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ملاذ� تر�ودنا �أحالم غريبة؟
اأحداث احلياة غري املتوقعة وامل�ستويات العالية من التوتر والتغيريات 
اأغرب  اأحالمنا، ما يجعلها  توؤثر جميعها على  اأن  الروتني ميكن  يف 
واأكرث حيوية وال تن�سى. ويت�ساءل الكثريون عما يحفز اخليال اأثناء 
النوم ليجعلنا نرى االأحالم اأو الكوابي�س، حيث ما تزال هذه التخيالت 
الغريبة من بني �سمات النوم االأقل فهما حتى االآن. اإليك ما ميكن اأن 

ي�سبب اأحالمك الغريبة وكيف ميكنك اإدارتها ب�سكل اأف�سل.
اأج�سامنا مبراحل خمتلفة من النوم  ملاذا نرى اأحالما غريبة؟ متر 
اأثناء نوم حركة العني ال�سريعة  اأحالمنا  كل ليلة. و�ستحدث معظم 

)REM(، والذي يحدث بعد نحو 90 دقيقة من النوم.
هيلث:  اإن��دي��ان��ا  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ن��وم  طبيبة  ���س��ت��ال،  �ستيفاين  وت��ق��ول 
غريبة  تكون  م��ا  غالبا  ال�سريعة  العني  حركة  ن��وم  اأث��ن��اء  "االأحالم 
االأطوار اأو وا�سحة اأو متقلبة، وغالبا ما تكون مرتبطة بالعواطف".

وما يزال الغر�س من االأحالم غام�سا اإىل حد ما بالن�سبة للمجتمع 
العلمي، على الرغم من وجود بع�س االأدل��ة التي تف�سر �سبب وجود 
اأحالم غريبة اأو وا�سحة ب�سكل خا�س، والتي تقول: - تقوم مبعاجلة 
التي  املعلومات  اإن احللم يلعب دورا يف معاجلة  املعلومات اجلديدة: 
اأخذتها خالل اليوم، وتعزيز الذكريات وفرز املعرفة اجلديدة. وعلى 
وجه التحديد، يقول �ستال اإنه اإذا كنت تركز على مو�سوع واحد قبل 

النوم مبا�سرة، فهناك احتمال اأكرب اأن يظهر يف حلمك.

مد�فعو كرة �لقدم �أكرث عر�صة لالإ�صابة باخلرف 
وجد بحث جديد اأجراه فريق الربوفي�سور ويلي �ستيوارت من جامعة 
يلعبون يف خط  ال��ذي��ن  امل��ح��رف��ني  ال��ق��دم  ك��رة  اأن الع��ب��ي  غال�سكو، 
اأكرث عر�سة لالإ�سابة باخلرف مبقدار خم�س مرات من  الدفاع هم 

عامة النا�س.
نطح  عند  خا�سة  روؤو�سهم،  يف  متكررة  �سربات  من  املدافعون  يعاين 
الكرة بروؤو�سهم واال�سطدام بالالعبني االآخرين، وقال الباحثون اإن 

املخاطر تختلف ح�سب املركز واملدة املهنية.
التنك�سية  االأم���را����س  ت�سخي�س  اأن  ��ا  اأي�����سً ال��درا���س��ة  ن��ت��ائ��ج  وُت��ظ��ه��ر 
الع�سبية ازداد بناًء على طول احلياة املهنية، مبقدار خم�سة اأ�سعاف 

لدى اأولئك الذين مار�سوا كرة القدم الأكرث من 15 عاماً.
ب��داأت الدرا�سة، بتكليف من احت��اد كرة القدم )FA( واحت��اد العبي 
2018 بعد مزاعم تفيد  كرة القدم املحرفني )PFA(، يف يناير 
ب�سبب  تويف  اأ�ستل  ال�سابق جيف  األبيون  بروميت�س  و�ست  باأن مهاجم 
ا�ست�ساري  �ستيوارت،  الربوفي�سور  اأراد  ال��راأ���س.  يف  متكررة  اإ�سابات 
ا معرفة ما اإذا كانت خماطر االإ�سابة مبر�س  اأمرا�س االأع�ساب، اأي�سً
مركز  باختالف  تختلف  اخل��رف  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  الع�سبي  التنك�س 

الالعب اأو طول م�سريته اأو فرة اللعب.

تطبيق ي�صاعد يف تقليل �لإعاقة 
طور باحثون دمناركيون، تطبيقاً للهاتف الذكي ي�سمح بتزويد مر�سى 
اآالم اأ�سفل الظهر بن�سائح اأ�سبوعية الإدارة ومعاجلة اأعرا�سهم ب�سكل 
نتيجة  باالإعاقة  االإ�سابة  احتمال  من  التقليل  على  وي�ساعد  فعال، 

الإ�سابات اأ�سفل الظهر.
ا�ستخدموا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  م��ن ن�سف  اأك���رث  اأن  ال��ب��ي��ان��ات  واأظ���ه���رت 
التطبيق الذي اأطلق عليه ا�سم “�سيلف باك” SelfBack، �سهدوا 

حت�سًنا �سريرياً ملحوًظا يف ا�ستبيان تقييم ذاتي لالأمل.
وقال الباحثون اإن اأقل بقليل من %40 من مر�سى اآالم اأ�سفل الظهر 
ون�سائح  العالج  �سوى  يتلقون  وال  التطبيق،  ي�ستخدموا  مل  الذين 

الرعاية الذاتية من اأطبائهم، حققوا نتائج مماثلة.
يقلل تطبيق SelfBACK من االإعاقة املرتبطة باآالم اأ�سفل الظهر 
من خالل تقدمي م�سورة م�سممة ب�سكل فردي الإدارة االأعرا�س ذاتياً، 

جنباً اإىل جنب مع الرعاية الطبية التقليدية.
احليوية  وامليكانيكا  الريا�سة  علوم  اأ���س��ت��اذة  ���س��ان��دال،  فلينج  وق��ال��ت 
التطبيق  "يوفر  اأودن�����س:  يف  ال��دمن��ارك  جنوب  بجامعة  ال�سريرية 

معلومات عن اآالم اأ�سفل الظهر واإدارة االأمل".
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�أف�صل �لعالجات لت�صاقط 
�ل�صعر بعد �لتعايف من كورونا

املوؤقتة  ال�سعر  ارتفاًعا حاًدا يف عدد حاالت ت�ساقط  اإن هناك  قال اخلرباء 
الناجمة عن االإ�سابة بعدوى كورونا، نتيجة لالإجهاد البدين والعاطفي. 
تعايف  م��ن  اأ�سهر  ث��الث��ة  اإىل  �سهرين  بعد  ال�سعر  ت�ساقط  ي��ب��داأ  م��ا  وع���ادة 

املري�س من عدوى كورونا.
جتربها،  اأن  يجب  عالجات   5 اأف�سل  اإليك  ال�سعر،  ت�ساقط  مع  وللتعامل 

بح�سب ما اأوردت �سحيفة تاميز اأوف اإنديا:
زيت جوز الهند: يحتوي زيت جوز الهند على البوتا�سيوم واحلديد، مما 
�سخن  ال�سعر.  ت�ساقط  يف  ا  اأي�سً ويتحكم  اجل��دي��د  ال�سعر  من��و  يف  ي�ساعد 

القليل من زيت جوز الهند ودلك �سعرك به مرتني يف االأ�سبوع.
ع�سري الب�سل: يحتوي الب�سل على كمية جيدة من الكربيت الذي ي�ساعد 
واغ�سله.  �ساعة  مل��دة  وات��رك��ه  الب�سل  ع�سري  �سع  اجل��دي��د.  ال�سعر  منو  يف 

ا مزج الع�سل معه. ميكنك اأي�سً
يجب  وال��ربوت��ني.  والفو�سفور  وال��ك��ربي��ت  باليود  غني  البي�س  البي�س: 
ا و�سع  ت�سمني البي�س يف نظامك الغذائي ملنع ت�ساقط ال�سعر. ميكنك اأي�سً

البي�س على فروة راأ�سك اإذا كنت ال تاأكل البي�س.
االأمال: االأمال غنية بفيتامني C، وم�سادات االأك�سدة االأخرى التي ت�ساعد 
الليمون  ع�سري  م��ع  االأم���ال  بع�س  اخلطي  ال�سعر.  ت�ساقط  م��ن  احل��د  يف 

و�سعيه على فروة راأ�سك. ميكنك اأي�ساً تناوله مع بع�س امللح والع�سل.

ت�صريب �صورة �ل�صاعة �ملنتظرة
االأخبار  يف  متخ�س�سة  م��واق��ع  ���س��رب��ت 
التي  املنتظرة،  لل�ساعة  ���س��ورا  التقنية 
الكورية  "�سام�سونغ"  ���س��رك��ة  ت�سنعها 
اجل����ن����وب����ي����ة ب����ال����ت����ع����اون م������ع ع���م���الق 

التكنولوجيا االأمريكي "غوغل".
بنظام  اجلديدة  الذكية  ال�ساعة  وتعمل 
امل���ع���روف  اجل����دي����د  "غوغل"  ت�����س��غ��ي��ل 
هما  بلونني  وتاأتي   ،"Wear OS"�ب
االأ����س���ود وال��ف�����س��ي، م���ع ح����واف دائرية 

مل�ساء ال تتخللها اأي حواجز.
وتتطابق هذه ال�سور التي ن�سرها موقع 
ن�سرها  التي  تلك  مع  التقني  "فريج" 
يوليو  اإي��ف��ان بال�س يف  امل��ع��روف  امل�سرب 

املا�سي.
اأنها تعطي  ال�سور  ه��ذه  االأه��م يف  ولعل 
ملمحا عن نظام الت�سغيل اجلديد للمرة 

االأوىل على �ساعة ذكية.
ذلك،  م��ن  اأك���رث  تك�سف  ال  ال�����س��ور  لكن 
فهي جمرد �سا�سة �سوداء اللون باإعدادات 
امل�����س��ت��خ��دم �سبط  اأول����ي����ة ت��ط��ل��ب م����ن 

الوقت.
وكانت "�سام�سونغ" و"غوغل" اأعلنتا يف 
نظامي  �ستدجمان  اأنهما  املا�سي  مايو 
"Wear OS" و"Tizen"، مبا يعد 
و�سرعة  ال��ب��ط��اري��ة  عمر  يف  بتح�سينات 

اأكرب يف حتميل التطبيقات.

هل تختلف �مل�صتويات �ل�صحية 
للكولي�صرتول ح�صب �لعمر؟! �ص 23

�لآثار �لإيجابية للبامية 
على مر�صى �ل�صكري؟

والقطن  الكركديه  نبات  اإىل عائلة  ينتمي  اأخ�سر  نبات مزهر  البامية 
للج�سم،  ال�سرورية  وامل��ع��ادن  الغذائية  بالعنا�سر  غني  وه��و   ، نف�سها  
وي�ستهر باأنه "طعام خارق" الأنه نعمة ملن يعانون من مر�س ال�سكري 

اأو ال�سرطان.
يحتوي هذا النبات على البوتا�سيوم وفيتامني ب وفيتامني ج وحم�س 
ويحتوي  احلرارية  ال�سعرات  منخف�س  اأنه  كما  والكال�سيوم،  الفوليك 

على ن�سبة عالية من االألياف.
وقد ُوِجد اأن البامية مفيدة جداً للمراحل املبكرة من مر�س ال�سكري، 
اإذ اإن االأ�سخا�س الذين تناولوا ماء البامية اأبلغوا عن انخفا�س ن�سبة 

ال�سكر يف الدم.
اأوردت  م��ا  وف��ق  م��ف��ي��دة،  البامية  ال��ت��ي جتعل  االأ���س��ب��اب  اأه���م  يلي  فيما 

�سحيفة تاميز اأوف اإنديا:
االألياف،  من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  التي  اخل�سروات  من  البامية 
والتي توؤدي دوًرا مهًما يف عالج مر�س ال�سكري الأنها تعمل على ا�ستقرار 
م�ستويات ال�سكر يف الدم عن طريق اإبطاء معدل امت�سا�سه من اجلهاز 
اله�سمي، كما اأنها حت�سن ح�سا�سية االأن�سولني؛ واإ�سافة اإىل ذلك فاإنها 
ا فوائد �سحية اأخرى لع�سر اله�سم، وتقليل الرغبة ال�سديدة  توفر اأي�سً

يف الطعام، واحلفاظ على ال�سبع لفرة طويلة.

اخلرافة االأوىل: ا�ستهالك احلليب
فاإن  بالكال�سيوم،  غني  احلليب  اأن  حقيقة  من  وانطالقاً 
هو  الكلى  ح�سى  ي�سبب  وم�ستقاته  تناوله  ب��اأن  االعتقاد 
يف الواقع خرافة، فال توجد اأي اأبحاث تثبت اأن منتجات 

االألبان ميكن اأن تزيد من خطر تكوين ح�سوات الكلى.
يف املقابل، اأظهرت الدرا�سات عك�س ذلك، اإذ ميكن اأن يقلل 
ت��ك��وي��ن ح�سوات  م��ن خ��ط��ر  االأل���ب���ان  ا���س��ت��ه��الك منتجات 

الكلى.

اخلرافة الثانية: قلل من تناول الكال�سيوم
اأم���ا اخل���راف���ة ال��ث��ان��ي��ة ف��رت��ب��ط ن��وع��اً م��ا ب�����االأوىل، فهي 
تتحدث عن اأن تقليل تناول الكال�سيوم ب�سكل عام �سيقلل 

من تكوين احل�سوات املحتوية على الكال�سيوم.
اإال اأن ذلك يف الواقع ياأتي بنتائج عك�سية وميكن اأن ي�سبب 
م�ساكل �سحية خطرية. فيجب اأن نفهم اأن ج�سم االإن�سان 

لديه خزان طبيعي من الكال�سيوم يف �سكل عظام.
لذا فاإن عظامك هي خمزن الكال�سيوم، واإذا كنت ال تتناول 
الغذائي  نظامك  يف  الكال�سيوم  م��ن  بها  املو�سى  الكمية 
الكال�سيوم من عظامك،  اليومي، ف�سوف ميت�س ج�سمك 
من  ويقلل  ال��دم  يف  الكال�سيوم  م�ستويات  على  ويحافظ 

كثافة عظامك.
وقد وجد اأن تقليل الكال�سيوم يف نظامك الغذائي ال يقلل 
يزيد من خطر  بل  الكال�سيوم  تكوين ح�سوات  من خطر 

�سعف العظام.
كما، ُين�سح باأن ي�ستهلك ال�سخ�س الكمية الغذائية املو�سى 
 1.2 1 اإىل  بها من الكال�سيوم يومياً، والتي تبلغ حوايل 

غرام يومياً.

اخلرافة الثالثة: مكمالت الفيتامينات
وال تتوقف االأمور عند �سرب احلليب اأو الكال�سيوم، فطاملا 
لالأ�سخا�س  �سارة  غري  الفيتامينات  مكمالت  اأن  �سمعنا 
الذي يعانون من م�سكالت يف الكلى، لكن الدرا�سات اأثبتت 

عك�س ذلك.
اإذ ال ميكننا القول اإن جميع الفيتامينات اآمنة، خ�سو�ساً 
اإذا كان ال�سخ�س قد عانى من ح�سوات الكلى يف املا�سي اأو 

يعاين من ح�سوات الكلى حالياً.
كبري  خلطر  االأ�سخا�س  ه��وؤالء  يتعر�س  اأن  املرجح  وم��ن 
مكمالت  يتناولون  كانوا  اإذا  اأخ��رى  م��رة  ح�سوة  لتكوين 
واأحياناً  اأق��را���س  �سكل  على  الكال�سيوم  اأو  �سي  فيتامني 

جرعات عالية من فيتامني د.

اخلرافة اخلام�سة: هناك طريقة لإذابة ح�سوات الكلى
اإىل ذلك، تنت�سر خرافة عن وجود طرق الإذاب��ة احل�سى، 
الكلى  فح�سوات  بتاتاً،  �سحيح  غ��ري  ه��ذا  ال��واق��ع  يف  لكن 
ت�سبه االأحجار التي ال ميكن اإذابتها عن طريق تناول اأي 
دواء اأو اأي عالج منزيل. فال يوجد دواء مثبت حتى االآن 

يف اأي بحث ميكن ا�ستهالكه الإذابتها.

اخلرافة ال�ساد�سة: كل ح�سوات الكلى حتتاج اإىل عالج
ومن اخلرافات املتداولة كذلك، القول اإن كل ح�سوات الكلى 
الكلى  ح�سوات  ع��الج  اإن  احلقيقة  يف  لكن  عالجاً،  حتتاج 

يعتمد على حجمها وموقعها واأي�ساً على االأعرا�س.
اأي  فمعظم ح�سوات الكلى �سغرية جداً وال تتطلب ع��ادًة 
عالج، اإذ ال ين�سح باأي عالج طبي اأو جراحي حل�سى الكلى 

ال�سغرية.
حل�سى  فقط  فمطلوب  الطبي  اأو  اجل��راح��ي  ال��ع��الج  اأم��ا 
الكلى العالقة يف االأنابيب والتي ت�سبب اأعرا�ساً اأو ح�سوات 

الكلى الكبرية.

اأن ت�سبب  اخلرافة ال�سابعة: ح�سوات الكلى ميكن 
الأمل فقط

اأما اخلرافة االأخرية، فمفادها اأن التاأثري ال�سلبي الوحيد 
حل�سوات الكلى هو ال�سعور ب��االأمل. لكن يف الواقع ميكن 
اأن ت�سبب العديد من ح�سوات الكلى جمموعة متنوعة من 

االأعرا�س وميكن اأن توؤدي اإىل م�سكالت �سحية خطرية.
اأنبوب  بان�سداد  ت�سببها  حالة  يف  ت��وؤدي  اأن  ميكن  كذلك، 
زيادة  اإىل  ي��وؤدي  ما  البول  وتراكم  الكلى  ت��ورم  اإىل  البول 
ال�سغط داخل الكلى ما يت�سبب يف تلفها وف�سلها يف القيام 

بوظيفتها التي تنخف�س تدريجياً.

ملقح وغري ملقح...
�صور �لأ�صعة تك�صف �أثر 

كورونا على �لرئتني
ن�سر الطبيب العربي يف الواليات 
�سورة  ك���م���ال،  غ�����س��ان  امل���ت���ح���دة، 
�سخ�س  رئ��ت��ي  ب��ني  ال��ف��رق  تظهر 
فريو�س  ����س���د  ت��ط��ع��ي��م��ه  ج�����رى 
اآخ����ر مل  ك���ورون���ا ورئ��ت��ي �سخ�س 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ت��ط��ع��ي��م،  ي��ت��ل��ق 

االثنني اأ�سيبا بفريو�س كورونا.
ال�سينية  االأ���س��ع��ة  �سور  واأظ��ه��رت 
امللقح،  غ��ري  ال�����س��خ�����س  رئ��ت��ي  اأن 
امل�����س��اب ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا كانت 
بي�ساء ب�سورة �سبه كاملة وتعرف 
اأنها  يعني  مما  الرئة"،  ب�"عتامة 
كانت غارقة يف الفريو�س، يف حني 
اأبرز �سور رئتي ال�سخ�س ببي�ساء 

اأقل.
نق�سا  اأي�سا  االأول  �سورة  وتعني 
رئتيه، فيما  اإىل  الهواء  يف دخ��ول 
ال���ه���واء  اأن  ال���ث���اين  ل����دى  ت��ع��ن��ي 
اأن  ع��ل��ى  ع���الوة  ب�سهولة  ي��ت��دف��ق 

رئتيه خاليتني من الوباء.
وي��ع��م��ل غ�����س��ان ك���م���ال، وه����و من 
م��دي��ر لوحدة  ل��ب��ن��ان��ي��ة،  اأ����س���ول 
م�ست�سفى  يف  امل����رك����زة  ال��ع��ن��اي��ة 
ب���والي���ة م���ي���زوري، وه���ن���اك عالج 
كورونا  بفريو�س  امل�سابني  اآالف 
"كوفيد19-"  مل���ر����س  امل�����س��ب��ب 
منذ تف�سي الوباء يف اأمريكا ربيع 

.2020
وغالبا ما توؤدي االإ�سابة بفريو�س 
�سديدة  م�����س��اع��ف��ات  اإىل  ك���ورون���ا 
ت�����س��رب ال���رئ���ت���ني حت���دي���دا مثل 
االل��ت��ه��اب ال��رئ��وي، ال���ذي يحدث 
بال�سوائل  ال��رئ��ت��ان  تغرق  عندما 

وت�سبح ملتهبة.
وعندما متتلئ االأكيا�س الهوائية 
امت�سا�س  ع��ن  تعجز  بال�سوائل، 
يوؤدي  مما  االأك�سجني،  من  املزيد 
ال�سعال  مثل  اأع��را���س  ظهور  اإىل 

و�سيق التنف�س.
كورونا  اأن  ال��درا���س��ات  واأظ���ه���رت 
يحدث تلقا يف اخلاليا الظهارية، 
التنف�سي  ت��وج��د يف اجل��ه��از  ال��ت��ي 
الفريو�سات  دخول  منع  ومهمتها 
الدرا�سات  واأ����س���ارت  اجل��ه��از،  اإىل 
اإىل اأن التلف ميتد من االأنف اإىل 

الرئتني.

ح�صو�ت  عن  خر�فات   7
�لكلى.. ل ت�صدقها

جدًا،  �سائعًا  اأمرًا  الكلى  ح�سوات  تعترب 
يجب  التي  اخلرافات  بع�ض  هناك  لكن 
ك�سفها وجتنبها، كما تنت�سر عادة ن�سائح 
الن�سائح،  ه��ذه  اأن  اإل  منزليًا  لعالجها 
مثبتة  وغ��ر  اآمنة  غر  تكون  ما  غالبًا 
نتائج  اإىل  اأح��ي��ان��ًا  ت���وؤدي  وق��د  علميًا، 

عك�سية.
ب�سكل  تداولها  يتم  خرافات   7 فهناك 
كبر تت�سمن عالجات وم�سببات ح�سوات 
 Only My Health الكلى، وفق موقع

الطبي.
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�سارك 10 مهند�سني من جامعة االإمارات 
التدريب  ب��رن��ام��ج  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  يف 
وتكنولوجيا  ل���ع���ل���وم   ال���وط���ن���ي  ل��ل��م��رك��ز 
اأق��ي��م يف م��دي��ن��ة تولوز  ال��ف�����س��اء، وال����ذي 
الفرن�سية حتت اإ�سراف خرباء وخمت�سني 
مهارات  ت��ط��وي��ر  يف  للم�ساهمة  ع��امل��ي��ني، 
علوم  جم������ال  يف  امل���ه���ن���د����س���ني  وخ���������ربات 
تكنولوجيا الف�ساء ونقل املعرفة املتطورة 
الإيجاد احللول العلمية لتحديات الف�ساء. 
واأك���م���ل م��ه��ن��د���س��و امل��رك��ز امل��رح��ل��ة االأوىل 
واختبار  لتجميع  التدريبي  الربنامج  من 
االأق�����م�����ار اال����س���ط���ن���اع���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
الربنامج  هذ  ياأتي  حيث  ايربا�س.  �سركة 
توازن  جمل�س  تعاون  من  كجزء  التدريبي 
للف�ساء  اي��رب��ا���س  �سركة  م��ع  االق��ت�����س��ادي 
وال���دف���اع ل��ت��ط��وي��ر م��رك��ز م��ت��ك��ام��ل لبناء 
واخ���ت���ب���ار االأق�����م�����ار اال����س���ط���ن���اع���ي���ة. ومت 
التدريب  م��ن  االأوىل  املرحلة  يف  الركيز 
اإدارة  ال��ن��ظ��ري��ة جل���وان���ب  ال�������دورات  ع��ل��ى 
م�ساريع بناء االأقمار اال�سطناعية وكيفية 
حت��ق��ي��ق م�����س��ت��وى ع�����ايل ل���ل���ج���ودة. وق����ام 
تخ�س�ساته  مبختلف  امل��ه��ن��د���س��ني  ف��ري��ق 
بالتدريب العملي على االأ�ساليب واملهارات 
اأنظمة  وت��ك��ام��ل  جتميع  مل��رح��ل��ة  امل��ط��ل��وب��ة 
هذه  �ست�ساهم  حيث  اال�سطناعي.  القمر 
ال�����س��راك��ة م��ع اي��رب��ا���س ك�سركة رائ����دة يف 

على  اال�سطناعية  االأق��م��ار  ت�سنيع  جم��ال 
التعزيز من مكانة املركز اإقليميا ً و�سمان 
املعايري  اأعلى  اعتمادا على  امل�ساريع  تنفيذ 
الف�ساء. مما  عامليا يف جمال  بها  املعرف 
امل�ساريع  جل��ذب  ف��ر���س  خلق  يف  �سي�ساهم 
تكنولوجيا  ت��ط��وي��ر  جم����ال  يف  ال����رائ����دة 
املركز  دور  تعزيز  اإىل  ي��وؤدي  الف�ساء. مما 
واجلامعة كم�ساهم يف ا�سراتيجية الدولة 

لبناء اقت�ساد مبني على املعرفة.
واأك���د االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د علي مراد، 
جامعة  يف  العلمي  للبحث  امل�سارك  النائب 
،ب����اأن اجل��ام��ع��ة ح���ددت الف�ساء  االإم�����ارات 
العلمي،  للبحث  الهامة  االأول��وي��ات  كاأحد 
وبنية  مالية  م���وارد  م��ن  املمكنات  ووف���رت 
اأداء  م��ن  امل��رك��ز  متكني  يف  لت�ساعد  حتتية 
ر�سالته وحتقيق اأهدافه لي�ساهم يف حتقيق 
اال�سراتيجيات واالأولويات الوطنية. حيث 
االأ�سا�سيات  م��ن  العملي  ال��ت��دري��ب  يعترب 
باأ�سا�سيات  الطلبة  رفد  يف  للمركز  الهامة 
ي�ساهم  وال��ذي  الف�ساء  وتكنولوجيا  علوم 
املواطنني  م��ن  جيل  وب��ن��اء  املعرفة  نقل  يف 
العلمية  احل���ل���ول  اإي���ج���اد  ع��ل��ى  ال���ق���ادري���ن 

لتحديات علوم وتكنولوجيا الف�ساء.
العلمي  للبحث  امل�����س��ارك  ال��ن��ائ��ب  واأو���س��ح 
ال���وط���ن���ي لعلوم  امل����رك����ز  ب������اأن  ب���اجل���ام���ع���ة 
االإم����ارات  بجامعة  ال��ف�����س��اء  وتكنولوجيا 
الكوادر  ب��ن��اء  يف  ي�ساهم  امل��ت��ح��دة  العربية 
املواطنة وتاأهيلها باملهارات املطلوبة والتي 

الف�ساء  للم�ساركة يف تنمية قطاع  توؤهلها 
وت���ع���زز م���ن ح�������س���وره.  ك��م��ا وي�����س��ع��ى اإىل 
تدريب للطالب اخلريجني  برامج  توفري 
وي�ستقبل  تخ�س�ساتهم  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 
املركز الطالب من كافة جامعات الدولة. 
والتدريب العملي يت�سمن اجلانب العملي 
وذلك من خالل دمج املتدربني يف م�ساريع 
بحثية وتكنولوجية تعزز من الفهم العميق 
وهذا  البحثية،  الدرا�سات  لنتائج  واالأو�سع 
املعلومة واملعرفة  ب��دوره ي�ساهم يف متكني 
فر�سة  امل��رك��ز منح  ب��اأن  واأ���س��اف  العلمية. 
ل��ت��دري��ب م���ا ي���ق���ارب ال��ع�����س��رون ط��ال��ب��اً و 
ومهند�سني  اأ���س��ات��ذة  اإ���س��راف  حت��ت  طالبة 
 2021 ال�������س���ي���ف  ف�����رة  خ������رباء خ�����الل 
م�سروع  اأه���م���ه���ا:  خم��ت��ل��ف��ة  م�����س��اري��ع  يف   ،
عرب  العاملية  امل��الح��ة  اأنظمة  تعزيز  نظام 
القمر  حمولة  م�سروع  ال�سناعية،  االأقمار 
علوم  م�����س��روع   ،  GNSSaS ال�سناعي 
بالطاقة  التحكم  نظام  تطوير  ال��ك��واك��ب، 
 Al Ainال�سناعي للقمر  الكهربائية 
والبيانات  االأوام���ر  نظام  تطوير   ،  Sat
للقمر ال�سناعي Al Ain Sat ، م�سروع 
م�سروع   ، والبيانات  االأوام��ر  نظام  تطوير 
م�سروع  ال�سناعي،  القمر  م�سار  ت�سميم 
ال�سناعي.  القمر  اجت��اه��ات  حتديد  نظام 
املريخ،  لكوكب  اجلوي  املناخ  علوم  م�سروع 
م�سروع ت�سميم الكمبيوتر املتحكم بامل�سبار 
الف�سائية  امل��رك��ب��ة  اأو  اخل��ا���س  الف�سائي 
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برعاية فريق عونك يا وطن التطوعي و 
امل�ست�سارة  للفريق  العام  املن�سق  باإ�سراف 
�سالم القا�سم بادر خم�سة من املتطوعني 
وهم " رمي وخالد قزيل و�سادن وابراهيم 
اإط����الق مبادرة  واأح���م���د احل�����واري ع��ل��ى 

بعنوان "لعبتي �سر �سعادتي"
ت����ق����دمي و  اإىل  امل�����ب�����ادرة  ت����ه����دف  ح���ي���ث 
اأطفال  ل��ع��ب��ة ع��ل��ى االأق������ل ع��ل��ى  ت���وزي���ع 
ال�سعادة  اإ�سفاء  اأجل  من  املتعففة  االأ�سر 
يف  ال��ع��ط��اء  قيمة  غ��ر���س  و  قلوبهم  ع��ل��ى 
اإعادة  ثقافة  لتعزيز   و  االأط��ف��ال  نفو�س 
اال�ستخدام و قد اأثمرت املبادرة  عن جمع 
عدد "3000 " لعبة �سارك بها اأطفال و 
نا�سئون كبار و �سغار من خمتلف الفئات 
العمرية من االإمارات ال�سبع حيث قاموا 
بتعقيمها و تغليفها وجتهيزها و من ثم 
ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى االأط���ف���ال م��ن ق��ب��ل فريق 

عونك يا وطن التطوعي 
هوؤالء االأطفال  �ساركوا يف مئات الفر�س 
واأطلقوا  ك��م��ا  وامل�����ب�����ادرات  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
م��ب��ادرات��ه��م اخل���ا����س���ة  ال��ت��ي ت��دع��و اإىل 
 ، اأف��راد املجتمع  التكافل االجتماعي بني 
اأجل  ر�سم الفرحة واالبت�سامة على  من 
وج���وه االأط���ف���ال وم��ن��ه��ا  ام��ن��ح حقيبتك 

لغريك. وحقيبتك عطاء.
       خم�سة طالب مل تثنيهم جائحة كورونا 
عن امل�سي قدما يف جمال اإطالق مبادرات 
لدعم  مثمرة  تعليمية  وبرامج  تطوعية 
اأوقات  وا�ستثمار  الطلبة  مواهب  وتعزيز 
فهم  وينفعهم،  يفيدهم  فيما  ف��راغ��ه��م 
م�سابيح  بتعاونهم  �سكلوا  غ�سة  �سواعد 
م�سيئة يف حب العطاء والتفاين يف عمل 

اخلري من خالل عملهم التطوعي .

اأث��ب��ت��وا ب��اأف��ع��ال��ه��م وه��م��ت��ه��م ال��ع��ال��ي��ة اأن 
التطوع ال يقت�سر على فئة عمرية معينة، 
بل هو متاح جلميع الفئات العمرية وكافة 

اجلن�سيات ويف جميع املجاالت.
قيمة  ���س��اأن  اإع���الن  ه��و  ال�سامي  هدفهم 
ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي وخ����دم����ة ال����وط����ن، 
الوالء  ح�س  ه��و  االأ�سا�سي  دافعهم  وك��ان 

واالنتماء للوطن، حيث حاولوا جاهدين 
العمل على رد اجلميل للوطن الذي قدم 
املر�سى  مب�ساعدة  فقاموا   ، الكثري  لهم 
اأجل  م��ن  خ��دم��ات  ق��دم��وا  و  واملحتاجني 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وغ���ريه���ا وك���ان 
ب��ادر ... ق��دم خ��ريك ... انفع  �سعارهم : 

غريك.

وق���د ق���ال���وا: اإن��ه��م ت��ع��ل��م��وا م��ن التطوع 
بروح  والعمل  واالإن�سانية  الوطنية  روح 
باالأخالق  واالل���ت���زام  وال�����س��رب  ال��ف��ري��ق 

والكلمة الطيبة.
واأو�سحت �سالم القا�سم اأن التطوع ي�سهم 
االأطفال  نفو�س  اإىل  ال�سعادة  اإدخ���ال  يف 
وي��زي��ده��م ث��ق��اف��ة وي��ق��رب��ه��م م��ن النا�س 

ويعزز من ثقتهم باأنف�سهم ويرفع لديهم 
ح�س امل�سوؤولية باالآخرين وباأهمية الدور 
اأي  انتظار  دون  يقدمونه  ال��ذي  الفعال 

عائد مادي اأو معنوي .
فالتطوع هو اأف�سل الطرق الإبهاج النف�س 
وال�سرور على  البهجة  اإدخ��ال  من خالل 

قلوب االآخرين .

•• دبي-الفجر

الراقية  املن�سة  بدبي  الثقايف  هند  �سالون  ا�ست�ساف 
ال��ت��ي حت��ت��ف��ي ب����االأدب����اء وامل��ب��دع��ني وت���واك���ب اليقظة 
الثقافية النخبوية الراهنة يف االإمارات يف اأم�سية اأدبية 
نقدية ، االأديبة كنانة حامت عي�سى التي ح�سرها نخبة 

مميزة من الو�سط االأدبي والثقايف قي مدينة دبي 
ب��ن��ب��ذة ب�سيطة عن  اب���ت���داأت االأدي���ب���ة ك��ن��ان��ة االأم�����س��ي��ة 
للغة  كمدر�سة  عملها  واك��ب��ت  ال��ت��ي  االأدب��ي��ة  م�سريتها 
االن��ك��ل��ي��زي��ة وك��م��رج��م��ة ون��ا���س��ط��ة يف جم���ال العمل 
التنموي والثقايف والتطوعي. تناول احل�سور الن�سو�س 
حامت  كنانة  االأ�ستاذة  قراأتها  التي  املميزة  الق�س�سية 
الذي  النقدي  والتفاعل  االنطباعي  بالنقا�س  عي�سى 
اأثرى هام�س الن�سو�س البعد احلداثية التي  تناولت 

حماور الواقعية الوجدانية و الواقعية ال�سحرية واأدب 
البعد  ذات  الفل�سفية  ال��ن�����س��و���س  و  امل��ع��ا���س��ر  ال��رع��ب 
مفاهيم  تناولت  التي  النف�سية  وال���دالالت  ال��وج��ودي 
اأث��ن��اء البحث ع��ن احل��ي��اة ومعاناة  ب��امل��وت  اال���س��ط��دام 
الت�سرذم االإن�ساين يف رحلة اللجوء والبحث عن الوطن 
الراهنة يف ق�سة  ال�سراعات واالأزم��ات  البديل يف دول 
النقا�س طابعاً جدلًيا  تناول  بينما   ،" اجلثث  "مزرعة 
الفانتازيا   ،" ك��اذب��ة  "طماأنينة  ق�سة  يف  ا�ستق�سائًيا 
التام  واالإنهيار  التف�سخ  �سياقات  تناولت  التي  النف�سية 
املت�سابكة  االإن�سانية  للعالقات  وامل��رواغ��ة  وااللتبا�س 
الدرامية  االأب����ع����اد  ف�����س��ر  اأن���رثب���ول���وج���ي  م��ن��ظ��ور  م���ن 
لل�سخ�سيات يف م�ساحات ال�سراع والرغبة يف االنعتاق 
املراأة كمكانة  النف�سي الذي يحيط مواجهة  املاأزق  من 
الإح�سا�سها  امل�����راأة  تنت�سر  ح���ني  ال���رج���ل،  م��ق��اب��ل��ة  يف 

املبارزة واالنتقام  اأمنية  بالهزمية الداخلية من خالل 
الك�سف واالع���راف. ويف ق�سة  ب��وؤرة  والتطهري �سمن 
"اأ�سابع دايل "،فقد تناول احل�سور مفهوم اأدب الرعب 
ال�سريايل  املفهوم  على  يتكئ  ال��ذي  املعا�سر  النف�سي  
بالتناق�سات  امل�سبع  النف�سي  املري�س  ع��امل  يف  للحب 
والهواج�س من خالل خماطبة عقل املتلقي و الوعيه 
امل�ستر، حيث لغة اخلطاب ال�ساعرية اليقظة وتظهر 
التكثيف املتقن يف اإبراز م�سهدية احلدث ودمج مفاهيم 
اأنتجت عماًلأ  املدنية والطق�سية قد  الفن و االأ�ساطري 
�سيًقا متكاماًلأ اأثار فكرة التعلق املوازي للحب املر�سي 
ب�سكل رمزي ومبتكر . انتهت االأم�سية املميزة بدرا�ستني 
امل�سري  "لالأديب  "املخزن  لن�س  انطباعتني  نقديتني 
الكبري حممد البنا الرمزي  ولن�س "مواويل اآدم " من 

االأدب الواقعي لالأديبة ال�سورية �سديقة علي.

بالتعاون مع �سركة ايربا�ض للف�ساء

�ملركز �لوطني لعلوم وتكنولوجيا �لف�صاء بجامعة �لإمار�ت ي�صاهم يف تنمية قطاع �لف�صاء

جمعوا 3000  لعبة لتوزيعها على الأطفال

خم�صة نا�صئني من فريق عونك يا وطن �لتطوعي يبدعون يف جمال �لعمل �لتطوعي

تفاعل نقدي يف �أم�صية كنانة عي�صى ب�صالون هند بدبي

�صرطة �أبوظبي : 4 �أ�صكال لإهمال 
�لطفل .. و�لوعي �لأ�صري  �أبرز �حللول

•• اأبوظبي-الفجر

املرتبة  واالآث��ار  واأ�سبابه  الطفل  اإهمال  اأن��واع  اأبوظبي  �سرطة  ا�ستعر�ست 
بعنوان  اف��را���س��ي   االإه��م��ال يف جمل�س  لتجنب  املقرحة  واحل��ل��ول  عليه 
على رعايته" �سمن حملة "االأ�سرة تالحم واأمان"، التي تنفذها  "اأحر�س 

اإدارة مراكز الدعم االجتماعي بقطاع اأمن املجتمع. 
واأو�سحت االخت�سا�سية رزنة فهد االأحبابي من مركز الدعم االجتماعي يف 
العني، اأن الطفل املهمل يتعر�س اإىل 4 اأنواع من االإهمال، وهي: االإهمال 
اجل�سدي ويتمثل يف تعر�س الطفل لل�سرب، وجتاهل الطفل وتركه وحيًدا 
دون رقابة، وتعر�سه ل�سوء تغذية وعدم توفري الرعاية ال�سحية الالزمة، 
وترك الطفل يف اأماكن خطرة كاملرتفعات بال رقابة، وعدم االعتناء بنظافته 
خالل  من  العاطفي  واالإهمال  لالأمرا�س،  عر�سه  يجعله  مما  ال�سخ�سية 
ممار�سة الوالدين لت�سرفات خطاأ كال�سرب وال�سب، ونعت الطفل باألفاظ 
بذيئة دون مراعاة مل�ساعره وت�سغريه اأمام الغري، وا�ستغالل الطفل بنقل 
وحتميله  الطفل  وقمع  اختالفهم،  اأثناء  الوالدين  بني  ال�سلبية  الر�سائل 
م�سوؤولية اخلالفات بني الزوجني، واإهمال حاجات الطفل للحب واحلوار.   
التوجيه  اإهمال  واالأخ��الق��ي يتمثل يف  الربوي  االإهمال  اأن  اإىل   واأ���س��ارت 
ت�سجيعه  وعدم  الدرا�سي،  م�ستواه  متابعة  وعدم  للطفل،  ال��الزم  واالإر�ساد 
على التح�سيل اجليد وامل�ستمر واأخ��رًيا االإهمال اجلن�سي ويتمثل يف عدم 
توعية الطفل بكيفية حماية نف�سه اإذا ما تعر�س للتحر�س اجلن�سي، وترك 
الطفل متابعة ما ي�ساء يف قنوات التوا�سل االجتماعي  دون رقابة مما يعزز 

لديه الرغبات اجلن�سية اخلطاأ.
مبعنى  وراثية  تربوية  اأ�سباب  اإىل  تعود  التي  االإه��م��ال  اأ�سباب  اإىل  ولفتت 
اأن الوالدين اأو القائم على رعاية الطفل قد عانى الق�سوة من ذويه فقام 
باملهارات  الوالدين  جهل  وب�سبب  الطفل،  على  الت�سرفات  تلك  باإ�سقاط 
الوالدية امل�ستخدمة يف تربية الطفل، اأو لعدم اإملام الوالدين بحقوق الطفل 
وواجباته االأ�سا�سية التي ن�ست عليها القوانني التي حتمي الطفل من اأي 
�سرر. واأ�سارت اإىل اآثار اإهمال الطفل، وهي: اجل�سدية والبدنية كاالأمرا�س 
واجلروح واحلروق والك�سور واالإيذاء وال�سمنة والنحافة الزائدة والتعر�س 
على  العنف  كممار�سة  النف�سية  االآث���ار  وهناك  ال�سقوط،  ب�سبب  لالإعاقة 
والتبول  وال���ت���اأت���اأة  واحل����زن  واالك��ت��ئ��اب  النف�سية  واال���س��ط��راب��ات  نف�سه 
ال��الاإرادي، واالآثار االجتماعية ك�سعف ال�سخ�سية والكراهية والرغبة يف 
االنتقام واخلجل االجتماعي وال�سمت االختياري واالح�سا�س بالالمباالة، 
واأخرًيا االآثار الربوية االأخالقية واملتمثلة يف �سعف التح�سيل الدرا�سي 
ال�سلوك  الت�سرف بطريقة مهذبة وم�ساواة  امل�سوؤولية وعدم  وعدم حتمل 

اجليد بال�سلوك ال�سيء لفقدان التعزيز والعقاب.
الوالدين  اإدراك  وهي  االإهمال  لتجنب  املقرحات  من  جمموعة  وقدمت 
هذا  �سكل  ك��ان  اأًي���ا  الأطفالهم  اإهمالهم  على  ي��رت��ب  ال���ذي  اخل��ط��ر  مل��دى 
وزيادة  اأطفالهم،  جتاه  بامل�سوؤولية  واالح�سا�س  ال��ذات  وحما�سبة  االإهمال، 
مهاراتهم الربوية بااللتحاق بالدورات الربوية االجتماعية، واحلر�س 
على غر�س املبادئ االأخالقية يف نفو�س االأطفال، وطلب امل�ساعدة من ذوي 
اخلربة اإذا احتاج االأمر للم�سورة يف امل�سكالت الربوية التي قد يتعر�س لها 
املحلية والدولية للطفل والتعرف على  بالقوانني  الوعي  االأطفال وزيادة 
االإمكان  قدر  عائلية مرابطة  اأج��واء  وايجاد  فيها،  االأ�سا�سية  املبادئ  اأهم 
والعطف  الطفل باحلب  اإ�سباع حاجات  الطفل، وحماولة  نف�سية  ومراعاة 

امل�ستمر، واحلوار امل�ستمر بني الوالدين حول الطفل. 

مركز �ل�صيخ ز�يد لعلوم �ل�صحر�ء 
�صرح تعليمي ومنوذج بيئي م�صتد�م 

•• العني - الفجر

يج�سد مركز ال�سيخ زايد لعلوم ال�سحراء روؤية املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان يف احلفاظ على البيئة والتنمية امل�ستدامة، ويرى الزائر 
يف هذا املكان عجائب ال�سحراء، وما حتويه من كنوز معرفية وتراث وطني 
عريق، وبالتجول بني اأق�سامه ينتقل الزائر يف رحلة عرب الزمن، تاأخذه من 
ما�سي وحا�سر اإىل م�ستقبل االإمارات، ميار�س فيها متعة االكت�ساف، ويعيد 

النظر يف عالقته بالبيئة من خالل خم�سة معار�س.
ي�ستقبل مركز ال�سيخ زايد لعلوم ال�سحراء زواره من خالل كادر اإماراتي 
للحديقة  تناف�سية  ميزة  يعدون  الذين  الثقايف  االإر���س��اد  جم��ال  يف  موؤهل 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  وجت���ارب  خ��دم��ات  لتقدميهم  اأبوظبي  الإم���ارة  و�سفراء 

جتمع بني روعة البيئة املحلية و ثقافتها وتراثها العريق.
ويعر�س املركز فيلم "روؤية ال�سحراء العربية" ال�سينمائي الذي ي�سورحياة 
ب�سرية  م��وؤث��رات  و�سط  االأج���داد  معها  تعاي�س  وكيف  القا�سية  ال�سحراء 
وم�ساهد طبيعية للتنوع البيولوجي والكائنات املختلفة التي اتخذت البيئة 
اأ�سهرها  ل��ل��زوار  متنوعة  ج��والت  املركز  ويقدم  لها.   موطناً  ال�سحراوية 
اجلوالت العامة املقدمة باللغتني والتي تت�سمن جولة بني املعار�س واملرافق 
برفقة مر�سد ثقايف يتعرف خاللها الزائرعلى حمتويات كل معر�س من 
حجزها  يتم  تخ�س�سية  ج��والت   3 اإىل  االإ���س��اف��ة  وجم�سمات  معرو�سات 
العمارة، وتراثنا هويتنا.  زاي��د، وفن  وهي جولة على نهج  وطلبها م�سبقاً 
وكما يوفر املركز خدمة الباحث البيئي التي ت�سعى لت�سجيع القراءة ودعم 
ت�سهيل  عرب  والباحثني  واالأكادمييني  الطالب  جلميع  االأكادميي  البحث 

زيارة مركز االأبحاث الواقع يف مركز ال�سيخ زايد لعلوم ال�سحراء.
وي�سم املركز مكتبة اأبحاث بيئية حتوي م�سادر ثرية من املعارف املطبوعة 
الربية،  واحلياة  الطبيعة  و�سون  البيئة،  جمال  يف  املحدثة  واالإلكرونية 
االإل��ك��رون��ي��ة، والبحث عن  وامل�����س��ادر  االإع����ارة والفهر�س  وي��ق��دم خ��دم��ات 

املراجع واالإر�ساد والتوجيه، واخلدمات التوعوية.
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اأن يت�سبب ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف حدوث م�سكالت �سحية كبرة، لذلك من املهم  ميكن 
احلفاظ على م�ستويات الكولي�سرتول يف نطاق �سحي.

من  العديد  ال��دم  يف  الكولي�سرتول  م�ستويات  ارتفاع  ي�سبب  اأن  وميكن 
امل�ساكل ال�سحية، مبا يف ذلك حدوث ان�سداد يف الأوعية الدموية، ما قد 
يت�سبب يف اإ�سابة ال�سخ�ض ب�سكتة دماغية اأو التعر�ض مل�ساكل يف القلب. 
ومن خالل احلفاظ على نظام غذائي �سحي وممار�سة التمارين الريا�سية 
بانتظام، ميكن للعديد من الأ�سخا�ض خف�ض م�ستوى الكولي�سرتول لديهم اإذا 

كان مرتفعا جدا، بينما قد يحتاج البع�ض اإىل تناول دواء لهذه احلالة.

ما الذي ي�سبب ارتفاع الكولي�سرتول؟
ميكن اأن يحدث ارتفاع الكولي�سرول ب�سبب عوامل منط 
ع��دم ممار�سة  اأو  الدهنية  االأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  مثل  احل��ي��اة، 

الريا�سة ب�سكل كاف.
الكحول والتدخني  ال��وزن و�سرب  زي��ادة  ت��وؤدي  اأن  وميكن 

اإىل ارتفاع ن�سبة الكولي�سرول اأي�سا.

اخ���ت���ب���ارات  ت��ك��ت�����س��ف��ه  اأن  مي���ك���ن  ال������ذي  م����ا 
الكولي�سرتول؟

الكلي  ال��ك��ول��ي�����س��رول  االخ����ت����ب����ارات،  ت��ق��ي�����س  اأن  مي��ك��ن 
ال�سيئ  والكولي�سرول اجليد )HDL( والكولي�سرول 

 ،)HDL اأو غري LDL ي�سمى(
والدهون الثالثية، وهي مواد دهنية مماثلة للكولي�سرول 

ال�سار.
الكثافة  مرتفع  الدهني  الربوتني  كولي�سرول  وي�ساعد 
ع��ل��ى ال��ت��خ��ل�����س م��ن ال��ك��ول��ي�����س��رول يف ال�����س��راي��ني، لكن 
ميكن  الكثافة  منخف�س  الدهني  الربوتني  كولي�سرول 

اأن يت�سبب يف ان�سداد ال�سرايني.

ما م�ستويات الكولي�سرتول الطبيعي ح�سب العمر؟
ال�سحية  امل�������س���ت���وي���ات  ت��خ��ت��ل��ف  ال  ال���ع���م���ر،  ح���ي���ث  م����ن 
ل�  وف��ق��ا  البالغني،  ملعظم  بالن�سبة  ك��ث��ريا  للكولي�سرول 

.MedicalNewsToday
م�ستويات  ت���ك���ون  ق���د  احل�������االت،  ب��ع�����س  يف  ذل�����ك،  وم����ع 
ما  �سخ�س  ي�ستهدفها  اأن  ي��ج��ب  الت���ي  ال��ك��ول��ي�����س��رول 
الظروف  مثل  ع��وام��ل  ب�سبب  اآخ���ر  �سخ�س  ع��ن  خمتلفة 
يف  الطبيب  اإىل  ال��ت��ح��دث  ي�ساعد  اأن  ال�����س��ح��ي��ة.ومي��ك��ن 
اإعطاء اإ�سارة اأو�سح ملا يجب اأن يهدف اإليه ال�سخ�س فيما 

يتعلق مب�ستويات الكولي�سرول لديه.
وبالن�سبة لالأطفال، 

قليال عن م�ستويات  الكولي�سرول  اأدلة م�ستوى  تختلف 
البالغني.

ووفقا ل� Healthline، تو�سح جملة الكلية االأمريكية 
الأمرا�س القلب اأن م�ستويات الكولي�سرول لالأطفال هي 

كما يلي )ملغ/ دي�سيلر(:

جيدة:
اأقل. اأو   170  - الكلي  • الكولي�سرول 

اأعلى   - الكثافة  عايل  الدهني  الربوتني  • كولي�سرول 
من 45.

 - الكثافة  منخف�س  الدهني  الربوتني  كولي�سرول   •
اأقل من 110.

بعمر  االأطفال  لدى   75 من  اأقل   - الثالثية  • الدهون 
.19-10 االأطفال  لدى   90 من  اأقل  0-9؛ 

خط احلدود:
.199-170  - الكلي  • الكولي�سرول 

-40  - الكثافة  عايل  الدهني  الربوتني  • كولي�سرول 
.45

 - الكثافة  منخف�س  الدهني  الربوتني  كولي�سرول   •
.129-110

0-9؛  االأطفال  لدى   99-75  - الثالثية  الدهون   •
.19-10 االأطفال  لدى   129-90

عايل:
اأعلى. اأو   200  - الكلي  • الكولي�سرول 

 - الكثافة  منخف�س  الدهني  الربوتني  كولي�سرول   •
اأعلى. اأو   130

االأطفال  ل��دى  اأك���رث  اأو   100  - الثالثية  ال��ده��ون   •

 19 اإىل   10 من  االأطفال  لدى  اأكرث  اأو   130 0-9؛ 
عاما.

منخف�ض:
متوفر. غري   - الكلي  • الكولي�سرول 

اأقل   - الكثافة  عايل  الدهني  الربوتني  كولي�سرول   •
من 40.

متوفر. غري   - ال�سار  • الكولي�سرول 
متوفر. غري   - الثالثية  • الدهون 

ارتفاعه يحدث م�سكالت �سحية كبرة

هل تختلف �مل�صتويات �ل�صحية 
للكولي�صرتول ح�صب �لعمر؟!

بودكوف�سكايا،  األ��ي��ن��ا  ال��دك��ت��ورة  ك�سفت 
واأم����را�����س اجلهاز  ال��ت��غ��ذي��ة  اأخ�����س��ائ��ي��ة 
الكبد  ت�ساعد  التي  امل�سروبات  اله�سمي، 

على ا�ستعادة وظائفه.
تلفزيوين،  االأخ�سائية يف حديث  وت�سري 
اجلزر،  وع�سري  اليقطني  اأن ع�سري  اإىل 
الكبد.  ل�سحة  امل�سروبات  اأه��م  م��ن  هما 
الأن ع�سري اجلزر، يحتوي كما يف جميع 
وال�سفراء  ال��ل��ون  ال��ربت��ق��ال��ي��ة  اخل�����س��ار 
التي  الكاروتينات،  من  عالية  ن�سبة  على 
ال�سلبي لل�سموم، حيث  التاأثري  تقلل من 
ي��ك��ف��ي ���س��رب ك���وب واح����د م��ن��ه يف اليوم 

)250 ملليلر(.
وتقول، "اأف�سل اختيار لع�سائر اخل�سار، 
الأن  البنجر.  على  املحتوي  الع�سري  ه��و 
البنجر )ال�سمندر( ال غنى عنه يف النظام 
الغذائي، الحتوائه على مادة متنع تطور 
خاليا  جتديد  عملية  يعزز  و  ال�سرطان. 
اإزالة  يف  قدرته  من  اأي�سا  ويزيد  الكبد، 
�سكله  البنجر يف  ال�سموم. و�سرب ع�سري 
االأف�سل  م��ن  لذلك   ، ج��دا  �سعب  النقي 

اإ�سافته اإىل الع�سائر االأخرى ".
املياه  اأهمية  تقل  وال  اخل��ب��رية،  وت�سيف 
امل��ع��دن��ي��ة، خ��ا���س��ة ت��ل��ك امل��ح��ت��وي��ة على 

يجب  مبعنى،  اأي  الكال�سيوم،  بيكربونات 
اأن تكون املياه املعدنية ماحلة اأو متو�سطة 

امللوحة.
وتقول، "ت�ساعد املياه املعدنية على تقليل 
االلتهابات يف الكبد وتوترات كي�س املرارة 
وحت�سن تدفق ال�سفراء، ما ي�ساعد على 
حت�سني عملية اله�سم وا�ستعادة عمليات 

التمثيل الغذائي يف الكبد".
وت�سري اخلبرية، اإىل اأنه على االأ�سخا�س 
االأ���س��ح��اء �سرب ك��وب م��ن امل��ي��اه املعدنية 
تناول  م��ن  ���س��اع��ة  ق��ب��ل ن�سف  ال��ي��وم،  يف 
ا�سطرابات يف  ولكن عند وجود  الطعام. 
اأكواب  ثالثة  ب�سرب  فين�سح  الكبد  عمل 

يف اليوم.
وت�سيف، كما يجب اأال نن�سى القهوة. الأن 
اإنزميات  اإف���راز  عملية  ين�سط  الكافيني 
التمثيل  ع��م��ل��ي��ة  يف  ت���وؤث���ر  ال���ت���ي  ال��ك��ب��د 

الغذائي، 
ولي�ست  طبيعية  ق��ه��وة  ت��ك��ون  اأن  ب�سرط 

�سريعة الذوبان.
 وميكن �سرب القهوة مع حليب منخف�س 
عن  فيه  الد�سم  ن�سبة  تزيد  )ال  الد�سم 
يح�ّسن  احلليب  هذا  مثل  الأن   .)2.5%

عمل الكبد اأي�سا.

تقلل من التاأثر ال�سلبي لل�سموم

م�صروبات ل�صتعادة عمل 
خبري �لكبد من دون �أدوية اأرازما�ست�سيف،  يفغيني  الدكتور  اأع��ل��ن 

التعرق  نق�س  اأو  زي���ادة  اأن  ال��رو���س��ي،  التغذية 
االإن�سان.  يتناولها  التي  االأطعمة  بنوع  مرتبط 
وهناك بع�س املواد الغذائية التي تقلل اأو تزيد 

من رائحة العرق.
اأنه  اإىل  تلفزيوين،  ح��دي��ث  يف  اخل��ب��ري  وي�سري 
الأنه  اللحم،  اإىل  االنتباه  يجب  �سيء  ك��ل  قبل 

يزيد من اإفراز العرق.
نوعا  ثقيل  غ��ذاء  ذاتها  بحد  "اللحوم  وي��ق��ول، 
م���ا. ف����اإذا اأف����رط ال�����س��خ�����س ب��ت��ن��اول��ه��ا وبعدها 

التعرق.  زي��ادة  اإىل  ف�سيوؤدي  للتجوال،  ذه��ب 
اأن  ك��م��ا مي��ك��ن 

تعطي قواعد 
جينية  و نر
حم������ددة يف 
جم���������������رى 
ال�����������������دم، و 

ت���������زي���������د م����ن 
رائحة العرق".

ووفقا له، املعدل املتو�سط 
لتناول اللحوم هو غرام واحد 

من الربوتني لكل كيلوغرام من 
بتناول  ين�سح  ل��ذل��ك  اجل�����س��م،  وزن 

اللحوم مرة اأو مرتني يف االأ�سبوع.
وي�سري اخلبري اإىل الفلفل، الذي يحتوي 

على مادة الكاب�سي�سني، التي توؤثر يف عملية 
التمثيل الغذائي، م�سريا اإىل اأن تناول الفلفل 
ي�����س��رع ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة وي���رف���ع درج����ة ح���رارة 

اجل�سم، وبالتايل تزداد عملية التعرق.
ا�ستخدام  " يف اجل���و احل����ار، مي��ك��ن  وي���ق���ول، 

املفروم،  ال�����س��ب��ت  ال��ع�����س��ب��ي��ة:  ال��ت��واب��ل  خم��ت��ل��ف 
التعرق.  ����س���دة  م���ن  ي��خ��ف�����س  ال�����ذي  ال��ن��ع��ن��اع، 
زيوت  على  يحتوي  الأنه  مادة مهدئة،  والنعناع 
من  يقلل  ما  الع�سبي،  للجهاز  مهدئة  عطرية 

اإفراز العرق".
وي�سيف، لليان�سون خ�سائ�س م�سابه خل�سائ�س 
با�ستخدامه،  ين�سح  فال  الكركم  واأم��ا  النعناع، 
الكربيت،  م��ن  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  الأن���ه 
م��ا ي��وؤث��ر �سلبا يف 

رائحة العرق.
وي�سري اإىل اأن املواد املحتوية على الكافيني مثل 
القهوة وال�ساي تقوي رائحة العرق. الأن تاأثري 
لذلك  الكاب�سي�سني.  لتاأثري  مماثل  الكافيني 

من االأف�سل �سرب املاء خا�سة يف اجلو احلار.
الزنك،  على  حتتوي  اليقطني  ب��ذور  وي�سيف، 
العرق والرائحة، ولكنها  اإفراز  الذي يقلل من 
م�����ادة ث��ق��ي��ل��ة حت���ت���وي ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
اأي عند االإف��راط بتناول هذه البذور  الدهون. 
العبء  وي���زداد  التعرق،  زي���ادة  ي�سبب  اأن  ميكن 
ل���ذل���ك ين�سح  ال��ه�����س��م��ي.  ع��ل��ى اجل���ه���از 
بتناول 20-30 غراما منها فقط 

يف كل مرة.

مو�د غذ�ئية تزيد 
من �نبعاث ر�ئحة �لعرق
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العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : وورلد �سيرنجي للو�ساطة التجارية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم )101 -02( ملك بريفكات للهند�سة البحرية ذ م م - بردبي - برج 
699328 رقم  ، رقم الرخ�سة :  خليفة - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة 
1487074 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية  القيد بال�سجل التجاري : 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/7/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2021/7/8 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني ايه جي اك�ض لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 5 ملك �سركة النابودة 
العقارية - بور�سعيد  هاتف : 2598985-04 فاك�س : 2598986-04 م�سطحباً 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي :  ايه جي اك�ض لتدقيق احل�سابات
 : هاتف  بور�سعيد    - العقارية  ال��ن��اب��ودة  �سركة  ملك   5 رق��م  مكتب   : العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-2598986  : فاك�س   04-2598985
لت�سفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ض   - التجارية  للو�ساطة  �سيرنجي  وورل��د 
حماكم دبي بتاريخ  2021/7/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/7/8 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001742 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اقبال رحيم  
رقم  هاتف   - اجلديدة  ال�سناعية  املنطقة   - عجمان  اإمارة   : االإقامة  حمل  جمهول 

  4701107169  : مكاين  رقم   -   0507515524  -  0567701155
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/8/8 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
2 - دائرة اليوم الواحد( �سخ�سيا او  االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ال 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/7/26 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      
عبدامللك خلفان النقبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر    SHCFICICPL2021 /0003964 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / نوره جمعه حممد �سامل بحري املهريي
العنوان : 9278488

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/5/10 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / نادر عبدالرحمن طباخ -  التايل :

ناأمر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )25000( درهم )فقط 
تاريخ  �سنويا من  بالفائدة مبقدار %5  الف درهم( والزمتها  خم�سة وع�سرون 

قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات.  
القا�شي/ ه�شام احمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد قدرت اله خواجة   
مدين     SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002910/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد قدرت اله خواجة 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ فرهاد عبدالرزاق حممودي  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 180974 
درهم. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
 اإنذار عديل بالهاتف 

رقم الت�شديق 2021/10379  
املنذر: فايز حممود الواوي - �سوري اجلن�سية ، ب�سفتي مدير يف الرخ�سة امل�سماة )الروعة لتاجري ال�سيارات( رقم الرخ�سة )674565(

العنوان : اإمارة عجم�ان - النعيمي�ة 2 - �سارع ال�سيخ خليفة بن زاي�د - بن�اي�ة ا�سكاي - بعد الفطيم لل�سيارات – الطابق ال�سابع - مكت�ب رقم 703و704
alrawaaracar@gmail.com ، 067416661 : هاتف رقم

�س�د / املن�ذر الي�ه : قم�ر ال�رحمن عب�د ال�رحمن � باك�س�تاين اجلن�س�ية - موباي�ل رق�م 0553879249 - عنوان�ه : امارة دبي
املو�سوع / انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره )6،500( �ستة االف و خم�سمائة درهم 

والفوائد القانونية بواقع 12% والر�سوم وامل�ساريف.
اىل ال�سيد/  قم�ر ال�رحمن عب�د ال�رحمن � باك�س�تاين اجلن�س�ية 

Q - دبي - من تاريخ  46429 كود  اللون - حتمل لوحات معدنية رقم  ا�ستئجاركم ل�سيارة من - نوع تويوتا يار�س ر�سا�سي  انه مبوجب  نود االإحاطة اىل 
، لير�سد  بذمتكم مبلغا وقدره )6،500( �ستة االف و خم�سمائة درهم حتي تاريخه وحيث انكم قد امتنعتم عن   2018/7/16 تاريخ  2018/1/22 حتي 
�سداد املبلغ املر�سد يف ذمتكم دون وجه حق اأو م�سوغ قانوين رغم قيام املنذرة بالتزاماتها كاملة ورغم املطالبات الودية املتكررة مما �سبب للمنذرة ا�سرار مادية 
اإمتناعكم وتقاع�سكم الغري مربر عن  املادية واالأدبية نتيجة  وادبية بالغة، االمر الذي يحق معه املطالبة باملبلغ املر�سد يف ذمتكم باالإ�سافة اىل التعوي�سات 
ال�سداد.  وحي�ث ان�ه تب�ادر املن�ذرة بتوجي�ه ه�ذا االن�ذار الع�ديل للمنذرالي�ه ل�س�داد املبل�غ املر�س�د ب�ذمتكم خ�الل خم�س�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ ا�س�تالمكم ل�ه�ذا االن�ذار 
واال�سن�س�ط�ر اأ�س�ف�ي�ن ال�ى اللج�وء للق�س�اء الإ�ست�س�دار اأم�ر اداء �س�د املن�ذر الي�ه ب�اأداء املبل�غ املر�س�د بذمت�ه عم�ال ب�ن�س الق�انون بتكلف�يكم بالوف�اء وذل�ك ب�ن�س 
امل�ادة )144( م�ن ق�ان�ون االإج�راءات املدني�ة عل�ى ان�ه )عل�ى ال�دائن ان يكل�ف امل�دين اوال : بالوف�اء مبيع�اد خم�س�ة اي�ام عل�ى االق�ل ث�م ي�ست�س��در امرا ب�االداء 
م�ن ق�ا�س�ى امل�واد اجلزئي�ة الت�اب�ع له�ا م�وطن امل�دين او رئ�ي�س ال�دائرة باملحكم�ة االإبتدائي�ة ويكف�ى ف�ى التكلي�ف بالوفاء ان يح�سل بكتاب م�سجل بعلم الو�سول 

ويقوم برت�ستو عدم الدفع مقام هذا التكليف. 
لذلك ، ف�ان املن�ذرة تب��ادر بتكلي�ف املن�ذر الي�ه مبوج�ب ه�ذا االن�ذار ال�ع�ديل ب�س�داد املبل�غ املر�س�د ب�ذمتكم للمن�ذره وق�دره )6،500( �س�تة االف وخم�س�مائة 
دره�م والفوائ�د القانوني�ة بواق�ع 12% والر�س�وم وامل�س�اريف وذل�ك خ�الل م�دة اق�س�اها خم�س�ة اي�ام م�ن ت�اريخ ا�س�تالمكم ل�ه�ذا االن�ذار واال �ست�س�طر املنذرة 

ال�ى ا�ست�س�دار اأم�ر ب�اأداء ه�ذا املبل�غ م�ن املحكمة املخت�سه.
املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
 اإنذار عديل بالهاتف 

رقم الت�شديق 2021/10376  
املنذر: فايز حممود الواوي - �سوري اجلن�سية ، ب�سفتي مدير يف الرخ�سة امل�سماة )الروعة لتاجري ال�سيارات( رقم الرخ�سة )674565(

العنوان : اإمارة عجم�ان - النعيمي�ة 2 - �سارع ال�سيخ خليفة بن زاي�د - بن�اي�ة ا�سكاي - بعد الفطيم لل�سيارات – الطابق ال�سابع - مكت�ب رقم 703و704
alrawaaracar@gmail.com ، 067416661 : هاتف رقم

�س�د / املن�ذر الي�ه : ا�سجد ح�سني حممد - باك�ستاين اجلن�سية - موبايل رقم 0557453045 - عنوان�ه : امارة دبي
املو�سوع / انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره )14،800( اربعة ع�سر الف وثمامنائة درهم  

والفوائد القانونية بواقع 12% والر�سوم وامل�ساريف.
اىل ال�سيد/  ا�سجد ح�سني حممد - باك�ستاين اجلن�سية 

نود االإحاطة اىل انه مبوجب ا�ستئجاركم ل�سيارة من ني�سان باترول ابي�س اللون - حتمل لوحات معدنية رقم 7946 كود N - دبي - من تاريخ 2016/11/14 
حتي تاريخ 2016/12/10 ، لير�سد )بذمتكم مبلغا وقدره )14،800( اربعة ع�سر الف وثمامنائة درهم حتي تاريخه وحيث انكم قد امتنعتم عن �سداد 
املبلغ املر�سد يف ذمتكم دون وجه حق اأو م�سوغ قانوين رغم قيام املنذرة بالتزاماتها كاملة ورغم املطالبات الودية املتكررة مما �سبب للمنذرة ا�سرار مادية وادبية 

بالغة، االمر الذي يحق معه املطالبة باملبلغ املر�سد يف ذمتكم باالإ�سافة اىل التعوي�سات املادية واالأدبية نتيجة اإمتناعكم وتقاع�سكم الغري مربر عن ال�سداد. 
االن�ذار  ل�ه�ذا  ا�س�تالمكم  ت�اريخ  م�ن  اأي�ام  خم�س�ة  خ�الل  ب�ذمتكم  املر�س�د  املبل�غ  ل�س�داد  للمنذرالي�ه  الع�ديل  االن�����ذار  ه�ذا  بتوجي�ه  املن�ذرة  تب�ادر  ان�ه  وحي�ث 
واال�سن�س�ط�ر اأ�س�ف�ي�ن ال�ى اللج�وء للق�س�اء الإ�ست�س�دار اأم�ر اداء �س�د املن�ذر الي�ه ب�اأداء املبل�غ املر�س�د بذمت�ه عم�ال ب�ن�س الق�انون بتكلف�يكم بالوف�اء وذل�ك ب�ن�س 
امل�ادة )144( م�ن ق�ان�ون االإج�راءات املدني�ة عل�ى ان�ه )عل�ى ال�دائن ان يكل�ف امل�دين اوال : بالوف�اء مبيع�اد خم�س�ة اي�ام عل�ى االق�ل ث�م ي�ست�س��در امرا ب�االداء 
م�ن ق�ا�س�ى امل�واد اجلزئي�ة الت�اب�ع له�ا م�وطن امل�دين او رئ�ي�س ال�دائرة باملحكم�ة االإبتدائي�ة ويكف�ى ف�ى التكلي�ف بالوفاء ان يح�سل بكتاب م�سجل بعلم الو�سول 

ويقوم برت�ستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
لذلك ، ف�ان املن�ذرة تب��ادر بتكلي�ف املن�ذر الي�ه مبوج�ب ه�ذا االن�ذار ال�ع�ديل ب�س�داد املبل�غ املر�س�د ب�ذمتكم للمن�ذره وق�دره )14،800( اربعة ع�سر الف وثمامنائة 
درهم والفوائ�د القانوني�ة بواق�ع 12% والر�س�وم وامل�س�اريف وذل�ك خ�الل م�دة اق�س�اها خم�س�ة اي�ام م�ن ت�اريخ ا�س�تالمكم ل�ه�ذا االن�ذار واال �ست�س�طر املنذرة ال�ى 

ا�ست�س�دار اأم�ر ب�اأداء ه�ذا املبل�غ م�ن املحكمة املخت�سه.
املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
 اإنذار عديل بالهاتف 

رقم الت�شديق 2021/11163  
املنذر: فايز حممود الواوي - �سوري اجلن�سية ، ب�سفتي مدير يف الرخ�سة امل�سماة )الروعة لتاجري ال�سيارات( رقم الرخ�سة )674565(

العنوان : اإمارة عجم�ان - النعيمي�ة 2 - �سارع ال�سيخ خليفة بن زاي�د - بن�اي�ة ا�سكاي - بعد الفطيم لل�سيارات – الطابق ال�سابع - مكت�ب رقم 703و704
alrawaaracar@gmail.com ، 067416661 : هاتف رقم

 AA1284673 س�د / املن�ذر الي�ه : حممد جميل اجمد عبداملجيد - باك�ستاين اجلن�سية - ويحمل جواز �سفر رقم�
موبايل رقم 0507532870 - 0547001875 - عنوانه : اإمارة دبي 

املو�سوع / انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره )4،400( اربعة االف و واربعمائة درهم 
والفوائد القانونية بواقع 12% والر�سوم وامل�ساريف.

اىل ال�سيد/ حممد جميل اجمد عبداملجيد - باك�ستاين اجلن�سية 
F - دب��ي - م��ن تاريخ  22750 ك��ود  ل��وح��ات معدنية رق��م  ال��ل��ون - حتمل  ا���س��ود  ي��ار���س  ن��وع تويوتا  ان��ه مبوجب ا�ستئجاركم ل�سيارة م��ن -  ن��ود االإح��اط��ة اىل 
2019/10/23، لير�سد بذمتكم مبلغا وقدره )4،400( اربعة االف واربعمائة درهم حتي تاريخه وحيث انكم قد امتنعتم  تاريخ  حتي   2019/5/19
عن �سداد املبلغ املر�سد يف ذمتكم دون وجه حق اأو م�سوغ قانوين رغم قيام املنذرة بالتزاماتها كاملة ورغم املطالبات الودية املتكررة مما �سبب للمنذرة ا�سرار 
مادية وادبية بالغة، االمر الذي يحق معه املطالبة باملبلغ املر�سد يف ذمتكم باالإ�سافة اىل التعوي�سات املادية واالأدبية نتيجة اإمتناعكم وتقاع�سكم الغري مربر عن 
ال�سداد.  وحي�ث ان�ه تب�ادر املن�ذرة بتوجي�ه ه�ذا االن�ذار الع�ديل للمنذرالي�ه ل�س�داد املبل�غ املر�س�د ب�ذمتكم خ�الل خم�س�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ ا�س�تالمكم ل�ه�ذا االن�ذار 
واال�سن�س�ط�ر اأ�س�ف�ي�ن ال�ى اللج�وء للق�س�اء الإ�ست�س�دار اأم�ر اداء �س�د املن�ذر الي�ه ب�اأداء املبل�غ املر�س�د بذمت�ه عم�ال ب�ن�س الق�انون بتكلف�يكم بالوف�اء وذل�ك ب�ن�س 
امل�ادة )144( م�ن ق�ان�ون االإج�راءات املدني�ة عل�ى ان�ه )عل�ى ال�دائن ان يكل�ف امل�دين اوال : بالوف�اء مبيع�اد خم�س�ة اي�ام عل�ى االق�ل ث�م ي�ست�س��در امرا ب�االداء م�ن 
ق�ا�س�ى امل�واد اجلزئي�ة الت�اب�ع له�ا م�وطن امل�دين او رئ�ي�س ال�دائرة باملحكم�ة االإبتدائي�ة ويكف�ى ف�ى التكلي�ف بالوفاء ان يح�سل بكتاب م�سجل بعلم الو�سول ويقوم 
برت�ستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.  لذلك ، ف�ان املن�ذرة تب��ادر بتكلي�ف املن�ذر الي�ه مبوج�ب ه�ذا االن�ذار ال�ع�ديل ب�س�داد املبل�غ املر�س�د ب�ذمتكم للمن�ذره وق�دره 
)4،400( اربعة االف واربعمائة درهم والفوائ�د القانوني�ة بواق�ع 12% والر�س�وم وامل�س�اريف وذل�ك خ�الل م�دة اق�س�اها خم�س�ة اي�ام م�ن ت�اريخ ا�س�تالمكم ل�ه�ذا 

االن�ذار واال �ست�س�طر املنذرة ال�ى ا�ست�س�دار اأم�ر ب�اأداء ه�ذا املبل�غ م�ن املحكمة املخت�سه.
املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
 اإنذار عديل بالهاتف 

رقم الت�شديق 2021/10759  
املنذر: فايز حممود الواوي - �سوري اجلن�سية ، ب�سفتي مدير يف الرخ�سة امل�سماة )الروعة لتاجري ال�سيارات( رقم الرخ�سة )674565(

العنوان : اإمارة عجم�ان - النعيمي�ة 2 - �سارع ال�سيخ خليفة بن زاي�د - بن�اي�ة ا�سكاي - بعد الفطيم لل�سيارات – الطابق ال�سابع - مكت�ب رقم 703و704
alrawaaracar@gmail.com ، 067416661 : هاتف رقم

�س�د / املن�ذر الي�ه : عمر يو�سف اخل�سر - �سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199113907085 - موبايل رقم 0557457244 - عنوان�ه : امارة دبي

املو�سوع / انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره )9،000( ت�سعة االف درهم 
والفوائد القانونية بواقع 12% والر�سوم وامل�ساريف.

اىل ال�سيد/ عمر يو�سف اخل�سر - �سوري اجلن�سية 
نود االإحاطة اىل انه مبوجب ا�ستئجاركم ل�سيارة من - نوع كيا ريو ا�سود اللون - حتمل لوحات معدنية رقم 43398 كود Q - دبي - من تاريخ 2017/3/1 
حتي تاريخ 2017/4/5 ، لير�سد )بذمتكم مبلغا وقدره )9،000( ت�سعة االف درهم حتي تاريخه وحيث انكم قد امتنعتم عن �سداد املبلغ املر�سد يف ذمتكم 
دون وجه حق اأو م�سوغ قانوين رغم قيام املنذرة بالتزاماتها كاملة ورغم املطالبات الودية املتكررة مما �سبب للمنذرة ا�سرار مادية وادبية بالغة، االمر الذي يحق 

معه املطالبة باملبلغ املر�سد يف ذمتكم باالإ�سافة اىل التعوي�سات املادية واالأدبية نتيجة اإمتناعكم وتقاع�سكم الغري مربر عن ال�سداد. 
االن�ذار  ل�ه�ذا  ا�س�تالمكم  ت�اريخ  م�ن  اأي�ام  خم�س�ة  خ�الل  ب�ذمتكم  املر�س�د  املبل�غ  ل�س�داد  للمنذرالي�ه  الع�ديل  االن�����ذار  ه�ذا  بتوجي�ه  املن�ذرة  تب�ادر  ان�ه  وحي�ث 
واال�سن�س�ط�ر اأ�س�ف�ي�ن ال�ى اللج�وء للق�س�اء الإ�ست�س�دار اأم�ر اداء �س�د املن�ذر الي�ه ب�اأداء املبل�غ املر�س�د بذمت�ه عم�ال ب�ن�س الق�انون بتكلف�يكم بالوف�اء وذل�ك ب�ن�س 
امل�ادة )144( م�ن ق�ان�ون االإج�راءات املدني�ة عل�ى ان�ه )عل�ى ال�دائن ان يكل�ف امل�دين اوال : بالوف�اء مبيع�اد خم�س�ة اي�ام عل�ى االق�ل ث�م ي�ست�س��در امرا ب�االداء م�ن 
ق�ا�س�ى امل�واد اجلزئي�ة الت�اب�ع له�ا م�وطن امل�دين او رئ�ي�س ال�دائرة باملحكم�ة االإبتدائي�ة ويكف�ى ف�ى التكلي�ف بالوفاء ان يح�سل بكتاب م�سجل بعلم الو�سول ويقوم 
برت�ستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.  لذلك ، ف�ان املن�ذرة تب��ادر بتكلي�ف املن�ذر الي�ه مبوج�ب ه�ذا االن�ذار ال�ع�ديل ب�س�داد املبل�غ املر�س�د ب�ذمتكم للمن�ذره وق�دره 
)9،000( ت�سعة االف درهم والفوائ�د القانوني�ة بواق�ع 12% والر�س�وم وامل�س�اريف وذل�ك خ�الل م�دة اق�س�اها خم�س�ة اي�ام م�ن ت�اريخ ا�س�تالمكم ل�ه�ذا االن�ذار 

واال �ست�س�طر املنذرة ال�ى ا�ست�س�دار اأم�ر ب�اأداء ه�ذا املبل�غ م�ن املحكمة املخت�سه.
املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
 اإنذار عديل بالهاتف 

رقم الت�شديق 2021/10377  
املنذر: فايز حممود الواوي - �سوري اجلن�سية ، ب�سفتي مدير يف الرخ�سة امل�سماة )الروعة لتاجري ال�سيارات( رقم الرخ�سة )674565(

العنوان : اإمارة عجم�ان - النعيمي�ة 2 - �سارع ال�سيخ خليفة بن زاي�د - بن�اي�ة ا�سكاي - بعد الفطيم لل�سيارات – الطابق ال�سابع - مكت�ب رقم 703و704
alrawaaracar@gmail.com ، 067416661 : هاتف رقم

�س�د / املن�ذر الي�ه : الزبري حممد ف�سل املوىل حممد علي - �سوداين اجلن�سية 
ويحمل بطاقة هوية رقم 784198457361024 موبايل رقم 0528840764 - عنوانه دبي 

املو�سوع / انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره )16،500( �ستة ع�سر االف و خم�سمائة درهم 
والفوائد القانونية بواقع 12% والر�سوم وامل�ساريف.

اىل ال�سيد/ الزبري حممد ف�سل املوىل حممد علي - �سوداين اجلن�سية - نود االإحاطة اىل انه مبوجب ا�ستئجاركم ل�سيارة من - نوع كيا اوبتيما ف�سي اللون - 
حتمل لوحات معدنية رقم 34827 كود O - دبي - من تاريخ 2018/5/2 حتي تاريخ 2018/9/4 ، لير�سد )بذمتكم مبلغا وقدره )16،500( �ستة 
ع�سر االف و خم�سمائة درهم حتي تاريخه وحيث انكم قد امتنعتم عن �سداد املبلغ املر�سد يف ذمتكم دون وجه حق اأو م�سوغ قانوين رغم قيام املنذرة بالتزاماتها 
اىل  باالإ�سافة  ذمتكم  املر�سد يف  باملبلغ  املطالبة  الذي يحق معه  االمر  بالغة،  وادبية  مادية  ا�سرار  للمنذرة  �سبب  املتكررة مما  الودية  املطالبات  ورغم  كاملة 

التعوي�سات املادية واالأدبية نتيجة اإمتناعكم وتقاع�سكم الغري مربر عن ال�سداد. 
االن�ذار  ل�ه�ذا  ا�س�تالمكم  ت�اريخ  م�ن  اأي�ام  خم�س�ة  خ�الل  ب�ذمتكم  املر�س�د  املبل�غ  ل�س�داد  للمنذرالي�ه  الع�ديل  االن�����ذار  ه�ذا  بتوجي�ه  املن�ذرة  تب�ادر  ان�ه  وحي�ث 
واال�سن�س�ط�ر اأ�س�ف�ي�ن ال�ى اللج�وء للق�س�اء الإ�ست�س�دار اأم�ر اداء �س�د املن�ذر الي�ه ب�اأداء املبل�غ املر�س�د بذمت�ه عم�ال ب�ن�س الق�انون بتكلف�يكم بالوف�اء وذل�ك ب�ن�س 
امل�ادة )144( م�ن ق�ان�ون االإج�راءات املدني�ة عل�ى ان�ه )عل�ى ال�دائن ان يكل�ف امل�دين اوال : بالوف�اء مبيع�اد خم�س�ة اي�ام عل�ى االق�ل ث�م ي�ست�س��در امرا ب�االداء 
م�ن ق�ا�س�ى امل�واد اجلزئي�ة الت�اب�ع له�ا م�وطن امل�دين او رئ�ي�س ال�دائرة باملحكم�ة االإبتدائي�ة ويكف�ى ف�ى التكلي�ف بالوفاء ان يح�سل بكتاب م�سجل بعلم الو�سول 
ويقوم برت�ستو عدم الدفع مقام هذا التكليف. لذلك ، ف�ان املن�ذرة تب��ادر بتكلي�ف املن�ذر الي�ه مبوج�ب ه�ذا االن�ذار ال�ع�ديل ب�س�داد املبل�غ املر�س�د ب�ذمتكم للمن�ذره 
وق�دره )16،500( �س�تة ع�سر االف وخم�س�مائة دره�م والفوائ�د القانوني�ة بواق�ع 12% والر�س�وم وامل�س�اريف وذل�ك خ�الل م�دة اق�س�اها خم�س�ة اي�ام م�ن ت�اريخ 

ا�س�تالمكم ل�ه�ذا االن�ذار واال �ست�س�طر املنذرة ال�ى ا�ست�س�دار اأم�ر ب�اأداء ه�ذا املبل�غ م�ن املحكمة املخت�سه.
املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإنذار عديل بالهاتف 

رقم الت�شديق 2021/10373  
املنذر: فايز حممود الواوي - �سوري اجلن�سية ، ب�سفتي مدير يف الرخ�سة امل�سماة )الروعة لتاجري ال�سيارات( رقم الرخ�سة )674565(

العنوان : اإمارة عجم�ان - النعيمي�ة 2 - �سارع ال�سيخ خليفة بن زاي�د - بن�اي�ة ا�سكاي - بعد الفطيم لل�سيارات – الطابق ال�سابع - مكت�ب رقم 703و704
alrawaaracar@gmail.com ، 067416661 : هاتف رقم

�س�د / املن�ذر الي�ه : �سلمان احمد �سديقي زبري - باك�ستاين اجلن�سية 
موبايل رقم 0589887927 - عنوان�ه : امارة دبي

املو�سوع / انذار بتكليف املنذر اليه باأن يوؤدى للمنذرة مبلغاً وقدره 8،400( ثمانية اآالف درهم 
والفوائد القانونية بواقع 12% والر�سوم وامل�ساريف.

اىل ال�سيد/ �سلمان احمد �سديقي زبري - باك�ستاين اجلن�سية
تاريخ  دب��ي - م��ن   - P ك��ود   36309 رق��م  ل��وح��ات معدنية  ال��ل��ون - حتمل  اك�سنت ف�سي  ن��وع ه��ون��دا  ل�سيارة م��ن  ا�ستئجاركم  ان��ه مبوجب  االإح��اط��ة اىل  ن��ود 
2018/3/17، لير�سد بذمتكم مبلغا وقدره )8،400( ثمانية اآالف درهم حتي تاريخه وحيث انكم قد امتنعتم عن �سداد املبلغ  تاريخ  حتي   2018/1/6
املر�سد يف ذمتكم دون وجه حق اأو م�سوغ قانوين رغم قيام املنذرة بالتزاماتها كاملة ورغم املطالبات الودية املتكررة مما �سبب للمنذرة ا�سرار مادية وادبية بالغة، 

االمر الذي يحق معه املطالبة باملبلغ املر�سد يف ذمتكم باالإ�سافة اىل التعوي�سات املادية واالأدبية نتيجة اإمتناعكم وتقاع�سكم الغري مربر عن ال�سداد. 
االن�ذار  ل�ه�ذا  ا�س�تالمكم  ت�اريخ  م�ن  اأي�ام  خم�س�ة  خ�الل  ب�ذمتكم  املر�س�د  املبل�غ  ل�س�داد  للمنذرالي�ه  الع�ديل  االن�����ذار  ه�ذا  بتوجي�ه  املن�ذرة  تب�ادر  ان�ه  وحي�ث 
واال�سن�س�ط�ر اأ�س�ف�ي�ن ال�ى اللج�وء للق�س�اء الإ�ست�س�دار اأم�ر اداء �س�د املن�ذر الي�ه ب�اأداء املبل�غ املر�س�د بذمت�ه عم�ال ب�ن�س الق�انون بتكلف�يكم بالوف�اء وذل�ك ب�ن�س 
امل�ادة )144( م�ن ق�ان�ون االإج�راءات املدني�ة عل�ى ان�ه عل�ى ال�دائن ان يكل�ف امل�دين اوال : بالوف�اء مبيع�اد خم�س�ة اي�ام عل�ى االق�ل ث�م ي�ست�س��در امرا ب�االداء م�ن 
ق�ا�س�ى امل�واد اجلزئي�ة الت�اب�ع له�ا م�وطن امل�دين او رئ�ي�س ال�دائرة باملحكم�ة االإبتدائي�ة ويكف�ى ف�ى التكلي�ف بالوفاء ان يح�سل بكتاب م�سجل بعلم الو�سول ويقوم 
برت�ستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.  لذلك ، ف�ان املن�ذرة تب��ادر بتكلي�ف املن�ذر الي�ه مبوج�ب ه�ذا االن�ذار ال�ع�ديل ب�س�داد املبل�غ املر�س�د ب�ذمتكم للمن�ذره وق�دره 
)8،400( ثمانية اآالف درهم  والفوائ�د القانوني�ة بواق�ع 12% والر�س�وم وامل�س�اريف وذل�ك خ�الل م�دة اق�س�اها خم�س�ة اي�ام م�ن ت�اريخ ا�س�تالمكم ل�ه�ذا االن�ذار 

واال �ست�س�طر املنذرة ال�ى ا�ست�س�دار اأم�ر ب�اأداء ه�ذا املبل�غ م�ن املحكمة املخت�سه.
املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0013624
املخط�ر : حممد �ساهباز �سابر ح�سني - باك�ستاين اجلن�سية واحمل هوية رقم 784199275295022 

ب�سفتي وكيل عن ال�سيد/ و�سيم اخر حممد �سروار - باك�ستاين اجلن�سية مبوجب وكالة رقم 0012066_2021_
الذهبية ملقاوالت التك�سية و االر�سيات( رقم 760158 ال�سادرة  )ال�سارية  امل�سماة  الرخ�سة  MOJAU ب�سفته مالك 

من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة - العن�وان : ال�سارقة - مويلح  - هاتف رقم : 0507079172
املخطر اإليه : حممد �سالح بي�سو - اماراتي اجلن�سية

العن�وان : ال�سارقة -مويلح - حمل رقم 1 - هاتف رقم : 0507590422
مو�سوع االإخطار : �سهادة براءة ذمة و ت�سليم مفاتيح

الوق�ائ�ع :- حيث ان املخطر ي�ستاجر من خمطر اليه مكتب رقم 101 مبوجب عقد االيجار رقم 3830148 وينتهي 
املوؤجرة. العني  باخالء  املخطر  يرغب  و  بتاريخ 2021/8/31 

وعليه ارغب مبنحي �سهادة براءة ذمة النتهاء من كافة االعمال القانونية و عليه ا�سلم مفاتيح العني املوؤجرة حتى اليرتب 
علي م�ساريف ا�سافية. وعلى املخطر اليه ت�سليم املخطر براءة الذمة خالل مدة ال تراوح عن 5 ايام من تاريخ ا�ستالم 
العدل  الكاتب  �سعادة  املخطر من  يلتم�س  وعليه  اأخرى.  قانونية  االجراءات  باتخاذ  املخطر  �سوف ي�سطر  اال  و  االخطار 

بال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : اجركول لتجارة اخل�سار والفواكه - ذ م م  
-ال�سكل  االأول  التجاري  امل��رك��ز   - درى  ب��ن  احمد  حميد  ملك   805 مكتب   : العنوان 
بال�سجل  القيد  رقم   831970  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1408182 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2021/6/3 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
ار  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/6/3
ايه ايه ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب A/M10-140 ملك جممع جوائز 
  04-2949203  : هاتف  املالحية  دبي  مدينة   - مكتوم  ال  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2955748  : فاك�س 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ار ايه ايه ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب A/M10-140 ملك جممع جوائز ال�سيخ حمدان بن را�سد ال 
مكتوم - مدينة دبي املالحية هاتف : 2949203-04  فاك�س : 04-2955748 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعاله لت�سفية اجركول لتجارة اخل�سار والفواكه - ذ م م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/6/3 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�س  اأي  لديه  2021/6/3 وعلى من 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0006781 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �سردار نظم الهدى للخدمات الفنية والتنظيف �س ذ م م
العنوان : 9191927  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/25 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 
ل�سالح / ردفان ملقاوالت التك�سية واالر�سيات - بالتايل :

ن�س احلكم 
فلهذه االأ�سباب : قررت املحكمة مبثابة احل�سوري : 

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )33.187( درهم وبالر�سوم وامل�ساريف. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�شي/ح�شام جعفر حممد ا ل�شيد 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�شر
  املنذر : ابو الفتوح حممد ابو الفتوح حممد - م�سر اجلن�سية 

Abou elfetouh Mohamed abou elfetouh mohamed
املك�اين  ال�رقم   401  ، لالأدوي�ة  بناي�ة اخلليج  االأول  ، اخلليج  االأوىل  الرب�س�اء  ، منطق�ة  دبي  امارة   : االمارات   : العنوان 

:1901178757 - هاتف رقم : 0544000321
fotouh.m2020@gmail.com : الربيد االلكروين

املنذر اإليه : حممد املتوىل ح�سن حممد - م�سر اجلن�سية
Mohamed elmetwalli hassan mohamed

العنوان : االمارات ، منطقة النهدة 2 ، بناية ح�ساين 19 ، 1004، مكاين : 3763898560
رقم الهاتف : 0544707071 - امييل ال يوجد امييل معلوم لدى املنذر

املو�سوع : اإنذار عديل ب�سداد اقرار مديونية بقيمه )13220( درهم االتي بيانها والفائدة القانونية بقيمة %12 من 
تاريخ ا�ستحقاق املبالغ والر�سوم وامل�ساريف. مبوجب اقرار مديونية بني املنذر واملنذر اليه تر�سد يف ذمة املنذر اليه مبلغ 

قيمة اقرار املديونية �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  يطالب  وعليه  درهم..   بقيمة )13220( 
قيمتها  والبالغ  اأعاله  واملذكورة  ذكره  ال�سالف  املديونية  اقرار  قيمة  �سداد  ب�سروره  اليه  املنذر  املنذر  يخطر   ، لذلك 
)13220( درهم وفقا لالقرار حمل املطالبة املو�سح اأعاله حمل االنذار..  وملا كان املنذر قد طلب من املنذر اليه مرارا 
وتكرارا بالطرق الوديه باأن يرد له قيمة اقرار املديونية مو�سوع هذا االنذار اال انه رف�س دون اي مربر او �سند قانوين 

االأمر الذي حدا باملنذر اىل ان توجيه هذا االنذار
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6324(

املنذر: اإكيونوك�س هولدينجز ليمتد، رقم الت�سجيل : 17٦113
وميثلها بالتوقيع املدير ال�سيد/ با�سكال �سيمون يحمل بطاقة هوية اإماراتية رقم 784-1971-4354079-3

العنوان : برج امل�سرف ، مكتب رقم 1407، �سارع بني يا�س، �س.ب 182808، دبي، اأ.ع.م.
املنذر اإليه : �سمال افريقيا القاب�سة )�س.م.ح(، �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة،

رقم الرخ�سة: 19032، وميثله املدير ال�سيد/ فينكاتي�س �سوبر امانيان.
وعنوانه : مكتب م�سرك )الB24 -1/47(، �س.ب  514675، ال�سارقة، اأ.ع.م

يخطر املنذر املنذر اإليه ب�سرورة اإخالء العقار وذلك ب�سبب رغبة املنذر باإعادة بنائه ورغبته يف اإ�سافة مبان جديدة للعقار 
اثنا  وخالل  االإخطار.  االإنذار  ن�سر  تاريخ  من  اأيام  خم�سة  اأق�ساها  مدة  خالل  العديل  باالإنذار  املذكور  القانون  مبوجب 
ع�سر )12( �سهرا من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االإنذار و�سداد القيمة االإيجارية املر�سدة حتى تاريخ حلظة االإخالء التام 
باالإ�سافة اإىل ذلك �سداد جميع الفواتري املتعلقة بال�سقة ال�سكنية الأية جهة كانت مع ت�سليم مفتاح ال�سقة ال�سكنية وال�سقة 
ال�سكنية بحالة جيدة وخالية من جميع االأ�سرار، واال �سوف ن�سطر اآ�سفني اإىل اللجوء اإىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية 
املتبعة يف هذا ال�ساأن التي حتفظ حقوقنا مبا فيها اإقامة الدعاوى املدنية واالإيجارية واملطالبة باالخالء والتعوي�س عن 

اال�سرار باالإ�سافة اإىل الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�شر

رقم )2021/6549(
املنذرة : �سركة داماك هومز - �س ذ م م 

بوكالة املحاميني / اأحمد املازمي وزينب عي�سى
املنذراليه : دوري لباكي

مليوين   )2،753،400( وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرور  املنذرة  عن  وكالء  ب�سفتنا  ننذركم 
و�سبعمائة وثالثة وخم�سون الف واربعمائة درهم ، باال�سافة اىل الفائدة القانونية بن�سبة 
خم�سة اأيام من تاريخ الن�سر ، ويف حال االمتناع عن   )5( اأق�ساه  موعد  يف  12% وذلك 
ال�سداد يف الوقت املحدد وفوات املوعد املذكور �سنقوم باتخاذ كافة واالجراءات القانونية 
امل�سروفات  كافة  حتميلكم  مع  لتح�سيله  ملوكلنا  امل�ستحقة  باملبالغ  للمطالبة  والق�سائية 
اأخرى يتكبدها موكلنا جراء املطالبة  انواعها واية م�سروفات  والر�سوم الق�سائية بكافة 
املبلغ مع اتخاذ كافة االجراءات التحفظية االخرى واالجراءات املرتبة  الق�سائية لهذا 

عليها حلني ا�ستيفاء مبلغ املديونية املر�سد بذمتكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 830
ال�سيد : حمم�د ح�س�ني مني�ر ح�سني - اجلن�سية: باك�ستان،  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�اً 
ال�س�يد:  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��س�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب 
�س�م�اء  امل�سماه )مطع�م  الرخ�س�ة  ف�ي  باك�ستان،   : - اجلن�سية  ي�ون�س عب�دالغفور  حمم�د 
اخل�ان( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�سارقة مبوج�ب رخ�سة رقم )718318( ال�سادرة من دائرة 
التنمية االقت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى: وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 828

اجلن�سية:   - الرواح�ي  عل�ى  �س�امل  ن�ا�س�ر  في�س�ل  ال�سيد:  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��س�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغب  االإم�ارات، 
امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي  ال�س�ودان،  اجلن�س�ية:   - �س�ديق  ح�س�ن  عثم�ان  عواط�ف  ال�س�يدة: 
)ار�س اجلم�ال لتج�ارة املالب��س اجل�اهزه( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م 

)734297( ال�س�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة االقت�س�ادية بال�سارقة.
تعديالت اخرى :- تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 829

يف  يرغب  باك�ستان   : اجلن�سية   - عبدالغفور  يون�س  حممد  ال�سيد/   : بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ا�سلم  ال�سيد/حممد ا�سف ر�سا حممد  البالغة )50%( وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
- اجلن�سية:باك�ستان وال�سيد حممد ا�سداهلل ا�سغر علي خان - اجلن�سية:باك�ستان يرغب يف البيع 
ا�سلم  حممد  ر�سا  ا�سف  ال�سيد/حممد  اإىل  وذلك   )%50( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  املالب�س(  لكي  حمل  )تاج  امل�سماه  الرخ�سة  يف  اجلن�سية:باك�ستان.   -

االإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )727347( تعديالت اأخرى: تغيري وكيل اخلدمات.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 827

ب�اأن ال�س�يد : و�س�ام م�ح�م�ود ق�يم - اجلن�س�ية: فل�س�طني، يرغ�ب  ليكن معلوم�اً للجمي�ع 
ح�وراء   : ال�س�يد  اإل�ى  وذل�ك  البالغ�ة )%100(  ك�ام�ل ح��س�ته  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي 
حمم�د عزي�ز ب�ي�رم - اجلن�سية : الع�راق، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )مرك�ز كليفالن�د الطب�ي( 
تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوجب رخ�سة رقم )558331( ال�سادرة من دائرة التنمية 

االقت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اآخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س  اليه بعد  امل�سار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 204
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد: عقيل خان بن اني�س خان، اجلن�سية هندي، يرغب يف البيع 
 ، �سميه عقيل عقيل خان   / ال�سيدة  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن 
اجلن�سية بنغالدي�س يف الرخ�سة امل�سماة )بيت االحالم للخياطة و جتارة املالب�س اجلاهزة( 
والتي تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )212276( ال�سادرة من دائرة التنميه 

االقت�سادية ، 
تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الخر، ،تغيري وكيل خدمات.

 2013 ل�سنة   القانون االحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 203

ليكن معلوما للجميع باأن ال�ساده : ورثة ال�سيد / �ساهول حميد بن حممد كويا حاجي 
100% و ذلك  البالغه  البيع والتنازل عن كامل ح�ستنا  هندي اجلن�سية نرغب يف 
اىل ال�سيد : عائ�سة �ساه احلميد عبد القادر الهند يف رخ�سة )تك�سا�س لال�ست�سارات 
االدارية( والتي تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )49248(. وعمالبن�س 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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املال والأعمال

�صندوق خليفة .. �إجناز�ت نوعية يف 2020

�جلمعية �لتعاونية ل�صيادي �لأ�صماك باأم �لقيوين توؤكد 
�ل�صعي �لد�ئم لتطوير �لبنية �لتحتية لقطاع �ل�صيد

�فتتاح منتجع و�صبا �إنرتكونتيننتال ر�أ�س 
�خليمة ميناء �لعرب نهاية 2021

بح�سور 1200 م�ساركًا من 100 دولة

دبي ت�صت�صيف �ملوؤمتر �لثاين ع�صر لغرف �لتجارة �لعاملية يف نوفمرب �ملقبل 
•• دبي- الفجر:

لغرف  ع�����س��ر  ال��ث��اين  امل���وؤمت���ر  دب���ي  اإم�����ارة  ت�ست�سيف 
لغرف  العاملي  االحت��اد  ينظمه  ال��ذي  العاملية  التجارة 
التجارة وغرفة دبي خالل الفرة 23 -25 نوفمرب 
القادم  اجليل  امل�ستقبل:  “اقت�ساد  �سعار  حتت  املقبل 
من غرف التجارة” والذي ي�ستقطب م�ساركة وا�سعة 
الأكرث من 1200 ممثل عن غرف التجارة من 100 

دولة حول العامل. 
اأي��ام جمموعة من  املوؤمتر على مدار ثالثة  ويناق�س 
الق�سايا واملو�سوعات املهمة، مبا فيها دور التكنولوجيا 
يف تغيري النظام التجاري العاملي واإعادة ت�سكيل طريقة 
العاملي  التجمع  ه��ذا  ي��وف��ر  االأع��م��ال، حيث  مم��ار���س��ة 
الفر�سة  للروؤ�ساء وقيادات غرف التجارة واحلكومات 
للتوا�سل، ومناق�سة  العامل  اأنحاء  االأعمال من  وقادة 
ما  مرحلة  يف  النا�سئة  اجلديدة  والفر�س  التحديات 
احليوي  ال����دور  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  )كوفيد-19(،  ب��ع��د 
املت�سارعة  امل��ت��غ��ريات  م��ع  التكيف  ال��ت��ج��ارة  يف  ل��غ��رف 

الأع�سائها من امل�ستثمرين، وجمتمعات االأعمال. 
موا�سيع  ع��ل��ى  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  ال��رك��ي��ز  ج��ان��ب  واإىل 
الق�سايا  م���ن  امل���وؤمت���ر جم��م��وع��ة  ي��ت��ن��اول  االب���ت���ك���ار، 

التجارة  غ��رف  تفكري  اإع���ادة  ���س��رورة  فيها  املهمة مبا 
للتعامل  جديدة  حلول  واإع��داد  اأولوياتها،  يف  العاملية 
ال��ت��ح��دي��دات احل���ال���ي���ة. و���س��ي��ت��م خ����الل املوؤمتر  م���ع 
العقبات  بتذليل  املتعلقة  العمل  اآليات  مناق�سة  اأي�ساً 
ال��ت��ج��اري��ة وحت��ق��ي��ق االزده������ار ال��ع��امل��ي، ا���س��ت��ن��اداً اإىل 
جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن االأن�����س��ط��ة اخل��ا���س��ة برجال 
امل�ساركني والتي ت�سمل اجتماعات لالأعمال،  االأعمال 
وا�ستعرا�س فر�س التجارة واال�ستثمار بدبي، وزيارات 
االإم����ارات،  دول���ة  يف  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  ملناطق  ميدانية 
واأجنحته  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���س  يف  وج��ول��ة 

املختلفة. 
وقال �سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، رئي�س 
االحتاد العاملي لغرف التجارة: “يتزامن انعقاد الدورة  
بدء  م��ع  العاملية  التجارة  غ��رف  م��وؤمت��ر  م��ن  القادمة 
اال�ستثنائي  الو�سع  هذا  تداعيات  التعايف من  مرحلة 
والذي  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ات�سار  ع��ن  الناجم 
اأفرز معطيات غري م�سبوقة اأمام ال�سركات �ساهمت يف 
ت�سكيل مناذج جديدة لال�ستثمار واالأعمال، خ�سو�ساً 
االقت�ساد  نحو  والتحول  الرقمنة  عمليات  ت�سارع  مع 

الرقمي لتكون ال�سمة االأبرز اأثناء اجلائحة.«
باأن  ت��ام��ة  ثقة  على  نحن  قائاًل:”  �سعادته  واأ���س��اف 

�سيفتح  العاملية  التجارة  لغرف  ع�سر  الثاين  امل��وؤمت��ر 
ال�����س��وء ع��ل��ى ف��ر���س مل تكن  اآف���اق���اً ج��دي��دة وي�سلط 
اأن تتبنى  اأنه من املهم جداً  موجودة من قبل، ونرى 
على  تقوم  للم�ستقبل  جديدة  مقاربة  التجارة  غ��رف 
تطوير حلول توفر قيمة م�سافة الأع�سائها، ومتكنهم 
وتعزيز  امل�����س��ت��دام،  النمو  م��ن حتقيق  ذات���ه  ال��وق��ت  يف 

قدراتهم التناف�سية.« 
واأو�سح �سعادته:” �ستكون زيارة “اإك�سبو 2020 دبي”، 
احلدث العاملي املتميز، جزءاً رئي�سياً من اأن�سطة هذه 
امل�ساركة من�سة  للوفود  �سيوفر  ال��ذي  االأم��ر  ال���دورة، 
والو�سول  والتو�سع  النمو  فر�س  ا�ستك�ساف  لها  تتيح 

اإىل اأ�سواق جديدة.«  
التجارة  لغرف  ع�سر  الثاين  املوؤمتر  اأجندة  وت�ستمل 
فيها  مبا  اأخ���رى،  مو�سوعات  جمموعة  على  العاملية 
اجلماعي  والعمل  واالبتكار،  واالإب��داع  املعرفة  حتفيز 
م�ستقبل  ت�سور  واإع���ادة  الرقمية،  التحديات  لتجاوز 

الغرف. 
العاملية،  التجارة  املوؤمتر جائزة غرف  كما �سيحت�سن 
التي تعترب الربنامج العاملي الوحيد لتكرمي وتقدير 
اعتمدتها غرف  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة  وامل���ب���ادرات  امل�����س��اري��ع 
التجارة وال�سناعة حول العامل. وتعترب غرفة التجارة 

الفرن�سية  العا�سمة  يف  مقرها  يقع  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة، 
باري�س، والتي تاأ�س�ست يف العام 1919، اأكرب منظمة 
حيث  مب�ساحله،  وتهتم  العاملي  االأعمال  قطاع  تدعم 
اأكرث  �سركة وموؤ�س�سة يف  45 مليون  اأك��رث من  متثل 

من 100 دولة حول العامل.

••   اأبوظبي-وام:

لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ���س��ن��دوق   متكن 
 2020 امل�ساريع من اجتياز العام 
بتحقيق العديد من االإجن��ازات يف 
جمال تعزيز ثقافة ريادة االأعمال 
لتطوير  املنا�سبة  البيئة  وتهيئة 
ال�سغرية  امل�ساريع  قطاع  وتنمية 
االإجن�������از  اأن  غ�����ري  وامل���ت���و����س���ط���ة 
ال�سندوق  ح��ق��ق��ه  ال�����ذي  االأك������رب 
ال���ف���ائ���ق���ة على  ق����درت����ه  مت���ث���ل يف 
مع  للتكيف  فعالة  اأدوات  تطوير 
ال���ظ���روف ال��ط��ارئ��ة ال��ن��اج��م��ة عن 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة 
من  للحد  وتوظيفها   19 كوفيد 
امل�ساريع  اآث��ار اجلائحة على قطاع 

ال�سغرية واملتو�سطة يف الدولة.
وك�سف التقرير ال�سنوي عن العام 
لتطوير  خليفة  ل�سندوق   2020
امل�ساريع عن العديد من املوؤ�سرات 

االإيجابية التي حققها خالل العام 
 130 اإج����راء  امل��ا���س��ي وم��ن بينها 
دورة تدريبية ا�ستفاد منها 8643 
نحو  ا�ستقبل  فيما  اأع���م���ال،  رائ���د 

2263 طلبا متويليا جديدا.
وبالرغم من الظروف اال�ستثنائية 
العامل  دول  ب��ك��ل  ع�����س��ف��ت  ال���ت���ي 
تقدمي  من  خليفة  �سندوق  متكن 
م�ساريع  لع�سرة  ال���الزم  التمويل 
جديدة بقيمة متويلية بلغت نحو 
8 ماليني درهم، كما و�سل اإجمايل 
عدد القرو�س املفعلة اإىل 1164 
ال�سندوق  اأع�ساء  قر�سا.  وزيادة 
مما  ج����دي����دا،  ع�����س��وا   435 اإىل 
يعني اأن اأكرث من 2000 م�سروع 
ا�ستفاد من برنامج الع�سوية منذ 
م�ساريع  ���س��اه��م��ت  ك��م��ا  ت��اأ���س��ي�����س��ه، 
ال�سندوق يف خلق 15 األف فر�سة 
اخل����ا�����س منذ  ال���ق���ط���اع  ع���م���ل يف 
وقالت   .2020 ولغاية  تاأ�سي�سه 

الرئي�س  ال��ن��ا���س��ري،  ع��ب��ي��د  م����وزة 
التنفيذي باالإنابة ل�سندوق خليفة 
ا�ستطاع   “ امل�������س���اري���ع:  ل��ت��ط��وي��ر 
العديد  ي��وف��ر  اأن  خليفة  �سندوق 
من خيارات الدعم لرواد االأعمال 
والت�سغيلية،  امل��ال��ي��ة  الناحية  م��ن 
ب��ال��رغ��م م��ن حت��دي��ات ه���ذا العام، 
القرو�س  تاأجيل  اأب��رزه��ا  م��ن  ك��ان 
يف ال��ف��رات االأك���رث حت��دي��ا خالل 

جائحة “ كوفيد -19.
جمموعة  اأن  النا�سري   واأو�سحت 
من  ا�ستفادت  امل�ساريع  من  كبرية 
اإجراءات الدعم املايل، التي اتخذها 
ال�سندوق للحد من تاأثري جائحة 
امل�ساريع  ع��ل��ى  ك����ورون����ا  ف���ريو����س 
املن�سوية  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
ال�سندوق  واف���ق  اإذ  مظلته،  حت��ت 
ع��ل��ى اإع�����ادة ج��دول��ة ق��رو���س 99 
بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  م�����س��روع��ا 
نحو 66.77 مليون درهم، وذلك 

م��ن خ���الل زي����ادة ف��رت��ي ال�سماح 
االأق�ساط  قيم  وخف�س  وال�����س��داد 
امل�������س���ت���ح���ق���ة، ك���م���ا اأع��������اد ج���دول���ة 
ببنود �سرف  اخلا�سة  املخ�س�سات 

القر�س لنحو 38 م�سروعا.
  واأ�سارت اإىل اأن �سندوق خليفة قام 
بتاأجيل 722 ق�سطا م�ستحقا على 
ثالثة  اأعلى  بحد  م�سروعا   254
اإجمالية  بقيمة  متتالية،  اأق�ساط 
فيما  دره���م،  مليون   11.4 بلغت 
االأك�����رث ت�سرر  امل�������س���روع���ات  م��ن��ح 
تاأجيالت تراوحت بني 6 اإىل 12 

�سهرا.
�سندوق  اأن  اإىل  النا�سري   ولفت 
وامل�ساريع  اأع�������س���اءه  ح���ث  خ��ل��ي��ف��ة 
م���ظ���ل���ت���ه على  امل���ن�������س���وي���ة حت�����ت 
كاإجراء  الرقمي  التحول  ���س��رورة 
مهم للتكيف مع الظروف الطارئة 
ت�سويقية  قنوات  واإيجاد  للجائحة 
ملنتجاتهم  ج����دي����دة  وت���روي���ج���ي���ة 

وذلك من خالل اإبرام �سراكات مع 
املحلية  الت�سويقية  املن�سات  اأه���م 
لتلك  الفر�سة  واإت��اح��ة  وال��ع��امل��ي��ة 

امل�ساريع لال�ستفادة منها.
 وقالت “ لقد حقق ال�سندوق ذلك 
اإ�سراتيجية  ت��ر���س��ي��خ  خ���الل  م��ن 
و�سملت  رقمي،  اأ�سا�س  على  قائمة 
التمكني   “ ب����رن����ام����ج  اإط�����������الق 
االإلكروين “ بال�سراكة مع من�سة 
اأمازون ونون واأك�ساك، وباالإ�سافة 
مع  ب��ال�����س��راك��ة  ق��م��ن��ا  ذل�����ك،  اإىل 
“�سي  ب��رن��ام��ج  ل��ت��وف��ري  في�سبوك 
تعليمي  ب��رن��ام��ج  ب��زن�����س،  م��ي��ن�����س 
اأكرث  ل��ري��ادة االأع��م��ال ق��ام بتعليم 
والك�سف  ام����������راأة،   1300 م����ن 
برنامج  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ع��ن 
ال��ت��ق��ي��ي��م ال���رق���م���ي، وال�������ذي من 
���س��اأن��ه ت���وف���ري ن���ظ���رة ���س��ام��ل��ة عن 
والعمليات  اللوج�ستية  اخل��دم��ات 
ال�سغرية  لل�سركات  العام  واالأداء 

النا�سري  »  وك�سفت  واملتو�سطة. 
�ساهمت  ال�سندوق  ج��ه��ود  اأن  ع��ن 
بلغ  اإذ  الوطني  االقت�ساد  دع��م  يف 
لكل  ال�سنوية  االإي����رادات  متو�سط 
فيما  دره���م،  مليون   3.3 م�سروع 
م�سروع  ك��ل  رب���ح  متو�سط  جت���اوز 
ح�سب  وذل�����ك  دره�����م  األ�����ف   235
من  جمعها  مت  مالية  بيانات  اآخ��ر 

امل�ساريع املمولة.
اأما فيما يتعلق بجهود ال�سندوق    
االإق��ل��ي��م��ي��ة، وال��ع��امل��ي��ة ف��ق��د و�سع 
الدويل  ح�سوره  خليفة  �سندوق 
واملنح  ال���ق���رو����س  اإج����م����ايل  ف��ب��ل��غ 
ي��دي��ره��ا �سندوق  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
ال�سوؤون  برنامج  ب��دء  منذ  خليفة 
مليار   3.4 اإىل  ي�سل  ما  الدولية 
دره���م، ع��رب م��ا ي��ق��ارب 400 األف 
م�����س��روع ���س��اه��م��ت يف ت��وف��ري اأكرث 
م���ن 680 األ����ف ف��ر���س��ة ع��م��ل يف 

البلدان امل�سمولة.

•• اأم القيوين - وام:

ل�سيادي  ال���ت���ع���اون���ي���ة  اجل���م���ع���ي���ة  ت���وف���ر 
االأ����س���م���اك ب�����اأم ال��ق��ي��وي��ن ال���دع���م ال����الزم 
ملنت�سبيها من خالل ور�سة ال�سيادين التي 
تركز على �سيانة املكائن البحرية وقوارب 
تقدم  فيما  وغ��ريه��ا  وال��راف��ع��ات  ال�����س��ي��د 
عددا من اخلدمات لل�سيادين، كال�سيانة 
كافة  وتوفري  للمكائن  املجاين  واالإ�سالح 
ال���الزم���ة مب�����س��ت��ودع��ات��ه��ا. وقال  ال��ق��ط��ع 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سر  حميد  جا�سم 
االأ�سماك  ل�����س��ي��ادي  ال��ت��ع��اون��ي��ة  اجلمعية 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�سريح  يف   - القيوين  ب���اأم 
االإم��ارات “وام” اإن اجلمعية ت�سعى دائما 

اإىل تطوير البنية التحتية لقطاع ال�سيد 
مبا يتالءم مع املتغريات املت�سارعة ويلبي 

احتياجات ال�سيادين.
اخلدمات  ت��وف��ر  ال��ور���س��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
وباأ�سعار  القوارب  وتاأهيل  املعدات  ل�سيانة 
الدعم  ي��ع��زز  مم��ا  املنت�سبني،  لكل  رم��زي��ة 
اجلمعية  اإدارة  من  يتلقونه  ال��ذي  الكبري 
لي�ساعد ويوفر عليهم مبالغ مالية كبرية 

.
اأن اخلدمات املقدمة  واأو�سح جا�سم ال�سر 
االرت���ق���اء مب�ستوى  اإىل  ت��ه��دف  ب��ال��ور���س��ة 
اخل���دم���ات وت���ق���دمي ال���دع���م ال�����الزم ملهنة 
واهتمام  ب���رع���اي���ة  حت��ظ��ى  ال���ت���ي  ال�����س��ي��د 
اإىل حل  اإ����س���اف���ة  ال����دول����ة،  م�����س��ت��م��ر م���ن 

ال�سيادين  متطلبات  وت�سهيل  امل��ع��وق��ات 
من اأجل تنمية الرثوة ال�سمكية باالإمارة. 
وقال اإن الور�سة مت جتهيزها بكافة املعدات 
واالأدوات الالزمة، لتح�سني و�سرعة اإجناز 
اأع���م���ال ���س��ي��ان��ة امل��ح��رك��ات امل��ط��ل��وب��ة، مما 
ال�سيادين  م���ن  ع����دد  ج����ذب  اإىل  ي������وؤدي 
لالن�سمام للعمل يف هذه املهنة التي تعترب 

مهنة االآباء واالأجداد.
واأكد رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�سيادين 
الكثري  اأجن���زت  ال��ور���س��ة  اأن  القيوين  ب���اأم 
خالل االأ�سهر اخلم�سة املا�سية من �سيانة 
معداتها،  بجميع  ق��ارب��ا   480 ي��ق��ارب  م��ا 
وهي تعمل على فرتني �سباحية وم�سائية 

لتخفيف االأعباء على ال�سيادين.

الور�سة  ه��ذه  اأوج���دت  اجلمعية  اأن  ي��ذك��ر 
من  ال���ق���وارب  و���س��ي��ان��ة  امل��ك��ائ��ن  لت�سليح 
اأجل م�ساعدة  الرافعات من  خالل توفري 
ال�����س��ي��ادي��ن يف ن��ق��ل امل���ع���دات، ف�����س��ال عن 
من  اجلمعية  منت�سبي  متطلبات  ت��وف��ري 
ال�����س��ي��ادي��ن واح��ت��ي��اج��ات��ه��م ال��ع��م��ل��ي��ة بعد 

ر�سد مقرحاتهم، م�سريا اإىل اأن الور�سة 
وال�سيانة  اللوج�ستي  الدعم  مبهام  تقوم 
واإ���س��الح ال��ق��وارب وت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل مع 
بيع  اإىل  باالإ�سافة  وار�سادهم،  ال�سيادين 
م�ستلزمات املهنة باأ�سعار منا�سبة ومناف�سة 

لتلك التي تطرحها املحال التجارية.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

اإم��ارة راأ���س اخليمة خالل الربع االأخ��ري من العام  ت�سهد 
اجلاري افتتاح منتجع و�سبا اإنركونتيننتال راأ�س اخليمة 
الذي  جن��وم   5 ال���  فئة  من  ال�سيافة  مرفق  العرب  ميناء 
املنتجع  العقارية.و�سي�سكل  اخليمة  راأ����س  �سركة  ت��ط��وره 
البيئة  م���ن  م�����س��ت��وح��اة  م���الم���ح  ذات  م��ع��م��اري��ة  اأي���ق���ون���ة 
العربية ال�ساحرة وت�سميم معماري خالب يراعي معايري 
جاذبية  بتعزيز  ت�سهم  ج��دي��دة  اإ���س��اف��ة  ليعد  اال���س��ت��دام��ة 
���س��ي��اح��ي��ة حم��ل��ي��ة واإقليمية  اإم�����ارة راأ�����س اخل��ي��م��ة وج��ه��ة 
ال�سركة  م�ساريع  ج��وه��رة  اجل��دي��د  املنتجع  مم��ي��زة.وي��ع��د 
م�ساريعها  الأه��م  منطلقا  احلياة  جزيرة  من  اتخذت  التي 
لروؤية  حتقيقا  وال�سياحية،  والتجارية  ال�سكنية  العقارية، 
االإمارات باأن تكون الدولة �سمن اأف�سل دول العامل بحلول 
املقبل،  دي�سمرب  من  الثاين  يف  لالحتاد  الذهبي  اليوبيل 
 ”2021-2019 الوجهة  “ا�سراتيجية  م��ع  ومتا�سيا 

الرامية اإىل حتويل �سناعة ال�سياحة يف اإمارة راأ�س اخليمة 
و�سبا  منتجع  ل��الق��ت�����س��اد.وي��ن��درج  م�����س��ت��دام  حم���رك  اإىل 
عالمة  حتت  العرب  ميناء  اخليمة  راأ���س  اإنركونتيننتال 
جمموعة فنادق اإنركونتيننتال  IHG الراقية، وتتميز 
الغرف واالأجنحة برحابتها، واأناقة ت�سميمها، واإطالالتها 
اخلالبة. كما يحتوي املنتجع على مرافق توفر لل�سيوف 
و�سالة  �سباحة،  حو�سي  تت�سمن  اخلدمة،  معايري  اأعلى 
ريا�سية جمهزة باأحدث املعدات، اإ�سافة اإىل ملعب للتن�س، 
حممد  االأط��ف��ال.وق��ال  للعب  خم�س�سة  وا�سعة  ومنطقة 
اخليمة  راأ���س  ل�سركة  باالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  الطري 
العقارية : “ نتطلع الفتتاح منتجع و�سبا اإنركونتيننتال 
من�ساآت  اأيقونة  �سيكون  ال��ذي  العرب  ميناء  اخليمة  راأ���س 
ال�سيافة الراقية يف االإمارات ال�سمالية، ومق�سدا لل�سياح 
والزوار الراغبني باال�ستمتاع بتفا�سيل احلياة �سمن بيئة 
طبيعية، و�سيعزز من مكانة ميناء العرب كوجهة �سياحية 

من الطراز االأول يف دولة االإمارات«.

 طرق دبي متنح لندمارك حقوق 
ت�صمية حمطتي �لر��صدية و�جلافلية 

•• دبي-وام:

ال���ط���رق وامل����وا�����س����الت جمموعة  م��ن��ح��ت ه��ي��ئ��ة 
الن�����دم�����ارك ح���ق���وق ال��ت�����س��م��ي��ة مل��ح��ط��ت��ي مرو 
“الرا�سدية واجلافلية” لتكت�سب املجموعة مزايا 
اإع��الن��ي��ة ك��ب��رية م��ن خ���الل ال�����س��م��اح ل��ه��ا باإبراز 
وترويج عالمتي “ماك�س فا�سون و�سنربوينت” 
- اإحدى اأبرز العالمات لدى جمموعة الندمارك 
الوجهات  م��ن  تعد  هامة  اإعالنية  اأ���س��ول  على   -

االأ�سا�سية يف امارة دبي.
لتح�سني  اجلانبني  بني  اتفاقية  �سمن  ذلك  جاء 
ال��روي��ج��ي��ة ملجموعة  ال��ف��ر���س  ال��ن��م��و وت��ع��زي��ز 
جتارب  خ��الل  م��ن  املنطقة  يف  ال��رائ��دة  التجزئة 
يوؤدي  التاأثري والتقنية ما  رقمية تفاعلية عالية 

قطاع  من��و  لتحقيق  م�ستدامة  ف��ر���س  خلق  اإىل 
االأعمال.

التجارية  ال�سوؤون  مدير  احل��داد  اإبراهيم  وق��ال 
واحلوكمة  اال�سراتيجية  قطاع  يف  واال�ستثمار 

املوؤ�س�سية يف الهيئة: 
على  مهم���ة  خط������وة  االتف�����اقية  ه�����ذه  مت����ثل 
م����ع  ا�ست�����راتيجية  �س������راكة  ت��اأ���س��ي�����س  ط��ري��ق 
حمطتي  يف  وباالأخ�س  الندم������ارك  جمم��������وعة 

اجلافلية .
الرئي�س  جاجتياين  رينوكا  اأ���س��ادت  جانبها  م��ن 
بجهود  الن��دم��ارك  ملجموعة  التنفيذي  وامل��دي��ر 
ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����س���الت ل��ت��وف��ري م��ث��ل هذا 
النموذج الفاعل واملتكامل الذي يوفر حلقة و�سل 

حقيقية بني املدينة و�سكانها.

�قت�صادية �ل�صارقة ووز�رة �لطاقة 
تبحثان تعزيز �لتعاون �مل�صرتك

•• ال�شارقة -وام:

والبنية  الطاقة  وزارة  م��ع  بال�سارقة  االإقت�سادية  التنمية  دائ���رة  بحثت 
بني  الثنائية  العالقات  وتطوير  امل�سرك  والتعاون  التن�سيق  تعزيز  �سبل 
اجلانبني انطالقاً من حر�سهما على امل�ساهمة البناءة يف تنفيذ االأهداف 

اال�سراتيجية امل�سركة وبناء عالقات �سراكة فعالة.
جاء ذلك خالل لقاء جمع �سعادة �سلطان عبداهلل بن هده ال�سويدي رئي�س 
دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة و �سعادة املهند�س �سريف �سليم العلماء 

وكيل وزارة �سوؤون الطاقة والبرول مبقر الدائرة.
امل�سلحة  يف  ت�سب  التي  امل�سركة  الق�سايا  من  العديد  اجلانبان  وبحث 
العامة وا�ستعر�سا اأهم املوؤ�سرات االقت�سادية لالإمارة وذلك بتقدمي عر�س 
التجارية  وامل�ستجدات  البيانات  الأح��دث  اقت�سادياً  حتلياًل  تناول  تعريفي 
وال�سناعية يف االإمارة وفقاً للقطاعات االقت�سادية حيث اأكدت الدائرة من 
خالل العر�س حر�سها الدائم على درا�سة االأو�ساع االقت�سادية ومتابعتها.
هذه  مثل  عقد  اأهمية  ال�سويدي  ه��ده  ب��ن  اهلل  عبد  �سلطان  �سعادة  واأك���د 
اأوجه التعاون امل�سرك مع كافة اجلهات  اللقاءات التي من �ساأنها توطيد 
احلكومية يف الدولة ومد ج�سور التن�سيق امل�سرك الذي ي�سب يف خدمة 
اأكد الوفد حر�س وزارة �سوؤون الطاقة والبرول على  اجلميع.من جانبه 
تعزيز التعاون والتن�سيق مع دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة مبا ي�سهم 
يف تطوير منظومة العمل امل�سرك الإيجاد خمرجات تخدم كافة اجلهات 
للنهو�س مب�ستويات اخلدمة املقدمة للم�ستثمرين وهو ما ي�سب يف توجه 
باملعرفة واال�ستدامة ويدعم  اقت�ساد قوي ومتني يتميز  بناء  الدولة نحو 
جذب اال�ستثمارات االأجنبية يف كافة القطاعات ويعزز من تناف�سية الدولة 
امل�ستقبلي  التعاون  تعزيز  اأهمية  اإىل  العاملي.واأ�سار اجلانبان  امل�ستوى  على 
احلكومة  لها  تتطلع  ال��ت��ي  احلكومية  اخل��دم��ة  معايري  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا 
االحتادية واملحلية واأهمية عقد مثل هذه اللقاءات يف امل�ستقبل ملا لها من 

دور فعال يف ت�سريع عمليات التطوير وتعزيز حركة اال�ستثمار يف االإمارة.
ح�سر اللقاء �سعادة املهند�س اأحمد حممد الكعبي الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون 
نا�سر خمي�س  واملهند�س  الطاقة  ب��وزارة  املعدنية  وال��رثوة  والغاز  البرول 
ال�سويدي مدير اإدارة �سوؤون البرول والغاز بوزارة الطاقة اإىل جانب عدد 

من امل�سوؤولني يف دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة.

مفاجاآت �صيف دبي تو��صل تقدمي �لفعاليات 
�لرتفيهية و�لعرو�س �لرتويجية

•• دبي - وام: 

من  الكثري  ت��ق��دمي  دبي”  �سيف  “مفاجاآت  م��ن   24 ال���  ال����دورة  ت��وا���س��ل 
الوجهات  زوار  اإ�سعاد  اإىل  الهادفة  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  خالل  الفعاليات 
العائلي  الرفيه  وفعاليات  الت�سوق  �سفقات  واأف�سل  املدينة  يف  ال�سهرية 

وغريها.
وجهة  باإعتبارها  املدينة  مكانة  تعزيز  يف  دبي”  �سيف  “مفاجاآت  وت�سهم 
جميع  ت��ل��ت��زم  ح��ي��ث  ب��اجل��م��ي��ع  ت��رح��ب  واآم���ن���ة  ومنفتحة  ممتعة  �سياحية 
الوجهات واملتاجر ومراكز الت�سوق امل�ساركة يف الفعاليات باإجراءات ال�سحة 
يف  الكمامات  وارت��داء  االجتماعي  التباعد  ت�سمل  والتي  املهمة  وال�سالمة 

جميع االأوقات.
ال�سياحة  لدائرة  – التابعة  والتجزئة  للمهرجانات  دبي  و�سلطت موؤ�س�سة 
 - “ دبي  �سيف  “مفاجاآت  لفعاليات  املنظمة  و  بدبي  التجاري  والت�سويق 
ال�سوء على اأف�سل االأن�سطة وال�سفقات والعرو�س الرويجية والفعاليات 
اأنحاء املدينة خالل نهاية هذا االأ�سبوع والتي تت�سمن  املقامة يف خمتلف 
واالأن�سطة  والفعاليات  وال�سحوبات  التجزئة  وعرو�س  املبا�سرة  العرو�س 

العائلية وغريها .

�أر��صي عجمان حتقق �لتحول �لرقمي �ل�صامل
•• عجمان-وام:

ا�ستكملت دائرة االأرا�سي والتنظيم العقاري يف عجمان املرحلة الثالثة واالأخرية 
من نظامها االإلكروين باإ�سافة 12 خدمة رقمية جديدة اإىل جمموعة وا�سعة 
لتحقيق  �سابقتني  مرحلتني  يف  الدائرة  اأطلقتها  التي  الرقمية  اخلدمات  من 
مدير  املهريي  عمري  بن  عمر  املهند�س  �سعادة  ال�سامل.وقال  الرقمي  التحول 
100 يف  اأمتتة  الدائرة جنحت يف  اإن  العقاري  والتنظيم  االأرا�سي  دائ��رة  عام 
املئة من خدماتها يف اإطار جهودها املتوا�سلة لتعزيز كفاءة اخلدمات املقدمة 

وتقلي�س زمن اإجناز املعامالت .
ب��ني حزمة  اأن م��ن  امل��ه��ريي  واأو����س���ح 
اخل����دم����ات االإل���ك���رون���ي���ة اجل���دي���دة: 
 “ و  عقاري”  ن�������زاع  ف�������س  “طلب 
اإ�سدار �سهادة قيد مطور عقاري” و” 
“التقييم  “ و  هند�سي  تقرير  اإ�سدار 

العقاري” و “ دفع املخالفات ».
و ثمن املهريي ال�سراكة االإ�سراتيجية 
الرقمية  عجمان  دائ���رة  م��ع  والفعالة 
التي اأثمرت عن ربط خدمات الدائرة 

ب� “الهوية الرقمية« .
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املال والأعمال

حممد بن �صبيب �لظاهري: ��صتئناف قدوم 
�لعمالة يعزز تنفيذ �لأعمال يف �لإمار�ت

•• اأبوظبي-الفجر:

رّحب حممد بن �سبيب الظاهري الرئي�س التنفيذي ملجموعة يونيفر�سال 
القاب�سة بقرار ا�ستثناء فئات جديدة من امل�سافرين من بع�س الدول التي 

ت�سمل  وال��ت��ي  منها  ال��ق��دوم  منع  مت 
الهند وباك�ستان و�سرييالنكا ونيبال 
القرار  ه���ذا  اأن  م��و���س��ح��اً  وغ���ريه���ا، 
اأث��ر كبري يف ق��دوم مزيد  ل��ه  �سيكون 
لتنفيذ  ال����دول����ة  اإىل  ال��ع��م��ال��ة  م���ن 
والتي  بها،  العمل  اجل���اري  امل�ساريع 
العمالة  م��ن  اأك��رب  اأع���داد  اإىل  حتتاج 

الإمتامها بالوقت املنا�سب.
و قال الظاهري يف ت�سريح �سحفي:” 
املدين،  للطريان  العامة  الهيئة  اإن 
الطوارئ  الإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
بتطبيق  تعنى  وال��ط��وارئ  واالأزم����ات 
االج��������راءات وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ي من 

�ساأنها احلد من تف�سي اجلائحة، وما 
ظهر من متحورات لفريو�س كورونا، حيث عانت تلك الدول من هذا االأمر 
اإىل حني التمكن من احلد من تف�سي اجلائحة ، وهذا االأمر قد �ساعد على 
يف  اإليها  نحتاج  التي  العمالة  ا�ستقدام  �ساأنه  من  ال��ذي  القرار  ه��ذا  اإتخاذ 
و دفع عجلة  االأعمال،  للتمكن من موا�سلة  تنفيذها،  امل�ساريع، وموا�سلة 

النمو االإقت�سادي«.
ملعر�س  االإم����ارات  دول��ة  ا�ست�سافة  م��ع  نقرب  الظاهري:” اإن��ن��ا  واأ���س��اف 
اإك�سبو دبي 2020، والذي يتوقع اأن ي�سكل دافعاً هاماً يف تن�سيط خمتلف 
مما  وال�سياح،  ال���زوار  ماليني  وج��ذب  ال��دول��ة،  يف  االإقت�سادية  القطاعات 
ملوا�سلة تنفيذ االأعمال وامل�ساريع، والعمل على اإجناح هذا  �سي�سكل حافزاً 
يونيفري�سال  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  وتوجه  الهام«.  العاملي  احل��دث 
على  االإم����ارات  ل��دول��ة  الر�سيدة  القيادة  اإىل  والتقدير  بال�سكر  القاب�سة 
مبادراتها وحوافزها املتوا�سلة التي كان لها االأثر الكبري يف تن�سيط قطاع 
ك��ان له  ت��اأث��ريات اجلائحة، مما  االأع��م��ال واالقت�ساد، ومتكينه من جت��اوز 
االإم���ارات يف  دول��ة  لتكون  الوطني،  االقت�ساد  دف��ع عجلة  الكبري يف  االأث��ر 

�سدارة دول العامل التي �سجلت مراحل من التعايف االأويل من اجلائحة.

غرفة �لفجرية تبحث مع وفد عر�قي 
�لعالقات �لقت�صادية و�لتجارية 

•• الفجرية -وام:

جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سرقي  ���س��رور  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  اأك���د 
و�سناعة الفجرية على عمق العالقات بني االإمارات و جمهورية العراق يف 
خمتلف املجاالت واأهمية الدفع بها نحو اآفاق اأرحب .. م�سريا اإىل حر�س 
و  الفجرية  اإم��ارة  فى  االأعمال  اأ�سحاب  بني  العالقات  تعزيز  على  الغرفة 
لفتح  واالأف��ك��ار  املعلومات  تبادل  خالل  من  العراق  جمهورية  يف  نظرائهم 

اآفاق جديدة للتعاون يف املجاالت االقت�سادية والتجارية.
جاء ذلك خالل لقائه وفد احتاد امل�ستوردين وامل�سدرين العراقيني باقليم 
كرد�ستان العراق برئا�سة �سعادة كيالن �سعيد عزيز رئي�س فرع اأربيل الحتاد 
امل�ستوردين وامل�سدرين العراقيني، بح�سور �سعادة حميد بن �سامل االأمني 
العام الحتاد غرف االمارات و�سعادة اأحمد �سلطان النائب الثاين للرئي�س 
و�سعادة اأع�ساء جمل�س اإدارة الغرفة و�سعادة �سلطان جميع الهندا�سي مدير 

عام الغرفة ومدراء الدوائر املحلية يف االإمارة.

توا�سل تو�سيع �سبكة رحالتها وت�سيف وجهتني جديدتني

»ويز �إير �أبوظبي« ت�صريرّ رحالت جديدة �إىل تري�نا و�صر�ييفو 

الأكرب من نوعه على م�ستوى الدولة

�ملزروعي ي�صهد �إطالق �لربنامج �لوطني لإد�رة �لطلب 
على �لطاقة و�ملياه وفق �ملعايري �لعاملية

•• اأبوظبي -الفجر:

والبنية  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  امل���زروع���ي،  �سهيل  م��ع��ايل  �سهد 
على  الطلب  الإدارة  الوطني  الربنامج  اإط��الق  التحتية، 
الطاقة واملياه، بالتعاون مع ال�سركاء اال�سراتيجيني يف 
اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�س، 
الطلب  اإدارة  جم��ال  يف  الوطنية  اجل��ه��ود  تعزيز  بهدف 
وت��ر���س��ي��د اال���س��ت��ه��الك، وزي����ادة ك��ف��اءة اأه���م 3 قطاعات 
بن�سبة  وال��ب��ن��اء(  وال�سناعة  )النقل  للطاقة  ُم�ستهلكة 
و�سمن  العاملية،  املعايري  اأع��ل��ى  على  باالعتماد   ،40%
دولة  م�ستوى  على  نوعها  االأك��رب من  حملة وطنية هي 

االإمارات.
وي�����س��ت��ه��دف حم���ور ال��ط��اق��ة اإط�����الق م���ب���ادرات خلف�س 
الثالثة  القطاعات  الطاقة يف  اال�ستهالك والطلب على 
ورفع   ،2050 بحلول   40% بن�سبة  للطاقة  امل�ستهلكة 
الطاقة  م��زي��ج  اإج��م��ايل  يف  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�ساهمة 
املنتجة يف الدولة اإىل %50، فيما يت�سمن حمور املياه 
الزارعة  قطاعي  يف  امل��ي��اه  ا�ستهالك  خلف�س  م��ب��ادرات 
اإعادة  ن�سبة  املياه وزيادة  ا�ستهالك  واملباين، ورفع كفاءة 
ا�ستخدام املياه املعاجلة اإىل %95، اأما حمور الر�سيد 
املجتمع  اأف��راد  وعي  لرفع  متكاملة  توعوية  ميثل خطة 
ا�ستهالك الطاقة واملاء لي�سبح �سلوكاً  يف جمال تر�سيد 

يومياً.
معاليه:”  ق��ال  االفتتاحية،  كلمته  ويف  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
دور  تعزيز  يف  ع��امل��ي��اً  ال�سّباقة  ال���دول  م��ن  االإم�����ارات  اإن 
تكنولوجيا الذكاء اال�سطناعي يف ر�سم مالمح م�ستقبل 
واإدارة  املقبلة،  ع��ام��اً  للخم�سني  وامل��ي��اه  الطاقة  قطاعي 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  واإن  اال���س��ت��ه��الك،  وتر�سيد  الطلب 
الإدارة الطلب على الطاقة واملياه الذي ن�سعى من خالله 
ُيعد خطوة  اأف��راد املجتمع،  املعنني من  اإ�سراك كافة  اإىل 
متقدمة لبناء اقت�ساد م�ستدام �سمن خططنا الوطنية 
والبيئية،  الطبيعية،  امل�����وارد  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  اجل���دي���دة 
ل���الإم���ارات يف جم��ال احلفاظ  العاملية  ال��ري��ادة  وت��ع��زي��ز 
للخم�سني  رئي�سياً  م�ستهدفاً  مت��ث��ل  ال��ت��ي  البيئة  ع��ل��ى 
عاماً املقبلة«.واأ�ساف معاليه:” وبهذه املنا�سبة ي�سعدين 
جندد  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  يف  باإننا  التاأكيد 
ا�ستهالك  تر�سيد  جم��ال  يف  اجل��ه��ود  بتوحيد  التزامنا 
ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه، واإن����ه م��ن منطلق ن��ه��ج االإم�����ارات نحو 
الدولة  ���س��اغ��ت  وامل���ي���اه،  ال��ط��اق��ة  مل�ستقبل  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ا�سراتيجية الطاقة 2050، وا�سراتيجية االأمن املائي 
2036، حيث مت حتديد م�ستهدفات خف�س الطلب على 
الطاقة واملياه ل�سمان منو اقت�سادي م�ستدام للخم�سني 
واإنه خالل االجتماعات ال�سنوية حلكومة  عاماً املقبلة”، 
التو�سية  اع��ت��م��اد  2017، مت  ال��ع��ام  االإم����ارات يف  دول���ة 
ال�سادرة من فرق العمل الفنية باإعداد االإطار التنفيذي 
للربنامج الوطني الإدارة الطلب على الطاقة واملياه، وقد 
2018 اإعداد درا�سة تخ�س�سية لتطوير خطة  بداأنا يف 
واملياه  الطاقة  على  الطلب  اإدارة  رئي�سية لربنامج  عمل 
ت�سمل  وال��ت��ي  ال��دول��ة  يف  احليوية  القطاعات  جميع  يف 
املباين، وال�سناعة، والنقل والزراعة، وذلك يف اإطار روؤية 
ال��رائ��دة عاملياً يف  اأه��م اجلهات  اإح��دى  ب��اأن تكون  الدولة 

هذا املجال«.
وتابع معاليه:”  لقد بداأنا م�سوار ر�سم مالمح م�ستقبل 

�سمن  “نركز  حيث  وامل��ي��اه،  الطاقة  على  الطلب  اإدارة 
القطاعني وتكامل  امل�ستقبلية على رفع كفاءة  توجهاتنا 
ب���ني خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة االحتادية  اجل���ه���ود 
للبحث يف احللول  القطاع اخلا�س،  اإىل جانب  واملحلية 
واالبتكارات احلديثة الداعمة خلف�س ا�ستهالك الطاقة 
واملياه يف القطاعات امل�ستهدفة، وذلك بالتوازي مع اإعداد 
الوطني،  ال��ربن��ام��ج  ل��دع��م  للر�سيد  الوطنية  احلملة 
تر�سيد  امل��ج��ت��م��ع يف جم���ال  ت��ث��ق��ي��ف  اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي 
اال�ستهالك، وتعزيز التحول لنمط حياة اأكرث ا�ستدامة، 

اإ�سافة اإىل تغيري ال�سلوك اليومي لالأفراد«.
الوطني  اأن��ه مت و�سع اخلطة للربنامج  امل��زروع��ي  واأك��د 
واحل��م��ل��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�����س��رك��اء اال���س��رات��ي��ج��ي��ني من 
لتعزيز  اخل��ا���س،  والقطاع  واملحلية  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ات 
لدولة  اأف�سل  م�ستقبل  نحو  احلالية  الوطنية  اجلهود 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اع��ت��م��د   2021 م��ار���س  االإم������ارات، ويف 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
الربنامج  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
بهدف  وامل���ي���اه  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  الإدارة  ال��وط��ن��ي 
وتر�سيد  الطلب  اإدارة  جم��ال  يف  خا�سة  اجلهود  توحيد 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  تكليف  اإىل  الف��ت��اً  اال���س��ت��ه��الك، 
الربنامج  ملتابعة  وطني  فريق  ورئا�سة  بت�سكيل  التحتية 
وع�سوية  وامل��ي��اه،  الطاقة  على  الطلب  الإدارة  الوطني 
اجلهات املعنية بتطبيق الربنامج يف الدولة، وقمنا اأي�سا 
بت�سكيل اللجان الفنية لت�سهيل متابعة تطبيق الربنامج 
العالية  اجل���ودة  ال��دول��ة و�سمان  املعنية يف  اجل��ه��ات  م��ع 
للربنامج  والت�سغيلية  اال�سراتيجية  املوؤ�سرات  ر�سد  يف 

بجانب املوؤ�سرات التناف�سية للدولة«.
من جانبها اأكدت معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب 
اأن دولة  وامل��ائ��ي،  الغذائي  امل��ه��ريي، وزي��رة دول��ة لالأمن 
تتمثل  االأدوات  من  متكاملة  منظومة  متتلك  االإم���ارات 
يف ا�سراتيجيات وبرامج و�سيا�سات وخطط فعالة تعمل 
املائية  امل��وارد  توافر  وا�ستدامة  املائي،  االأمن  تعزيز  على 
خططها  م��ع  تتنا�سب  عالية  وج���ودة  ب��وف��رة  ال��دول��ة  يف 
التنموية واحتياجات القاطنني بها، وذلك بهدف حتقيق 
املجتمع وتعزيز ج��ودة احلياه وذل��ك يف خمتلف  رفاهية 

االأوقات والظروف. 
الوطني  “الربنامج  م��ب��ادرة  تاأتي  معاليها:”  واأ�سافت 
وزارة  اأطلقتها  والتي  واملياه،  الطاقة  الطلب على  الإدارة 
الطاقة والبنية التحتية، لت�سكل اإ�سافة نوعية يف م�سرية 
على  للمحافظة  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ه��ود  وح��وك��م��ة  ل��ربجم��ة 
املوارد املائية وتر�سيخ نهج االإدارة املتكاملة ملتالزمة املياه 
فئات  اأو�سع بني جميع  ب�سكل  الوعي  ن�سر  والغذاء، عرب 
اال�ستفادة من  اال�ستهالك، مع  تر�سيد  وتعزيز  املجتمع، 
التقنيات املتقدمة ل�سياغة حلول ترفع كفاءة ا�ستهالك 

املياه يف اأن�سطة انتاج الغذاء والزراعة«.
ق����ال م���ع���ايل ���س��ع��ي��د حم��م��د ال���ط���اي���ر، ال��ع�����س��و املنتدب 
“حتقيقاً  دبي:  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
لروؤية �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
االقت�ساد  التحول نحو  تعزيز م�سرية  دبي رعاه اهلل، يف 
الوطني  الربنامج  اإط��الق  �ساركنا  يف فعالية  االأخ�سر،  
يف  قدماً  ن�سري  واملياه، حيث  الطاقة  على  الطلب  الإدارة 
تر�سيد  اإىل  الهادفة  الوطنية  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  دع��م 

ا�ستخدام موارد املاء والكهرباء واملوارد الطبيعية، وذلك 
م��ن خ���الل اال���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة 2050 
والتي تعمل على تنفيذها وزارة الطاقة والبنية التحتية، 
الفردي  اال�ستهالك  اإىل رفع كفاءة  وت�سعى من خاللها 
واملوؤ�س�سي بن�سبة %40 ورفع م�ساهمة الطاقة النظيفة 
يف اإجمايل مزيج الطاقة املنتجة يف الدولة اإىل 50 % 

بحلول العام 2050«.
واأ����س���اف م��ع��ال��ي��ه: “ يف دب���ي ن��ع��م��ل ع��ل��ى دع���م اجلهود 
للطاقة  دب��ي  ا�سراتيجية  تنفيذ  خ��الل  م��ن  الوطنية 
من   75% ت��وف��ري  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   2050 النظيفة 
الطاقة  م�سادر  م��ن  دب��ي  يف  للطاقة  االإنتاجية  ال��ق��درة 
الإدارة  دبي  وا�سراتيجية   ،2050 عام  بحلول  النظيفة 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه 2030 ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
 30% بن�سبة  وامل��ي��اه  الكهرباء  على  الطلب  تخفي�س 
دب��ي كقطب  م��ن مكانة  ي��ع��زز  2030، مب��ا  ع��ام  بحلول 
واملياه.  الطاقة  على  الطلب  اإدارة  ك��ف��اءة  يف  رائ��د  عاملي 
مهمة  نتائج   2020 ال��ع��ام  خ��الل  دب��ي  اإم����ارة  وحققت 
الطاقة  على  الطلب  الإدارة  دب��ي  ا�سراتيجية  تنفيذ  يف 
واملياه 2030، حيث بلغت ن�سب الوفورات يف ا�ستهالك 
الكهرباء %11.8 ويف ا�ستهالك املياه %7.9، مقارنة 
مبعدالت اال�ستهالك العادية، مبا ي�ساوي 5.4 ترياوات 
املياه، ومبا  �ساعة من الكهرباء و9.9 مليار جالون من 
انبعاثات  م��ن  م��ري  ط��ن  مليون   11.5 ي��ع��ادل خف�س 
اإزالة  ب��دوره يعادل  وال��ذي  �سنوياً،  الكربون  اأك�سيد  ثاين 

1.2 مليون مركبة من طرق دبي لعامني كاملني«.
وم��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ���س��ع��ادة حممد ب��ن ج��ر���س الفال�سي، 
الربنامج  اإط��الق  “اإن  اأبوظبي:  يف  الطاقة  دائ��رة  وكيل 
النهج  واملياه يعك�س  الطاقة  الطلب على  الوطني الإدارة 
اال�سراتيجي لدولة االإمارات يف �سمان كفاءة وموثوقية 
ع��ل��ى م�سادرهما  وال��ك��ه��رب��اء واحل���ف���اظ  امل����اء  اإم������دادات 
امل�ستدامة  للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  االأه�����داف  م��ع  ان�����س��ج��ام��اً 
اجلهود  ت�سافر  يعزز  كما  ال�سلة،  ذات  واال�سراتيجيات 
االأهداف  لتحقيق  اال�سراتيجيني  ال�سركاء  كافة  ب��ني 
امل���رج���وة. وب���دورن���ا يف دائ����رة ال��ط��اق��ة ب��اأب��وظ��ب��ي، فاإننا 
الفاعلة  وامل�ساركة  الربنامج  هذا  دعم  اإىل  قدماً  نتطلع 
يف خمتلف جوانبه حيث اأنه، من جهة، يت�سق متاما مع 
اأهداف ا�سراتيجية اأبوظبي الإدارة جانب الطلب وكفاءة 
ا�ستهالك  خف�س  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ال��ط��اق��ة  ا�ستخدام 
بحلول   32% بن�سبة  وامل��ي��اه   22% بن�سبة  الكهرباء 
2030، ومن جهة اأخرى، الأن اإدارة الطلب باتت واحدة 
من اأجنع الطرق امل�ستخدمة عامليا ملواجهة النمو املتزايد 
وم�ساعدة  وامل��ي��اه،  الطاقة  ا�ستخدام  حجم  يف  وال�سريع 
اأمن  تعزيز  وكذلك  ا�ستهالكهم،  تر�سيد  على  املتعاملني 

الطاقة واالأمن املائي، وتعزيز اال�ستدامة البيئية. 
كفاءة  حت�سني  ي�سهم  ان  املتوقع  “من  �سعادته:  واأ�ساف 
ملختلف  كبرية  قيمة  توفري  يف  واملياه  الطاقة  ا�ستخدام 
وال�سناعية  وال��زراع��ي��ة  والتجارية  ال�سكنية  القطاعات 
وي�ساعد يف احلفاظ على موارد الدولة، وبناء عليه  فاإن 
تكامل اجلهود والتن�سيق بني خمتلف اجلهات احلكومية 
الإدارة  الوطني  الربنامج  لدعم  اأ�سا�سي  اأم��ر  واخلا�سة 
الطلب على الطاقة واملياه و�سمان جناحه، مع �سرورة 
التمويل  وتاأمني  البناءة  ال�سيا�سات  و�سع  يف  اال�ستمرار 
البحث  وتعزيز  التقنيات  اأحدث  واال�ستفادة من  ال��الزم، 

العمل  الطاقة  دائ���رة  يف  و�سنوا�سل  واالب��ت��ك��ار.  العلمي 
روؤية  ن�سهم معاً مبا يف حتقيق  لكي  ال�سركاء  مع جميع 
وتعزيز  اخلم�سني،  لعام  اال�ستعداد  يف  الر�سيدة  قيادتنا 

مكانة الدولة على جميع موؤ�سرات التناف�سية العاملية.«
الهيئة  ع��ام  مدير  �سالح،  حممد  �سعادة  ق��ال  جهته  من 
نكون  اأن  ���س��ع��داء  واملاء:” ن��ح��ن  ل��ل��ك��ه��رب��اء  االحت���ادي���ة 
الطاقة  على  الطلب  الإدارة  الوطني  الربنامج  من  جزء 
موؤكداً على دوره الكبري يف حتقيق م�ستهدفات  واملياه”، 
وا�سراتيجية   ،2050 للطاقة  االم���ارات  ا�سراتيجية 
التنمية  مل�����س��رية  ال��داع��م��ت��ني   ،2036 امل���ائ���ي  االأم������ن 
املياه والكهرباء، وذلك  ا�ستهالك  امل�ستدامة ورفع كفاءة 
تكلفة  تقليل  يف  احلديثة  التقنيات  ا�ستثمار  خ��الل  من 
باأ�سعار  متاحة  تكون  اأن  ن�سمن  بحيث  والكهرباء  املياه 
اقت�سادية تعزز التناف�سية ، واأي�ساً توعية املجتمع باأهمية 

الر�سيد الذي له تاأثرياً اإيجابياً يف املدى البعيد.  
هيئة  رئي�س  ال�سويدي  �سلطان  �سعيد  �سعادة  اأك��د  ب��دوره 
على  حري�سة  الهيئة  اأن  ال�سارقة،  وغ��از  وم��ي��اه  كهرباء 
حت��ق��ي��ق اال���س��ت��دام��ة ودع����م امل���ب���ادرات ال��وط��ن��ي��ة يف هذا 
املجال، بهدف احلفاظ على البيئة واحلد من االنبعاثات 
الكربونية، وتعمل الهيئة على اإطالق امل�ساريع واملبادرات 
النوعية لر�سيد اال�ستهالك وتنمية الوعي باال�ستخدام 

االأمثل للطاقة واملياه.
امل���ب���ادرات  اإط�����الق  م�����س��ت��م��رة يف  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
الطلب  الإدارة  الوطني  ال��ربن��ام��ج  تدعم  التي  النوعية 
وتنفيذ  الوطنية  امل��ب��ادرات  وتطبيق  واملياه  الطاقة  على 
احلمالت املحلية وقيا�س موؤ�سرات االأداء وتزويد املن�سة 
االلكرونية الوطنية بالبيانات وامل�ساركة يف االجتماعات 

الدورية اخلا�سة بالربنامج.
امل�ستدامة من خالل  التنمية  وقال:” ن�ستهدف حتقيق 
عدد من امل�سروعات البحثية بالتعاون مع جامعة ال�سارقة 
من خالل عدد من الدرا�سات التي تهدف خلدمة الق�سايا 
وبلورة  املجتمع،  وتطوير  تنمية  يف  وامل�ساهمة  احليوية 
وحتلية  الطاقة  جم��االت  يف  ال�سارقة  اإم���ارة  احتياجات 
وممار�سات  �سيا�سات  تطوير  الدرا�سات   وتت�سمن  املياه 
اإع����ادة ا���س��ت��خ��دام امل��ي��اه ال��رم��ادي��ة يف ال�����س��ارق��ة، ودرا�سة 
التوزيع الزماين - املكاين ملنا�سيب ونوعية املياه اجلوفية 
يف ال�سارقة، وامل�سروع البحثي منذجة دوران وجودة املياه 
تكييف هواء  ودرا�سة نظام  يف بحرية احلمرية وحولها  
املجمع  ودرا�سة  ال�سم�سي،  احل��راري  باالمت�سا�س  مربد 
احلراري الكهرو�سوئي الهجني واإدارة الطلب با�ستخدام 
اأنظمة الطاقة الهجينة امل�ستقلة، ودرا�سة حول التحليل 
املاء  ا�ستخال�س  الأنظمة  والبيئي  التقني  االقت�سادي 
ال��ظ��روف اجلوية  ال��ه��واء يف ظ��ل  ال�����س��ال��ح لل�سرب م��ن 
ال��ت��ع��اون م�ستمر بني  اأن  ال�����س��ارق��ة م��وؤك��داً  وال��رط��ب��ة يف 
الهيئة وخمتلف املوؤ�س�سات احلكومية واجلامعات ومراكز 
االأبحاث من خالل اقراح مزيد من االأفكار واملو�سوعات 
التي تدعم برامج اال�ستدامة .يذكر اأن الربنامج الوطني 
م�ستهدفات  ي��دع��م  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة  على  الطلب  الإدارة 
وم�ستهدفات   ،2050 للطاقة  االإم����ارات  ا�سراتيجية 
تكامل  اإىل  اإ�سافة   ،2036 امل��ائ��ي  االأم���ن  ا�سراتيجية 
يف  االإم�����داد  اأم���ن  ل�سمان  واالحت���ادي���ة  املحلية  اجل��ه��ود 
قطاعي الطاقة واملياه من خالل خطط وبرامج لها اأثر 

مبا�سر على املدى الق�سري واملتو�سط والبعيد.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت “ويز اإير اأبوظبي”، اأحدث �سركات الطريان الوطنية يف دولة االإمارات 
�ستبداأ  حيث  �سبكتها،  اإىل  جديدتني  وجهتني  اإ�سافة  عن  املتحدة،  العربية 
 ،2021 11 �سبتمرب  األبانيا بدءاً من  بت�سيري رحالتها اإىل تريانا عا�سمة 
لريتفع  اأكتوبر   3 من  اعتباراً  والهر�سك  البو�سنة  عا�سمة  �سراييفو  واإىل 

بذلك عدد الوجهات التي ت�سل اإليها طائرات ال�سركة اإىل 31 وجهة.
ومن املقرر اأن ت�سرّي “ويز اإير اأبوظبي” رحلتني اأ�سبوعياً للوجهتني، يومي 

وتبداأ  �سراييفو.  اإىل  واالأرب��ع��اء  االأح��د  ويومي  تريانا،  اإىل  والثالثاء  ال�سبت 
االإلكروين  املوقع  على  وتتوفر  اإم��ارات��ي*،  دره��م   179 من  التذاكر  اأ�سعار 

wizzair.com، وتطبيق الهاتف املتحرك اخلا�س بال�سركة.
�سل�سلة  بجوار  تقع  معتدل  متو�سطي  مبناخ  باحلياة،  الناب�سة  تريانا  تتمتع 
اإرث تاريخي غني بالثقافة  من اجلبال ال�سا�سعة واجلميلة، ومتتلك املدينة 
�سراييفو  تعترب  حني  يف  �سيوفها،  تبهر  التي  املعمارية  والهند�سة  والتاريخ 
مدينة مرنة مفعمة بالثقافة واالأهمية التاريخية، واأ�سبحت بطبيعة احلال 
للزوار  وميكن  املميزة.  الطهي  وفنون  الدينية  العادات  فيها  تن�سهر  بوتقة 

اأج��واء املدينة من خالل العديد من ال�سوارع واالأ�سواق يف جميع  ا�ستك�ساف 
اأنحاء املدينة.

وبهذا ال�سدد، قال كي�س فان �سايك املدير العام ل�سركة “ويز اإير اأبوظبي”: 
“نحر�س على موا�سلة العمل الإ�سافة املزيد من الوجهات املتنوعة بثقافاتها 
ت��ريان��ا و�سراييفو  ال��وج��ه��ت��ني  اإل��ي��ه م��ن خ���الل  وب��ي��ئ��ات��ه��ا، وه���ذا م��ا ن�سعى 
تتمتعان  اإذ  اجلوية،  خطوطنا  �سبكة  اإىل  باإ�سافتهما  قمنا  التي  اجلديدتني 
احل�سارة  جانب  اإىل  ال�ساهقة،  اجلبال  و�سط  املربعة  ال�ساحرة  بالطبيعة 

والثقافة املتميزة لكل منهما«.

- �سهيل املزروعي : الإمارات �سّباقة عامليًا يف تعزيز تكنولوجيا الذكاء ال�سطناعي يف ر�سم مالمح م�ستقبل قطاعي 
الطاقة واملياه

- مرمي املهري : الإمارات متتلك منظومة متكاملة تدعم تعزيز الأمن املائي وا�ستدامة توافر املوارد املائية.
- �سعيد الطاير : ن�سر قدمًا يف دعم املبادرات والربامج الوطنية الهادفة اإىل تر�سيد ا�ستخدام موارد املاء والكهرباء 

واملوارد الطبيعية.
- حممد الفال�سي : اإطالق الربنامج يعك�ض النهج ال�سرتاتيجي لالإمارات يف �سمان كفاءة وموثوقية اإمدادات املاء 

والكهرباء واحلفاظ على م�سادرهما.
- حممد �سالح : للربنامج دور يف حتقيق م�ستهدفات ا�سرتاتيجيتي الطاقة 2050 والأمن املائي 2036.

- �سعيد ال�سويدي : م�ستمرون يف اإطالق املبادرات النوعية الداعمة للربنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة واملياه.

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
 اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 1002/2021/322 ا�شتئناف عقاري
مو�سوع الدعوى:  نظر مو�سوع اال�ستئناف رقم 2020/325 عقاري على �سوء احلكم 
الناق�س ال�سادر من حمكمة التمييز يف الطعن رقم 2021/144 عقاري والزام امل�ستاأنف 

�سدهما مببلغ ٦،248،027.72 والر�سوم وامل�ساريف.
طالب االعالن:  حممد ح�سني حممد ر�سا رو�سنك - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف

- �سفته   ) ) موؤ�س�سة فردية  العقارية  للو�ساطة  األب  1- موؤ�س�سة  اعالنهم:   املطلوب 
بالق�سية:  م�ستاأنف �سده

/ 2020 عقاري  رق��م: 325  بالدعوى  ال�سادر  اأ�ستاأنف احلكم  قد    : االإع��الن  مو�سوع 
كلي وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 18-08-2021 ال�ساعة 10:00 �سباحا بقاعة 
التقا�سي عن ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م 

�ستجرى حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 1123/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- �سركة كو�سى التجارية �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/7/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سركة تطوير 
جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م احلكم بف�سخ اتفاقية االيجار املوؤرخة 2014/12/17 املربمة بني املدعية واملدعي عليها 
االوىل ب�ساأن قطعة االر�س رقم:953-597 الكائنة مبجمع دبي لال�ستثمار بامارة دبي واخالء املدعي عليها االوىل 
من املاأجور وت�سليمه للمدعية خال من ال�سواغل وااللتزامات 2- الزام املدعي عليها االوىل بان تدفع للمدعية مبلغ 
وقدره )1.310.8٦8.94( درهم واحد مليون ثالثمائة وع�سرة الف وثمامنائة ثمانية و�ستون درهما واربعة وت�سعون 
فل�سا ، وما ي�ستجد من بدل االيجار ور�سوم اخلدمات والغرامات التاخريية من تاريخ ايداع التقرير يف 2021/3/30 
حتى متام االخالء والفائدة القانونية عن املبلغ بواقع 5% �سنويا من تاريخ 2020/11/30 وحتى ال�سداد التام كما 

الزمتها الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 305/2021/1809 ا�شتئناف جتاري 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1128/2018 جتاري كلي 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  
طالب االإعالن : ايه ام جلوبال وورك�س م.م.ح  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنهم : 1- جلوبال اوبن بيزن�س ليمتد - عجمان اوف �سور  - �سفته 
بالق�سية : م�ستاأنف �سده. جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/1128 جتاري 
كلي ،   وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2021/9/21  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اعالن بالن�شر        
 3515/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهما : 1- كور تيك للخدمات الفنية ذ.م.م 2- مهند طارق را�سد ملحي�س   

-  جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :املحيط الهادي ل�سناعة مفاتيح الت�سغيل الكهربائية ذ.م.م

وميثله:يا�سني ابوبكر �سامل احلامد 
طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/٦/25 الزام 
 )405.780.90( مبلغ  املدعية  اىل  يوؤديا  بان  بالت�سامن  والثاين  االول  عليهما  املدعي 
درهم اربعمائة وخم�سة الفا و�سبعمائة وثمانون درهما وت�سعون فل�سا - قيمة ال�سيكات 
التام  ال�����س��داد  وح��ت��ى  �سيك  ك��ل  ا�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %5 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 

وبالر�سوم وامل�ساريف ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7529/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/587 امر اداء ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 53303.50 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : �سركة م�سايف �س.ذ.م.م - فرع دبي -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- روزب��ريي �سوبر ماركت ���س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - 
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )53303.50( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4781/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 188٦/2021 امر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 250574.55 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : بنك دبي التجاري �س.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- �ساتراباتي �سيفاجي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

 جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )250574.55( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5620/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/1924 امر اداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 3٦74٦0.98 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : بنك دبي التجاري �س.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- لوانا تولوبانو�س دوملان - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3٦74٦0.98( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4854/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 2454/2021 امر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 18942.50 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة

اأميك�س )ال�سرق االأو�سط( ���س.م.ب )م( - االم��ارات )امريكان اك�سرب�س  طالب االإع��الن : 
�سابقا( -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- احمد ح�سن عامر - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )18942.50( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4921/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/2130 امر اداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 20٦81.50 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف
اأميك�س )ال�سرق االأو�سط( ���س.م.ب )م( - االم��ارات )امريكان اك�سرب�س  طالب االإع��الن : 

�سابقا( -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- ميثون فيكرامان �سرينيفا�سان فيكرامان - �سفته بالق�سية : منفذ 

�سده - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )20٦81.50( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4982/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2٦9/2020 جتاري كلي والذي ن�س على حكمت 

املحكمة ح�سوريا بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )2.971.3٦7.25( مليونان وت�سعمائة 
وواحد و�سبعون الف وثالثمائة و�سبعة و�ستون درهما وخم�سة وع�سرون فل�سا والفائدة بواقع 9% �سنويا 

من 2019/10/24 وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�ساريف والر�سوم ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات بعد ا ن ا�سبح قابال للتنفيذ اجلربي وملزم للمنفذ �سده 

طالب االإعالن : م�سنع الفيحاء لالملنيوم �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ
وميثله:�سامل عبداهلل �سلطان علي احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- االحمدية للمقاوالت والتجارة - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3491٦97.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  209/2021/2365 تنفيذ عمايل 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 10835/2020 عمايل 

جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 19907 درهم( ، ل�سالح العامل
طالب االإعالن : جول روؤوف خان حممد عمر خان -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- ماهر علوان لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية 
: منفذ �سده  -  جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )19907.00( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4884/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 2585/2021 امر اداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 54002.50 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف
اأميك�س )ال�سرق االأو�سط( ���س.م.ب )م( - االم��ارات )امريكان اك�سرب�س  طالب االإع��الن : 

�سابقا( -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- جا�سم قدرت نوري - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

 جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )54002.50( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  946/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/24٦٦ ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 

549282٦9.05 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : بنك اأبوظبي التجاري - فرع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- ا�سماعيل حممد حممد باي عبد احل�سني 2- مف�سل ا�سماعيل حممد - �سفتهما 

بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 
م��و���س��وع االإع����الن : ق���ررت حمكمة دب��ي االب��ت��دائ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2021/8/27 اخ��ط��ارك��م ب�����س��داد املبلغ املنفذ 
 MCHAELالعقار ب��ي��ع  واال  التبليغ  ت��اري��خ  م��ن  ي���وم   15 خ���الل  دره���م   )549282٦9.50( وق����دره  ب��ه 
 SCHUMACHER 2101A ، 2102A ، 2103A ،  ،2104A ، 2205A ، 2204A
2203A 2202A ، 2201A ،  .والعائدة لكم بطريق املزايدة العلنية وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 152 
من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءالت املدنية رقم 75 ل�سنة او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان املحكمة �ستتخذ االجراءات القانونية بحقكم
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر 

 4296/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1-  عبد امللك داوود �سيف الدين اليعقوب 2- داوود �سيف الدين 

يعقوب اليعقوب -  جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دار التمويل �س.م.ع

وميثله:�سيخه حممد �سيف علي املحرزي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)8085٦29( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 323/2021/72 تظلم جتاري  
مو�سوع الدعوى :  اوال:ا�سدار امر مبنع �سفر املتظلم �سده راجان هاربها جو اندا�س ما تراين  ، هندي اجلن�سية 
RAJAN HARBHAGWANDAS MATHRANI وايداع جواز �سفره يف خزانة املحكمة - مرفق �سورة عنه يف 

امل�ستند رقم )2( من حافظة امل�ستندات املرفقة بطلب االمر - وتعميم االمر باملنع من ال�سفر على جميع منافذ الدولة - 
ثانيا:يتعهد املتظلم بتقدمي اية كفالة وذلك ل�سمان اي عطل او �سرر قد يلحق باملتظلم �سده من جراء منعه من ال�سفر 

خارج ارا�سي الدولة - ثالثا:الزام املتظلم �سده بامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة
طالب االإعالن / 1-  بنك ابوظبي التجاري  - �سفته بالق�سية : متظلم 

املطلوب اإعالنه :1- راجان هاربها جو اندا�س ما تراين - �سفته بالق�سية : متظلم �سده - جمهول حمل االقامة
مو�سوع االإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�سوعه اوال:ا�سدار امر مبنع �سفر املتظلم �سده راجان هاربها 
جو اندا�س ما تراين  ، هندي اجلن�سية RAJAN HARBHAGWANDAS MATHRANI وايداع جواز �سفره يف خزانة 
املحكمة - مرفق �سورة عنه يف امل�ستند رقم )2( من حافظة امل�ستندات املرفقة بطلب االمر - وتعميم االمر باملنع من ال�سفر 
على جميع منافذ الدولة - ثانيا:يتعهد املتظلم بتقدمي اية كفالة وذلك ل�سمان اي عطل او �سرر قد يلحق باملتظلم �سده 
من جراء منعه من ال�سفر خارج ارا�سي الدولة - ثالثا:الزام املتظلم �سده بامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة  وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق  2021/8/15 ال�ساعة 8.30 �س بقاعة التقا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية    

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 26/2021/70 عقاري كلي 
مو�سوع الدعوى : املطالبه بطالن اتفاقية البيع وال�سراء املربمة فيما بني طريف التداعي بتاريخ:2004/10/14 ا�سرى مبوجبها املدعيني 
االول والثانية من املدعي عليها الوحدات العقارية البيع بالتجزئة مب�ساحة �سافية حوايل )37.770( قدما مربعا )�سبعة وثالثون الفا 
و�سبعمائة و�سبعون قدما مربعا( وتبلغ م�ساحة املمرات حوايل )14.000( قدما مربعا )اربعة ع�سر قدما مربعا( يف م�سروع )مارينا �سكيب يف 
مر�سى دبي - املنطقة رقم M/L/2K وبالنتيجة الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعني مبلغا وقدره )37.800.000( درهم �سبعة وثالثون 
مليون ثمامنائة الف درهم ، مع الفائدة القانونية بن�سبة 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام مع التعوي�س اجلابر 
لالأ�سرار املادية مبلغ وقدره =/2.000.000 درهم )مليوين درهم( مع الفائدة القانونية بن�سبة 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
ال�سداد التام.   طالب االإعالن / 1- �سوليل �ساهني - �سفته بالق�سية : مدعي  املطلوب اإعالنهم :1-  تريدنت انرنا�سيونال هولدينجز 
�س.م.ح -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه   -  جمهول حمل االقامة  مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبه بطالن 
اتفاقية البيع وال�سراء املربمة فيما بني طريف التداعي بتاريخ:2004/10/14 ا�سرى مبوجبها املدعيني االول والثانية من املدعي عليها 
الوحدات العقارية البيع بالتجزئة مب�ساحة �سافية حوايل )37.770( قدما مربعا )�سبعة وثالثون الفا و�سبعمائة و�سبعون قدما مربعا( 
رقم  املنطقة   - دبي  �سكيب يف مر�سى  )اربعة ع�سر قدما مربعا( يف م�سروع )مارينا  املمرات حوايل )14.000( قدما مربعا  وتبلغ م�ساحة 
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعني مبلغا وقدره )37.800.000( درهم �سعبة وثالثون مليون ثمامنائة الف  M/L/2K وبالنتيجة 
درهم ، مع الفائدة القانونية بن�سبة 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام. مع التعوي�س اجلابر لالأ�سرار املادية مبلغ 
وقدره =/2.000.000 درهم )مليوين درهم( مع الفائدة القانونية بن�سبة 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام. وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/8/10  ال�ساعة 09:30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 197/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )105.389.84( درهم مائة 
وخم�سة الف وثالثمائة ت�سعة وثمانون درهما و84 فل�سا - والفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ 

2021/5/9 حتى ال�سداد بواقع 9% �سنويا حتى ال�سداد الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب االإعالن / 1- بنك دبي التجاري �س.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :1-  حمدي �سومل -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه   -  جمهول حمل االقامة 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ )105.389.84( درهم مائة وخم�سة الف وثالثمائة ت�سعة وثمانون درهما و84 فل�سا - والفوائد 
املدعي  ال��زام  ال�سداد  حتى  �سنويا   %9 بواقع  ال�سداد  حتى   2021/5/9 تاريخ  من  امل�ستحقة  القانونية 
عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2021/8/15  
ال�ساعة 08:30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 273/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 

مو�سوع الدعوى : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )87.531.23( الف درهم �سبعة 
وثمانون الفا وخم�سمائة واحد وثالثون درهما و 23 فل�سا - والفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ 

2021/4/2٦ حتى ال�سداد بواقع 9% �سنويا حتى ال�سداد 
طالب االإعالن / 1- بنك دبي التجاري �س.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :1-  راجي�س فياليودهان كوريكالوت -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه
  جمهول حمل االقامة 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
)87.531.23( الف درهم �سبعة وثمانون الفا وخم�سمائة واحد وثالثون درهما و 23 فل�سا - والفوائد 
ال�سداد. وحددت لها  ال�سداد بواقع 9% �سنويا حتى  امل�ستحقة من تاريخ 2021/4/2٦ حتى  القانونية 
جل�سة يوم االحد  املوافق  2021/8/15  ال�ساعة 08:30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 261/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
مو�سوع الدعوى : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )122.08٦.99( الف درهم مائة 

واثنني وع�سرون الفا و�ستة وثمانون درهما و 99 فل�سا - والفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ 
2020/12/٦ حتى ال�سداد بواقع 5% �سنويا حتى ال�سداد 

طالب االإعالن / 1- بنك دبي التجاري �س.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :1-  ح�سني نا�سر علي احمد الرجب -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه

  جمهول حمل االقامة 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
والفوائد   - فل�سا   99 و  درهما  وثمانون  و�ستة  الفا  وع�سرون  واثنني  مائة  درهم  الف   )122.08٦.99(
ال�سداد. وحددت لها  ال�سداد بواقع 5% �سنويا حتى  امل�ستحقة من تاريخ 2020/12/٦ حتى  القانونية 
فاأنت  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  08:30 �س يف  ال�ساعة  املوافق  2021/8/17   الثالثاء   يوم  جل�سة 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى رقم 266/2021/20 جتاري كلي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )939.75.107.12٦( 
دوالر امريكي يعادل )393.٦91.505( درهم ثالثمائة وثالثة وت�سعون مليون و�ستمائة وواحد وت�سعون الف 

وخم�سمائة درهم اماراتي ، والفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام مع الزام 
املدعي عليهم بامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب االإعالن / 1- �سو�سيداد كونر اك�سال مينريا كو�سيات�س يودو - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :1-  اإيت �سكوير م.د.م.�س 2- بانثيون م.م.ح -   �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما

  جمهويل حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم  مو�سوع االإعالن :  قد 
مببلغ وقدره )107.12٦.939.75( دوالر امريكي يعادل )393.٦91.505( درهم ثالثمائة وثالثة وت�سعون مليون 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  بواقع 5% من  والفائدة   ، اماراتي  الف وخم�سمائة درهم  و�ستمائة وواحد وت�سعون 
وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعي عليهم بامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االحد  
املوافق  2021/8/15  ال�ساعة 09:30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى رقم 1662/2021/11 مدين جزئي 

مو�سوع الدعوى : املو�سوع:طعن على القرار ال�سادر من جلنة ت�سوية وحل نزاعات التاأمني يف 
املنازعة رقم:2021/703 دبي .م.ت ، ال�سادر بتاريخ:2021/٦/8م 

طالب االإعالن / 1- ادجمي ان�سورن�س كومباين ليمتد - فرع دبي - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :1-  خط الغيائي للنقليات �س.ذ.م.م -   �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما

  جمهويل حمل االقامة 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املو�سوع:طعن على القرار ال�سادر من جلنة 
ت�سوية وحل نزاعات التاأمني يف املنازعة رقم:2021/703 دبي .م.ت ، ال�سادر بتاريخ:2021/٦/8م. 
لذا  ال�ساد�سة   االبتدائية  الدعوى  ادارة  مكتب  يف  9�س  ال�ساعة   2021/8/10 جل�سة  لها  وح��ددت 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اعالن بالن�شر 
 4893/2021/209 تنفيذ عمايل 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  بن د�سمال لل�سفريات �س.ذ.م.م -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سعيد زكريا العا�سق

وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2٦0012.83( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 5/ 8/ 2021  Issue No : 13307
Notification by Publication of a Defendant

Sharjah Court-Civil Execution Court - Smart Corner for Trading Plastic Products, 
represented by Fayd Karim Ihsan Karim as its owner.

Notice of Payment in Lawsuit No. SHCEXCICOMS2021/0001862 Commercial
To Judgement Debtor: Smart Corner for Trading Plastic Products, represented by Fayd 
Karim Ihsan Karim as its owner.
Address: Emirate of Sharjah - Muwailih - behind University City Street - Toy Land Shop 
No. 9, owned by Tarim Matar Mohammed Karim
Whereas, the attached judgment with a copy was issued against for the plaintiff execution 
Golden Express Factory for the manufacture of paper napkins, represented by Amal Ali 
Abdullah In the abovementioned case
Therefore, the abovementioned Prevailing party has requested for the execution of the 
abovementioned judgment and pay the fees specified for that, therefore the judgment to be 
executed is as follows: The total amount inclusive the expenses and fees: 46421
Thereof, you are ordered to pay the amount stated in the abovementioned execution within 
(15) days of your notification. In the event of your failure to do so the court will take 
against you the mandatory legal execution..
Judge/Walid Hassan Abdullah Al-Khadim
Sharjah Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 5/ 8/ 2021  Issue No : 13307
Courts of Appeal

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/968- Real Estate Appeal

Considered in Tenth Appeal Cases Management Tribunal No. 848
Appeal Subject Whereas the appellant filed Case No. 428 of 2021 Dubai Real Estate 
Summary against the appellees seeking a verdict in its favour as follows:
(1) Ordering the defendants to jointly pay an amount of AED (548,897) in addition to the 
legal interest of 12 % from the date of the judicial claim.
(2) Ordering the defendants to pay the charges and the expenses.
Appellant Aqaar Corporation
Address Dubai, Airport Road, Port Saeed, Business Point Building, Mezzanine, Office No. 
(9), Tel. (0506335560), Email (almatrooshi@omalc.ae), Makani No. (3244594826), Fax 
No. (042595666). IBAN AE09
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified Mohammed Kaji
Address UAE, Dubai, to be notified at his legal attorney office Abdullah Ghonaim 
Advocates & Legal Consultants, 0097165214517
Service Subject Order/ Verdict issued in Case No. 428/2021 was appealed
Mean of Service - To view the details of the case, the declarations and the memos and 
to submit the defense and the pleas, you have to use Dubai Courts Electronic and Smart 
Services. To subscribe, kindly click the link.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 5/ 8/ 2021  Issue No : 13307
Notification by Publication

In lawsuit No. 2289/2021/16 Commercial Partial
Lawsuit Subject: Claim to obligate the first, second and third defendants jointly and severely to pay 
an amount of AED 27.322.80 (twenty-seven thousand three hundred twenty-two dirhams and eighty 
fils) only and 12% as legal interest from the date of claim until full payment, and obligate the fourth 
defendant with a total compensation of AED 5000 (Five thousand dirhams) for the physical and moral 
damages he suffered as a result of his failure to collect the amount. Obligate the defendants with the 
fees, expenses and attorney's fees.
The Claimant: Wafra Farms Trading LLC Capacity as: Plaintiff
The Defendants: 1 Green Shehab Vegetable and Fruits Trading LLC Capacity as Defendant.
2-Varun Chari Dhar Robindra Chari Dhar - Capacity as: Defendant
Notification subject: Claim to obligate the first, second and third defendants jointly and severely to 
pay an amount of AED 27.322.80 (twenty-seven thousand three hundred twenty-two and eighty fils) 
dirhams only and 12% as legai interest from the date of claim until full payment, and obligate the 
fourth defendant with a compensation of a total amount of AED 5000 (Five thousand dirhams) for 
the physical and moral damages he suffered as a result of his failure to collect the amount. Obligate 
the defendants with the fees, expenses and attorney's fees. A hearing is set on Sunday corresponding 
08/08/2021 at 10:30 am at the remote Litigation Hall BUILDING-DESC& Therefore, you are required 
to attend or whoever represents you legally, and you must submit what you have of notes or documents 
to the court at least three days before the session
Case Manager
Mona Ibrahim Kamal

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 5/ 8/ 2021  Issue No : 13307
Announcement to attend the Accounting Experts

Meeting in Case No. 2593 of 2021 Partial Civil - Sharjah
Defendant: Muhammad Saqlain Abdul.
Announcement to attend the accounting experts meeting according 
to the ruling issued by the Sharjah Civil Court of First Instance, on 
Sunday, 08/08/2021 at 12:00 pm, to state your defer the lawsuit filed 
by M/s. Sharjah Taxi (LLC) by visual media through the Google meet 
app, pursuant to Federal Law Decree No. (27) of 2020 amending some 
provisions of the Evidence Law in Civil and Commercial Transactions 
Article (82) regarding the conduct of expert procedures,
To contact us for the meeting link, phone: 0567628553.
In the event of non-attendance, the expert procedures will be duly taken.
Accounting Expert
Ghada Lotfi Ali Shalaby 
Registration No.: 441

Announcement of a meeting
of publishing experts

اخلميس   5  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13307  
Thursday    5   August   2021   -  Issue No   13307
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 5 اأغ�شط�س 2021 العدد 13307

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 2021/661 م�شتعجل - ال�شارقة
املدعيني: علي �سامل خمي�س �سليمان ال�سام�سي و اآخرون

اإعالن املدعى عليها االأوىل : “البيت امللكي للو�ساطة العقارية”
اإعالن املدعى عليه الثاين : “غالم عبا�س حممد ح�سن بابا ح�سن”

اإعالن املدعى عليه الثالث : “مهدي حممد ح�سن ح�سني”
اإعالن املدعى عليه الرابع : “حممود حممد ح�سن بابا ح�سن”

اإعالن املدعى عليه ال�ساد�س : “اأحمد حممد �سيف املهريي”
اإعالن املدعى عليه ال�سابع : “حممد مطر قرونه املهريي”
بالن�سر يف الدعوى رقم 661/2021 م�ستعجل - ال�سارقة

و مبوجب احلكم ال�سادر من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية فقد تقرر ندبي خبريا يف الدعوى اأعاله 
، و بناء عليه فقد تقرر اإمهال املدعى عليهم للح�سور وتقدمي كافة ما لديهم من م�ستندات اأمام اخلربة على 
اأن تكون كافة امل�ستندات مرجمة قانوناً للغة العربية وذلك يف موعد اأق�ساه االأحد املوافق 2021/8/8 عن 
رقم  - مكتب  االأول  الطابق   - التجاري  اأبوهيل  - مركز  ديرة  دبي مبنطقة  الكائن يف  االإيداع مبكتبنا  طريق 
)FL-05( هاتف : 2٦٦924٦-04 فاك�س : 2٦٦9245-04، و يف حال عدم تقدمي كافة ما لديكم من دفاع و دفوع 

يف املوعد املحدد �سوف يتم ا�ستكمال اأعمال اخلربة حتى يف غيابكم. 
اخلبري الهند�شي / زكريا حممود عبدالعليم 

اإجتماع خربة 

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر ملوعد اجتماع خربة

يف الق�شية رقم 137-2021 منازعات ايجارية باأم القيوين
اىل املدعى عليه / 1- موزنو ب�سوا�س مق�سد على بي�سوا�س - اجلن�سية : بنغالدي�س

اأو وكيل قانوين الجتماع اخلربة املحدد له جل�سة يوم  يتوجب عليكم باحل�سور ب�سخ�سكم 
االربعاء املوافق 11-08-2021 عن بعد با�ستخدام برنامج التوا�سل املرئي )تطبيق زووم( 

يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحا عن طريق الرابط املرفق اأدناه
https://us04web.zoom.us/j/3726922322?pwd=THIHR1BwOXA0M
3RMSTFpSWxvR1dOZz09
التوا�سل مع اخلبري  املدعي : طارق مكى جعفر �سالح  كما يرجى  املرفوعه �سدكم : من 

exp.dr.ebraheim@gmail.com املنتدب على الربيد
و هاتف رقم 0506805000 

ويف حالة عدم ح�سوركم �ستبا�سر اخلربة عملها
اخلبري العقاري 
د.ابراهيم على لهب�س

اإجتماع خربة 

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اإعالن اإجتماع خربة بالن�شر

اإعالن حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية
يف الدعوى رقم 2593 ل�شنة 2021 مدنى جزئي - ال�شارقة

املدعى عليه : حممد ثقلني عبدول 
اإعالن حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية مبوجب احلك�م ال�س�ادر م�ن حمكم�ة ال�س�ارقة االبتدائية 
لبي�ان  م�ساءا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   08/08/2021 املوافق  االحد  يوم  وذلك  املدني�ة 
دف�وعكم ف�ي ال�دعوي املرفوع من ال�سادة/ اجرة ال�سارقة )ذ.م.م( وذلك عرب الو�سائط املرئي�ة م�ن 
 2020 ل�سنة  القانون االحتادي رقم )27(  Google meet عمال مبر�سوم  خ�الل تطبيق 
مبا�سرة  ب�ساأن   )82( املادة  والتجارية  املدنية  املعامالت  يف  االثبات  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل 

اإجراءات اخلربة، للتوا�سل ملعرفة رابط االجتم�اع ، هاتف : 0567628553
ويف حالة عدم احل�سور �ستتم اإجراءات اخلربة اأ�سواًل

خبري ح�شابي
غادة لطفي علي �شلبي
قيد رقم441

اإجتماع خربة 

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقه - حمكمة التنفيذ املدنية - الركن الذكي لتجارة املنتجات البال�شتكية 
وميثلها في�س كرمي اإح�شان كرمي ب�شفتة مالك لها

اإخطار دفع يف الق�شية رقم SHCEXCICOMS2021/0001862 - جتاري
اإىل: املحكوم عليه : الركن الذكي لتجارة املنتجات البال�ستكية وميثلها في�س كرمي اإح�سان كرمي ب�سفتة مالك لها 
العنوان : وعنوانها / اإمارة ال�سارقة - مويلح - خلف �سارع املدينة اجلامعية - حمل اأر�س االألعاب رقم 9 ملك ترمي 

مطر حممد كرمي هاتف : 0504048601/0509226254/ 0545604852
حيث اإنه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي

املنفذ م�سنع جولدن اك�سربي�س ل�سناعة املناديل الورقية وميثلها اأمل على عبداللة
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 46421 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
يف الدعوى رقم  2021/270 اإ�شتئناف مدين    

املعلن اليه / امل�ستاأنف �سده الثاين / حممد ن�سر احلق 
امل�ستاأنف �سدها الثالثة : �ستيل اإك�س للتجارة العامة - ذ م م 

ب��ن��اء ع��ل��ى تكليفنا م��ن ق��ب��ل حم��ك��م��ة دب���ي امل���وق���رة الع��م��ال اخل����ربة امل��ح��ا���س��ب��ي��ة يف 
2021/8/16 وذل���ك يف متام  امل��واف��ق  ال��دع��وى اع���اله فقد ح��ددن��ا ي��وم االإث��ن��ني 
عن  وذل��ك  بعد  عن  املحا�سبية  للخربة  االأول  االإجتماع  لعقد  موعدا  ع�سرا  الرابعة 
او من  طريق تطبيق )ZOOM( لذا يرجى تثبيت الربنامج ويطلب ح�سوركم 
ميثلكم قانونا حل�سور االإجتماع املذكور مع اإرفاق كافة امل�ستندات املتعلقة بادلعوى، 
 04/5705773 رق���م  وف��اك�����س   04/5821333 رق���م  ه��ات��ف  ع��ل��ى  للتوا�سل 
expert@mazca.ae  : اإل���ك���روين  ب��ري��د   ، دب���ي   -  91153 رق���م  ب   ����س 

 xlnc ماز للمحا�سبة القانونية - ع�سو موؤ�س�سة يف
اخلبري املحا�سبي/ د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�شور
اجتماع اخلربة املحا�شبية الأول العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

مذكرة اإعالن بالن�شر 
عقاري ا�شتئناف   968 يف ال�شتئناف رقم  2021/322/ 

املنظورة يف دائرة اإدارة الدعاوي اال�ستئنافية العا�سرة رقم 848
 2021 ل�سنة   428 الدعوى رقم  امل�ستاأنف �سدهم  �سيدت �سد  امل�ستاأنفة كانت قد  اأن  اال�ستئناف حيث  مو�سوع 
وقدرة  مبلغ  بدفع  فيما  بالت�سامن  عليهم  املدعى  الزام   )1(  : يلي  مبا  لها  احلكم  بطلب  دبي  جزئى  عقارى 
)548،897( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية )2( الزام املدعى عليهم 

بالر�سوم و امل�سروفات
امل�ستاأنف  / موؤ�س�سة عقار - عنوانه  / امارة دبي ، �سارع املطار ، منطقة بور�سعيد ، بناية نقطة االعمال امليزانني 
مكاين   ،  )almatrooshi@omalc.ae( الكروين  بريد   )0506335560( هاتف   ،  )9( مكتب   ،
)3244594826( ، فاك�س )IBAN AE09? )042595666  وميثله / عبد اهلل مروان عبداهلل احمد 

بخيت املطرو�سي
اهلل  عبد  القانوين  وكيله  مكتب  على  يعلن   - دبي  اإمارة   - االإمارات   : عنوانه   - كاجي  /حممد  اإعالنه  املطلوب 
غنيم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - 0097165214517 مو�سوع االإعالن - قد اأ�ستاأنف القرار /احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم 428 /2021 
و�سيلة التبليغ : لالإطالع على تفا�سيل الدعوي واللوائح واملذكرات وتقدمي الدفاع والطلبات البد من ا�ستخدام 

خدمات حماكم دبي االلكرونية والذكية لال�سراك يرجى ال�سغط على الرابط.

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/6576(
املنذرة : زينب حممد ح�سن عبا�س علي البلو�سي 

املنذر اليها : تك باي بورتيل - موؤ�س�سة فردية
ف�ان الطالبة تكل�ف املنذر اإليها وتنبه ب�سداد مبلغ وق�دره )20،000( 
، باال�سافة اىل تع�وي��س م�ادي ومعن�وي نتيجة  ال�ف دره�م  ع�سرون 
التاأخري يف ت�سليم املنتج املتعاقد عليه وذلك خالل اجل ق�دره خم�سة 
كافة  اتخاذ  اإىل  ت�سطر  �سوف  فانها  واإال  الن�سر،  تاريخ  من  ايام 
االإجراءات القانونية الكفيلة باحلفاظ على حقوقها مع حفظ كافة 

حقوق الطالبة االخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/6574(
املخطرة / الي�س جيم�س جيفتاه

املخطر اإليه/ بين�سون افينييت�سوكو
املو�سوع

اإعالن بالن�سر يف اإخطار باإلغاء توكيل رقم )2021/1/156148( 
يخطر املخطر / املخطر اإليه باإلغاء التوكيل ال�سادر منه و املوثق لدى كاتب 
2018/4/8 برقم حمرر )2018/1/80315( واعتباره  العدل بتاريخ 
اال�ستالم  مبجرد  مبقت�ساه  العمل  من  ويحذره  القانونية  الأثاره  منتج  غري 
ويحمله كافة امل�سئوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجوه لو ثبت تعامله 

مبوجب التوكيل امللغي بعد تاريخ الن�سر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
اعالن حكم بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية 
يف  الدعوى رقم 2020/3208 جتاري جزئي 

املرفوعة من املدعي / البنك العربي املتحد �س.م.ع. 
�سد املدعى عليه / �سريجيت تانكابان تانكابان - هندى اجلن�سية .

نعلمك باأنه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اإليها القرار املبني اأدناه .
مبلغ  املدعي  للبنك  ي�وؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احل�سوري:-  مبثابة  املحكمة  حكمت 
دراهم  األفا وثالثمائة وت�سعة  وقدره )1290309.97 درهم مليون ومائتان وت�سعون 
على  %13�سنويا  بواقع  االتفاقية  التاأخريية  للفائدة  باالإ�سافة  فل�سا(  وت�سعون  و�سبعة 
اأال  على  التام  ال�سداد  وحتى   2019/9/25 يف  احلا�سل  اال�ستحقاق  تاريخ  من  املبلغ 

تتجاوز اأ�سل الدين مع الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اأتعاب للحاماة.
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 1961/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- �سن �ساين الإدارة املن�ساآت �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : علي هزمي خمي�س �ساحي العميمي

وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/٦/30  بالزام املدعي عليه 
االول ان يوؤدي لل�سركة املدعية مبلغا وقدره )108.000( درهم مائة وثمانية الف درهم 
- ثانيا:بالزام املدعي عليها الثانية ان توؤدي لل�سركة املدعية مبلغا وقدره )88.000( 

درهم ثمانية وثمانون الف درهم والزمت املدعي عليهما بامل�ساريف. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
 اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 1281/2021/300 ا�شتئناف مدين
مو�سوع الدعوى:  اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/٦4 مدين 

كلي و الر�سوم و امل�ساريف و االتعاب.
طالب االعالن:  �سحر علي ريا�س - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف 

املطلوب اعالنهم:  1- جميل �سيدار - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف �سده 
  ٦4 رقم  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  اأ�ستاأنف  قد    : االإع��الن  مو�سوع 
/ 2021 مدين كلي . وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2021-08-23 
ال�ساعة 10:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم اأو 

من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م �ستجرى حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 16/2021/2289 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام عليهم االول والثاين والثالث بالت�سامن والت�ساممم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ قدره 
)27.322.80( درهم �سبعه وع�سرون الف وثالثة مائة واثنان وع�سرون درهم وثمانون فل�سا فقط الغري - مع الفوائد 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليه الرابع بالتعوي�س باجمايل مبلغ 

)5000( خم�سة االف درهم تعوي�سا لها عن اال�سرار املادية واالدبية التي تعر�ست لها ب�سبب اخالئه عن حت�سيل املبلغ 
الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

طالب االإعالن / 1-وفرة فارمز للتجارة �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
دهار  �سارى  روبندرا  ده��ار  �سارى  ف��ارون   -2 ���س.ذ.م.م  والفواكه  لتجارة اخل�سار  ال�سهاب االخ�سر    -1: اإعالنهم  املطلوب 

-   �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما   -  جمهويل حمل االقامة 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام عليهم االول والثاين والثالث بالت�سامن والت�ساممم 
وثمانون  دره��م  وع�سرون  واثنان  مائة  وثالثة  ال��ف  وع�سرون  �سبعه  دره��م   )27.322.80( ق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدوا  ب��ان 
فل�سا فقط الغري - مع الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليه الرابع 
ب�سبب  لها  تعر�ست  التي  واالدبية  املادية  اال�سرار  لها عن  تعوي�سا  درهم  باجمايل مبلغ )5000( خم�سة االف  بالتعوي�س 
اخالئه عن حت�سيل املبلغ الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  
2021/8/8  ال�ساعة 10:30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى رقم 1518/2021/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة بتعوي�س بعد الدية ال�سرعية مببلغ وقدره )210.000( درهم مائتان 
وع�سر الف درهم - كتعوي�س عن اال�سرار املادية واالدبية والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع 

الدعوى وحتى ال�سداد التام 
طالب االإعالن / 1- ورثة املتويف/امين خريي فهمي 1- خريي فهمي فلتاوو�س جرج�س )والد املتويف( 

- �سفته بالق�سية : مدعي 
�سفتهما     - �سيفني  نظري  �سوقي  مينا   -2 بحريي  حممد  م�سطفى  حممد    -1: اإعالنهم  املطلوب 

بالق�سية : مدعي عليهما -   جمهويل حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة بتعوي�س بعد الدية ال�سرعية  مو�سوع االإعالن :  قد 
مببلغ وقدره )210.000( درهم مائتان وع�سر الف درهم - كتعوي�س عن اال�سرار املادية واالدبية والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 2021/8/10 ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  ال�ساد�سة   االبتدائية  الدعوى  ادارة  مكتب  يف  9���س 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اعالن بالن�شر 
 122/2021/211 تنفيذ عقاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  مركز مبيعات عقارات التملك احلر �س.ذ.م.م وميثلها مديرها/

عبداهلل ح�سني حممد منقو�س ال علي -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سالح عبداهلل بن عبدالوهاب ال�سالح

وميثله:علي �سلطان علي احلداد 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�ستبا�سر  املحكمة  ، وعليه فان  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  )٦41240( درهم اىل طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

اعالن حكم بالن�شر        
يف  الدعوى 782/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- املمزر هو�سبيتاليتي انف�ستمنت�س �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/7/12  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سركة 
تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م بف�سخ وانهاء اتفاقية التاأجري طويلة االأمد املربمة بني املدعية واملدعي 
عليها على قطعة االر�س رقم 597-12٦4 الكائنة مبجمع دبي لال�ستثمار واملوؤرخة يف 2009/7/7 والزامها 
التعاقد وبالزام املدعي عليها بان  التي كانت عليها قبل  ال�سواغل وباحلالة  بت�سليمها للمدعية خالية من 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )3.٦72.705( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى 

متام ال�سداد والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
املدعى عليها/ فندق لفريدا لالجنحة والفيالت

رقم الدعوى : 1432/2021 جتاري جزئي
املو�شوع : اإعالن بالن�شر مبوعد اجتماع جلنة اخلربة احل�شابية الأول

مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�سمن انتدابي خبرياً يف الدعوى امل�سار اإليها اأعاله، 
املرفوعة من املدعي/ حممد اإبراهيم اإبراهيم حممد �سدقة.

اأو بوا�سطة وكيل قانوين الجتماع اخلربة احل�سابية يوم االحد  اإليك الدعوة للح�سور �سخ�سياً  نوجه 
املوافق 08/08/2021 يف ال�ساعة

Zoom“ تطبيق  عرب  وذلك  ع�سراً،   02:00
https://zoom.us/i/96789632096?pwd=Yy9FOE14Z25PQ2RQQXZjNkkzYkhIUT09

وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ترغبون يف تقدميها، و يف حال تخلفكم 
عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل  قانوين عنكم خالل املهلة املحدد فاإن جلنة اخلربة �ستبا�سر اإجراءات 

اخلربة وتقدم تقريرها للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة. 
اخلبري احل�شابي
جابر حممد عبدالنور كلنرت

اإجتماع خربة 
العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6570(

املنذرة : اأمين ال�سيد لالأعمال الفنية ذ.م.م
املنذر اإليهما : 1 - �سركة الفجرية الوطنية للمقاوالت )ذ.م.م(

اجلن�سية لبناين   - زهرة  حنا  يو�سف   -  2
369،017،7 درهم على عنوان  اإليهما باالإنذار والتكليف بالوفاء مببلغ وقدره  حيث تعذر اعالن املنذر 
ال�سركة، كما مت التحري عن عنوان املنذر اإليها االأوىل من دائرة التنمية االقت�سادية ومت التحري عن عنوان 
املنذر اإليه الثاين من اإدارة اجلن�سية واالإقامة ومل ت�سفر نتائج التحري عن اي عناوين وا�سحة لهما وعليه 
نلتم�س من �سيادتكم الت�سريح باإعالن املنذر اليهما بالتكليف بالوفاء بالن�سر ب�سداد مبلغ الدين املر�سد 
والر�سوم  القانونية  فوائده  مع  درهم  درهم(   369،017،7( وقدره  باالإنذار  و�سفاً  واملبني  بذمتهما 
اأيام من تاريخ اعالن االإنذار واإال �سي�سطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات  وامل�ساريف وذلك خالل خم�سة 
القانونية �سدكم للح�سول على مبلغ الدين وفوائده القانونية مع الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة مع 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13307 بتاريخ 2021/8/5 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/12430
Original General Maintenance L.L.C : املخطر : اإوريجينال لل�سيانة العامة )ذ.م.م( اال�سم باللغة االإجنليزية

وميثلها بالوكالة ال�سيد/ كانويل �سهزاد منري ح�سني - باك�ستاين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197261695759
مبوجب وكالة رقم 2021/1/63418 وكيال عن ال�سيد/ �سونداري�سان �سونو �سونداري�سان - هندى اجلن�سية ب�سفته مديرا يف الرخ�سة 
هاتف   -  804 مكتب   - الثامن  الطابق   - دميا�س  بناية   - ال�ساعة  دوار   - امل�سلى  منطقة   - ال�سارقة  اإمارة   -  : العنوان   - اعاله  املذكورة 

ADV.GHUNIEM@GMAIL.COM بريد اإليكروين  -  065214576 فاك�س   -  065214567
Adcon ContractingL.L.C : املخطر اإليها / اأدكون للمقاوالت )�س.ذ.م.م( - اال�سم باالإجنليزية

العنوان :- امارة دبي - الق�سي�س ال�سناعية )1( - هاتف 042618833 - فاك�س 042830402  
adcon987@adcondxb.ae : بريد الكروين

املو�سوع : اخطار وتكليف بالوفاء
مبوجب اأوامر �سراء قام املخطر باداء اأعمال ل�سالح املخطر اإليها وفقا للجدول املبني ادناه

اإماراتي  درهم  و�سبعون(  وت�سعمائة  الف  ع�سر  )احدى   11،970.00 وقدره  مببلغ   OGM-017/2019 رقم  فاتورة   -1
اإماراتي  درهم  ت�سعون(  وت�سعة  وخم�سمائة  الفا  و�سبعون  )�ستة   76،062.00 وقدره  مببلغ   OGM-008/2020 رقم  فاتورة   -2

7،429.25 )�سبعة االف واربعمائة وت�سع وع�سرون درهم وخم�س وع�سرون فل�سا(  OGM-006/2020 مببلغ وقدره  3- فاتورة رقم 
درهم اإماراتي. 4- فاتورة رقم OGM-009/2020 مببلغ وقدره 10،221.75 )ع�سرة االف ومائتان وواحد وع�سرون درهم وخم�سة 
و�سبعون فل�سا( درهم اإماراتي. 5- فاتورة رقم OGM-006/2019 مببلغ وقدره 2،625.00 )الفان و�ستمائة وخم�سة وع�سرون( درهم 

اإماراتي فقط. 6- فاتورة رقم OGM-007/2019 مببلغ وقدره 2،016.00 )الفان و�ستة ع�سر( درهم اإماراتي فقط 
فقط  اإماراتي  درهم  وخم�سون(  ومائة  االف  )ثالثة   3،150.00 وقدره  مببلغ   OGM-008/2019 رقم  فاتورة   -7

فل�سا(  وثمانون  وثالثون  واربعة  وثالثمائة  الفا  واربعون  )خم�سة   45،334.80 وقدره  مببلغ   OGM-012/2019 رقم  فاتورة   -8
درهم اإماراتي فقط االإجمايل الفواتري بقيمة 158،808.80 )مائة وثمانية وخم�سون الفا وثمامنائة وثمانية درهما وثمانون فل�سا( درهم 
اإماراتي فقط. 2-وحيث التزم املخطر بكافة االلتزامات والتعهدات املرتبة عليه وقام باأداء كافة االأعمال املطلوبة من املخطر اليها وقد تر�سد 

يف ذمة االأخرية مبلغ 158،808.80 مائة وثمانية وخم�سون الفا وثمامنائة وثمانية درهما وثمانون فل�سا. 
وتر�سد املبلغ امل�سار اليه عاليا يف ذمتها ورغم املحاوالت الودية املتكررة من قبل املخطر للمخطر  الدفع  ب�سروط  اليها  املخطر  اخلت  3-وقد 
وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليها  املخطر  ينذر  املخطر  فاإن  لذلك  املخطر.  من  جميب  دون  ذمتها  يف  املر�سد  املبلغ  ب�سداد  لاللتزام  اليها 
وثمانية وخم�سون الفا وثمامنائة وثمانية درهما وثمانون فل�سا وذلك يف خالل )5 ايام( خم�سة ايام من تاريخ  مائة  فقط   158،808180
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اأبريل/  2 يف  اأودن�سه،  مدينة  يف  اأندر�سن  ول��د 
 4 يف  ب��ك��وب��ن��ه��اج��ن  وت������ويف   ،1805 ن��ي�����س��ان 
التي  احلكايات  وتغطي   ،1875 اأغ�سط�س/اآب 
اأن  بعد  كلها  ال��ع��امل  لغات  بالدمناركية  كتبها 
بف�سل  لغة   150 على  ي��زي��د  م��ا  اإىل  ترجمت 
الطابع  ذات  اعتمادها على احلكايات اخلرافية 

الغرائبي املثري.
ما  بني  اأعماله  يف  مي��زج  اأن  اأندر�سن  وا�ستطاع 
اأب��دع��ه خياله  �سعبية وم���ا  م��ن ح��ك��اي��ات  ورث���ه 
ال���ب���ال���غ يف خلق  ت����اأث����ريه  اخل�������س���ب، وب��ف�����س��ل 
ذكرى  حتولت  لالأطفال  للكتابة  منفرد  جمال 

العاملي لكتب  باليوم  ملنا�سبة لالحتفال  ميالده 
االأطفال.

حياتي،  م��ع��رف��ة  اأردمت  »اإن  ق���ال:  م��وت��ه  وق��ب��ل 
ع��ل��ي��ك��م ب����ق����راءة ق�����س��ت��ي )ح���ك���اي���ة ف����رخ البط 
القبيح(، وهي تتحدث عن فرخ بط قبيح مل يلق 
مودة من �سقيقاته البطات، فكان منبوذا نظرا 
لقبحه و�سخامة حجمه، فراح يتنقل من مكان 
اإىل اآخر بحثا عمن يهتم به ويقدره، لكنه كان 
الطيور  جميع  من  االزدراء  نظرات  من  يعاين 
اأن كرب  اإىل  واحليوانات، حتى من املقربني له، 
فرخ  ولي�س  بي�ساء  جميلة  بجعة  اأن��ه  واكت�سف 

كبجع  اأت��راب��ه  ب��ني  بنف�سه  فتباهى  قبيحاً،  ب��ط 
جميل يثري االإعجاب«.

وعلى الرغم من اأنه عانى من الفقر فاإنه اأظهر 
اهتماما بالفنون وم�سارح الدمى املتجولة وكان 
ي�ستمع  عرباتها  خلف  م��رحت��ال  ي��وم��ه  مي�سي 

حلكايات الفنانني اجلوالني يف مدينته.
وحول ركنا من الغرفة الوحيدة الأ�سرته مل�سرح 
للدمى، واأم�سى وقته يحاول حماكاة الق�س�س 
وي��غ��ري من  ف��ي��ه��ا  وي��ب��ت��ك��ر  ي�سمعها  ك���ان  ال��ت��ي 

م�سائر ال�سخ�سيات.
حيث  وا�سح،  درا�سي  تعرث  من  اأندر�سن  وعانى 
تعر�س للتنمر من قبل زمالئه الذين اعتادوا 
مل  لذلك  ال��ف��ارع،  طوله  ب�سبب  منه  ال�سخرية 

يهتم بدرا�سته، 
وبدا منحازا للعزلة وغري راغب يف االنخراط 
داخل اجلماعات لدرجة اأنه و�سف تلك التجربة 

ب�«اأحلك ال�سنوات«. 
و���س��اع��دت��ه ه���ذه االأج�����واء ع��ل��ى االن���ف���راد بذاته 
ب��ق��راءة احل��ك��اي��ات ال�سعبية  ال��وق��ت  وت��ع��وي�����س 
مبا  ومقارنتها  العامل  اأ�ساطري  على  والتعرف 
وجد  �سفهية  حكايات  من  والدته  حتكيه  كانت 
التي  ال�سعبية  اأغلبها م�ستمد من احلكايات  اأن 

تت�سابه يف العامل.
وح����ني ب��ل��غ ع��م��ر امل���راه���ق���ة ت���رك���ز ���س��غ��ف��ه على 
�سك�سبري  وم�سرح  اليوناين  امل�سرح  كال�سيكيات 
ملوهبته  االأول  ال��روح��ي«  »االأب  اع��ت��ربه  ال���ذي 
التي ذهبت يف اجتاه اآخر يقوم على اإعادة تدوير 

احلكايات ال�سعبية.
عامه  يبلغ  اأن  قبل  االأوىل  حم��اوالت��ه  وظ��ه��رت 
اأدبي  عمل  اأول   1829 ع��ام  يف  ون�سر  ال�20، 
له بعنوان »ال�سفر �سريا على االأق��دام من قناة 
اآم���ا«، ويف  ال�سرقي جل��زي��رة  ال��راأ���س  اإىل  هوملن 
الق�س�س  م���ن  جم��م��وع��ة  ن�����س��ر   1835 ع����ام 
البحر ال�سغرية«  اأهمها »حورية  اخلرافية من 
احلكايات  بعدها  وت��وال��ت  �سهرته  �سنعت  التي 
لتجربته  الفقري  العمود  مثلت  التي  االأخ��رى 
االإبداعية التي �سملت اأعماال روائية وق�س�سية 
اأخرى وبع�س كتب الرحالت اإال اأنها مل حتقق 

النجاح الذي ي�ساوي جناح كتاباته لالأطفال.

التي  »البارونتان«  رواي��ة  1848 كتب  ويف عام 
ت��ت��ن��اول ان��ت��ق��ال امل��ج��ت��م��ع ب��اأك��م��ل��ه م��ن الع�سر 
 1855 ع��ام  ويف  اجلديد،  الع�سر  اإىل  القدمي 
حياتي  »ق�سة  ب��ع��ن��وان  ال��ذات��ي��ة  �سريته  اأ���س��در 
الكثري من  اإىل  فيها  اأ���س��ار  وال��ت��ي  اخل��راف��ي��ة«، 
اأ�سرار انت�سار كتاباته لالأطفال، موؤكدا اأنه كتب 
اأن اللغة الب�سيطة هي  لل�سغار وللكبار واعترب 

�سره احلقيقي يف الو�سول اإىل اجلميع.

معلومات عنه
�� والده يعمل �سانع اأحذية.

�� ا�ستطاع اأن يخلق لنف�سه رغم فقره حالة من 
البهجة، حيث خ�س�س لنف�سه ركن داخل غرفته 

الإقامة مكان م�سرح للدمى.
���� م�����س��رح ال��دم��ى ك���ان ب��داي��ت��ه م��ع مم��ار���س��ة فن 
العرائ�س  حتريك  حركات  خ��الل  من  املحاكاة، 
التي �سنع منها جمموعة من ال�سخ�سيات من 

وحى خياله.
قليل  ك��ان  اأن��ه  عنه  ويقال  بالدرا�سة  يهتم  مل   ��
الفهم وكان اأ�سدقاوؤه ي�سخرون منه عندما كان 

ميثل نظًرا لطول قامته الفارعة.
���� ع��ا���س ف��ى م��ن��زل ن��اظ��ر مدر�سته  ال���ذى اأ�ساء 

معاملته.
�� كان يعانى من ع�سر القراءة ودخل ب�سبب ذلك 

فى حالة من االكتئاب.
�����  ك���ان مل�����س��رح ال��دم��ى اخل��ا���س ب��ه ت��اأث��ري على 
براعته فى جمال الكتابة واحلكايات اخلرافية.

�� اعترب �ساعر الدمنارك الوطنى.
لكتب  عاملًيا  يوًما  لي�سبح  مولده  ي��وم  اختيار   ��

االأطفال.
ال�سعر  األ�����وان االأدب م��ث��ل  ال��ع��دي��د م��ن  ك��ت��ب   ����

والرواية والن�س امل�سرحى.
�� حققت اأعماله جناًحا كبرًيا حيث كان مييزها 

مالم�ستها لقالب احلكاية ال�سعبية.
اأخذ بع�س حكاياته من واقع ما �سمع عندما   ��

كان �سغرًيا.
فكان  والق�س�س،  ال�سعبية  باحلكايات  اهتم    ����
ي�سمعها  ك��ان  التى  باحلكايات  خم��زون��ه  يجدد 

من اأمه.

�� ا�ستطاعت والدته اأن ت�ساهم فى متيزه بكتابه 
الق�س�س دون ق�سد حيث كانت والدته ت�سرد له 

احلكايات ال�سعبية.
�� كان والده ي�سطحبه اإىل امل�سرح حتى ي�ساهد 

العرو�س اجلديدة.
�� وجد تقديرا من االأ�سرة امللكية فى الدمنارك 
اأك���رث من  اإىل  اأع��م��ال��ه، وح��ك��اي��ات��ه  ال��ت��ى نقلت 

150 لغة.
منح  اأن  بعد  اجلوائز  العديد من  على  �� ح�سل 
كتبه  مبجموعة  ال�سعادة  االأطفال  من  العديد 
ال�سخمة التي قدمها لهم يف �سكل �سل�س جميل 

حبب القراءة.
واحلكايات  ل��ل��ت�����س��ل��ي��ة  ت��ك��ن  مل  ك��ت��ب��ه  ك���ان���ت   �����
احلكمة  تت�سمن  كانت  ولكن  فقط  الرفيهية 

واملعرفة اأي�ساً.
»بائعة الكربيت،  اأندر�سون  اأ�سهر ق�س�سه  �� من 
جندى ال�سفيح، ملكة الثلج، احلورية ال�سغرية، 
ع��ق��ل��ة اال����س���ب���ع، ف����رخ ال��ب��ط ال��ق��ب��ي��ح، احل����ذاء 

االأحمر، حماية الظل، جندى ال�سفيح«.
�� اأطلق اأندر�سون جائزة حتمل ا�سمه.

����� مت��ن��ح ج��ائ��زت��ه ل��ل��م��ت��م��ي��زي��ن ف���ى جم���ال اأدب 
الطفل، ملوؤلف ور�سام كل عامني.

تعر�ض للتنمر من قبل زمالئه الذين اعتادوا ال�سخرية منه

هان�س �أندر�صن.. كان قليل �لفهم و�أ�صبح ر�ئد �حلكايات �خلر�فية

»للكاتب  ال�������س���م���ال  »مم������ر  رواي��������ة  اأدرج���������ت   
اأرودب���راج���ا����س���ام ال���ذى ول���د ف��ى ك��ول��وم��ب��و فى 
الدولية،  بوكر  م��ان  جلائزة  الطويلة  القائمة 
األ���ف جنيه   50 ب���  ت��ق��در قيمة اجل��ائ��زة  ح��ي��ث 

ا�سرلينى، فعن ماذا تدور اأحداث الرواية؟
   رواي���ة »مم��ر ال�����س��م��ال« ه��ى ال��رواي��ة الثانية 
ل��ل��ك��ات��ب اأرودب���راج���ا����س���ام، وت����دور اأح��داث��ه��ا يف 
�سريالنكا  يف  الدموية  االأهلية  احل��رب  اأعقاب 

التي ا�ستمرت ثالثة عقود.
يقوم  الذى  »كري�سان«  حول  الرواية  وتتمحور 
حل�سور  ال�سمال  اإىل  كولومبو  م��ن  ب��رح��الت 
جنازة »راين« التي ترعى جدته، وخالل رحلته 
»اأجن��وم« وهي  تدعى  �سيدة  ما�سيه مع  يتذكر 
ام����راأة ال��ت��ق��ى ب��ه��ا يف دل��ه��ي ع��ن��دم��ا ك���ان يعمل 
اإىل  لي�سل  الدكتوراه،  لر�سالة  التح�سري  على 
كولومبو ويعمل مع منظمة غري حكومية ويف 
رحلته اإىل منطقة احلرب ال�سابقة يف ال�سمال 

ال�سرقي يعيد اكت�ساف ويالت احلرب.
الروايات  بوكر  للمان  الطويلة  القائمة  وت�سم 

التالية:
»جزيرة« لكارين جينينجز

»املركز الثانى« بقلم را�سيل كو�س
»الوعد« بقلم دامون جاجلوت

»حالوة املاء« بقلم ناثان هاري�س
 »كالرا وال�سم�س« لكازو اإي�سيجورو

 »بلدة ت�سمى العزاء« بقلم ماري لو�سون
باتري�سيا  ب��ق��ل��م  ه����ذا«  ع��ن  ي��ت��ح��دث  اأح����د  »ال   

لوكوود
 »رجال الرثوة« بقلم نادية حممد

 »احلرية« بقلم ريت�سارد باورز
 »غرفة ال�سني« بوا�سطة �سنجيف �ساهوتا

»الدائرة العظمى« ملاجي �سيب�ستيد
»اليت بربت�سوال« بقلم فران�سي�س �سبوفورد

�سدرت حديثا ترجمة عربية لكتاب 
واإليزابيث  �سوكى  ل�  وتاأّمل«  »اجل�س 
طويل،  رمي  ترجمة  ن��وف��وج��رات�����س، 
عنوان  ال�ساقى.وحتت  ن�سر  دار  ع��ن 
ملاذا يجب اأن تقراأ هذا الكتاب، تقول 
االآخرين  تن�سح  الأن���ك  ال��ن�����س��ر،  دار 
الأنك  ذل��ك،  تفعل  ال  لكنك  بالتاأّمل 
ت��غ�����س��ب م���ن نف�سك،  ع��ن��د غ�����س��ب��ك 
الأن����ك اأب��ق��ي��ت ح�����س��رية ال��ي��وغ��ا فى 
الزاوية ل�سنوات، الأنك مل تاأخذ نف�ساً 
عميقاً منذ اآخر مرة قفزت فيها فى 
التاأّمل لي�س  اأن  امل�سبح، الأنك تعتقد 

لك... فاإنك خمطئ.
الكتاب:  يقول  التاأّمل«  »فوائد  وعن 
التوّتر  ت��خ��ف��ي��ف  ع���ل���ى  ي�������س���اع���دن���ا 
وفقدان  امل������زاج،  وال��ق��ل��ق، وحت�����س��ني 
اأكرث  اأف�سل، ويجعلنا  الوزن، والنوم 

�سحة واألطف واأكرث عقالنية.
للتخّلى  الوقت  حان  الكتاب:  ويتابع 
الذى  الدليل  ه��ذا  االأع���ذار، مع  عن 
العقل  يفتح  لكنه  باملعجزات،  َيِعُد  ال 
لالإمكانات املتاحة، �سريغب اجلميع 

فى »اجللو�س والتاأّمل« كل يوم.
كاتبة  نوفوجرات�س  �سوكى  واملوؤلفة   
وتعليم  الب�سرية  ب��ال��ف��ن��ون  مهتمة 
املو�سيقى والتنمية الدولية والبحث 

فى علم االأع�ساب.
املوؤلفة   واإليزابيث نوفوجرات�س هى 
مع  وت��اأّم��ل«  »اجل�س  لكتاب  امل�ساركة 
�سقيقة زوجها و�سريكتها فى الكتابة، 
اأقنعتها  التى  نوفوجرات�س،  �سوكى 
بامل�ساركة فى خلوة للتاأّمل قبل اأكرث 

من ع�سر �سنوات.

�حلرب �لأهلية فى �صريالنكا �أحد�ث ت�صردها 
رو�ية ممر �ل�صمال بعد تر�صيحها للبوكر

ترجمة عربية لـ »�جل�س وتاأمل« كتاب 
يطالبك مب�صاعدة نف�صك

هان�ض كري�ستيان اأندر�سن، كاتب و�ساعر دمناركى، 
اخلرافية،  احلكاية  تاأليف  فى  الكتاب  اأب��رز  يعد 
اأن  لدرجة  للغاية،  فقرة  حياة  عا�ض  اأن��ه  رغ��م 
فى  الأغنياء  مالب�ض  تنظيف  فى  تعمل  والدته 
املنازل الكبرة، واليوم متر ذكرى رحيله، اإذ رحل 
1875م،  ع��ام  من  اأغ�سط�ض  من   4 فى  عاملنا  عن 
وخالل ال�سطور املقبلة ن�ستعر�ض نبذه من حياته.
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�سة للمراأة  )�سعاد( ك�سف خبايا ال�سحة النف�سية املُهمَّ

هند عبد �حلليم: نف�صية �لفنان تتاأثر بالأدو�ر �لتي يج�صدها
)�سعاد(  فيلم  يف  خمتلفة  اأدوارا  دن  ج�سَّ جنمات  خم�س  �سمن  جنمة  كانت  احلليم  عبد  • هند 

مبنا�سبة الذكرى الع�سرين الأخت القمر �سعاد ح�سني.. كيف جاء اختيارك؟
اأنه لي�س تقليًدا للنجمة الراحلة  - خمرج الفيلم حممود ر�ساد ناق�سني يف فكرة الفيلم، واأكد 
�سعاد ح�سني، بل متجيد لها ولتاريخها، ولذلك كنت �سعيدة بالفكرة وبخا�سة اأن �سعاد ح�سني 

مثلي االأعلى يف التمثيل. 
راأيت  •  دور )زبيدة( يف فيلم )اجلوع( ل�سعاد ح�سني.. وكلمات �سالح چاهني ب�سوتها.. كيف 

التجربة؟
- التجربة حتمل على عاتقك كفنانة م�سوؤولية كبرية، كونك جت�سدين �سخ�سية االأيقونة �سعاد 

ح�سني فلها بعد نف�سي وحركي وتعبريات بالوجه، 
ولكن الهدف مل يكن الت�سبه بها بقدر االهتمام 

ح�سني  �سعاد  بها  م��رت  التي  امل��راح��ل  باأهم 
خ����الل ع��م��ره��ا، وج�����س��دت دور زب���ي���دة يف 
فيلم )اجلوع(، وهي املرحلة التي تناق�س 
يف  ح�سني(  )�سعاد  اتخذته  ال��ذي  القرار 
عدم م�ساركتها يف اأي اأفالم جتارية على 

بالفيلم،  اخلا�س  باملحتوى  تهتم  ما  قدر 
وما يتلقاه امل�ساهد من فن حقيقي.  

للفنان  النف�سية  ال�سحة  على  ركز  • الفيلم 
تتاأثر  ه��ل  ع����ام....  ب�سكل  وامل����راأة  خ��ا���س  ب�سكل 

نف�سية الفنان باأدواره اأو العك�س؟
ب��االأدوار التي  - نعم بالطبع، تتاأثر نف�سية الفنان 
الفنان  �سخ�سية  تنعك�س  امل��ق��اب��ل  ويف  ي��ج�����س��ده��ا، 

على ال��دور، ولكن على ح�سب طبيعة الدور 
لو  وبخا�سة  ب��ه،  اخلا�سة  واجل��وان��ب 

عن  ب��ع��ي��ًدا  دوًرا  يج�سد  ك��ان 
���س��خ�����س��ي��ت��ه يف 

ال���واق���ع، 

وبالتايل تاأخذ عالقة طردية بني ال�سخ�سية وجوانب الفنان النف�سية، فكلما ابتعدت عن واقعه 
اأّثرت وي�سعب اأن تركه ب�سهولة.

نف�سيًّا؟ منه  اخلروج  ا�ستطعِت  حتى  طويلة  فرة  واأخذ   به..  تاأّثرت  بالفعل  دور  هناك  • هل 
- نعم هناك دور اأّثر يفَّ نف�سيًّا، وكان ذلك يف اأثناء عر�س م�سرحية )هنا اأنتيجون( عام 2015، 
فعر�ست حوايل 130 ليلة عر�س، واأثرت �سخ�سية )اأنتيجون( كثرًيا يف حياتي حتى اجلمهور 
واأهلي لقبوين ب�)اأنتيجون( يف تلك الفرة، اإ�سافة اإىل والدتي يف بع�س االأوقات يف اأثناء حدثينا 
جتد يف طريقة كالمي ومالحمي )اأنتيجون( دون اأن اأ�سعر، وب��ردود فعل غري اإرادي��ة، واأخذت 

فرة كبرية للخروج من عباءة ال�سخ�سية بحركاتها وتعبريتها واإح�سا�سها نف�سيًّا.
العام؟ امل�ستوى  على  نف�سية  باأزمة  مرورها  حال  يف  احلليم  عبد  هند  تفعل  • ماذا 

- االقراب من ربنا والدعوات وال�سلوات املتوا�سلة من االأ�سياء التي ت�ساعدين كثرًيا يف اخلروج 
من اأية اأزمة اأو اأي حالة نف�سية �سيئة، باالإ�سافة اإىل فكرة اأننا من املمكن اأن نذهب اإىل الطبيب 

النف�سي، وهو باملنا�سبة لي�س عيًبا وال يعيب اأحًدا طاملا يحتاج اإىل ذلك. 
ح�سني..  ل�سعاد  ال�سخ�سيات  تلك  جت�سيد  اأثناء  امل�ساهد  بها  �سعر  )نو�ستاجليا(  من  حالة   •

متى �سعرت هند عبد احلليم باحلنني اإىل املا�سي؟
االإن�سان ال  املجمل  اأ�ستعيد ذكرياتي، ويف  داخلي، فدائًما  يعي�س  دائما ما  املا�سي  اإىل  - احلنني 
اأثناء وجود ظروف �سيئة يف  اأن مير عليه الزمن، وبخا�سة يف  اإال بعد  ي�سعر بقيمة ما هو فيه 
حياتك؛ فت�ستعيد اأهم اللحظات املبهجة يف حياتك والتي ت�سكل جزًءا من ال�سعادة الداخلية، وقد 
تكون يف بع�س الوقت خروجا من احلالة التي مير بها با�ستعادة نقاط اإيجابية مرت بحياتك؛ 

فتبداأ بطرد الطاقة ال�سلبية، وت�ستعيد عزمك ب�سرعة. 
• انتقال الفنانة من دور املراهقة اإىل املراحل االأخرى مثل االأمومة ثم اجلدة.. 

هل يوؤثر على ال�سحة النف�سية لها؟
املمثلة  ولي�ست  ب�سفة عامة  امل��راأة  ينطبق على  وه��ذا  بالتاأكيد..   -
التجاعيد  تتاأثر نف�سيًّا مع ظهور  فقط، فاملراأة عندما تكرب 
وال�سعر االأبي�س وبع�س االأمور التي كانت متار�سها، ومن 
ب��داأت تراجع فيها نتيجة تقدم العمر، فلي�س به  ثم 
املراأة  بطبيعة  ارتباطه  قدر  على  بالتمثيل  عالقة 
جزء  النف�س  م��ع  الت�سالح  ولكن  ومتطلباتها، 
اأي  لدينا  لي�س  الأن���ه  امل��رح��ل��ة  لتخطي  مهم 

خيار اآخر الأنها طبيعة احلياة..
ح�سني  ب�سعاد  اخل��ا���س��ة  االأدوار  م��ا   •
ال���ت���ي ت���ري���ن اأن���ه���ا ت��ع��ك�����س ج�����زءا من 

�سخ�سية هند عبد احلليم؟
لل�سعادة  اأي��ق��ون��ة  ح�سني  �سعاد   -
وامل�����������س�����داق�����ي�����ة وال�����������س�����ق�����اوة، 
و�سخ�سيتها يف )�سغرية على 
عبقريتها  على  ت��دل  احل���ب( 
ال�سخ�سيتني،  اأداء  يف 
بالرغم من اختالف املرحلة 
فيها  النقلة  ه��ذه  ال��ع��م��ري��ة، 
واإق����ن����اع يف عمق  م�����س��داق��ي��ة 
الغناء  اإىل  اإ�����س����اف����ة  ك����ب����ري، 
وال��رق�����س ف��ه��ذا امل��زي��ج ج��زء من 
اأن  م��ن��ذ  ب���ه  وت����اأث����رت  �سخ�سيتي 
كنت �سغرية، ولطاملا اأحلم اأن اأقدم 
كممثلة هذا املزيج، واحلمد هلل حتقق 
ذلك يف م�سرحية )هنا اأنتيجون( الأنها 

م�سرحية غنائية. 

قرار مفاجئ
نادي  ك��اب��ن  احل��ل��ي��م  ع��ب��د  اأح��م��د  •  وال����دك 

تقلدين  ���س��اه��دك  ول��ك��ن��ه  ك��ث��رًيا  ي�سافر  ك���ان  الأن���ه  موهبتك  يكت�سف  مل  اأن���ه  اأك���د  ال��زم��ال��ك.. 
النجوم.. متى تاأكد من تلك املوهبة؟

- والدي راأى اأن هناك موهبة فعلية، ولكنه مل يلم�سها؛ اإال عندما اأخذت القرار بدرا�سة التمثيل 
وااللتحاق مبعهد الفنون امل�سرحية، واأن اأكون ممثلة دار�سة اأكرث من اأمثل باملوهبة فقط، ومن 

هنا جاء الدعم من خالل توا�سل والدي مع د. اأ�سرف زكي، وبداأت احلكاية. 
• من الدرا�سة يف كلية االإعالم وبعد مرور عامني جاء قرار مفاجئ بااللتحاق مبعهد الفنون 

امل�سرحية وتغيري �سامل يف حياتك.
- تغيري مفاجئ لي�ست له عالقة بحياتي وبكل ما حويل، فكانت هناك �سدمة يف البداية، كوين 
اأدخل عاملا جديدا، ولكنني اأخذت املو�سوع بتحٍد كبرٍي، واعتزمت النجاح وبالفعل يف تلك املرحلة 

ا�ستغلت كثرًيا وع�ست طعم النجاح.
الزواج؟ بعد  الفنية  حياتك  تاأثرت  • هل 

- حياتي الزوجية اأثرت على اجلانب العملي والتمثيل بالفعل، ولكن لي�س من جانبي ومل اأق�سر 
ارتبطت بحياة جديدة، وبالتايل قد  املنتجون قد تكون لديهم وجهة نظر كوين  العك�س،  على 

يكون هناك قلٌق باالرتباط بعمل فيوؤثر يف �سري العملية االإنتاجية.
االأمومة؟ حلم  عن  • وماذا 

- اأنتظر الوقت املنا�سب التخاذ هذا القرار، فهو موؤجل حتى اأ�سعر واأتاأقلم على احلياة اجلديدة 
وم�سوؤولياتها.  

باب اأمل
عن  حدثينا  التليفزيونية..  الدراما  عامل  اإىل  انطالقك  يف  ال�سبب  كانت  امل�سرحية  • بدايتك 

تلك املرحلة.
- )هنا اأنتيجون( كانت بدايتي يف امل�سرح، وعندما �ساهدين الدكتور اأ�سرف زكي الذي يرى اأن 
طالب معهد الفنون امل�سرحية اأبناءه فيدعمهم بكل قوة وبخا�سة املوهوب منهم، كان انتقايل 

اإىل الدراما من خالله. 
يف  التمثيلية  املهن  نقابة  توؤديه  �سوف  ال��ذي  ال��دور  يف  راأي��ك  ما  زكي  اأ�سرف  د.  ذكر  على   •

الفرة املقبلة بعد توقيع بروتوكول اإعالم امل�سريني؟
-  الربوتوكول ي�ستهدف ت�سغيل اأع�ساء النقابة يف االأعمال الفنية التي تنتجها املتحدة، ويعطي 
الفر�س احلقيقية لل�سباب ولكل من لديه موهبة يف اأن يحتل املكانة التي ي�ستحقها، وبالتايل 

فتح باب اأمل لل�سباب يف حتقيق اأحالمهم املوؤجلة. 
التمثيل؟ يف  جزء  اأف�سل  فما  ممثلة..  كونك  جزء  • اأ�سعب 

اأمرا طبيعيا،  اأن حياة املمثل ال توجد بها خ�سو�سية، والتدخل يف حياته اأ�سبح  - اأ�سعب جزء 
والتنمر عليه قد يدخلنا يف حالة نف�سية �سيئة، اأما اجلزء االأف�سل فهو النجاح، ف�سال عن حب 

التمثيل. 
يف  طاولة(  )ع�سرة  تلعبني  واأنت  توك(  )تيك  تطبيق  على  فيديو  مقطع  اجلمهور  • �ساركت 

اأثناء العزل.. حدثينا عن تلك الفرة؟
- التيك توك كان اأكرث التطبيقات امل�سلية يف مرحلة العزل، اأما الطاولة فاأع�سق اللعب بها كثريا 

وبخا�سة مع والدتي.. والطبيخ فر�س نف�سه يف تلك الفرة.
اأ�سا�سيا يف املناق�سات اليومية يف املنزل.. كونك ابنة ريا�سي معروف..  • الريا�سة كانت عمودا 

ماذا عن الريا�سة يف حياة هند عبد احلليم؟
- ب�سبب الت�سوير واأوقاته الطويلة اأبتعد كثريا عن ممار�سة الريا�سة، وحتى يف فرة االإجازة 

اأحتاج اإىل الراحة عن كوين اأمار�سها.
ت�ستحقها؟ التي  املكانة  اأخذت  م�سر  يف  الن�سائية  الريا�سة  اأن  جتدين  • هل 

- الريا�سة الن�سائية يف م�سر مل تاأخذ املكانة التي ت�ستحقها حتى االآن، ولكن يف بع�س الريا�سات 
الدعم  تاأخذ  ال  زال��ت  ما  امل��راأة  ولكن  ال�سباحة وغريها،  مثل  نف�سها  تثبت  اأن  امل��راأة  ا�ستطاعت 

الكامل يف ممار�سة الريا�سة، والنجاحات التي حققتها جاءت نتيجة اإجنازات فردية. 
العر�س؟ دور  مكان  حتل  اأن  ت�ستطيع  وهل  االإلكرونية..  املن�سات  يف  راأيك  • ما 

- املن�سات االإلكرونية ا�ستطاعت بالفعل اأن حتل مكانة دور العر�س، فاملوبايل ا�ستطاع اأن يقرب 
امل�سافات، حتى التليفزيون يف املنزل قليال ما ن�ساهده، ولي�س االأمر مقت�سرا على ال�سينما فقط، 
الذي  وعا�س معاين مهمة يف حياته، عك�س اجليل اجلديد  العر�س  بدور  ا�ستمتع  ولكن جيلنا 

يهتم باملن�سات االإلكرونية كثريا.

اأغنيتها  �سليمان،  كارمن  املطربة  طرحت 
موقع  ع���رب  وذل����ك  "لعبتي"،  اجل���دي���دة 

الفيديوهات ال�سهري يوتيوب.
االأغنية من كلمات ال�ساعرة نور عبداهلل، 
ومن اأحلان م�سطفى الع�سال، ومن توزيع 
عمرو اخل�سرة، واالأغنية ميك�س وما�سر 
االأغنية:  ك��ل��م��ات  ����س���الح.وت���ق���ول  م��اه��ر 
واحدة  واح��دة  بتحب  �سفت  ما  "عمرك 
�سرب  �سهلة  فى  ف��اك��رن��ى  واح�����دة؟  اي����اك 
واال.. حمتاج م�ساعدة؟  اأنا يا �سيدى فايقة 
متدلعة ورايقة اثبت كده وطاوعني  لو هي 
وحتتي  م�سايقة  لعبتى  مافيها�س  يعني 
 وليا اأنا خطتى  ب�س مت�سى عاللى اأنا هقول 
اأق��ول مني  والهنا  �سيبنى  الدلع  عليه  فى 
اإيه  ق��د  ���س��اط��رة  و�سوفنى  اأن���ا  واكت�سفنى 
كل  ب��زي��ادة  فري�س  �سعادة  حاجة   هدوقك 
هتعي�سه..  اأن��ت  حاجة  واللى  عي�سته  اللى 
املطربة  جنبى حاجة".وكانت قد طرحت 
اأ�سكي"  "تعبت  اأغ��ن��ي��ة  ���س��ل��ي��م��ان  ك���ارم���ن 
ب��ال��ل��ه��ج��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة، م���ن ك��ل��م��ات نهار، 
واأحلان بنت الكويت، وتوزيع براك املطوع 

مك�س وما�سر جا�سم حممد.

تعاقد النجم اأكرم ح�سني على بطولة م�سل�سل 
اجتماعي كوميدي يحمل ا�سم "مكتوب عليا"، 
واإخ������راج خالد  بليبل  اإي���ه���اب  ت��األ��ي��ف  وال��ع��م��ل 

احللفاوي، واإنتاج كرمي اأبوذكري.
ك��ت��اب��ة حلقات  بليبل  اإي��ه��اب  امل��وؤل��ف  وي��وا���س��ل 

احللفاوي  خالد  امل��خ��رج  يوا�سل  فيما  العمل، 
تر�سيح االأبطال امل�ساركني، 

امل�ساركة  ت��ن��وي  امل��ن��ت��ج��ة  ال�����س��رك��ة  اأن  خ��ا���س��ة 
الرم�ساين  ال��درام��ي  املو�سم  �سمن  بامل�سل�سل 

املقبل 2022.

املوؤلف  ب��ني  مكثفة  اج��ت��م��اع��ات  ح��ال��ي��ا  جت���رى 
املنتج  م��ع  ح�سني  اأك���رم  العمل  وبطل  وامل��خ��رج 
ك����رمي اأب�����وذك�����ري، وال������ذي ي���ت���ع���اون م���ع اأك����رم 
م�سل�سل  يف  معا  جناحهما  بعد  الثانية  للمرة 

"الو�سية".

احتلت الفنانة هند عبد احلليم مرتبة متقدمة �سمن موؤ�سرات البحث على جوجل يف 
اأن ا�ستعادت روح )زبيدة( يف فيلم )اجلوع( وهي ال�سخ�سية التي  الفرتة املا�سية بعد 
دتها الراحلة �سعاد ح�سني يف العام 1986، مبنا�سبة مرور ع�سرين عاًما على رحيل  ج�سَّ
دن  �سابات ج�سَّ �ساركت فيه خم�ض ممثالت  الذي  اأحداث فيلم )�سعاد(  الأيقونة �سمن 
اإخراج  من  ق�سر  فيلم  يف  حياتها  يف  القمر(  )اأخ��ت  بها  مرت  التي  املختلفة  املراحل 
حممود ر�ساد.. لتك�سف هند عبد احلليم يف هذا احلوار كوالي�ض الفيلم، وكيف ناق�ض 
ق�سية ال�سحة النف�سية يف املجال الفني ب�سفة خا�سة واملراأة ب�سكل عام.. اإ�سافة اإىل  
دور الفنانات يف التاأثر على املجتمع حول الق�سايا التي تخ�ض املراأة عرب ر�سائل الفن.

�أغاين �أحدث  "لعبتي".. 
 كارمن �صليمان

�أكرم ح�صني يخو�س بطولة 
جديدة مب�صل�صل "مكتوب عليا"
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�لك�صف عن م�صتوى �لأج�صام 
�مل�صادة �لأمثل لإعادة �لتطعيم

اإعادة  توقيت  اأن  بارانوفا،  اأنت�سا  رو�سي،  اأ�سل  االأمريكية من  العاملة  ذكرت 
التطعيم �سد فريو�س كورونا يعتمد ب�سكل مبا�سر على م�ستوى االأج�سام 

امل�سادة التي بقيت لدى ال�سخ�س بعد التطعيم اأو املر�س.
املنهجية بجامعة جورج  البيولوجيا  اأ�ستاذة يف كلية  بارانوفا، وهي  ولفتت 
مي�سون االأمريكية، اإىل وجود نوعني من اختبارات االأج�سام امل�سادة، وهما 
 ،"DiaSorin" �سركة  تنتجه  ال��ذي  االإي��ط��ايل   "Liason" اختبار 

."Quant" امل�سمى "Abbott" واختبار
واأفادت املتخ�س�سة باأن "مقيا�س االأج�سام امل�سادة يف االأول يراوح من 15 
املوؤ�سر  نتيجة جيدة. وهذا   300-200 يعترب م�ستوى  فيما   ،400 اإىل 
ي�سمح لنا اأن نفر�س اأن ال�سخ�س لديه مناعة جيدة �سد فريو�س كورونا". 
واأو�سحت بارانوفا اأن االختبار الثاين يكت�سف االأج�سام امل�سادة التي تعمل 
على حتييد الفريو�س التاجي على وجه التحديد، ومقيا�سه يراوح من 50 
اإىل 40 األفا، واإذا كان املوؤ�سر اأعلى من 1.3 األف، تكون املناعة جيدة، واإذا 
كان من 500 اإىل 1.3 األف، فذلك يعني وجود خطر لالإ�سابة باملر�س، 
ويف حال ما اإذا كان اأقل من 500، فاأ�سحابه يف حاجة اإىل التطعيم اأو اإعادة 
امل�سادة  االأج�سام  اإنتاج  الرغم من  اأنه على  اإىل  التطعيم. ولفتت اخلبرية 
لدى اأولئك الذين اأ�سيبوا بفريو�س كورونا امل�ستجد، فاإن احلماية بوا�سطة 

التطعيم، يف املتو�سط ، اأف�سل من مثيلتها بعد ال�سفاء من كورونا.
امل�����س��ادة يف  االأج�����س��ام  ب��ق��اء  التنبوؤ مب��دة  ا�ستحالة  ب��اران��وف��ا على  و���س��ددت 
للبع�س تكون على م�ستوى عاٍل لفرة  بالن�سبة  اأنها  اإىل  اجل�سم، م�سرية 

طويلة، وبالن�سبة الآخرين العك�س.

ثالثة �أطعمة ين�صح بتناولها باردة
اأعلن اأنتي غال، ممثل جمعية التغذية االأملانية، اأن بع�س االأطعمة ال�سائعة 

ين�سح بتناولها باردة ولي�س �ساخنة.
وي�سري موقع focus.de اإىل اأنه وفقا لغال، البطاطا واالأرز واملعكرونة 
ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة م���ن الن�ساء  ب������اردة، الأن���ه���ا حت���ت���وي ع��ل��ى  ت���وؤك���ل  اأن  ي��ج��ب 
والكربوهيدرات، التي ت�سبب عند تناولها �ساخنة، ارتفاعا حادا يف م�ستوى 
ال�سكر يف الدم. ولكن عند تناولها باردة ت�ساعد على تنظيم م�ستوى ال�سكر 

يف الدم وتوؤثر اإيجابيا يف عمل االأمعاء.
اأنه  "عندما تكون االأطعمة باردة، يتعامل اجل�سم مع الن�ساأء على  ويقول، 
مادة متحللة، ما يوؤثر يف نبيت االأمعاء، وي�ساعد على تنظيم م�ستوى ال�سكر 

يف الدم، وحتى قد ي�ساعد على تخفي�س الوزن".
طريقة  بنف�س  الن�ساء  امت�سا�س  يف  لالأمعاء  م�ساعدته  وتعود  وي�سيف، 
امت�سا�س االألياف الغذائية، ما ي�ساعد على تعزيز نبيت االأمعاء وحت�سني 
ي�ساعد على تخفي�س  الدم  ال�سكر يف  واأن تنظيم م�ستوى  اله�سم.  عملية 
ال�سعور باجلوع، واأن كمية ال�سعرات احلرارية يف االأطعمة الباردة املحتوية 
الطعام  ت�سخني  اأنه يف حالة  املتحدث، على  ويوؤكد  تنخف�س.  الن�ساء  على 

مرة ثانية، فاإنه يحتفظ بجزء كبري من الن�ساء املفيد.

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�سخن حرارة ال�سم�س الهواء فيتحرك حمدث الرياح .تتحرك الرياح 
املناطق  يف  االأر�سية  الكرة  اأنحاء  خمتلف  فوق  جدا  �سخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  اقل  ي�سبح  ال��ذي  الهواء  ال�سم�س  ت�سخن  اال�ستوائية 
حتدث  االأخ���رى  هي  جديدة  هوائية  حتركات  حمدثة  اال�ستواء  خط 
حتركات جديدة وهكذا دواليك بحيث تلف حركة الرياح اأقا�سي الدنيا 

االأربع
القرن  يف  مو�سكو  اأمراء  اتخذه  الذي  اللقب  هو  • ما 

ال�ساد�ض ع�سر؟
قي�سر

عقب  ا�ستقال  الذي  الأمريكى  الرئي�ض  ا�سم  ما   •
ف�سيحة ووات رجيت؟

الرئي�س نيك�سون يف عام 1974

املر�س ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 
اأكله. من  دقيقة   20 خالل  بك  اخلا�س  الدم  جمرى  اإىل  ي�سل  • الع�سل 

اأ�سهر، وتنتقل ما بني الرئتني و االأن�سجة االأخرى الأكرث من   4 • خاليا الدم احلمراء تعي�س يف املتو�سط 
ومتوت. العظام  نخاع  اإىل  لتعود  مرة،   75،000

املينا. هي  االإن�سان  ج�سم  يف  املوجودة  املواد  • اأق�سى 
الّليل. من  النهار  خالل  اأعلى  حتّلق  • الغيوم 

بالتحلل. ليبداأ  �سنة   50،000 اإىل  يحتاج  البال�ستيك  • وعاء 
الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 

ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�سر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�س يف تركيا 

 4.5 مبقدار  البحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�س  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 
مر 

ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�سم�س  هي  االأر�س  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  االإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
االإن�سان يحتوي على عدة اآالف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني
�سنة ثالثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ال  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 

جحا والأرانب 
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زيت ال�سندل 
زيت ال�سندل من اأكرث الزيوت 
من  العديد  فى  ت�ستخدم  التى 
عالج  اأو  تغذية  �سواء  املجاالت 
اأو جت��م��ي��ل وح�����س��ب م���ا ذك���ره 
موقع organicfacts فاأن 
مذهلة  ف��وائ��د  ال�سندل  لزيت 

للج�سم والب�سرة وهى..
1: يحتوى زيت ال�سندل على خ�سائ�س م�سادة لاللتهابات، وي�ساعد فى 

عالج اجلروح والقرح وااللتهابات وم�ساكل اجللد املتعددة.
احل�سرات. لدغات  من  يحمى   :2

ويريح  واال�سرخاء  االأع�ساب  تهدئة  على  تعمل  مواد  على  يحتوى   :3
االأع�ساب والع�سالت واالأوعية الدموية.

لالأمل.  وم�سكن  لت�سنج  م�ساد   :4
املعدة. ال�سطرابات  ومعالج  للغازات  طارد   :5

واجلراثيم. لل�سموم  وطارد  للبول  مدر   :6
مع  خلطة  طريق  عن  الدم  �سغط  انخف�س  فى  هائلة  خ�سائ�س  له   :7

املاء اأو اللنب.
والتجاعيد. التمدد  وعالمات  ال�سيخوخة  يحارب   :8

عنه. الناجتة  الداكنة  البقع  ومينع  ال�سباب  حب  يحارب   :9
ت�ساقطه. ومنع  ال�سعر  وترطيب  تغذية  على  يعمل   :10

اأن  وق��رر  رقيقة  رمادية  وانثى  ابي�س جميل  بذكر  الولود فجاء  االأران���ب  زوج��ا من  ال�سوق  ا�سرى جحا من 
يربيهما يف البيت. وفى الطريق قرر اأن ي�سريح قليال فجل�س يف ظل �سجرة وو�سع �سلته التي كانت االرانب قد 
قر�ست جزءا منها على االر�س وو�سع فوق منها عمامته وجبته حتى ال تخرج االرانب من ال�سلة ثم فرد ج�سده 
على االر�س وا�سعا يده حتت راأ�سه كو�سادة واغم�س عينيه واأخذ يحلم بزوج االأرانب كيف �سريبيهما ثم يتوالد 
فياأتيان باأربعة ازواج وتتوالد تلك االزواج بعد ان تكرب فياأتوا بازواج كثرية من االرانب. اذن �سيتوالد االم واالب 
واالبناء و�سي�سدر عنه جمموعه كبريه يف فره زمنية ق�سريه الن االرانب حتمل وتلد ب�سرعه و�سيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�سيغرقهما بالطعام ليكربوا ويكتنزوا ويتوالدوا ويبيع منهم وي�سرى زوجا من البط 
ليبي�س ويفق�س بطا �سغريا ويكرب ليبي�س اي�سا و�سي�سرى بعد ذلك زوجا من االوز ثم من املمكن ان ي�سرى 
معزة �سغريه حلوبا وتلد اي�سا ومتتلىء الغرفة لت�سبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه ار�س كاملة وال ي�ستطيع ان 
يراعيها وحده فهناك زوجته واوالده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة والطعام واغم�س عينه ليحلم اكرث بذلك 
امل�سهد الرائع ملزرعته وقطعان املا�سية جتري فيها ومترح وت�سمن فيبيع البط واالوز والدجاج واالرانب فلن 
يكون بحاجة اليها النه ا�سرى ما�سية وهذه فعنده تكفي كثريا.. وا�ستيقظ من النوم مرتاحا مب�سوطا و�سعيدا 
جداً واخذ عمته وعباءته من ال�سلة ولب�سهما وحني جاء دور ال�سلة فوجىء بها خالية فقد قر�سها زوج االرانب 
وخرج منها هاربا اإىل تلك املزروعات اجلميلة ليعي�س هناك يلد ويتكاثر بعيدا عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�سه فاأخذ ي�سرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله النا�س اخذ يقول يا وياله فقدت االرانب واالوز 

والبط والغنم واملا�سية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقريا يا وياله.. واحالماه. 

والتهاب  اآالم  امل��ف��ا���س��ل  ال��ت��ه��اب  اأع����را�����س  ت�����س��م��ل  اأن  مي��ك��ن 
االأطعمة  بع�س  ت��ن��اول  ي�ساعد  اأن  ومي��ك��ن  احل��رك��ة،  وتقييد 
 Arthritis ملوؤ�س�سة  وفقا  االآالم،  والتوابل يف تخفيف هذه 

.Foundation
لنظامك  اإ�سافة مثالية  امل�سادة لاللتهابات  االأطعمة  وتعترب 

الغذائي، وميكن لبع�س التوابل منع االلتهاب من التطور.
وك�سفت موؤ�س�سة Arthritis اأن الزجنبيل والكركم والقرفة 

من اأف�سل اأنواع التوابل للحماية من اآالم املفا�سل.
اأظهرت  لاللتهابات،  امل�سادة  خ�سائ�سه  جانب  "اإىل  واأ�سافت 
بع�س الدرا�سات اأن الزجنبيل ميكن اأن يقلل اأي�سا من اأعرا�س 
ه�سا�سة العظام، على الرغم من اأن درا�سات اأخرى مل جتد مثل 
هذه الفائدة. وُيعرف الكركمني باأنه املادة الكيميائية الن�سطة 
يف جذر الكركم؛ فهو مينع ال�سيتوكينات االلتهابية واالإنزميات 

يف م�سارين لاللتهاب. واأظهرت العديد من التجارب الب�سرية 
اإىل تقليل  اأن ترجم  فائدة م�سادة لاللتهابات، والتي ميكن 

اآالم املفا�سل وتورمها".
 cinnamaldehyde على  القرفة  "حتتوي  وت��اب��ع��ت: 
لالأك�سدة  م�سادة  خ�سائ�س  له  وكالهما  �سيناميك،  وحم�س 

ت�ساعد على منع تلف اخلاليا الذي ت�سببه اجلذور احلرة".
ول���ك���ن، يف ح���ني اأن ه��ن��اك ب��ع�����س االأط��ع��م��ة ال��ت��ي ت�����س��اع��د يف 
تخفيف اآالم املفا�سل، فاإن بع�س االأطعمة ميكن اأن توؤدي اإىل 

تفاقمها.
وزعم خرباء التغذية اأنه من االأف�سل االبتعاد عن اأي �سيء به 
اأي�سا  الكحول  ي��وؤدي  اأن  اأو غلوتني م�سافة. وميكن  �سكريات 
امل�سابني  ل��دى  خا�سة   - املفا�سل  التهاب  اأع��را���س  تفاقم  اإىل 

به�سا�سة العظام اأو النقر�س.

ثالثة من �أف�صل �لبهار�ت لتجنب �أعر��س �لتهاب �ملفا�صل و�آلمها!

املمثلة ليلي اآن هاري�سون خالل ح�سورها العر�ض الأول لفيلم Aftermath يف م�سرح لندمارك، كاليفورنيا )ا ف ب( 


