�صائية مع حتميل املنذر  اأمر االأداء و 

التقا�صي واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�عالن بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 68/2021/36 عمايل خدمة م�شاعدة جزئي 
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية العمالية ال�صابعة ع�صر رقم 210  

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 15000 )خم�صة ع�صر الف درهم( مع الفائدة 
القانونية 12% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء + مبلغ تعوي�ض 2000 درهم مع الفائدة + الر�صوم وامل�صاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعى : رحيمه ابراهيم عبداهلل ح�صن - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - اخلبي�صي - ديرة - دبي - �صارع اخلبي�صي - 

مبنى البحري واملزروعي 535 - �صقة االأول 10،11 - خلف معر�ض هيونداي لل�صيارات  
املطلوب اإعالنه : ريجال موفر خدمات ال�صركات - �صفته : مدعى عليه 

اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها املطالبة املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ  مو�صوع االإع��الن : قد 
15000 )خم�صة ع�صر الف درهم( مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء + مبلغ تعوي�ض 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  الر�صوم   + الفائدة  مع  دره��م   2000
2021/8/17 ال�صاعة 11.00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.

رئي�س �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر
يف �لدعوى رقم 3938/2021/60 �أمر �أد�ء  

املنظورة يف : اأوامر االأداء واإنفاذ العقود التجارية رقم  203  
وقدره  مبلغ  لطالبة  ت���وؤدي  ب��ان  االم��ر  �صدها  املطلوب  ب��ال��زام  وذل��ك  اأداء  اأم��ر  ب��اإ���ص��دار  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�صوع 
التجارية  القانونية  الفائدة  اىل  باالإ�صافة  درهم(  و�صبعون  و�صبعمائة خم�صة  الف  وع�صرون  )�صتة  درهم   )26،775(
وامل�صاريف ومقابل  والر�صوم  التام  ال�صداد  2020/1/15 وحتى  اال�صتحقاق احلا�صل يف  تاريخ  بواقع )12%( من 
اتعاب املحاماة.  املدعى : فايف توينتي فايف مودلز اند تالنت - �ض ذ م م - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - اخلبي�صي 
- ديرة - دبي - �صارع اخلبي�صي - مبنى البحري واملزروعي 535 - �صقة االأول 1،2 خلف معر�ض هيونداي لل�صيارات 

وميثله : عبداحلميد علي حميد الكميتي املطلوب اإعالنه : ذا م�صج هاو�ض منطقة حرة ذ م م - �صفته : مدعى عليه 
2021/6/21 بالزام املدعي  اأداء فقد قررت حمكمة دبي االإبتدائية بتاريخ  اأمر  مو�صوع االإعالن : طلب ا�صت�صدار 
درهم(  و�صبعون  خم�صة  و�صبعمائة  ال��ف  وع�صرون  )�صتة  دره��م   )26،775( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليهما 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 2020/1/51 وحتى متام ال�صداد ، مع الزامها بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 

الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.

رئي�س �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6674(

املنذر : �صركة املاجد للعقارات ذ.م.م 
وميثلها املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم رقم املحرر 2020/1/172873

وميثلها اال�صتاذ / فاروق على يو�صف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960
املنذر اإليه : زونال لينك للخدمات الفنية - �ض ذ م م 

املو�صوع :-  توجه املنذرة هذا االعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا باالتي:
1- ب�صرورة و�صرعة �صداد قيمة االيجار ال�صيك املرجتع بقيمة 7833 )�صبعة االف وثمامنائة وثالثة وثالثون درهم( 

وذلك نظري القيمة االيجارية التاأخرة من 2021/3/22 حتى 2021/5/21 
م�ا ي�ص�تجد م�ن قيم�ة االيج�ار ع�ن الفت�رة م�ن 2021/5/22 وحت�ى ت�اريخ االإخالء الفعلي  �ص�داد  و�صرعة  ب�ص�رورة   -2

وال�صداد التام بواقع بدل اإيجار �صنوي 47،000 درهم
– �صقة رقم)804(   8 دب�ى - منطق�ة الق�ص�ي�ض االول�ى - البي�ت ال�عم�ان�ي - الدور  ام�ارة  الوح�دة  ت�صليم  ب�ص�رورة   -3

بحالة جيدة كما مت ت�صليمها وقت التعاقد. 
ت�صليم الفاتورة النهائي�ة للكهرب�اء وامل�اء واي ف�واتري اخ�رى متعلق�ة ب�ذات الوح�دة ال�صكنية  ب�ص�رورة   -4

 1000 بقيمة  اأدنى  بحد  وذلك  االيجار  عقد  يف  عليه  من�صو�ض  هوي  كما  املرجتع  ال�صيك  غرامة  �صداد  ب�صرورة   -5
درهم.  وذلك خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ االعالن بالن�صر

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6679(

املنذر : �صركة املاجد للعقارات ذ.م.م 
وميثلها املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم رقم املحرر 2020/1/172873

وميثلها اال�صتاذ / فاروق على يو�صف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960
املنذر اإليه : اظهر ح�صن حممد حنيف - باك�صتاين اجلن�صية )ب�صفته املدير وموقع ال�صيكات وعقد االإيجار عن ال�صركة 

املنذر اليها االوىل(
املو�صوع :- توجه املنذرة هذا االعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا باالتي:

االيجارية  القيمة  وذلك نظري  دره��م(  وخم�صمائة  الف  وخم�صون  )ثالثة   23،500 مبلغ  �صداد  و�صرعة  ب�صرورة   -1
التاأخرة من 2021/3/5 حتى 2021/9/4 

2021/9/5 وحت�ى ت�اريخ نهاي�ة العق�د يف  م�ا ي�ص�تجد م�ن قيم�ة االيج�ار ع�ن الفت�رة م�ن  �ص�داد  و�صرعة  ب�ص�رورة   -2
ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى االخ�الء الفعلي وال�صداد التام بواقع بدل اأيجار �صنوي   ما  اىل  باالإ�صافة   2021/11/4

درهم  47،000
– �صقة رقم)908(   9 دب�ى - منطق�ة الق�ص�ي�ض االول�ى - البي�ت ال�عم�ان�ي - الدور  ام�ارة  الوح�دة  ت�صليم  ب�ص�رورة   -3

بحالة جيدة كما مت ت�صليمها وقت التعاقد.
ت�صليم الفاتورة النهائي�ة للكهرب�اء وامل�اء واي ف�واتري اخ�رى متعلق�ة ب�ذات الوح�دة ال�صكنية  ب�ص�رورة   -4

وذلك خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ االعالن بالن�صر
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(

 يف �الإ�شتئناف رقم 1016/2021/322 �إ�شتئناف عقاري   
املنظورة يف : دائرة االإ�صتئناف العقارية االأوىل رقم 90   

مو�صوع الدعوى :  اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 71/2021 عقاري كلي مع الزام امل�صتانف �صده الر�صوم 
وامل�صاريف واالتعاب. 

م�صتاأنف  : �صركة تطوير جممع دبي لال�صتثمار - ذ م م عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - 
مبنى جممع دبي لال�صتثمار - �صقة الطابق 3 كامال ، جممع دبي لال�صتثمار ، هاتف متحرك 0566742664  ، 

  info@gmalc.ae فاك�ض 044851166 بريد الكروين
وميثله :  احمد �صيف ماجد بن �صامل املطرو�صي  

مطلوب اإعالنه : 1- ا�صيت�ض بل�ض للعقارات - �ض ذ م م - �صفته : م�صتاأنف �صده   
مو�صوع االإعالن :  قد ا�صتاأنف القرار / احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/71 عقاري كلي  

وحددت لها جل�صه يوم الثالثاء املوافق 2021/8/17 ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي 
ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 5065/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ :  

طالب االإعالن : فندق جود باال�ض دبي - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : ١- عبا�ض عبدال�صالم �صالح - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )١٨٠6٨( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : املا�ض ال�سناعة احلديثة - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 102-28 ملك حممد ح�صن بابا ح�صن - ديرة - املمزر - ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رقم   662774  : الرخ�صة  رقم   ، ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1088146 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2021/6/7 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
2021/6/7 وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن من�سور 
مال ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب 301 اىل 305 ملك حممد الزبري علي - 
اخلليج التجاري - ا�صتدامة B هاتف : 2838562-04 فاك�ض : 04-3617679 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : من�سور مال ملراجعة احل�سابات
 - التجاري  اخلليج   - علي  الزبري  حممد  ملك   305 اىل   301 مكتب   : العنوان 
3617679-04 مبوجب هذا   : 2838562-04 فاك�ض   : B هاتف  ا�صتدامة 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعين  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لت�صفية املا�ض ال�سناعة احلديثة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
 201/6/7 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2021/6/7 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية
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ان��دالع احلرائق يف عدة  اإىل  ارتفاع احل��رارة  اأدي 
دول ومناطق خمتلفة على م�صتوى العامل، جاوزت 
50 درجة مئوية لثاين مرة يف �صهر، فيما ت�صرب 
واليونان  تركيا  ت���زال  وال  املنطقة،  قيظ  م��وج��ة 
يف  دوال  اأي��ام  منذ  جتتاح  غابات  حرائق  تواجهان 

جنوب اأوروبا اعتربت االأ�صواأ منذ عقود.
�صببا  قدميا  املناخية  وال��ت��غ��ريات  الطق�ض  وك��ان   
ال��ق��دمي��ة، وال��ت��ى ازدهرت  انهيار احل�����ص��ارات  ف��ى 
ال���زراع���ة وه���ط���ول االأمطار،  ع��ل��ى  االأ����ص���ا����ض  ف���ى 
اخ��ت��ف��ت بع�ض  وال��ت�����ص��ح��ر،  ل��ك��ن ب�صبب اجل��ف��اف 
احل�صارات العظيمة التى ال يزال بع�صا من اآثارها 

الرائعة باقية اإىل اليوم.
 

م�سر القدمية
“خالل فرة امتدت من اأربعن اإىل خم�صن �صنة، 
القرن  الثالث ع�صر وبداية  القرن  وبحلول نهاية 

الثانى ع�صر قبل امليالد، تدمرت تقريبا كل املدن 
البحر  �صرق  منطقة  فى  اجلوهرية  االأهمية  ذات 
االأبي�ض املتو�صط، ومل يتم اإعمار معظم تلك املدن 

بعد ذلك.
امل���وؤرخ روب���رت دريوي�ض،  اأع��ده��ا   وبح�صب درا���ص��ة 
الع�صر  “نهاية  ك��ت��اب��ه  م���ن  االأول  ال��ف�����ص��ل  يف 
�صابق  ع��ل��م  ع��ل��ى  م�����ص��ر  ك��ه��ن��ة  ك���ان  الربونزي”، 
الأنهم قد طوروا  ب��اأن هناك خطرا يقرب، رمب��ا 
منظومة معرفية �صلبة تعمل على فهم ارتفاعات 
وانخفا�صات من�صوب مياه النيل وتتوقع امل�صتقبل 
من خاللها، فى تلك الفرة قرر رم�صي�ض الثانى، 
التا�صعة  االأ���ص��رة  حكام  من  الثالث  م�صر  فرعون 
ع�صرة، اأن ينتج ويجمع من احلبوب والغذاء واملياه 
يتجهز  ك��ى  بتخزينها  وي��ق��وم  مم��ك��ن  ق���در  اأك����رب 
الفرة  تلك  ف��ى  م�صر  �صهدت  ال��ق��ادم،  للجفاف 
ن�صاطا غري م�صبوق فى زراعة احلبوب، حّتى اإنهم 

قاموا بتهجن اأنواع من االأبقار، وبقية احليوانات 
الزائر  جاء  ثم  للجفاف،  حتمال  اأكرث  امل�صتاأن�صة، 

املنتظر، و�صدقت التنبوؤات، ح�صر اجلفاف.
 

الآ�سورية
وانهيار  ازده����ار  اأن  اإىل  ح��دي��ث��ة  درا���ص��ة  تو�صلت 
االإم��رباط��وري��ة االأ���ص��وري��ة ال��ت��ى ظ��ه��رت ف��ى �صنة 
النهرين،  ب���ن  م���ا  ب���الد  ف���ى  امل���ي���الد  ق��ب��ل   912
احل�صارة  وامتدت  املناخية،  التقلبات  ب�صبب  كان 
االآ�صورية من البحر االأبي�ض املتو�صط فى الغرب 
اإىل اخلليج وغرب اإيران فى ال�صرق، حيث �صيطرت 

على ال�صرق االأدنى ملدة 300 عام.
“جارديان”  ج����ري����دة  ن�������ص���رت���ه  م����ا  وب���ح�������ص���ب   
الربيطانية، يقول العلماء اإن التقلبات فى ثروات 
االإمرباطورية، تزامنت مع حتول دراماتيكى فى 
مناخها من الرطب اإىل اجلاف، وهو تغيري مهم 

فى االإمرباطورية التى تعتمد على املحا�صيل.
نحو قرنن من  “اإن  درا���ص��ة:  العلماء فى  وكتب   
هطول االأمطار وارتفاع املحا�صيل الزراعية، �صجعا 
االإمرباطورى  والتو�صع  الكثافة  ع��اىل  التح�صر 
اإىل  امل��ن��اخ  يكن م�صتداما عندما حت��ول  ال��ذى مل 
ظروف اجلفاف ال�صديد خالل القرن ال�صابع قبل 

امليالد”.
ب��ي��ن��م��ا ل��ع��ب��ت احل����رب االأهلية  اأخ�����رى،   وب��ع��ب��ارة 
فى  دورا  الع�صكرية  وال��ه��زمي��ة  امل��ف��رط  والتو�صع 
انهيار االإمرباطورية، فمن املمكن اأن يكون الدافع 
االأ�صا�صى حلدوث ذلك، هو انح�صار املحا�صيل التى 
اأدت اإىل االنهيار االقت�صادى وتفاقم اال�صطرابات 

ال�صيا�صية وال�صراعات.
 

 املايا
على  املناخ  لتغري  املحتملة  االآث���ار  بحث  اإط��ار  فى 

املجتمع املعا�صر اقرحت اإحدى الدرا�صات النظر 
القدمية  امل��اي��ا  ان��دث��رت ح�صارة  ال���وراء ح��ن  اإىل 
ب�صبب املجاعة واحلرب واالنهيار مع تغري الطق�ض 

من طق�ض رطب طويل االأمد اإىل جفاف.
جمع فريق دوىل من الباحثن �صجالت الطق�ض 
الرطب  الطق�ض  م��ن  ع���ام   2000 ت��ر���ص��د  ال��ت��ى 

واجلاف فيما يعرف االآن ببليز، 
حيث كانت توجد مدن املايا من عام 300 اإىل عام 
1000 ميالدى، ودر�ض الفريق بيانات حمفوظة 
املعدنية  ال��روا���ص��ب  وه��ى  الكل�صية  ال��روا���ص��ب  ف��ى 
اأ�صقف  الهابطة املتخلفة من املياه املت�صاقطة من 
درا�صتهم فى  ون�صروا  القدمية  املايا  واآث��ار  الكهف 

دورية العلوم اخلمي�ض املا�صي.
 وعلى خ��الف منط ارت��ف��اع درج��ة ح��رارة االأر�ض 
ومنها  االإن�����ص��ان  اأن�����ص��ط��ة  نتيجة  ح��ال��ي��ا  ال�����ص��ائ��د 
با�صم  يعرف  م��ا  ت�صبب  التى  الغازية  االنبعاثات 

اأو االحتبا�ض احلرارى  الزجاجية  البيوت  ظاهرة 
كان التغري الذى حدث فى مناخ اأمريكا الو�صطى 
نتاج منط طق�صى  هو  املايا  انهيار ح�صارة  خالل 

طبيعى هائل ومتقلب. 
ويقول دوجال�ض كينيت اأ�صتاذ علم االإن�صان بجامعة 
“بن” اإنه حن تبدلت هذه الفرة املطرية وحل 
حملها طق�ض جاف عام 660 تقريبا بداأت �صلطة 
امللوك ونفوذهم تنهار وتزامن ذلك مع زيادة فى 

احلروب على املوارد ال�صحيحة.
وج���اء ان��ه��ي��ار م��ل��وك امل��اي��ا نحو ع��ام 900م حن 
ق���و����ض ح���ل���ول اجل����ف����اف ل����ف����رات ط���وي���ل���ة من 

�صلطتهم.
 ل��ك��ن ���ص��ك��ان امل��اي��ا ظ��ل��وا ل��ق��رن اآخ���ر م��ن الزمان 
ت��ق��ري��ب��ا ح���ن اأج����رب ج��ف��اف ���ص��دي��د دام م���ن عام 
من  ال��ن��زوح  اإىل  امل��اي��ا   1100 ع��ام  اإىل   1000

مراكزهم ال�صكانية الكربى.

حرائق العامل ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة

كيف ق�ضى �لطق�ص على �حل�ضار�ت �لقدمية

�صاحب  �صالح،  ف��وزي  اأحمد  ال�صيناري�صت  اأك��د 
كتابته،  على  وامل�صرف  احلرامي  م�صل�صل  فكرة 
بعد  ال��ت��ي ج��اءت��ه  االأف��ع��ال  ب���ردود  �صعادته  على 
الثاين  امل��و���ص��م  م���ن  االأوىل  احل��ل��ق��ات  ع���ر����ض 
على  م���وؤخ���ًرا،  عر�صه  انطلق  ال���ذي  للم�صل�صل 
والذي حقق جناحا كبريا بعد  من�صة “�صاهد”، 

عر�ض جزئه االأول.
20 دقيقة  وتعليقا على زي��ادة مدة احللقة اإىل 
بدال من 10 دقائق مثلما كانت يف اجلزء االأول، 
ا�صتجابة  ج��اء  التغيري  ذل��ك  اإن  “�صالح”  ق��ال 
لتفا�صيل  حاجة  يف  ب��اأن��ه  �صعر  ال��ذي  للجمهور 
ال�صريع  اأك���رث  لكن م��ع احل��ف��اظ على االإي��ق��اع 

لالأحداث.
 10 اإىل  متتد  ال��ت��ي  احللقة  ف��ك��رة  اأن  واأو���ص��ح 
دقائق، جاءت لتكون منا�صبة لل�صباب وملتطلبات 
اأن ذلك مل  اإال  ال�صرعة،  اإىل  الع�صر التي متيل 
مدة  لزيادة  دفعهم  مما  للجمهور؛  م�صبعا  يكن 

احللقة اإىل 20 دقيقة.
اإن�����ه ح���ر����ض ع��ل��ى اأن ي���وؤك���د م���ن خالل  وق�����ال 

ال�صخ�صية لي�صت  اأن االختيارات  االأح��داث على 
واإمنا  البع�ض  م�صائر  يف  املتحكم  العامل  ه��ي 
املحيطة  واالق��ت�����ص��ادي��ة  االجتماعية  ال��ظ��روف 
ا، معلًقا: “بحاول اأقول كالم كبري ب�ض  بهم اأي�صً
يف اإطار م�صلي.. الأن بي�صتهويني عامل املهم�صن 
�صور  فيه  ودامي���ا  مت�صافن  م�ض  اللي  والنا�ض 
منطية عن الل�صو�ض لكن يف امل�صل�صل احنا قدام 

ل�ض غري منطي”.
يف نف�ض ال�صياق، اأ�صار اإىل اأنه مت اإ�صافة �صخ�صية 
التي  “ن�صاأت”  وه��ي  الثاين،  املو�صم  يف  جديدة 
يورط  وال���ذي  جمعة،  حممد  الفنان  يج�صدها 
الفنان بيومي فوؤاد، خالل االأحداث مما ي�صطر 
�صاحب  دا�������ض،  الأح���م���د  ال���ل���ج���وء  اإىل  االأخ������ري 

�صخ�صية “احلرامي”.
امل�صل�صل  و���ص��خ�����ص��ي��ات  اأح������داث  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
مبثابة قما�صة وا�صعة ت�صمح بعر�ض العديد من 
االأجزاء، م�صريا اإىل مل يتم اال�صتقرار بعد على 

ما اإذا كان �صيتم عمل مو�صم ثالث اأم ال.
خمرج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �صعادته  �صالح  اأك���د  فيما 

االأخري  اأن  على  الفتا  اجلندي،  اأحمد  امل�صل�صل 
لي�ض خمرجا كوميديا فقط واإمنا هو قادر على 

اإخراج كافة االأنواع من االأعمال.
ا بتعاونه  اأي�صً اإنه �صعيد  اأخ��رى، قال  من ناحية 
يف العمل مع الكاتب حممد بركات، الذي تعاون 
املا�صين،  العامن  خالل  م�صاريع  عدة  يف  معه 
اأن��ه �صخ�ض موهوب وذك��ي وخمل�ض يف  م��وؤك��دا 

كتاباته.
حاليا  يعر�ض  ال��ذي   ،″2 “احلرامى  م�صل�صل 
اأحمد  اإخ����راج  م��ن   ،VIP ���ص��اه��د  من�صة  ع��ل��ى 
فوؤاد،  بيومي  ي��و���ص��ف،  ران��ي��ا  وب��ط��ول��ة  اجل��ن��دي 
دا�ض، كارولن عزمي، حممد  اأحمد  رنا رئي�ض، 
اأحمد  ت��األ��ي��ف  وال��ع��م��ل  ج��م��ع��ة، حم��م��د خمي�ض 

فوزي �صالح وحممد بركات.
اجلدير بالذكر اأن �صالح ح�صد ع�صرات اجلوائز 
عن فيلمه االأول “ورد م�صموم” من مهرجانات 
عربية ودولية، فيما يوا�صل التح�صري لت�صوير 
فيلم جديد بعنوان “هاملت يف عزبة ال�صفيح” 

مل يعلن بعد عن كافة تفا�صيله.

مت��ت اأع��م��ال نقل م��رك��ب خ��وف��و م��ن اأم���ام ال�صلع 
اجلنوبى للهرم االأكرب بطريقة هند�صية متميزة، 
للحفاظ على االآث��ار، كما مت تثبيتها بنجاح كبري 
فى مكان عر�صها الدائم باملتحف امل�صرى الكبري، 
لهذا ن�صتعر�ض ق�صة املركب منذ اأن مت اكت�صافها.

�� تعود ق�صة املركب اإىل 26 مايو عام 1954م.
�� اأعلن الكاتب ال�صحفى كمال املالخ عن حفرتن 

ملراكب امللك خوفو "-2551 2528 ق.م.
���� ت��ق��ع ح��ف��رت��ا خ��وف��و ج��ن��وب ه��رم��ه االأك����رب وفى 

الناحية ال�صرقية من �صلعه اجلنوبى حتديًدا.
بكتل من  ملركبن مغطين  ك�صف عن حفرتن   ��  

احلجر اجلريى اجليد.
���ص��رق الهرم  ت��ق��ع ج��ن��وب  ال��ت��ى  ���� احل��ف��رة االأوىل 
االأكرب، عرث كمال املالخ فوق �صطحها على اإحدى 

واأربعن كتلة �صخمة.
���� ال��ك��ت��ل ال�����ص��خ��م��ة م��ن احل��ج��ر اجل����ريى اجليد 

امل�صتجلب من حماجر طره امللكية،.
وعر�صها  31،2م،  ح��وايل  طولها  يبلغ  احلفرة   ��

3،5م. وعمقها  2،6م، 
�� عرث داخل احلفر على مركب خ�صبى كبري مفكك 
اإىل حوايل 1224 قطعة خ�صبية من خ�صب االآرز 

القادم من لبنان.
�� املركب مو�صوعة بعناية فائقة فى 13 طبقة فى 

اأماكنها االأ�صلية.
احلبال  م��ن  ك��ب��رية  كميات  على  ال��ع��ث��ور  كما مت   ����

واحل�صري، واملجاذيف اخلا�صة به.
االهتمام  عاملية من  الك�صف عا�صفة  اأح��دث هذا   ��

اأده�صت العامل.
�� �صميت مبركب ال�صم�ض وعمل كمال املالخ واأحمد 
يو�صف على اكت�صاف وترميم واإعادة تركيب املركب 

االأوىل.
اأن  بعد  ال��ن��ور  اإىل  االأوىل  خوفو  مركب  خرجت   ����

مكثت ف��ى ب��اط��ن االأر�����ض م��ا ي��ق��رب م��ن 5000 
�صنة.

�� توىل ترميم مركب خوفو االأوىل املرمم امل�صرى 
اأحمد يو�صف.

عليه  كان  ما  اإىل  اأعادتها  يو�صف  اأحمد  ا�صتطاع   ��
اأيام الفراعنة.

43،4م، واأق�����ص��ى ع��ر���ض له  ���� يبلغ ط��ول امل��رك��ب 
ذات  مقدمته  وارت��ف��اع  1،78م،  وعمقه  5،9م، 

ال�صكل الربدي 6م، وارتفاع موؤخرته 7م.

�� حتتوى املركب على ع�صرة جماذيف:
اأط��وال��ه��ا مابن  ���� خم�صة على ك��ل ج��ان��ب ت���راوح 

و8،5م.  6،5
فى  الربان  تتقدمها مق�صورة  رئي�صية  �� مق�صورة 

مقدمة املركب.
�� الدفة عبارة عن جمذافىن كبريين.

�� يزن املركب حوايل 45 طنا.
"العا�صق  ال���ق���دمي ط��ري��ق��ة  امل�����ص��رى  ا���ص��ت��خ��دم   �����

واملع�صوق".

�ل�ضيناري�ضت �أحمد فوزي �ضالح: )�حلر�مي( م�ضروع در�مي �ضد �لتنميط

�عرف ق�ضة �كت�ضاف مركب خوفو بعد 
تثبيتها يف �ملتحف �لكبري

�لناقد  �إ�ضد�ر�ت  �ل�ضعر" �أحدث  "قر�ءة 
حممد عبد �ملطلب عن هيئة �لكتاب

للكتاب،  العامة  امل�صرية  الهيئة  ع��ن  حديًثا  �صدر 
اإ�صدارات  اأحدث  برئا�صة الدكتور هيثم احلاج على، 
ال��ن��اق��د ال��ك��ب��ري حم��م��د ع��ب��د امل��ط��ل��ب، حت��ت عنوان 

وديوان". �صاعر  وق�صيدة  �صاعر  ال�صعر..  "قراءة 
 حممد عبد املطلب، هو اأ�صتاذ النقد والبالغة كلية 
ثالثن  من  اأك��رث  ول��ه  �صم�ض،  عن  جامعة  االآداب، 
م��وؤل��ًف��ا ف��ى ال��ن��ق��د وال��ب��الغ��ة، وح��ا���ص��ل ع��ل��ى كثري 
ح�صل  والفرن�صّية،  والعربية  امل�صرّية  اجلوائز  من 
القاهرة،  جامعة   1964 العلوم  دار  لي�صان�ض  على 
العلوم   دار  ك��ل��ي��ة  وال��ب��الغ��ة،  ال��ن��ق��د  يف  م��اج�����ص��ت��ري 
عن  اآداب  وال��ب��الغ��ة،  النقد  يف  دك��ت��وراه   ،1973

�صم�ض 1978 ، يعمل اأ�صتاذا للنقد والبالغة.
فى  والبالغة  النقد  اجتاهات  املن�صورة  اأعماله  من 
فى  درا���ص��ات  الهجرين،  والثامن  ال�صابع  القرنن 
ال��ن��ق��د ال���ق���دمي، وج��دل��ي��ة االإف������راد وال��رك��ي��ب فى 
النقد العربي القدمي، واأ�صلوبية البالغة، والبالغة 
القي�ض،  ام��رئ  �صعر  فى  ثانية  وق��راءة  واالأ�صلوبية، 
ال��ع��الم��ة وال��ع��الم��ي��ة، ق�����ص��اي��ا احل���داث���ة ع��ن��د عبد 
القاهر اجلرجاين، عز الدين اإ�صماعيل ناقدا، جمع 
ال�صعر،  �صلطة  )ال�صوقيات(،  �صوقي  دي��وان  وتدقيق 
االأعالم  اخل��الق��ة،  وفو�صاهم  ال�صبعينيات  �صعراء 
قراءات  والهوية،  اللغة  الثقافية،  القراءة  الذهبية، 

يف اللغة واالأدب والثقافة.
 ح�صل عبد املطلب على عدة جوائز وتكرميات منها: 
جائزة البحوث املمتازة . جامعة عن �صم�ض 1986، 
 ،1991 االأدب��ي  النقد  البابطن يف  جائزة موؤ�ص�صة 
جائزة موؤ�ص�صة مياين يف نقد ال�صعر 1994، و�صام 
اجلائزة   ،1997 الفرن�صية  احلكومة  م��ن  ف��ار���ض 
التقديرية يف الفنون واالآداب – جامعة عن �صم�ض 
 ) الكتاب  احت��اد   ( النقا�ض  رج��اء  جائزة   ،2006

.2018 لعام  التقديرية  الدولة  جائزة   ،2009
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طموحي ل يزال كبيًا

علي منيمنة: �لنا�ص هم �لذين يحددون موقعي

امل�صركة؟ االأعمال  يف  جتربتك  عن  تتحدث  • كيف 
- هي ُم�صاَركاٌت ولي�صت اأدوار بطولة، وكلها كانت ناجحة كما اأدواري 
فيها. عندما كان املمثل اللبناين ي�صارك يف االأعمال امل�صركة كي 
الأنني  اللبنانية،  الدراما  يف  بالعمل  اكتفيُت  عربية،  �صهرة  يحقق 
يتعرف  ث��م  يعرفني،  اأن  يجب  اللبناين  اجل��م��ه��ور  ك��ل  ب���اأن  اأوؤم����ن 
اجلمهور العربي علّي تلقائياً وبالطريقة التي اأريدها ولي�ض عرب 

ُز طاقاتي وموؤهالتي التمثيلية. ِ م�صاركات ال ُتربرْ
حان؟ قد  الوقت  اأن  �صك  • وال 

- ك��ل ���ص��يء ل��ه وق���ت. ال اأخ��ط��ط ل��ه��ذا امل��و���ص��وع وال ت��وج��د لدّي 
بعدما  �صحيح.  ب�صكل  ال�صمي  ي�صّوق  ال���ذي  وال��ف��ري��ق  ال��ع��الق��ات 
اليوم يف  واأن��ا  ال�صاحة،  اإىل  12 عاماً، عدُت  ابتعدُت ملدة 
املكان الذي اأ�صتحقه، والنا�ض هم الذين يحددون 

موقعي.
االأف�صل  ه���ي  امل�����ص��رك��ة  ال����درام����ا  ه���ل   •

حالياً؟
- هي االأف�صل عربياً، والدراما اللبنانية 
الناحية  من  ولكن  �صاأناً،  عنها  تقّل  ال 

االإنتاجية ال ميكن ت�صويقها عربياً.
�صحيح اأنها لي�صت �صخمة اإنتاجياً، 
لكنها تعتمد اإىل حد كبري على 

الق�صة واأداء املمثل.
اأ�����ص����دق����ائ����ي  يل  ي������وؤك������د 
واأ����ص���رال���ي���ا  ك���ن���دا  يف 
واأم���������ريك���������ا اأن�����ه�����م 
يتابعون )ر�صيف 
ال���������غ���������رب���������اء(، 
ف�����اأم�����ازح�����ه�����م 
)ب���اإم���ك���ان���ك���م 
م�������������ص������اه������دة 
اأع����������������م����������������ال 
 ) نتفلك�ض (
و)�������ص������اه������د( 
وال���������������درام���������������ا 
امل���������������ص�������رك�������ة، ف���ه���ل 
ت���ت���وق���ف���ون ع����ن م�����ص��اه��دت��ه��ا م����ن اأج����ل 
باأنهم  فيجيبونني  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة(،  ال���درام���ا 
الدراما  ي��ت��اب��ع��ون  ب��ل  ذل���ك،  ي��ف��ع��ل��ون  ال 
لبنان  ���ص��اه��دوا  وب��اأن��ه��م  اأي�����ص��اً  اللبنانية 
والقرية  الغرباء(  )ر�صيف  يف  ال�صبعينات 
واملحبة والطيبة واملَ�صاهد احللوة واملالب�ض 
وال�������ص���ي���ارات اجل��م��ي��ل��ة ال��ت��ي ا���ص��ت��اق��وا لها 
�صوي�صرا  لبنان  فيها  ك��ان  ال��ت��ي  وللحقبة 
اإال  االأجيال  بع�ض  تعرفه  الذي ال  ال�صرق، 

من خالل ال�صور.
بالزمالء  و�صهادتي  جميلة  امل�صل�صل  ق�صة 
اأنف�صهم،  ع��ن  ي��ت��ح��دث��ون  وه���م  جم��روح��ة 
اأما �صخ�صيتي فهي من اأجمل ال�صخ�صيات 
ولكن  ال��ف��ن��ي��ة،  م�صريتي  يف  لعبُتها  ال��ت��ي 

طموحي ال يزال كبرياً.
التي  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات  ع��ل��ى  ف��ع��ل��ك  رّد  م��ا   •

طالت �صخ�صيتك فيه؟
م�صتفزة  ال�صخ�صية  ج��داً.  كثرية  هي   -

املمتنع يف  ال�صهل  قلبي.  ك��ل  وم��ن  ك��ان حقيقياً  لها  واأدائ���ي  ج���داً، 
�صهم ل�صّرها جاء عرب  اأدائي لها جعلها ت�صل اإىل النا�ض، ولكن رفرْ
تعليقات ممازحة يف غالبيتها والبقية رّد فعل طبيعي وم�صتفّز كما 

ال�صخ�صية.
�صخ�صية، الأن هناك  اإىل  االنتقادات  بع�ض  ما يزعجني هو حت��ّول 
وبيني ظناً  بينها  ويربط  واحلقيقة،  التمثيل  بن  يفّرقون  ال  من 

منه اأنني مثلها.
اأحد املعجبن افتتح ح�صاباً على )في�صبوك( با�صم كمال اأنور داوود 
لطيفة  بطريقة  ال�صخ�صية  ويتناول  اأعرفه،  ال  واأن��ا  �صورتي،  مع 
يتناق�صون  متابعون  ولديه  لها،  كاريكاتورية  ���ص��وراً  وين�صر  ج��داً 
معهم،  داوود  كمال  يكون  اأن  يحاول  وه��و  لذيذة،  بطريقة  حولها 

وهذا يدّل على جناحها.
ال�صابقة؟ الفرة  يف  ال�صاحة  عن  ابتعدَت  • ملاذا 

- ع�صت �صعوراً ي�صبه �صعوري احلايل.
ك��ان��ت ل��دي ت�����ص��اوؤالت ح��ول اإم��ك��ان و���ص��ول ال��درام��ا اإىل م��ك��اٍن ما 

وحتقيق ما اأحلم به.
حينها، كان االإنتاج قلياًل ومل تكن هناك مهارة، و�صعرُت باأنني لن 

اأمتكن من بلوغ حلمي، وقلُت ما اجلدوى من اإ�صاعة الوقت.
وبات  اأك��رث  االإنتاجات  و���ص��ارترْ  م��ا،  اإىل حد  الو�صع  اختلف  اليوم، 
واأدوار،  اأع��م��ال  ع��ن  واأُب��ع��دُت  ال�صابق ح��ورب��ت  املمثل حم��َرم��اً. يف 
ورف�صت الدخول يف معركة اأعرف م�صبقاً اأنني قادر عليها، ولكنها 

لن تو�صلني اإىل مكان.
مهما  م��ع��ارك  يف  للدخول  بحاجة  ول�صت  اختلف  الو�صع  ح��ال��ي��اً، 
اأ�صبحت  اأع��م��ايل  ونتيجة  ا�صمي،  فر�صُت  الأن��ن��ي  اإب��ع��ادي،  ح��اول��وا 

وا�صحة، ومل يعد باإمكان اأحد اأن ي�صع الع�صي يف الدواليب.
اليوم؟ اأف�صل  الدراما  و�صع  اأن  ترى  • اأال 

اأف�صل بكثري! الدراما م�صتمرة الأنها )تعكز(  اأن تكون  - يفر�ض 
اأجلها وينتج  اإيلي معلوف يحارب من  اأمثال  اأ�صخا�صاً  والأن هناك 
اللذين  �صنان  وج��م��ال  ال�صباح  و���ص��ادق  �صنوياً،  ثالثة  اأو  عملنرْ 
ينتجان دراما لبنانية وي�صّدرناها للخارج، ولوالهم مَلا كانت هناك 

دراما.
الدولة هي التي تدعم الدراما يف م�صر و�صورية.

حتى كبار املُنرِْتجن يح�صلون على ن�صف تكلفة االإنتاج منها، بينما 
االإنتاجات تقوم عندنا على مبادرات فردية.

البطل  فيه  تكون  ال��ذي  العمل  تنتظر  اإن��ك  القول  ميكن  هل   •

لَق؟ املُطرْ
لَق،  املُطرْ النا�ض والقراء واملُ�صاِهدين للبطل  - مع احرامي ملفهوم 
الغرباء(،  )ر�صيف  يف  لَق  ُمطرْ بطل  هو  داوود  كمال  اأن  اأعترب  فاأنا 

وكونه �صريراً ال ينفي ذلك.
وفاعل  اجل��ّي��د  االإن�����ص��ان  ه��و  ��لَ��ق  املُ��طرْ البطل  يكون  اأن  ُيفر�ض  وال 
اخلري، الأن الواقع ال يقول ذلك. طبعاً، هذا الطموح موجود واأنا 

حققُته واحلمد هلل.
اأدوارك؟ تلعب  اأن  وميكنها  قدراتك  متلك  التي  املمثلة  • َمن 

- لن اأقول ال يوجد، بل ال ميكنني اأن اأذكر ا�صماً، الأنه يف االأعوام 
والتي  الأدواري  املماثلة  االأدوار  ج��داً  قليلة  كانت  االأخ��رية  الع�صرة 

ُكتبت ملمثلة.
املمثل اجليد واملجتهد القادر على التحكم باأدواته يلعب كل االأدوار، 
اأدوار ال�صر  اأُعطيترْ لهن  وغالبية املمثالت اللبنانيات بارعات، ولو 
التي تعطى للممثلن الرجال، فاأنا على يقن باأن النتيجة �صتكون 
اأول  اأنهن ممثالت �صف  اأثبنت  اأن البع�ض منهن  جيدة، خ�صو�صاً 

عربياً.
قبل اأع��وام عدة، قال املمثل العاملي جوين ديب راأي��اً، واأن��ا كنت وال 
اأزال اأوؤي��ده فيه مع اأنه مت التعامل معه با�صتخفاف وقتها، عندما 
ممثلة،  اأو  ممثل  الأف�صل  مُتنح  التي  االأو���ص��ك��ار  جائزة  عن  حت��دث 
ال��ه��واء لثالث  ُت��ع��ر���ض على  اأع��م��ال   3 ه��ن��اك  اأن  وق���ال لنفر�ض 
اإذا مت  اإال  اأن ُيحكم َمن هي االأف�صل بينهن،  اأرف�ض  ممثالت، فاأنا 
ت�صوير العمل نف�صه 3 مرات ولعبترْ كل ممثلة منهن الدور ذاته. 
واأنا اأظن اأن امل�صوؤول عن تر�صيح ومنرْح اجلوائز عن هذه الفئات ال 

يعرف مبداأ الفكرة.
اأف�صل ممثل عن دور  اأناف�ض على جائزة  اأن  فاأنا مثاًل، ال ميكنني 
نا. ولذلك،  �صرير مع ممّثل اآَخر يلعب دوراً جيداً، اإال اإذا تبادلنا دوريرْ
املمثلن  اختيار  يتم  �صار  ولالأ�صف  الر�صيحات،  ه��ذه  كل  اأرف�ض 

االأف�صل بناء على عدد متابعيهم على )ال�صو�صيال ميديا(.
املقبلة؟ للفرة  حت�صرياتك  • ما 

حلقة   12 من  موؤلف  احل��د(  )ع  مبدئي  بعنوان  م�صل�صاًل  اأق���راأ   -
الدور  ال�صّباح.  واإن��ت��اج  راج��ح��ة  ليال  اإخ���راج  م��ن  )���ص��اه��د(،  ملن�صة 

جميل ولن اأكون �صريراً.
�صركة  اإن��ت��اج  من  املا�صي(  من  )اأ�صماء  بعنوان  م�صل�صاًل  اأق���راأ  كما 

)فينيك�ض(.
وهناك عرو�ض اأخرى، ولكنني ال اأملك الوقت للم�صاركة فيها.

فرح �لز�هد: كل �مل�ضاهد فى )�لطاوو�ص( 
كانت �ضعبة ومليئة بالعو�طف

حلت الفنانة ال�صابة فرح الزاهد 
من�صور  وائ������ل  ع���ل���ى  ���ص��ي��ف��ة 
برنامج  يف  ع���ام���ر  وم���ن���ة 
على  باإنرجي"  "عي�صها 
اإنرجي  رادي�����و  حم��ط��ة 
�صل�صلة  �صمن   ،92.1
النجوم  ا����ص���ت�������ص���اف���ة 
ال�صاعدة التي حتر�ض 

عليها املحطة.

باإنرجي  الزاهد يف عي�صها  وحتدثت فرح 
الذي  ال��ط��اوو���ض  م�صل�صل  دوره���ا يف  ع��ن 

حقق جناحا ملحوظا،
ال�صخ�صية  م�صاهد  ك��ل  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت   
وحتتاج  بالعواطف  ومليئة  �صعبة  كانت 

اإىل قدرات متثيلية قوية. 
�صخ�صية  اأن  ال����زاه����د  ف����رح  واأو����ص���ح���ت 
املخرج  ل��ك��ن  ن����ور،  ا���ص��م��ه��ا  ك���ان  امل�صل�صل 
روؤوف عبد العزيز قرر تغيري ا�صمها اإىل 
فرح لوجود الكثري من ال�صفات امل�صركة 

بينهما. 
وق���ال���ت ف���رح ال���زاه���د اإن ق�����ص��ي��ة امل����راأة 
يف  �صيدة  الأي  م��ن��ح��ازة  واأن��ه��ا  ت�صغلها 

اأزماتها، 
امل�صكالت  م����ن  ل��ك��ث��ري  وت���ت���ع���ر����ض 
مع  ال�صارع"  يف  و"بتتخانق 

املتحر�صن. 
ت�صببت  اإنها  الزاهد  فرح  وك�صفت 
يف م��ن��ع ���ص��ائ��ح ع��رب��ي م��ن دخول 
بعدما  اأخ��رى  فنادق م�صر مرة 

ال�����ص��ي��اح��ة ع��ن حماولته  ���ص��رط��ة  اأب��ل��غ��ت 
التحر�ض بها يف اإحدى الفنادق. 

ال��زاه��د عن  ف���رح  ع���ربت  امل�صل�صل،  وع���ن 
امل�صكالت  اإلغاء الطاوو�ض بعد  قلقها من 

التي واجهته قبل العر�ض. 
وق��ال��ت ف���رح ال���زاه���د اإن��ه��ا ك��ان��ت �صتلغي 
مع  ب�صبب"خناقة  امل�صل�صل  يف  م�صاركتها 

مامتها"،
ن�صيبها،  م�صرية  م��ن  ك���ان  ال����دور  ل��ك��ن   
اإىل اأنها كانت �صت�صارك يف م�صل�صل خيانة 

عهد لكنها تراجعت عن امل�صاركة.
اأن  ع��ن رغبتها يف  ال��زاه��د  ف���رح  وع���ربت 
تكون مذيعة رادي��و، لكن التمثيل جاء يف 

طريقها �صدفة.
وحتدثت فرح الزاهد عن عملها مع �صهر 
يف  ك��ث��ريا  ت�صاعدها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�صايغ 

امل�صاهد وحت�صن اأدائها، 
اإىل  اأخ��رى،  م��رة  العمل معها  وترغب يف 
ج���ان���ب جن���م���ات اأخ������رى م��ث��ل غ�����ادة عبد 

الرازق ونيللي كرمي ومنى زكي.

خمططاتها  ويرتقبون  ينتظرونها  النا�ض،  بن  تعي�ض  �سخ�سية  داوود  كمال  حتول 
ها من حلقة اإىل اأخرى يف م�سل�سل )ر�سيف الغرباء(.و�سخ�سية كمال داوود  و�سررّ
ق بتاأديتها املمثل علي منيمنة، بل هو فعل ذلك يف كل  لي�ست الوحيدة التي تفورّ
اأدواره، التي اأحبها النا�ض رغم عدم تقبلهم لأفعالها.علي منيمنة الذي تنتظره 

م�ساريع عدة كان معه هذا احلوار:
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�ضبب �ل�ضحك �له�ضتريي �لذي 
ينتاب �لكثريين �أثناء �جلناز�ت

من املعروف اأن اجلنازة هي املكان الذي ي�صود فيه احلزن، ومع ذلك ميكن 
اأن تظهر عواطفنا بطرق خمتلفة، بع�صها اأكرث غرابة من غريها.

ورمبا مل تالحظ ذلك، لكن ال�صحك ميكن اأن يكون اأحد ردود الفعل )غري 
املرغوب فيها( التي ميكن اأن تظهر على من يح�صرون اجلنازة. والغريب 

اأنه رد فعل اأكرث �صيوعا مما قد نتخيله.
ويف حن اأن التجمع قد ي�صاعد على تخفيف الدموع، ميكن اأن يكون هناك 
عدد قليل من االأ�صخا�ض الذين قد تتحول م�صاعرهم اإىل �صحك ال ميكن 

ال�صيطرة عليه.
وهذا �صيء ميكن اعتباره غري منا�صب متاما ولكن هناك �صببا ف�صيولوجيا 

يف�صر �صبب عدم قدرة النا�ض على م�صاعدته.
وت�صرح عاملة النف�ض االإكلينيكي الدكتورة اأبيجيل �صان، رد الفعل الطبيعي 
اإذا  فعله  ميكننا  ما  واأو�صح  منا،  البع�ض  لدى  اجلنازات  خالل  بال�صحك 

وجدنا اأنف�صنا يف موقف م�صابه.
و�صرحت الدكتورة �صان: "اجلنازة هي حالة يجدها كثري من النا�ض �صعبة 
للغاية من الناحية العاطفية مع كل ما متثله. وميكن للتعبري عن ال�صحك 
اأن يكون ما ن�صميه دفاعا جمنونا، تقريبا مثل ا�صراتيجية املواجهة ولكن 
اأي �صيء الإلهائنا عما يحدث، وواقع اخل�صارة وال�صعف  بطريقة دفاعية. 

الب�صري ونهاية احلياة".
واأو���ص��ح��ت ال��دك��ت��ورة ���ص��ان: "ال داع���ي للقلق، ف��م��ن امل��ع��ت��اد اأال ت��رغ��ب يف 
االنخراط يف م�صاعر غري مريحة. ال حرج يف ذلك، ولكن التعبري ال�صلوكي 
عن ذلك ميكن اأن يكون مربكا بع�ض ال�صيء يف بع�ض االأحيان على الرغم 

من اأنه جمرد واحدة من اآليات دفاعنا العديدة".
اإال  اجل��ن��ازة،  يف  طبيعيا  فعل  رد  يكون  ق��د  ال�صحك  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
ي��ذرف بقية  اأن ت�صهد فيه نوبات من ال�صحك بينما  اآخ��ر مكان تريد  اأن��ه 

احلا�صرين دموعهم.
من  �صيئة  بحالة  اأ�صبت  اإذا  ذلك  منع  ميكنك  كيف  فقط  ال�صوؤال،  ويبقى 

ال�صحك يف جنازة؟
"قد يكون االق���راح هو  ال��دك��ت��ورة �صان بع�ض احل��ل��ول، وق��ال��ت:  وق��دم��ت 
مالحظة ما يحدث داخليا واالعراف به، واملراقبة الذاتية قليال ملا يحدث 

بداخلك من الناحية الف�صيولوجية".
وتابعت: "تنف�ض من خالله ورمبا حرك اأ�صابع قدميك وركز على ال�صعور 
بقدميك للحظة. ركز على �صيء يحدث بالفعل يف الوقت احلا�صر بدال من 
التفاعل مع ال�صعور .. وهذا ال يعني اأنك تتجنب ما تفكر فيه اأو ت�صعر به، 
لكن االأمر ي�صبه تقريبا جذب انتباهك اإىل اأكرث من �صيء واحد يف نف�ض 

الوقت وهذا ميكن اأن يجعل اإدارته اأ�صهل قليال".

الفرائ�ض؟  هي  • ما 
- الع�صلة بن الكتف والثدي. 

واملروة؟  ال�سفا  تعني  • ماذا 
- ال�صفا هي احلجارة املل�صاء واملروة احلجارة البي�صاء. 

وا�سعها؟ ومن  العربي.  ال�سعر  بحور  عدد  يبلغ  • كم 
- 16 بحرا وو�صعها اجلاحظ. 

والأودي�سا؟  الألياذه  �ساحب  • من 
- هومريو�ض 

الأنياذة؟  ملحمة  �ساحب  • من 
- فرجيل 

- هل تعلم اأن عدد ا�صنان الدب هو 42 �صن حادة وقاطعة.
- هل تعلم اأن عن طائر النعام اأكرب من خّمه.

- هل تعلم اأن الليمون يحتوي على ن�صبة �صكر اأكرث من الفراولة.
- هل تعلم اأن %8 من الب�صر لديهم �صلع اإ�صايف.

- اأن %85 من احلياة النباتية موجودة يف املحيطات.
- اإ�صم رالف لورين احلقيقي هو رالف ليف�صيتز. وهي ماركة �صهرية.

- هل تعلم اأن %11 من النا�ض ي�صتخدمون اأيديهم الي�صرى. وي�صمى من ي�صتخدم يده الي�صرى اأ�صول اأو 
اأع�صر. واأنا واحد منهم.

- هل تعلم اأن �صهر اأغ�صط�ض تكون فيه اأعلى ن�صبة مواليد. وكذلك اأنا واحد منهم.
- هل تعلم اأن الطعام اإذا مل يختلط باللعاب ال ميكنك تذوقه.

- اأن متو�صط نوم ال�صخ�ض العادي هو 7 دقائق فقط.

وردة وعازف املزمار 
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الثوم 

الثوم من  املهمة، حيث يعترب  ال�صحية  الفوائد  بالعديد من  الثوم  يتمتع 
االأطعمة املتعددة الفوائد التي ت�صاعد يف عالج الكثري من االأمرا�ض التي 

قد ت�صيب الفرد.
وتتعدد اأ�صناف واأنواع الثوم املزروع، تاأخذ االأ�صناف اأ�صماء املناطق املنتجة 
امل�صاكل  من  كثري  من  االإن�صان  الإنقاذ  فعاال  عالجا  الثوم  يبقى  لكن  لها، 

ال�صحية ال�صعبة.
ال�صائعة  االأم��را���ض  العديد من  امل�صاهمة يف ع��الج  ب��ارز يف  وال��ث��وم له دور 
وامل��ن��ت�����ص��رة ب��ن ال��ع��دي��د م��ن االأ���ص��خ��ا���ض، وذل���ك ن��ظ��را الح��ت��وائ��ه وغناه 
والفريو�صات  للبكترييا  م��ق��اوم  طبيعي  ح��ي��وي  م�صاد  وه��و  ب��االأل��ي�����ص��ن، 

ا م�صاد لالأك�صدة. والفطريات وهو اأي�صً
الدرا�صات احلديثة توؤكد اأهمية الثوم يف عالج ارتفاع الكولي�صرول ال�صار 
يف الدم وم�صاكل اجلهاز التنف�صي وع�صر اله�صم و�صغط الدم، ف�صال عن 
جانب  اإىل  اجل�صم،  مناعة  حت�صن  طريق  عن  ال�صرطان  مقاومة  يف  دوره 
حيث  للقولون  مفيد  ا  اأي�صً وهو  ال�صرطانية،  اخلاليا  منو  اإبطاء  يف  دوره 
اإن��ه مطهر  املعدة حيث  التهاب  ف��وائ��ده يف  ال��درا���ص��ات  العديد من  تناولت 

ممتاز، كما اأنه من�صط للكبد.

كثرياً ما م�صى ابراهيم عرب �صوارع البلدة وهو مي�صك مزمارا ويعزف عليه اأحلانه اجلميلة فيبت�صم له النا�ض 
ويلتف حوله االطفال ورمبا �صمعنا بع�ض تغريد الطيور ي�صاحبه.. يف �صباح كان جميال رائعا خرج االطفال 
يلعبون وي�صحكون ويجرون هنا وهناك حتى داخل الغابة اجلميلة كنا ن�صمع ا�صواتهم و�صحكاتهم وعندما 
حان موعد الغداء عاد اجلميع اال وردة.. اين وردة، من راأى وردة.. تلك اجلميلة اين تكون مل تعرف امها او 
ت�صمع اجابة فقد اجاب اجلميع بانهم مل يروا وردة منذ ال�صباح فقد تفرقوا عند الغابة ومل تظهر مرة اخرى.. 
خرج اجلميع كبارا و�صغارا للبحث عن وردة قبل ان يحل الظالم وقد حزن اجلميع لغياب تلك الطفلة الرقيقة 
واخذ اجلميع ينادي- عند الغابة وعند النهر وعند �صفح اجلبل لكن اين وردة؟. وجاء ابراهيم مبزماره اجلميل 
القوي ودخل الغابة و�صار مي�صى وا�صدقاءه وهو يعزف احلانه اجلميلة ويقول لو �صمعتها وردة �صتنادي علي 

فهي دائما تفعل ذلك.
 مر وقت طويل ا�صاب اجلميع القلق فيه قبل ان ي�صمع ابراهيم �صوتا �صعيفا ياأتيه من بعيد في�صري جتاهه 
ويعزف ويعزف وي�صتمع حتى اقرب ال�صوت اكرث وبالفعل كانت وردة ب�صوتها ال�صغري الرقيق لكنه متعب، لقد 

وقعت يف حفره الحد ال�صيادين وبداًل من ان ت�صطاد احلفرة حيوانا �صغرياً ا�صطادت وردة.
 تعاون اجلميع يف اخراجها وحملها اإىل امها واحلمد هلل فقد كانت احلفرة لينه ومليئة بالطن فلم ت�صب ورده 
باأذى لكنها ا�صيبت باخلوف والذعر الذي زال مع �صماعها �صوت املزمار وقالت عندما �صمعت �صوت املزمار عاد 

ايل االمل وردت يل روحى ..كم اع�صق �صوته حتى ولو كان داخل حفرة من الطن.

اأخ�صائية  ب��اي��دي��ن��ا،  فالنتينا  ال��دك��ت��ورة  ك�صفت 
اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية، املواد الغذائية 

التي ت�صاعد على تخفي�ض م�صتوى �صغط الدم.
نوفو�صتي  لوكالة  حديث  يف  االأخ�صائية  وت�صري 
�صغط  م�صتوى  ارتفاع  اأن  اإىل  لالأنباء،  الرو�صية 
واأف�صل  الدموية.  االأوعية  اإىل ت�صيق  الدم ي�صري 
مادة غذائية لتو�صيع االأوعية الدموية هي حم�ض 
املخمرة،  االأل���ب���ان  منتجات  يف  امل��وج��ود  اللبنيك 
وي�صاعد تناول كوب واحد من هذه املنتجات على 

ا�صتقرار م�صتوى ال�صغط.
)ال�صاي  ال��ك��رك��دي��ه  م�����ص��روب  يعترب  ل��ه��ا،  ووف��ق��ا 

االأح���م���ر( م��ف��ي��دا ب�����ص��ورة خ��ا���ص��ة مل��ن ي��ع��اين من 
الدم. الأنه بف�صل احتوائه  ارتفاع م�صتوى �صغط 
االأوعية  يو�صع   С فيتامن  عالية من  ن�صبة  على 
الدموية، ما يخف�ض م�صتوى �صغط الدم. كما اأن 
الدم.  للبول يخف�ض �صغط  املدر  الهند  ماء جوز 
وي�صاعد الكاكاو الغني بالبوتا�صيوم على تخفي�ض 

�صغط الدم اأي�صا.
الفواكه واخل�صروات  "تن�صب  وتقول االأخ�صائية، 
والبنجر  احلم�صيات  مثل   ،С بفيتامن  الغنية 

اإىل املواد املخف�صة مل�صتوى �صغط الدم".
على  يحتوي  حيث  اأي�����ص��ا،  ال��ث��وم  يفيد  وت�صيف، 

مادة االألي�صن الطيارة التي ت�صاعد على ا�صرخاء 
جدران االأوعية الدموية. وميكن اإ�صافة ال�صبانخ 
الأنها  الغذائي  النظام  اإىل  والبقدون�ض  وال�صبت 
اأن  اإىل  ل��ل��ب��ول. وت�صري االأخ�����ص��ائ��ي��ة،  م���واد م���درة 
اإ�صافة هذه املواد اإىل النظام الغذائي مفيد طبعا 
لتخفي�ض  ل��ذل��ك  م�صاعد.  كعامل  تعمل  ولكنها 

م�������ص���ت���وى ����ص���غ���ط ال����دم 
يجب تعاطي االأدوية 

ي�صفها  ال����ت����ي 
لطبيب  ا

املعالج.

طبيبة رو�ضية تك�ضف �ملو�د �لغذ�ئية �ملخف�ضة ل�ضغط �لدم

املمثلة روما داوين حت�سر العر�ض الأول لفيلم »احرتام«  يف لو�ض اأجنلو�ض. ا ف ب


