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املبالغة بالتمارين قد يعيق خ�سارة الوزن
النتائج  اأم��راً �صعباً وحمبطاً عندما ال نرى  ال��وزن  قد يكون فقدان 

امللمو�صة التي نطمح اإليها خالل وقت ق�صري.
بع�ض  بالفعل  ي��رت��ك��ب��ون  ال��ك��ث��ريي��ن  اأن  ع��ن  ت��غ��ذي��ة  خ��ب��رية  وك�صفت 
ال���وزن.  خ�����ص��ارة  عملية  تعيق  اأن  مي��ك��ن  وال��ت��ي  اجل�صيمة  االأخ���ط���اء 
اأن   Lifesum ال�صحة  تطبيق  م��ن  �صفانيلدت  �صيغن  واأو���ص��ح��ت 
اأحد االأخطاء التي يقوم بها الكثريون اأثناء حماولة خ�صارة الوزن هو 

تكثيف التمارين الريا�صية.
وقالت �صيغن الن�صاط البدين عظيم وله فوائد �صحية كبرية، ومييل 
الكثريون اإىل االعتقاد خ�صارة الوزن تتطلب العمل على جهاز امل�صي 
ملدة �صاعتني يومًيا. الن�صاط البدين املنتظم رائع، لكن ال فائدة من 
املبالغة فيه من اأجل اإنقا�ض الوزن، بل وميكن اأن يعطي نتائج عك�صية 
لل�صعور  ب��اإف��راط  الريا�صية  ال��ت��م��اري��ن  مم��ار���ص��ة  ت���وؤدي  اأن  .ومي��ك��ن 
التوقف  وبالتايل  املن�صود،  الهدف  يتم حتقيق  باالإحباط يف حال مل 
الكثري  �صرف  اأن  كما  بالكامل،  احلمية  نظام  واإف�صاد  الريا�صة  عن 
من ال�صعرات احلرارية والطاقة بالريا�صة يزيد من ال�صعور باجلوع 
وحاجة اجل�صم اإىل الكربوهيدرات والعنا�صر الغذائية االأخرى. وبداًل 
من ذلك، يجب على الذين يرغبون بخ�صارة الوزن اأن يتاأكدوا من اأن 
عاداتهم الغذائية �صحية قدر االإمكان، وباملثل، من ال�صهل التفكري يف 
اأن تقليل كمية ما تاأكله ب�صكل كبري هو مفتاح فقدان الوزن، ومع ذلك 

وكما هو احلال مع التمارين الريا�صية يجب عدم املبالغة يف ذلك.

الن�ساط البدين 15 دقيقة ي�سيف 3 �سنوات لعمرك
اأن  للمتقاعدين  االأمريكية  الرابطة  اأجرتها  التي  االأبحاث  اأظهرت 
ممار�صة الن�صاطات البدنية ملدة 15 دقيقة يف اليوم ميكن اأن يح�ّصن 
خطر  وتقليل  القلب  ع�صلة  تقوية  على  وي�صاعد  احلياة  ج��ودة  من 

االإ�صابة باالأمرا�ض القاتلة.
واأ�صار فريق البحث اإىل درا�صة ا�صتمرت 8 �صنوات اأظهرت اأن ممار�صة 
جميع  عن  الناجمة  الوفيات  تقلل  دقيقة   15 مل��دة  يومياً  الريا�صة 
3 �صنوات مع  %14، وزيادة متو�صط العمر املتوقع  االأ�صباب بن�صبة 

اإبطاء عملية ال�صيخوخة.
واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن كل 15 دقيقة اإ�صافية من التمارين يف اليوم 
اإ�صافية،   4% بن�صبة  الدرا�صة  فرتة  خالل  الوفيات  معدل  تخف�ض 
القلب  وف�صل  القلبية  للنوبات  التعر�ض  م��ن  التمارين  تقلل  حيث 

واأمرا�ض ال�صرايني املحيطية وعدم انتظام �صربات القلب.
يف  امل�صنني  وطبيب  القلب  طبيب  ف��ورم��ان،  دان��ي��ال  ال��دك��ت��ور  و�صّلط 
فااللتزام  ال��ب��دين،  الن�صاط  ف��وائ��د  على  ال�صوء  بريغهام  م�صت�صفى 
اليومي بتحريك ج�صمك اأمر بالغ االأهمية جلني الفوائد ال�صحية، 

بح�صب �صحيفة اإك�صربي�ض الربيطانية.

حيلة ذكية للحفاظ على الأطعمة املعلبة بعد فتح العبوة
توك  تيك  االجتماعي  التوا�صل  موقع  م�صتخدمات  اإح��دى  �صاركت 
طريقة ب�صيطة للحفاظ على االأطعمة املعلبة طازجة بعد فتح العبوة. 
ويف كثري من االأحيان ت�صتخدم ربة املنزل ن�صف حمتوى عبوة املعلبات 
للطهي، وت�صطر لتخزين اجلزء املتبقي، لكن فتح العبوة ي�صّرع من 

تلف املواد الغذائية املوجودة بداخلها.
عبوة  غ��ط��اء  ا�صتخدام  ب��االإم��ك��ان  اأن  اأو���ص��ح��ت  األك�صندرا  اإي��ف��ي  لكن 
الن�صكافيه البال�صتيكية لتغطية عبوة املعلبات بعد فتحها، مما ي�صاعد 
اإك�صربي�ض  بح�صب �صحيفة  بداخلها،  املوجود  الطعام  تلف  منع  على 

الربيطانية.
ما  ت�صتهلك  مل  معلبات  عبوة  لديك  اأن  لنفرت�ض  اإي��ف��ي   واأو�صحت 
فهو  الن�صكافيه،  ع��ب��وة  غ��ط��اء  ا�صتخدام  ميكنك  بالكامل،  بداخلها 
للحفاظ  املعلبات  عبوة  م��ن  العلوي  اجل��زء  لتغطية  مت��ام��اً  منا�صب 

عليها .
وحظي الفيديو باإعجاب العديد من ربات املنازل، وقالت الكثري منهن 
اإنهن �صيبداأن با�صتخدام هذه الطريقة للحفاظ على االأطعمة املعلبة 

وعدم رمي اأي منها يف القمامة.
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حيلة مده�سة لإعادة 
احلياة للخ�سراوات

قد يكون ذبول اخل�صراوات يف الثالجة حمبطاً للغاية، لذا تو�صلت امراأة 
اأ�صرتالية اإىل طريقة ب�صيطة ت�صاعد يف اإعادة اخل�صروات اإىل احلياة، االأمر 

الذي ي�صاعد يف التقليل من هدر الطعام وتوفري املال.
يظهر  فيديو  مقطع  ت��وك،  تيك  تطبيق  على  ح�صابها  على  األي�صا  �صاركت 
قطعاً من خ�صار الربوكلي التي بداأت بالتحول للون االأ�صفر. وقالت األي�صا 
اإنها اأخرجت قطع الربوكلي من الثالجة وقامت بقطع جزء من القاع قبل 
و�صعها يف كوب مليء باملاء واإعادتها اإىل الثالجة. وبعد عدة دقائق، عادت 
لتتفقد قطع الربوكلي ففوجئت باأنها عادت اإىل احلياة، وا�صتعادت لونها 

االأخ�صر.
متت م�صاهدة مقطع الفيديو من اأكرث من 300000 متابع، حيث عرّب 
الكثري منهم عن ده�صتهم اإزاء النتيجة الرائعة التي ح�صلت عليها األي�صا، 
وعلق اأحدهم قائاًل: هذا مده�ض حقاً. مل اأتوقع اأن ت�صتعيد قطع الربوكلي 

حيويتها بهذا ال�صكل. 
وقالت متابعة اأخرى يف تعليقها على الفيديو:  لو كنت اأعرف هذه احليلة 

من قبل لوفرت الكثري من الربوكلي .
ميكن  واإمن��ا  فح�صب  الربوكلي  على  تقت�صر  ال  احليلة  اإن  األي�صا،  وقالت 
ا�صتخدامها مع الكثري من اخل�صروات الذابلة، وفق ما نقل موقع ميرتو 

االإلكرتوين. 

حتذير من ال�سفر لولية من�ساوية
اإ�صدار  ال��ن��م�����ص��اوي��ة  احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت 
اإىل والية  ال�����ص��ف��ر  م���ن  ف�����وري  حت���ذي���ر 
ب�صبب  البالد  جنوب  يف  الواقعة  ت��ريول 
و�صع وباء كورونا الذي مت تو�صيفه على 

اأنه حرج.
فاإنه  االحتادية  احلكومة  بيان  وبح�صب 
غري  ال��رح��الت  ك��ل  ع��ن  التخلي  ينبغي 
طالبت  ك��م��ا  ت�����ريول  اإىل  ال�������ص���روري���ة 
ق�صوا  ال��ذي��ن  االأ�صخا�ض  ك��ل  احلكومة 
االأ�صبوعني  يف  ت�����ريول  يف  ع��ط��الت��ه��م 
للك�صف  اخ��ت��ب��ار  اإج����راء  اإىل  االأخ���ريي���ن 
عن كورونا، كما �صيتعني على امل�صافرين 
من تريول اإجراء اختبار قبل ال�صفر اإىل 

والية اأخرى.
اإليها  ا�صتندت  خ��رباء  تقديرات  وح�صب 
اإ�����ص����دار قرار  احل��ك��وم��ة االحت����ادي����ة يف 
بها  ال��والي��ة  ف���اإن  ال�صفر،  م��ن  التحذير 
اإ�صابة  ح��ال��ة   293 ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف 
جنوب  يف  اكت�صافها  مت  التي  بال�صاللة 

افريقيا.
ب�صبب و�صع  ق��د ط��ال��ب��وا  خ����رباء  وك����ان 
املناطق  بع�ض  ب��ع��زل  ت���ريول  ك��ورون��ا يف 
على االأقل، وكانت الوالية يف مفاو�صاتها 
االحت��ادي��ة قد قدمت  ال�صحة  وزارة  مع 
مقرتحات الحتواء االأزمة ودعت �صكانها 

اإىل تقييد التنقل.

حيل ميكن اأن ت�ساعدك يف 
تناول الطعام ال�سحي يف املنزل �ص 23

القهوة تقلل من 
فر�سة فقدان ال�سمع 
بالن�صبة للكثريين، تعد القهوة جزًءا اأ�صا�صًيا من الروتني اليومي، �صواء 
كان ذلك يف ال�صباح اأو يف فرتة ما بعد الظهر. وبح�صب درا�صة جديدة 
ميكن اأن يكون لفنجان القهوة اليومي تاأثري اإيجابي غري متوقع يتمثل 

يف التقليل من احتمالية فقدان ال�صمع لدى الرجال.
وجد الباحثون اأن الرجال الذين ي�صربون القهوة مرة واحدة على االأقل 
يومًيا كانوا اأقل عر�صة بن�صبة %15 لفقدان ال�صمع من اأولئك الذين 

ال ي�صربون القهوة.
اأظهرت  37000 �صخ�ض من اجلن�صني،  با�صتخدام بيانات من حوايل 
امل�صادة  ب�صبب خ�صائ�صها  لل�صمع،  القهوة قد تكون مفيدة  اأن  الدرا�صة 

لاللتهابات وم�صادات االأك�صدة التي حتتوي عليها.
الن�صاء،  ل��دى  ال�صمع  ووظ��ائ��ف  القهوة  بني  �صلة  على  العثور  يتم  ومل 
االأع�صاء،  علم وظائف  االختالفات يف  ب�صبب  يكون  اأن  اأم��ر ميكن  وهو 
اإذ ت�صاعد امل�صتويات العالية من هرمون اال�صرتوجني لدى الن�صاء على 

حمايتهن من فقدان ال�صمع املرتبط بالعمر.

اإنه ال وجود لدليل  روبن�صون،  اإي��زا  التغذية  تقول خبرية 
ينطوي على  الليمون  ال�صاخن مع  املاء  باأن  علمي قطعي 
توؤكده  ما  وه��و  لها،  ال��رتوي��ج  يتم  التي  الفوائد  ه��ذه  كل 
على  ت�صدد  والتي  اأي�صا  تغذية  خبرية  وه��ي  بيكر  ك��اروال 
اأع�صاء  وظيفة  هي  اجل�صم  من  ال�صموم  اإزال���ة  عملية  اأن 
معنية يف اجل�صم. لكن رغم ذلك وحتى لو ميكن م�صروب 
املاء ال�صاخن واللميون بامل�صروب ال�صحري فاإنه  ال يخلو 
املاء  من  للمزيد  اجل�صم  يحتاج  اإذ  بالطبع،  الفوائد  من 
كمية  �صرب  اأن  كما  الغذائي،  التمثيل  ولعملية  للرتطيب 
باإ�صافة  �صواء  الكليتني  ل�صحة  امل��اء مهم ج��داً  واف��رة من 
الليمون  اإ�صافة  كانت  اإذا  ولكن  ب��دون��ه.  اأو  اإليه  الليمون 
اأن  اإذ  اأي�صاً  اأك��رب، فهذا جيد  بكمية  املاء  ت�صرب  �صتجعلك 
الليمون يحتوي على ن�صبة عالية من فيتامني �صي، الذي 

ي�صاهم يف تقوية املناعة ويدعم �صحة العظام.
الن�صاء  اأج��ري��ت على جمموعة م��ن  درا���ص��ة  اأظ��ه��رت  وق��د 
بعد انقطاع الطمث اأن �صرب امل�صروبات التي حتتوي على 
للعظام.  املعدنية  الكثافة  ف��ق��دان  متنع  الليمون  ع�صري 
القليل  اإ�صافة  اأن  بيكر  و  اأك��دت اخلبريتان روبن�صون  كما 
يف  اجل�صم  ي�صاعد  النباتية  االأط��ع��م��ة  على  الليمون  م��ن 
امت�صا�ض احلديد منها. بح�صب ما ن�صره موقع )�صرتونغ 

وومن( االأمريكي.

يف ال�صباح فقط؟
اأما بالن�صبة للفكرة االأكرث انت�صاراً حول �صرب املاء ال�صاخن 
فارغة  معدة  على  اأو  ال�صباح  يف  �صربها  ب��اأن  الليمون  مع 
اأكرث فائدة، فقد اأو�صح اخلرباء اأنه ال يوجد وقت مثايل 
"�صحيحة" ل�صنعه،  من اليوم ل�صربه، وال توجد طريقة 

عند  قيمته  م��ن  يفقد  ق��د  �صي  فيتامني  الأن  ن��ظ��راً  ولكن 
الليمون  من  �صرائح  ب�صع  و�صع  االأف�صل  فمن  ت�صخينه، 
الطازج  الزجنبيل  من  �صريحة  اإ�صافة  وميكن  الكوب،  يف 

وملعقة �صغرية من الع�صل، ثم �صكب املاء الدافئ عليها.
وعلى الرغم من اأن هذا امل�صروب اآمن، ولكن يجب احلذر 
من االإفراط يف ذلك، اإذ اأن كرثة االأحما�ض توؤدي اإىل تاآكل 
مينا االأ�صنان ب�صرعة، مما قد يوؤدي اإىل ت�صو�ض االأ�صنان. 
كما اأن امل�صروب ال ين�صح به لالأ�صخا�ض الذين يعانون من 
املوجودة  اأو ارجتاع احلم�ض، الأن االأحما�ض  املعدة  حرقة 
االأع��را���ض. لذا  اإىل تفاقم ه��ذه  ت��وؤدي  اأن  امل�صروب قد  يف 
ُين�صح ب�صرب كوب من املاء العادي بعد تناول املاء ال�صاخن 
مع الليمون اأو احلم�صيات ب�صكل عام الإزلة االأحما�ض من 
توداي"  نيوز  "ميديكال  ن�صره موقع  ما  اأ�صنانك. بح�صب 

االأمريكي.

احلام�ض اأو الليمون: فوائد مذهلة تفوق اخليال
بالعديد  الغني  تاأتي معظم فوائد احلام�ض من حمتواه 
من العنا�صر الهامة والتي يعترب اأبرزها فيتامني ج، اإذ اأن 
هذه الثمار حتتوي على العديد من العنا�صر ال�صرورية، 
مثل: جمموعة فيتامينات ب، والبوتا�صيوم، واملغني�صيوم، 

والزنك.

وهذه اأهم فوائد احلام�ض املختلفة:
وال�صرايني  القلب  ل�صحة  مفيد   -  1

ي�صاعد تناول ع�صري الليمون على مكافحة اأمرا�ض القلب 
الهامة  البوتا�صيوم  مبادة  غناه  ب�صبب  وذلك  وال�صرايني، 

ل�صحة جهاز الدوران.

الدم  �صغط  م�صتويات  �صبط  على  البوتا�صيوم  ي�صاعد  اإذ 
اأن  كما  وعقلًيا،  بدنًيا  اال���ص��رتخ��اء  على  اجل�صم  وحتفيز 
فيتامني ج املتواجد يف احلام�ض ي�صاعد على احلفاظ على 

�صحة القلب.

مكافحة ح�صى الكلى  -  2
تفوق  برتاكيز  ال�صرتيك  حم�ض  على  الليمون  يحتوي 
فروت،  اجلريب  مثل:  احلم�صيات،  من  االأخ���رى  االأن���واع 
تكون ح�صى  ي�صاعد على منع  والربتقال، وهذا احلم�ض 

الكلى وتبلورها.

عالج الندوب والعالمات  -  3
القليل  ا�صتعمال  ف��اإن  للب�صرة،  املفتحة  خ�صائ�صه  ب�صبب 
من ع�صري احلام�ض الطازج على الندبة اأو على اآثار حب 
ال�صباب قد ي�صاعد على تال�صي هذه العالمات الداكنة مع 

الوقت.
الندبة  مكان  على  الليمون  ع�صري  من  القليل  �صع  فقط 

ذلك. بعد  جيداً  املكان  بغ�صل  قم  ثم  دقائق،  واتركه 5 

التنف�صي اجلهاز  اأمرا�ض  مكافحة   -  4
ت�����ص��اع��د ث��م��ار احل��ام�����ض ال�����ص��ف��راء ع��ل��ى ع���الج امل�صاكل 
التنف�صية املختلفة، مبا يف ذلك �صعوبات التنف�ض ونوبات 
الربو املزعجة، وذلك ب�صبب غناه بفيتامني ج الهام ل�صحة 

املناعة واجلهاز التنف�صي.
الهامة  الطبيعية  ال��ع��الج��ات  اأح��د  ه��و  احلام�ض  اأن  كما 
امل�صادة  خ�����ص��ائ�����ص��ه  ب�����ص��ب��ب  وذل�����ك  احل���ل���ق  الل���ت���ه���اب���ات 

للبكترييا.

التطبيب عن بعد 
يزدهر يف اأملانيا

اجلامعي  اآخ��ن  م�صت�صفى  اأت��اح��ت 
)اآذار(  م����ار�����ض  م���ن���ذ  اأمل���ان���ي���ا  يف 
امل�صت�صفى  ب����  ي��ع��رف  م���ا  امل��ا���ص��ي 
االف��رتا���ص��ي م��ن خ��الل معاينات 
املر�صى،  اأف��واج  وتوزيع  بالفيديو، 
على  املتخ�ص�صني  ي��ت��واج��د  فيما 
م�صافة حوايل 20 كيلومرتاً من 

امل�صت�صفى.
وي��و���ص��ح غ��رن��وت م��ارك�����ض مدير 
ق�صم العناية املركزة يف م�صت�صفى 
اآخ�������ن اجل����ام����ع����ي، اأح�������د م���راك���ز 
اخلربة يف امل�صت�صفى االفرتا�صي، 
مر�صى  اأن  بر�ض  فران�ض  لوكالة 
يعانون ق�صوراً رئوياً هم يف العادة 
م����ن احل�������االت ال���ت���ي ت��ع��ت��ن��ي بها 

امل�صت�صفيات الكربى .
وت��ل��ف��ت امل�������ص���وؤول���ة ال��ط��ب��ي��ة عن 
اأن  اإىل  دوم����ن  ���ص��ان��درا  امل�����ص��روع 
تقنيات التطبيب عن بعد �صمحت 
توفري  ب�����  )اآذار(   م����ار�����ض  م���ن���ذ 
الطاقات يف العناية الفائقة خالل 

اجلائحة.
ا�صتطعنا  ال����ي����وم،  ح��ت��ى  وت���ق���ول 
مر�صانا  م���ن   90% م��ع��اجل��ة 
مكان  م��ن  قريبة  م�صت�صفيات  يف 

�صكنهم .
م�صروع  ي����وف����ر   ،2012 م���ن���ذ 
جممعات افرتا�صية توا�صاًل بني 
17 م�صت�صفى يف منطقة رينانيا-
ومركزين  ف��ي�����ص��ت��ف��ال��ي��ا  ����ص���م���ال 
ا���ص��ت�����ص��ف��ائ��ي��ني ج��ام��ع��ي��ني. لكن 
ف��ريو���ض ك��ورون��ا ���ص��ّك��ل يف مار�ض 
العر�ض  لتو�صيع  منا�صبة  )اآذار( 
املنطقة،  م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  ك���ل  اإىل 

بح�صب دومن.
ويف �صتولربغ، حيث ُجهز كل ق�صم 
الال�صلكي،  ب��االإن��رتن��ت  االإن��ع��ا���ض 
ت����ق����ام ال������زي������ارات االف���رتا����ص���ي���ة 
جمهزة  ب����ع����رب����ة  ب���اال����ص���ت���ع���ان���ة 
وميكن  وك������ام������ريا.  ب��ك��م��ب��ي��وت��ر 
�صرير  اأي  بلوغ  بذلك  بوت�صفيلد 

يريد.
التقنية  ه��ذه  ن�صر  لت�صريع  لكن 
مب��واج��ه��ة ت��ف�����ص��ي ال���وب���اء، يكفي 
ا�صتخدام جهاز كمبيوتر حممول 
اإن��رتن��ت الإجراء  جم��ه��زة ك��ام��ريا 

طلب ا�صت�صارة بنقرات ب�صيطة.
يف  متخ�ص�ض  ���ص��ي��ديل  وي��ن�����ص��م 
الفائقة )من بني حوايل  العناية 
اأملانيا(،  ت�صمهم  ف��ق��ط  خم�صني 
اأ�صبوعيا  م���رة  ب��واق��ع  اف��رتا���ص��ي��ا 
اأنحاء  اإىل غ��رف االإن��ع��ا���ض يف ك��ل 

املنطقة.

املاء ال�ساخن مع الليمون.. بني احلقيقة وال�سائعة

اإىل  حت��ول  الليمون  مع  ال�صاخن  امل��اء  م�صروب 
م�صروب �صعبي يف الآونة الأخرية، واأ�صحى جزء 
ل يتجزء من الروتني ال�صباحي للكثريين، نظرًا 
لفوائده التي يتم تتداولها بني النا�ض. لكن هل 
مفيد  الليمون  مع  ال�صاخن  امل��اء  م�صروب  فعال 

لل�صحة؟
الذي  الأ�صخا�ض  عدد  الأخرية  ال�صنوات  يف  زاد 
ال�صاخن  امل���اء  ���ص��رب  على  مواظبني  اأ�صبحوا 
امل�صروب  ه��ذا  اأن  اعتقاد  ي�صود  اإذ  بالليمون، 
الدافئ من �صاأنه اأن ميد اجل�صم بالطاقة، ويح�صن 
الب�صرة، وي�صاعد على اله�صم، ويزيل ال�صموم من 
اجل�صم، وحتى مينع ت�صكل احل�صوات يف الكلى اأو 
ي�صاعد خ�صارة الوزن. غري اأن معظم هذه الفوائد 
غري مدعومة باأبحاث ودرا�صات علمية وا�صحة، 
فما مدى �صحتها؟ وهل ي�صتحق اأن ي�صبح م�صروب 

املاء بالليمون جزءا من روتيننا اليومي؟
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�ش�ؤون حملية
بالعامل  دولة  بتوجيهات نهيان مبارك وم�صاركة 54 خبريًا بزراعة النخيل ميثلون 19 

جائزة خليفة ت�ستعر�ض تقريرها العلمي الدويل خالل ندوة افرتا�سية
نخيل التمر فر�صة لإعادة بناء القت�صاد بطريقة يدعم التعايف الأخ�صر

ثالثة م�ساريع بحثية بني جامعة الإمارات وجامعات �سعودية

•• اأبوظبي-الفجر

بتوجيهات معايل ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير 
اجلائزة،  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  والتعاي�ض  الت�صامح 
الدولية لنخيل  العامة جلائزة خليفة  االأمانة  نظمت 
االأحد  اأم�ض  اأول  اأول  م�صاء   الزراعي  واالبتكار  التمر 
افرتا�صية  علمية  حم��ا���ص��رة   2021 ف��رباي��ر   07
بعنوان "تقرير جائزة خليفة جت�صري احلدود"، قدمها 
االأ�صتاذ الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة، 
خرباء  كبري  ه��ي��وز  ه��اري�����ص��ون  ال��ربوف��ي�����ص��ور  بح�صور 
هم  54 خبرياً  اأمريكا وم�صاركة  بالعامل من  النخيل 
بزراعة  املخت�صني  واالأك��ادمي��ي��ني  اخل���رباء  م��ن  نخبة 

النخيل واإنتاج وت�صنيع التمور ميثلون 19 دولة حول 
التزام اجلائزة  اإط��ار  املحا�صرة يف  وتاأتي هذه  العامل. 
الزراعية  باملمار�صات  والتوعية  العلمية  املعرفة  بن�صر 
جودة  وحت�����ص��ني  امل���زارع���ني  لتمكني  للنخيل  اجل��ي��دة 

التمور.
اأم��ني ع��ام اجلائزة  واأ���ص��ار الدكتور عبد ال��وه��اب زاي��د 
جديدة  ح��ق��ب��ة  ب���داي���ة  مي��ث��ل   2021 ال���ع���ام  اأن  اإىل 
لال�صتدامة. اإنه العام الذي بداأ فيه عقد االأمم املتحدة 
ال�صتعادة النظام البيئي )2021-2030(. اإنه العام 
الذي عاد فيه تغري املناخ اإىل جدول اأعمال اأغلب دول 
البناء  الإع���ادة  للعامل  عظيمة  فر�صة  فهناك  ال��ع��امل، 
االعتبار.  يف  االأخ�صر  التعايف  و�صع  مع  اأف�صل  ب�صكل 

اأن  يجب  الت�صغيل،  اإع��ادة  يف  االقت�صادات  تبداأ  عندما 
ينبغي  حيث  اجلميع.  لتفكري  مركزية  البيئة  تكون 
املبادرات  االقت�صادي حول  انتعا�صها  تركز  اأن  للبلدان 
اقت�صادية  اإمكانات  اأن هناك  الوا�صح  اخل�صراء، فمن 
كبرية. نخيل التمر هو خري مثال على ذلك بال�صبط. 
الالحقة  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ال��ن��خ��ي��ل  اأ���ص��ج��ار  تتمتع  ح��ي��ث 
وتن�صيطها،  االق��ت�����ص��ادات  ب��ن��اء  اإع�����ادة  ع��ل��ى  ب��ال��ق��درة 
اأي�صاً يف احلد ب�صكل كبري من انبعاثات  بينما ت�صاعد 
ي��وؤدي اإىل تدهور  اآث��ار الت�صحر، مما  الكربون وعك�ض 
النظام البيئي. هذه �صناعة، ميكن اأن ت�صاعد يف خلق 

عامل اأكرث �صحة وثراء وا�صتدامة.
واأ�صار الدكتور زايد اإىل اأن نخيل التمر ميكن اأن يلعب 
الأن  ن��ظ��راً  امل��ن��اخ.  تغري  �صد  امل��ع��رك��ة  يف  رئي�صياً  دوراً 
اأ�صجار النخيل ميكن اأن متت�ض تركيزات �صخمة من 
ثاين اأك�صيد الكربون. يف الواقع، ميكن لكل �صجرة اأن 
متت�ض 200 كيلوغرام من ثاين اأك�صيد الكربون كل 
عام. وهذا يعني اأنه يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال 
100 مليون نخلة  اأن متت�ض  اإفريقيا وحدها، ميكن 
�صنوياً.  الكربون  اأك�صيد  ث��اين  من  طن  ميجا   28.7
وب��ط��ب��ي��ع��ة احل�����ال، ���ص��ي�����ص��اع��د ذل���ك يف احل���ف���اظ على 
م�صتويات ثاين اأك�صيد الكربون منخف�صة ووقف تغري 
ي�صاهم  التمر  نخيل  اأن  زاي��د  الدكتور  واأ���ص��اف  املناخ. 
اأي�صاً.  اأولئك الذين ي�صكنون كوكب االأر���ض  يف �صحة 
التمر  دب�����ض  ال��ت��م��ور  م��ن  امل�صنوعة  امل��ن��ت��ج��ات  ت�صمل 
ومعجون التمر والتمر املفروم، والتي تتمتع جميعها 
اأن ن��خ��ي��ل التمر  ب��ف��وائ��د ���ص��ح��ي��ة ك���ب���رية. ل��ق��د ث��ب��ت 
�صحي للغاية ومليء بالعنا�صر الغذائية مثل االألياف 
اله�صم  حت�صن  اأن  ميكن  والتي  االأك�����ص��دة،  وم�صادات 
وتقلل من خطر االإ�صابة باالأمرا�ض. لذلك، ال ميكن 
فقط لزراعة نخيل التمر اأن تعزز االقت�صادات العاملية، 

احلياة  ت�صجيع  خ��الل  م��ن  ذل��ك  تفعل  اأن  ميكنها  ب��ل 
ال�صحية اأي�صاً.

واأك��د الدكتور زاي��د اأن��ه قد ال يتم االع��رتاف بها على 
التمر هي  االآن، ولكن �صجرة نخيل  نطاق وا�صع حتى 
���ص��م��ان ملعي�صة م�����ص��ت��دام��ة. م��ن خ���الل احل��ف��اظ على 
اأ�صجار النخيل ومنوها، ميكننا التغلب على التحديات 
يف  ر�صمياً  فنحن  واالقت�صادية.  واالجتماعية  البيئية 
للكوكب  البيئي  النظام  ال�صتعادة  املتحدة  االأمم  عقد 
قد  امل�صتمر  ال��وب��اء  اأن  ح��ني  يف   .)2030-2021(
االأهمية مبكان  املبادرات موؤقتاً، فمن  يحد من بع�ض 
اأن نبداأ يف عك�ض اآثار الت�صحر واالآثار االأخرى لتغري 
امل��ن��اخ ال��ت��ي ت��دم��ر اجل��وه��ر. وه���ذا التقرير ي��ق��دم لنا 
اأكرث  فهو  واقت�صاداتنا  جمتمعنا  بناء  الإع��ادة  فر�صة 

من جمرد ب�صي�ض من االأمل.

•• العني - الفجر

اأعلنت جامعة االإم��ارات عن البدء بثالثة 
م�����ص��رتك��ة بني  ت��ع��اون��ي��ة  بحثية  م�����ص��اري��ع 
ب��اح��ث��ني م��ن ج��ام��ع��ة االإم������ارات وجامعة 
امللك �صعود وجامعة امللك عبد اهلل للعلوم 
ال�صعودية.  ال��ع��رب��ي��ة  ب��امل��م��ل��ك��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ة 
اإطار �صعي  البحثي يف  التعاون  وياأتي هذا 
اجلهود  ت�����ص��اف��ر  اإىل  االإم�������ارات  ج��ام��ع��ة 
اململكة  م���ع  ال������دويل  ال���ت���ع���اون  ل��ت��و���ص��ي��ع 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������ص���ع���ودي���ة يف ع�����دة جم����االت 
ا�صرتاتيجية والتي من �صاأنها اأن ت�صهم يف 
اال�صرتاتيجية  البحثية  ال�صراكات  تعزيز 

بني اجلامعات  يف الدولتني .
واأ����ص���ار االأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور اأح���م���د م���راد- 
ال��ن��ائ��ب امل�������ص���ارك ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي- اإىل 
ب��ني جامعة  اأب��ح��اث م�صرتكة  وج���ود ع��دة 
امللك  وجامعة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
املياه  "تغذية  ب��ع��ن��وان  ب��ح��ث  منها  ���ص��ع��ود 
اجلوفية من ال�صدود يف االإمارات العربية 
ال�صعودية"  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��م��ل��ك��ة  امل��ت��ح��دة 

جديد  نهج  بتطوير  امل�����ص��روع  ه��ذا  ويعنى 
باال�صتخدام  اجلوفية  اخلزانات  تغذية  يف 
املبا�صر ملياه ح�صاد االأمطار املتجمعة خلف 
املياه  تغذية  يف  للمياه  كم�صدر  ال�����ص��دود 
الطريقة  اإىل حت��دي��د  وي��ه��دف  اجل��وف��ي��ة، 
االأك�����رث ف��ع��ال��ي��ة ل�����ن��ظ��ام ال��ت��غ��ذي��ة املوجه 
لزيادة كفاءة التغذية من ال�صدود و�صحن 
وتقليل  امل�صتهدفة  اجلوفية  املياه  خزانات 
امل��ي��اه اجلوفية  ال��ت��ب��خ��ر وحت�����ص��ني ج����ودة 
اإم�����دادات امل��ي��اه. وق���د مت اختيار  وت��اأم��ني 
م��وق��ع واح����د يف ك��ال ال��ب��ل��دي��ن ب��ن��اًء على 
اخلا�صة  ال�صروط  مت�صمنة  معايري  عدة 
باملوقع واجلدوى التقنية ومدى جاهزية 
ودقة  املوجه  التغذية  نظام  لتنفيذ  املوقع 
البيانات املطلوبة، وهو �صد البيح يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة و�صد حوطة بني 
متيم يف اململكة العربية ال�صعودية. و�صيتم 
االنتهاء من اأن�صطة امل�صروع خالل عامني، 
ب�صكل  ن��ت��ائ��ج��ه  ت�����ص��ه��م  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
املياه  خ��زان��ات  ت��غ��ذي��ة  حت�صني  يف  مبا�صر 
املائي يف  االأم��ن  اجلوفية وحت�صني موؤ�صر 

البلدين.
ال��ه��ام��ة درا�صة  ال��ب��ح��وث االأخ������رى  وم���ن 
ال�صم�صية  للطاقة  فعال  "حتويل  بعنوان 
با�صتخدام اأ�صباغ ع�صوية مغلفة"، ويهدف 
�صم�صية  خ��الي��ا  ب��ن��اء  اإىل  امل�������ص���روع  ه����ذا 
 )DSSCs( لالأ�صباغ  ح�صا�صة  ج��دي��دة 
الع�صوية  االأ�صباغ  بع�ض  عزل  على  تقوم 
ال�����ص��ائ��ع��ة يف ج��زي��ئ��ات ك��ب��رية م���ن القرع 

CB7وعلى �صطح ثاين اأك�صيد التيتانيوم 
ال��ن��ان��وي ال��ب��ل��وري واإظ��ه��ار اأن ه��ذا النهج 
اإعادة  ديناميات  م��ن  يقلل  اجلزيئي  ف��وق 
اإىل تعزيز كفاءة اخللية،  اإ�صافة  ال�صحن. 
وخا�صة خاليا احلالة ال�صلبة و�صبه احلالة 
تفر�صها  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ود  ���ص��وء  يف  ال�صلبة 
I−/اإىل ت�صتند  التي  ال�صم�صية  اخلاليا 
وبالتايل  لالختزال،  حل  كو�صيط   I3−
اإنتاج اخلاليا الكهرو�صوئية االأكرث كفاءة 
وقوة واأرخ�ض تكلفة عند ت�صنيعها. وتاأتي 
اأن  ح��داث��ة االق����رتاح احل���ايل م��ن حقيقة 
 CB7 مب�صاعدة  املقرتح  االأ�صباغ  اإر�صاء 
هو نهج جديد، �صيمهد الطريق ملزيد من 
اال�صتخدامات للجزيئات ال�صخمة لتعزيز 

تكنولوجيا اخلاليا ال�صم�صية.
وذك����ر ال���دك���ت���ور اأح���م���د م����راد ب����اأن هناك 
م�����ص��روع م�����ص��رتك ب��ني ج��ام��ع��ة االإم�����ارات 
اهلل  عبد  امللك  وجامعة  املتحدة  العربية 
"املجتمعات  ب��ع��ن��وان  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم 
ب��ال��ن��ب��ات يف جن�ض  امل��رت��ب��ط��ة  امل��ي��ك��روب��ي��ة 
ويهدف  وامل�صتاأن�صة"  الربية  احلم�صيات 

املجتمعات  وتو�صيف  درا���ص��ة  اإىل  امل�صروع 
قدرة  يف  هاماً  دورا  تلعب  التي  امليكروبية 
الظروف  يف  التكاثر  على  احلنظل  ن��ب��ات 
اأج���ل احل�صول على منفذ  وم��ن  اجل��اف��ة. 
للدرا�صات الوظيفية للميكروبات املرتبطة 
من  امل�����ص��روع  �صيتحقق  احل��ن��ظ��ل،  ب��ن��ب��ات 
اجليني  التحول  طريقة  با�صتخدام  ذل��ك 
والن�صخ ، حيث اأن مقارنة التحول اجليني 
نبات  م��ع  ال���ربي  احلنظل  لنبات  والن�صخ 
حتديد  م��ن  �صتمكننا  امل�����ص��ت��زرع  ال��ب��ط��ي��خ 
يف  امل��ت��واج��دة  البيئية  الدقيقة  ال��ك��ائ��ن��ات 
بيئة نبات احلنظل والطرق املرتبطة على 
البيئي.  االإج��ه��اد  بظروف  التحديد  وج��ه 
ك��م��ا ���ص��ي��وف��ر ه���ذا ال��ب��ح��ث روؤي����ة وو�صائل 
لت�صريع زراعة احلنظل الربي والدرا�صات 
اإىل تطوير  ت��ه��دف  ب��ه��ا وال��ت��ي  امل��رت��ب��ط��ة 
ال��دي��زل احليوي على نطاق  واإن��ت��اج وق��ود 
يف  املياه  ا�صتخدام  كفاءة  وحت�صني  وا���ص��ع، 
البطيخ امل�صتزرع، وتو�صيح اأهمية التفاعل 
بني النباتات والكائنات احلية الدقيقة يف 

البيئات ال�صحراوية.

لتبادل املعرفة واخلربات ال�صحية

�سي بهدف تطوير الأبحاث الطبية الأكادميية وال�سريرية �سحة توقع مذكرة تفاهم مع م�ست�سفى امللك فهد التخ�سّ

 برعاية خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان

اخلري يف »عيال زايد« متد اأيادي العطاء وك�سوة ال�ستاء اإىل 1600 عامل

•• اأبوظبي - الفجر

وقعت �صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" 
اأكرب �صبكة رعاية �صحية يف دولة االإمارات، مذكرة 
�صي  التخ�صّ ف��ه��د  امل��ل��ك  م�صت�صفى  م���ع  ت��ف��اه��م 
بهدف  ال�����ص��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة  ال��دم��ام  يف 
املوؤ�ص�صتني،  بني  ال�صحية  الرعاية  مزايا  تعزيز 
م��ن خ���الل اب��ت��ك��ار ال��ربام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة، وتبادل 
ف�صاًل  وال�صريرية،  االإداري����ة  واخل���ربات  املعرفة 
عن تعزيز اخلدمات يف جماالت البحوث الطبية 

واالأكادميية وال�صريرية.
ومت توقيع مذكرة التفاهم عن بعد، حتت رعاية 
الدكتور عبد العزيز الغامدي، الرئي�ض التنفيذي 
ال�صرقية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  االأول  ال�����ص��ح��ي  للمجمع 
الدكتور  ووق��ع��ه��ا  ال�����ص��ع��ودي��ة،  العربية  للمملكة 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  ج��ودي��ري،  ج��اري��ث 
الرئي�ض  ال�����ص��ري��ف،  ع��م��ر  وال�����ص��ي��د  "�صحة"، 

�صي. التنفيذي مل�صت�صفى امللك فهد التخ�صّ
ُعقد  اجلانبني  ب��ني  امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  ويف 
اجتماع افرتا�صي بح�صور ممثلني عن الطرفني، 
التنفيذيني  امل�����دراء  م��ن  ف��ي��ه جم��م��وع��ة  ���ص��ارك 

واالإدارة العليا.
جاريث  ال��دك��ت��ور  ق���ال  االت��ف��اق��ي��ة،  ع��ل��ى  وتعليًقا 
"�صحة":  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  جوديري، 
الريادة  نحو  رحلتنا  بتعزيز  ف��خ��ورون  "نحن 

فهد  امللك  م�صت�صفى  م��ع  �صراكتنا  ع��رب  والتميز 
�صي لتوفري رعاية �صحية مب�صتوى عاملي  التخ�صّ

غري م�صبوق يف املنطقة.
ال�صحي،  القطاع  يف  ال�صراكات  اأهمية  على  واأك��د 

واملعرفة  امل��م��ار���ص��ات  اأف�صل  ت��ب��ادل  ُت�صهل  وال��ت��ي 
واخلربات ال�صحية، وُت�صهم يف االرتقاء مبعايري 
الرعاية ال�صحية املقدمة ملختلف �صرائح املجتمع 

يف املنطقة.

يرتكز اهتمام القيادات يف "�صحة" ويف م�صت�صفى 
امل���ل���ك ف��ه��د ال��ت��خ�����ص�����ص��ي ع��ل��ى ت��ر���ص��ي��خ مبادئ 
التعاون االإقليمي وتعزيزها، لالرتقاء مبنظومة 
التفاهم  م��ذك��رة  و�صتفتح  البلدين،  يف  ال�صحية 
ُتعزز  م�صتقبلية  ل�صراكة  وا�صعاً  جم��ااًل  اجلديدة 
م�صاعي البلدين نحو توفري رعاية �صحية عالية 
زراعة  ذل���ك  امل���ج���االت، مب��ا يف  اجل����ودة يف جميع 
م�صاهمة  اإىل  االإ�صارة  وجتدر  اجلذعية.  اخلاليا 
الرعاية  ق��ط��اع  ت��ق��دم  يف  امل��ت��وا���ص��ل��ة  "�صحة" 
ال�صحية وتطوره يف االإمارات، من خالل التو�صع 
املحلية  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  مع  �صراكاتها  بنطاق 
واالإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��ت�����ص��ارك م��ع��ه��ا يف 
"�صحة" بتلبية  �صبكة  وتلتزم  والقيم.  االأه��داف 
دولة  يف  املتنامية  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  متطلبات 
االإمارات، عرب تبادل املعرفة واخلربات، والتعليم 
التي  ال���رائ���دة  ال�صحية  واخل���دم���ات  واالأب���ح���اث، 

تتمحور حول �صالمة املر�صى وعافيتهم. 

••   اأبوظبي-الفجر

لفريق  التابع  لعطائك"  �صكراً   " برنامج  اأك��م��ل 
فزعة التطوعي واملعتمد يف هيئة تنمية املجتمع 
يف دب��ي املرحلة االأخ���رية من م��ب��ادرة " اخل��ري يف 
عيال زايد " برعاية ال�صيخ خليفة بن حممد بن 
 " وتوزيع  بتقدمي  تعنى  والتي   ، نهيان  اآل  خالد 
ك�صوة ال�صتاء" للعمال على م�صتوى جميع اإمارات 
الدولة وذلك لتعزيز الرتاحم والت�صامح املتاأ�صل 
التجاوب  على  اأف���راده  حتفيز  بهدف  املجتمع  يف 
الرائدة واالإن�صانية ون�صر  املبادرات  مع مثل هذه 
احل�صيلة  ب��ل��غ��ت  اإذ   ، ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة 

ال�صبع.  االإمارات  م�صتوى  على  عامل   1600
وو�صف ال�صيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان 
املبادرة باأنها تعرب عن الواقع االإن�صاين واملرتبط 
انطالقاً  املجتمع  اأف��راد  بني  والرتاحم  بالتكافل 
الرا�صخة التي جت�صد  النبيلة واملبادئ  القيم  من 

انطالقاً  االإماراتية  لل�صخ�صية  الرائعة  ال�صمات 
تعزيز  يف  الر�صيدة  للقيادة  امللهمة  ال��روؤي��ة  م��ن 
اأجواء الت�صامح بني فئات املجتمع على نحو يوؤكد 
اجلوانب االإن�صانية اجلميلة التي تعك�ض ال�صورة 
امل�����ص��رف��ة ع��ن دول���ة امل��ح��ب��ة وال�����ص��الم وال��ت��اآخ��ي ، 
 " برنامج  بها  ا�صطلع  ال��ذي  ال���دور  اأن  مو�صحاً 
التي  الطموحة  الفكرة  يعك�ض  لعطائك"  �صكراً 
والتطوع يف  والتكافل  العطاء  قيم  لغر�ض  تهدف 

املجتمع مبا يحقق االأهداف املن�صودة. 
واأ����ص���اد ال�����ص��ي��خ خليفة ب��ن حم��م��د ب��ن خ��ال��د اآل 
على  القائمني  م��ن  ب��ذل��ت  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  نهيان 
ال�صبع  االإم�����ارات  ال��ربن��ام��ج يف  لتنفيذ  االأم���ر يف 
اأحاطوهم  الذي  للعاملني  ال�صتاء  ك�صوة  وتقدمي 
ب��ال��رع��اي��ة وال��ت��ق��دي��ر مب��ا ي��ع��زز قيم ال��رتاح��م يف 
املجتمع ، مو�صحاً اأن مثل هذه املبادرات لها نتائج 
االأهداف  اإىل  ت��وؤدي  اأن  �صاأنها  للغاية ومن  جيدة 
املجتمع  يف  املحبة  ثقافة  تر�صخ  التي  االإيجابية 

واجلميلة يف وطن  النبيلة  ال�صمات  يعك�ض  ال��ذي 
ال�صموخ واالإن�صانية وال�صالم.  

بدورها اأ�صارت كوثر الرحايل ، نائب رئي�ض برنامج 
" �صكراً لعطائك " اإىل اأن التفاعل االإيجابي الذي 
كان حا�صراً يف جميع  املراحل التي �صهدت تنفيذ 
من  وااله��ت��م��ام  بالتقدير  حظي  امل��ب��ادرة  برنامج 

فئات املجتمع
 ملا حتمله مبادرة اخلري يف "عيال زايد" من قيم 
ك��ال��رتاح��م وال��ت��ع��ا���ص��د م��ع ف��ئ��ة ال��ع��م��ال تقديراً 
للدور الذي يقومون به يف جميع املرافق ، وقالت 
اإن ال���ه���دف م���ن ه���ذه امل����ب����ادرات ه���و ت��ف��ع��ي��ل دور 
من  عليه  ي��رتت��ب  م��ا  وحتقيق  التطوعي  العمل 
اآثار اإيجابية يف املجتمعات ،وغر�ض قيم الرتاحم 
واملحبة بني جميع االأف���راد  مما ي��وؤدي  لتحقيق 
لالأدوار  وت��وزي��ع  املجتمعية   وال��غ��اي��ات  االأه���داف 
�صور  لبع�ض  حتقيق  و  واملوؤ�ص�صات،  االأف���راد  بني 

الّتكافل االجتماعي

�سرطة اأبوظبي تعقد خلوة اإدارية 
ل�ستك�ساف اآفاق واعدة للريادة والتميز

•• اأبوظبي-الفجر

اأب��وظ��ب��ي يف  امل��ري��خ ع��ق��دت �صرطة  ت��زام��ن��اً م��ع و���ص��ول م�صبار االأم���ل اىل 
اآفاق  االأوىل ال�صتك�صاف  االإداري��ة  اخللوة  لل�صباب  االحتادية  املوؤ�ص�صة  مقر 
مرتكزة  واالأمني  ال�صرطي  للعمل  والتميز  الريادة  تعزز  واعدة  م�صتقبلية 
على التعاون والتن�صيق  بني روح فريق  العمل  و�صواًل  الأفكار �صبابية ت�صهم 
يف خدمة الوطن ودعم اإجنازات  امل�صرية  االأمنية  وتوجهها  نحو امل�صتقبل 
من  وتوجهاتها  حماورها  ا�صتلهمت  اخللوة  نقا�صات  اأن  امل�صاركون  واأك��د   .
روؤى وتوجيهات  قيادتنا الر�صيدة واإميانها بدور ال�صباب  ودعم تطلعاتهم  
نحو ا�صتك�صاف  اآفاق  اأف�صل  والتي جت�صدت يف كلمة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي  نائب القائد االأعلى  للقوات 
امل�صلحة التي  اأكد فيها باأن مهمة ا�صتك�صاف املريخ تاأتي جت�صيداً لريادتنا 
نحو  جديدة  اآف��اق��ا  ن�صتك�صف  الرحلة  ه��ذه  خ��الل  وم��ن  واإ�صالمياً،  عربياً 
العمل  فريق  الإلهام  بالدنا  متيز  التي  التقدم  ب���اإرادة  واالحتفاء  االأف�صل 

وتوحيد اجلهود .
اآف��اٍق جديدة  " ال�صتك�صاف  اإط��الق مبادرة وطنية حتت �صعار  وك�صفت عن 
يف  اإ�صهاماً  و  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  دور  " لتعزيز  االأف�صل  نحو 

اال�صتعدادات لالحتفال بعام اليوبيل الذهبي. 
دولة  حتققها  التي  ال��رائ��دة  بالنجاحات  اع��ت��زازه��م   عن  امل�صاركون  اأع��رب 
موارد  بناء  اإىل  االأم��ل  م�صبار  مثل  م�صاريع  خ��الل  من  و�صعيها  االإم���ارات 
وتطوير  الف�صاء،  تكنولوجيا  جم��ال  يف  الكفاءة  عالية  اإم��ارات��ي��ة  ب�صرية 
على  بالنفع  تعود  التي  الف�صائية  والتطبيقات  العلمية  واالأبحاث  املعرفة 
الب�صرية، والتاأ�صي�ض القت�صاد م�صتدام مبني على املعرفة وتعزيز التنويع 
لتو�صيع  الف�صاء  �صباق  يف  االإم���ارات  مبكانة  واالرت��ق��اء  االبتكار،  وت�صجيع 
العلمية،  االكت�صافات  جم��ال  يف  االإم����ارات  جهود  وتعزيز  ال��ف��وائ��د،  نطاق 
االإم���ارات  دول���ة  لتعزيز مكانة  الف�صاء  ق��ط��اع  دول��ي��ة يف  ���ص��راك��ات  واإق��ام��ة 
العربية املتحدة اإىل  جانب ما يعك�صه امل�صروع من تفرد تاأكيداً على ريادة 
دولتنا للتطوير االإيجابي الذي تعود ثماره باخلري على االأمتني العربية 

واالإ�صالمية والعامل اأجمع. 
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مبثابة  يوم  كل  �صحية  وجبات   3 طهي  يبدو  النظرية،  الناحية  من 
طموح نبيل، ولكن بالن�صبة ملعظمنا، فاإن تناول الطعام ال�صحي عندما 

تكون م�صغول ل يعد اأمرا ممكنا.
ما يحدث اأنك ترك�ض اإىل الكافترييا، لتلتقط اأ�صهل واأ�صرع �صيء تاأكله، 
فمن  املنزل،  ت�صل  عندما  حتى  عمل.  غداء  لتناول  املكتب  اإىل  وتعود 
املحتمل اأنك متعب جدا لدرجة اأنك تاأكل اأي �صىء د�صم جاهز اأمامك. 
قد يحل هذا م�صكلة الطعام، ولكنه يف النهاية يوؤثر �صلبا على �صحتك، 

اإما من خالل زيادة الوزن اأو فقدان الطاقة اأو كليهما.

بال�صاأن  املهتمة  ال�صحفية  وي���ن���درل،  م��ارت��وران��ا  امي���ي  ت��ق��ول 
ال�صحي، على موقع “�صيلف” Self: عندما يتم تق�صيم وقتك 
بني العمل واالأطفال واالأ�صرة واالأ�صدقاء، واأي من االلتزامات 
االأخرى التي تق�صي على �صاعات اليوم، قد تت�صاءل غالبا عن 
عن  ناهيك  ب��اخل��ارج،  الطعام  لتناول  حتى  وق��ت  اإي��ج��اد  كيفية 

جتهيزه باملنزل وتنظيف املكان بعد ذلك.
الوقت، فهناك بع�ض  اإذا كنت تعاين من �صيق  تقول ويندرل: 
ال�صحي  الطعام  تناول  جعل  يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  التي  احليل 
يف املنزل اأ�صهل قليال. االأمر يتعلق فقط باإيجاد طرق مبتكرة 
الطويل  االإع��داد  من  متاما  التخل�ض  حتى  اأو  لتق�صري  وذكية 

للطعام، والتنظيف بعد ذلك.
الن�صائح  بع�ض  االأمريكي   )INC( ”اإنك“ موقع  يقدم  كما 
اأثناء  ال�صحي  االأك��ل  تناول  مهمة  ت�صهيل  اأج��ل  من  الب�صيطة 

فرتات االن�صغال ال�صديد.

ل تتنازل عن الفطور الب�صيط
ب�صبب  ال���ي���وم  االأوىل يف  ال��وج��ب��ة  ال��ك��ث��ريون  ي��ه��م��ل  م���ا  ع����ادة 
اأن وجبة  اإال  العمل،  اإىل  ان�صغالهم باال�صتعداد للذهاب �صريعا 
االإفطار �صرورية لتجهيز ج�صمك ليوم طويل. يف هذه احلالة 

يف�صل جتهيز مكونات وجبة االإفطار م�صاء حتى ال تن�صى 
تناولها.

كما يو�صى ببدء اليوم بكوب من ماء الليمون ال�صاخن، 
الأن����ه ي��ق��وي ج��ه��از امل��ن��اع��ة، وي��ف��ي��د ال���دم���اغ، ويرطب 
الذي   )C( )ج( فيتامني  واأن��ه يحتوي على  اجل�صم، 

ي�صاعد على اله�صم ويخفف التوتر.

الوجبات اخلفيفة
الكثري  ميار�صها  ع���ادة  اخلفيفة  ال��وج��ب��ات  ت��ن��اول 
ال��ي��وم. ولكنه م��ن املمكن  ال��ن��ا���ض على م���دار  م��ن 
اأن نفقد ال�صعور مبقدار ما يتم اأكله فعليا. لهذا 
يجب اأن تكون الوجبات اخلفيفة منت�صف النهار 

املقطعة  الفاكهة  اأو  املك�صرات  الظهر، من  وبعد 
م�صبقا.

يعد التقطيع امل�صبق يف املطبخ اأمرا مهما حتى 
ال منيل اإىل االإفراط يف تناول الطعام. كما 

جزء  و�صع  االأف�صل  م��ن  اأن��ه 
�صغري يف وع��اء ب��دال من 

علبة  اأو  كي�ض  ت��ن��اول 
باملك�صرات  مليئة 
غ�������ريه�������ا  اأو 

م��������ن ال�����وج�����ب�����ات 
اخلفيفة.

�صرب الكثري من 
املاء

�صرب  ال��ن��ا���ض  ي��ح��ب 
ال����ق����ه����وة ط��������وال ي���وم 

ذلك  من  ب��دال  امل��اء  �صرب  لكن  ن�صاطهم،  على  للحفاظ  العمل 
يفيد يف جعل اجل�صد نظيفا وخاليا من اأي �صموم قد تتناولها 

اأو ت�صربها.
ا�صتخدام زجاجة ماء متو�صطة احلجم واإعادة ملئها يعد طريقة 

�صهلة و�صريعة وغري مكلفة و�صحية، وال ت�صتغني عنها.

املحافظة على اأوقات تناول 
الطعام

ي�������ص���م���ن وج�������ود وق���ت 
وروت����������ني حم����ددي����ن 
ل����ت����ن����اول ال���ط���ع���ام 
على  ق�������ادر  اأن�������ك 
له  اال�����ص����ت����ع����داد 
خيارات  وات��خ��اذ 
وهذا  ���ص��ح��ي��ة، 
من  اأف�����������ص�����ل 
االأكل  ت��ن��اول 

اأي �صيء غري  فقط بعد ال�صعور باجلوع، فهذا يجعلك تتناول 
�صحي يف طريقك.

وجبة الغداء
رغم اأن الوجبات اجلاهزة مغرية عند ان�صغالك ال�صديد، فاإنها 
احل��راري��ة مم��ا يجعلها  بال�صعرات  ت��ك��ون غنية  ال��وج��ب��ات  ه��ذه 
اأ�صهل  ه��و  م��ا  هناك  لي�ض  لذلك  ال�صحية،  للمخاطر  م�صببة 
ب�صرعة مع  ب�صيطة ميكن حت�صريها  �صلطة  واأك��رث �صحة من 
ع�صري الليمون وقليل من زيت الزيتون. اأو وجبة غداء تتكون 
الكربوهيدرات  م��ن  ون��وع  ال��ربوت��ني،  م��ع  اخل�صار  �صلطة  م��ن 

اجلانبية اخلفيفة كاملعجنات قليلة الد�صم.

امل�صي والتحدث
العقل  الطاقة وقوة  ال�صحي وحده  الطعام  تناول  لن مينحك 
التمرين �صيكون له  التي حتتاجها للتقدم والرتكيز والنجاح. 
للقيام  الوقت  لديك  لي�ض  اأنه  تعتقد  قد  اأي�صا.  اإيجابي  تاأثري 
بذلك، لكنك ميكن اأن جتري جميع مكاملاتك اأثناء جتولك على 

قدميك بدال من اجللو�ض على مكتبك.
10000 خطوة يوميا وجتعلها هدفا لك.  اأن مت�صي  ميكنك 
معتدل،  �صحي  حياة  من��ط  على  باحلفاظ  ل��ك  �صي�صمح  فهذا 

واحلفاظ على ج�صم �صحي اأي�صا.

حافظ على الب�صاطة
ال�صوداين على خبز  الفول  زب��دة  ب�صيطة من  اإن �صطرية 
القمح الكامل مع الفاكهة والزبادي جتعل وجبة غدائك 

كاملة وكافية.

كتابة الو�صفات
قم بتخ�صي�ض دفرت مالحظات للطهي ال�صحي 
واخليارات  املف�صلة  ال�صحية  وجباتك  يت�صمن 
اإليه  للرجوع  خم�ص�ض  مكان  يف  و�صعه  املختلفة، 
يف  ال��وق��ت  ت�صييع  م��ن  ب���دال  وق���ت،  اأي  ويف  ب�صرعة 

البحث عرب االإنرتنت.

ت��خ��زي��ن الأ���ص��ا���ص��ي��ات 
ال�صحية

االح������ت������ف������اظ مب���ج���م���وع���ة 
م����ت����ن����وع����ة م�������ن االأغ�������ذي�������ة 
ال�صهل  من  �صتجعل  ال�صحية 
�صهية ومفيدة،  اأطباق  اإعداد 
بالكينوا  االح���ت���ف���اظ  م���ث���ل 
واملعكرونة  ال���ب���ن���ي  واالأرز 
القمح  م����ن  امل�����ص��ن��وع��ة 
والفا�صوليا  ال���ك���ام���ل 
املجففة  وال�����ف�����واك�����ه 
وبع�ض  وامل�����ك�����������ص�����رات 
وال�صل�صات  ال����ت����واب����ل 

املف�صلة لديك.
طهي الأكل وجتميده

ق��م بطهي ال��وج��ب��ات عندما ي��ك��ون ل��دي��ك ال��وق��ت وم��ن ث��م قم 
ح�صب  و�صخنه  ال��ث��ل��ج  ب���اإذاب���ة  ق��م  ث��م  ال��ث��الج��ة.  يف  بتخزينها 

احلاجة.

حت�صري املكونات مقدما
ثم  م�صبق  ب�صكل  املف�صلة  وج��ب��ات��ك  م��ك��ون��ات  حت�صري  ج���رب 
بينها بطرق خمتلفة  �صتتمكن من اجلمع  جتميدها، وبالتايل 

واحلفاظ على ال�صعور باالنتعا�ض طوال االأ�صبوع.
تنظيم مطبخك

اإن املطبخ غري املنظم والفو�صوي ال ي�صعف عندما ي�صيق الوقت، 
وميكن اأن ي�صبب املزيد من القلق ويجعل عملية اإعداد الوجبات 
باأكملها عملية مرهقة. يف حني املطبخ املنظم يجعل من العثور 
ميكنك  بحيث  �صهال،  اأم���را  اخل��ا���ص��ة  واالأدوات  امل��ك��ون��ات  على 
التحرك ب�صرعة اأكرب عند اإعداد وجبات �صحية.احتفظ كذلك 
باالأجهزة واالأدوات التي ت�صتخدمها ب�صكل متكرر يف مكان �صهل 

اال�صتخدام وال تخبئه يف اخلزانة اخللفية.

حيل ميكن اأن ت�ساعدك يف تناول الطعام ال�سحي يف املنزل

الكافيني  م������ادة  ع���ل���ى  حت���ت���وي  ف���ال���ق���ه���وة 
Caffeine، واجل�صم يفرز بعد 
اال�صتيقاظ هرمون الكورتيزول 
دمج  �صاأن  ومن   ،Cortisol
رفع  اإىل  ي��������وؤدي  اأن  االث����ن����ني 
وبالتايل  �صلبي  ب�صكل  ال��ط��اق��ة 

حتفيز التوتر.
�صرب  جت���ن���ب  ي���ج���ب  ك����ذل����ك 
ال��ق��ه��وة ق��ب��ل ال���ذه���اب اإىل 
مادة  ت��ع��ي��ق  اإذ  ال��ف��را���ض، 
النوم،  الكافيني عملية 
اأن  اخل��رباء  وين�صح 
يكون اآخر فنجان 
قبل النوم ب� 6 
على  �صاعات 

االأقل.
فاإن  ل��ذل��ك 
ج���������������������واب 
ال���������ص����وؤال: 
اأف�صل  م���ا 
االأوق���������������ات 
ل�����������������������ص�����������رب 
هو  ال����ق����ه����وة؟ 

اآخر ال�صباح.

ما اأبرز فوائدها؟
اأو���������������ص��������������ح��������������ت ب����������واب����������ة 

اال�صتهالك  اأن  ال�صحة  ب�صوؤون  املعنية  )هيلرباك�صي�صنت( 
املعتدل للقهوة ميكن اأن يكون مفيدا لل�صحة، الأنها ت�صاعد 
يف تقليل خماطر االإ�صابة مبر�ض ال�صكري واأمرا�ض الكبد 

وال�صرطان.
واأ�صارت خبرية التغذية اأندريا دون اإىل اأنه ال توجد م�صاكل 
كثرية عند تناول القهوة ب�صكل معتدل، بل اإنها توؤثر ب�صكل 
املنبه  وه��و  الكافيني،  ي�صاعد  حيث  ال�صحة،  على  اإي��ج��اب��ي 
الطبيعي املوجود يف القهوة، على ال�صعور مبزيد من الن�صاط 
الكافيني  يعزز  كما  املزاجية،  واحلالة  ال��ذاك��رة  حت�صني  مع 
اأي�صا من القدرة على التحمل وزيادة االأداء اأثناء التمارين 
الريا�صية.واأ�صافت اأن القهوة ال تقت�صر على الكافيني فقط، 
بل حتتوي على حوايل األف مركب نباتي خمتلف، ومل يتم 
االآن، ولكن لهذه  املركبات ب�صكل علمي حتى  بحث كل هذه 
اإيجابية عديدة. كما متتاز حبوب القهوة  املركبات تاأثريات 

باأنها غنية مب�صادات االأك�صدة حلماية اخلاليا من التلف.
للقهوة  املختلفة  املكونات  اأن  احلديثة  الدرا�صات  اأثبت  كما 
تناولها  اأن  اإىل  باالإ�صافة  للغاية،  �صحيا  م�صروبا  جتعلها 
ببع�ض  االإ���ص��اب��ة  خطر  م��ن  يقلل  اأن  ميكن  معتدل  ب�صكل 
وي�صري  الثاين،  النوع  ال�صكري من  االأم��را���ض، مثل مر�ض 

ذلك اأي�صا على القهوة منزوعة الكافيني.
اأن ك���وب ال��ق��ه��وة اليومي  وع����ادت خ��ب��رية ال��ت��غ��ذي��ة ل��ت��وؤك��د 
باال�صطرابات  االإ����ص���اب���ة  م���ن  احل���د  يف  ي�����ص��اع��د  اأن  مي��ك��ن 
الع�صبية واألزهامير وباركن�صون، باالإ�صافة اإىل اأنها قد تقي 
الكبد  مثل  الكبد  باأمرا�ض  االإ�صابة  خطر  من  االأ�صخا�ض 

الدهني وتليف الكبد.
ي�صربون  ال���ذي���ن  االأ���ص��خ��ا���ض  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  اك��ت�����ص��ف  ك��م��ا 
ال��ق��ه��وة اأق���ل ع��ر���ص��ة ل��الإ���ص��اب��ة ب�����ص��رط��ان ال��ك��ب��د و�صرطان 

القولون، ف�صال عن اأنها قد حتمي االأ�صخا�ض من االإ�صابة 
باالكتئاب.

ما املحاذير؟
ورغم الفوائد ال�صحية للقهوة فاإن اال�صتهالك املفرط منها 
اإىل  باالإ�صافة  ال��دم واجلفاف،  ارتفاع �صغط  اإىل  ي��وؤدي  قد 
االإ�صابة بالتوتر والقلق، عالوة على اأن تناول القهوة بكرثة 

وقت  يف  تناولها  عند  وخا�صة  ال��ن��وم،  على  ي��وؤث��ر  اأن  ميكن 
متاأخر من اليوم.

ب�����اأال يتجاوز  ت�����ص��ري��ح��ات��ه��ا  ال��ت��غ��ذي��ة  واخ��ت��ت��م��ت خ���ب���رية 
اال�صتهالك اليومي من الكافيني 400 ملليغرام، وعادة ما 
يحتوي فنجان القهوة ال�صغري على 80 اإىل 100 ملليغرام 
من الكافيني، مع �صرورة االبتعاد عن االإ�صافات مثل ال�صكر 

والكرمية املخفوقة واملنكهات غري ال�صحية.

ما اأف�سل الأوقات ل�سرب القهوة؟
ما اأف�صل الأوقات ل�صرب القهوة؟ وما اأبرز فوائدها؟ وماذا عن املحاذير؟ وما الكمية التي ين�صح بعدم جتاوزها؟

ي�صرب الكثري من النا�ض القهوة مبا�صرة بعد ال�صتيقاظ، اإل اأنه -ح�صب تقرير لدويت�صه فيلله- توجد درا�صات توجب جتنب 
ا�صتهالكها بهذه الطريقة، ومن الأف�صل النتظار لبع�ض الوقت، حتى ل ترتفع ن�صبة الطاقة يف اجل�صم ب�صكل مفرط.
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العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�صديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ال�صيد/ ايداتا داثيل ابراهيم مويدين كوتي ، اجلن�صية : الهند  وطلب الت�صديق 
التجاري مطعم  البالغة 100% يف اال�صم  على حمرر يت�صمن )تنازل( يف ح�صته 
وكافترييا ال�صياح ، ن�صاط الرخ�صة مطعم - بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( ، 
واملرخ�ض من دائرة التنمية االقت�صادية يف  خورفكان رخ�صة جتارية رقم 530035 
ال�صادرة بتاريخ 2004/9/7 يف دائرة التنمية االإقت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيد/ 
الكاتب  بان  الهند.  ليكن معلوما للجميع   : اليار - اجلن�صية  �صالم موالنثيكال 
العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
 عبيد الرويل  

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 41

اجلن�صية  باك�صتان  اجلن�صية  �صرفراز  اهلل  فرمان  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد/ رفيع اهلل  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  يرغب يف 
ريا�ض احمد اجلن�صية باك�صتان يف الرخ�صة )�صاحل البحر لتجارة قطع الغيار امل�صتعملة 
ال�صادرة من  ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )627701(  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  لل�صيارات( 

دائرة التنمية االإقت�صادية ، تنازل �صاحب الرخ�صة الخر ، 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض 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 13161 بتاريخ 2021/2/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 42
االإمارات  اجلن�صية  احلمادي   خلف  خلفان  اهلل  مال  خلف  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد/  البالغة 100%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  العربية املتحدة  يرغب يف 
يف  املتحدة  العربية  االإمارات  اجلن�صية  املر�صدي  عبداجلليل  عبدالرحمن  حممد  عبدالرحمن 
الرخ�صة )باب خيرب للنقل اخلا�ض للركاب باحلافالت( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب 
رخ�صة رقم )616906( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية ، تنازل �صاحب الرخ�صة الخر. 

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

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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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

 املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية - اأمر اأداء - لينطبق 
  SHCFICICPL2020 /0000742 يف  الدعوى رقم

دائن : حممد ح�صني �صهاب 
مدين : عيد ابراهيم النادر 

قد اقام الدعوى املذكورة اعاله و�صدر  بحقكم احلكم االأتي : 
درهم   )81500( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 

والزمته بامل�صروفات مركز �صعادة املتعاملني.   
حرر بتاريخ  2020/11/8 

حرر بوا�صطة املوظف   
القا�شي / 
ه�شام اأحمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة / املحكمة الإبتدائية املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

اأداء    اأمر    SHCFICICPL2020 /0007687 يف  الدعوى رقم
البناء - ذ م م  �صاندرا كانتا واغلى نيبايل /  اىل املدعي عليه : املروان لتجارة مواد 

اجلن�صية  نعلمكم باأن املدعي �صركة قلب املعادن - ذ م م 
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة وانه بتاريخ 2020/12/24 

وبعد االطالع على االوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليهما ان يوؤديا للمدعية بالت�صامن فيما بينهما املبلغ املبني يف 
 5% بواقع  القانونية  بالفائدة  والزمتهما  املاثل  القرار  االأداء مو�صوع  اأمر  �صحيفة 

�صنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد والزمتهما بامل�صروفات.    
حرر بتاريخ  2020/11/8 

حرر بوا�صطة املوظف   
القا�شي / 
د. حممد �شليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�شارقة / املحكمة الإبتدائية املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين    SHCFICIREA2020 /0004944 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه :  جون �صمة �صمة    9162007 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/2/2  2021/2/2 

قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح اأجرة ال�صارقة بالتايل:
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :- اأوال : الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره 
53.761.12 درهم )ثالثة وخم�صون الفا و�صبعمائة وواحد و�صتون درهما واثنا ع�صر فل�صا ال غري( 
املبلغ  اأ�صل  اأال تزيد عن  ال�صداد على  الدعوى وحتى متام  الفائدة بواقع 4% من تاريخ قيد  مع 

املق�صى به ،  ثالثا : الزام املدعي عليه بامل�صروفات و )500 درهم( مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية ..... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

القا�شي / يحيى عو�ض حممد احلمريي 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
يف الدعوى رقم الدعوى رقم 4949/2020 جتاري جزئي  

ال�صادة : �صركة فرونتري وورك�ض اورجنيزي�صن للمقاوالت - ذ م م 
ال�صادة : فرونتري وورك�ض اورجنيزي�صن للمقاوالت املدنية - ذ م م 

حيث ان املدعي / اى ار بي ا�ض ملقاوالت البناء - �ض ذ م م 
اقام عليكم الدعوى رقم 2020/4949  جتاري جزئي دبي، وبناء على احلكم ال�صادر من قبل 
حماكم دبي بتاريخ 2021/1/31 بندب م / عائ�صة �صليمان  اآل علي خبريا هند�صيا للدعوى ، 
ال�صاعة   2021/2/15 املوافق  االإثنني  يوم  املحدد  اخلربة  اجتماع  ح�صور  عليكم  يجب  لذلك 
دفوعكم  تقدمي  عليكم  يجب  كما   ، تييمز(  )مايكرو�صوفت  تطبيق  عرب  بعد  عن  م�صاءا   2.00
بحلول  او  قبل  بتقدميها  ترغبون  واأوراق  م�صتندات  واأي  بالدعوى  املتعلقة  اجلوابية  واملذكرة 
 .info@aishaalali.com اخلبري  امييل  على   ،  2021/2/13 املوافق  ال�صبت   يوم 
)متحرك  االتية  االأرقام  على  اخلربة  مع  التوا�صل  يرجى  ا�صتف�صارات  اأي  وجود  حال  ويف 

0545507052( ، علما باأن اخلربة �صتقوم مببا�صرة املاأمورية ولو يف غياب اخل�صوم.
عائ�شة �شليمان اآل علي 
اخلبري الهند�شي  / رقم القيد 169  

اإعالن بالن�شر 

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
يف الق�شية رقم 2020/142 جتاري جزئي كلباء  

املدعية / �صركة االأنوار لبالط ال�صرياميك - �ض م ع ع 
املدعي عليها / ال�صرق االو�صط ملواد البناء ملالكها �صيد حممد كمباال تيكومورى 

حممد  �صيد  ملالكها  البناء  ملواد  االو�صط  )ال�صرق  عليها  للمدعي  الو�صول  اخلربة  ا�صتطاعة  لعدم  نظرا 
كمباال تيكومور( حل�صور جل�صة اخلربة يف الق�صية رقم 2020/142 جتاري جزئي كلباء ، فقد تقرر 
املوافق  املذكورة عن بعد يوم اخلمي�ض  الق�صية  اإعالن املدعي عليها حل�صور جل�صة اخلربة احل�صابية يف 
اإجتماع  لعقد  وذلك   )zoom( زووم  تقنية  طريق  عن  �صباحا  ع�صر  احلادية  ال�صاعة   2021/2/18

اخلربة الثاين وفقا للرابط التايل : 
https://us04web.zoom.us/j/6551012859?pwd=dzWNFRYN0JKK3pvOGZEVzNKYW82QT09
Meeting ID : 655  101  2859 
Passcode : 2PQ1wj
وقد كلفت اخلربة املدعية باإعالن املدعي عليها بالن�صر  حل�صور اإجتماع اخلربة يف املكان واملوعد املحددين 

اأعاله. 
   

اخلبري احل�شابي / ع�شام ح�شني احلامد 
 050-3314644

اإعالن بالن�شر
حل�شور جل�شة اخلربة احل�شابية  

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
يف  الدعوى 6777/2020 جتاري جزئي 

�صد املدعي عليه : عبداهلل ح�صن احمد الزرعوين 
املقامة من املدعية : م�صرف االإمارات االإ�صالمي 

مبا ان هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة ال�صارقة االبتدائية حتت الدعوى 
يف  م�صرفيا  خبريا  ندبنا  مت  انه  وحيث   ، جزئي  جتاري   6777/2020 رقم 
م   1992 ل�صنة  االثبات  قانون  باحكام  وعمال  فاننا  اعاله  املذكورة  الدعوى 
بخ�صو�ض اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة عن 
ZOOM  وذلك يوم االإثنني املوافق 2021/2/15  بعد عن طريق تطبيق 
املوؤيدة  امل�صتندات  كافة  اإر�صال  منكم  ويرجى   ، 12.00 ظهرا  ال�صاعة  يف متام 

واملثبتة لدفاعكم قبل ح�صوركم لالجتماع. 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
يف  الدعوى رقم 2019/4802 عمايل جزئي  

املقامة من / عرفان علي لياقت علي 
�صد / 1- �صركة باحل�ض لل�صياحة وال�صفر ذ م م 

اخل�صم املدخل / �صاهني اير انرتنا�صيونال ليمتد 
، انه مت تعيننا من  نعلن نحن اخلبري احل�صابي / احمد ابراهيم بن فار�ض 
الدعوى  يف  املحكمة  بحكم  احل�صابية  اخلربة  مبهمة  املوقرة  دبي  حمكمة 
حل�صور  املدخل  اخل�صم  نعلن  )كما  جزئي  عمايل   2019/4802 رقم 
اجتماع اخلربة املقرر لها جل�صة يوم االإثنني املوافق 2021/2/15 ال�صاعة 
12.00 ظهرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن دبي ، ديرة ، �صارع األ مكتوم ، بناية 

مكاتب ، مقابل دناتا ، الطابق الثالث 306 
اخلبري احل�شابي    
اأحمد اإبراهيم بن فار�ض 

 اإعالن اإجتماع اخلربة

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1297(

املنذرة : زووم لتجارة مواد البناء - ذ م م - بوكالة املحامي / عبدالرحمن خمري 
املنذر اليها : كري�صانت للخدمات الكهروميكانيكية - �ض ذ م م  - )جمهول حمل االإقامة(

�صيغة االإعالن 
املنذرة تنذر املنذر اليها وتكلفها بالوفاء ومتنحها مهلة خم�صة اأيام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار للوفاء 
بحقوق املنذرة البالغة 83.160.00 درهم قيمة ال�صيك املرتد من البنك لغلق احل�صاب وبخالف 
القانونية  االإج���راءات  �صتتخذ  املنذرة  ف��اإن  القانونية  امل��دة  باملديونية خالل  الوفاء  وح��ال عدم  ذلك 
الفوائد  اىل  ا�صافة  بذمتها  املرتتب  الدين  بقيمة  اليها  املنذر  ومطالبة  االأداء  اأم��ر  دع��وى  باإقامة 
التجارية التاأخريية التغرميية بواقع 9% اعتبارا من تاريخ اال�صتحقاق وحلني ال�صداد التام عمال 
باأحكام املواد 76 - 88 من قانون املعامالت التجارية وكذلك مطالبتها بر�صوم وم�صاريف التقا�صي 

واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
انذار عديل بالن�شر
رقم )1345/2021(

املخطر ال�صيد/ احمد بطي اأحمد املهريي - ويحمل بطاقة هوية اإماراتية رقم : 784-1961-2941476-7 
املنذر اليه : دخروف الل - عنوانه/ االإمارات العربية املتحدة اإمارة دبي منطقة املركز التجاري العاملي �صارع ال�صيخ زايد القطعة رقم 52 برج 

ن�صيمة، مكتب رقم  )901( �صندوق بريد /6797، االإمارات.
املو�صوع: انذار وتكليف بالوفاء

املنذر اإليه يعلم يقني العلم باأنه مدين للمنذر بدين مايل كونهما ارتبطا بع�صهما البع�ض بعالقة قانونية كانت �صبب الدين.
املنذر اإليه على اإثر اإخالله بالعالقة القانونية ا�صدر �صيك بنكي م�صحوب على بنك دبي االإ�صالمي بقيمة )25،000( درهم.

حني حل تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك املنذر توجه اإىل البنك امل�صحوب عليه ال�صيك �صالف الذكر ل�صرف املبلغ اإال اأن ال�صيك رجع دون �صرف كون 
ح�صاب املنذر اإليها لدى البنك امل�صحوب عليه ال�صيك مل يكن به ر�صيد نقدي قائم وقابل لل�صحب و�صرف ال�صيك.

املنذر �صعى بكافة الطرق املمكنة وديا الإ�صتيفاء قيمة ال�صيك اإال اأن املنذر اإليه امتنع دون م�صوغ �صرع عن �صداد قيمته االأمر الذي يحق معه 
للطالب تكليف املنذر اإليه بالوفاء بقيمة ال�صيك خالل خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالم هذا االإنذار اأو اعالنه ليحثه على الوفاء مببلغ ال�صيك 
ويخطره اأنه �صوف ي�صطر ا�صفا اإتخاذ كافة الو�صائل القانونية للحفاظ على حقوقه من ال�صياع والهدر ومن �صمن هذه الو�صائل اإ�صت�صدار 
امر اداء اأو احلفاظ على حقوقه باي و�صيلة منا�صبة اأخرى يرعاها وينظمها القانون ال�صاري واملعمول به بدولة االإمارات العربية املتحدة. 
اإليه االإن��ذار املاثل ويكلفه ب�صداد مبلغ ال�صيك البنكي امل�صحوب على بنك دبي االإ�صالمي رقم  لذلك ،  ولكل ما تقدم يوجه املنذر اإىل املنذر 
ال�صيك )100017( مببلغ وقدره )25.000.00( درهم يف غ�صون خم�صة اأيام من تاريخ هذا االإنذار واإال يحق للمنذر ال�صري يف اإجراءات 

اأي دعوى ق�صائية جزائية اأو مدنية الإ�صتيفاء حقه من املنذر اإليه اأو اللجوء اإىل اأي و�صيلة اأخرى يحفظها القانون 

الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/1/1230(
املنذر : موؤ�ص�صة ارنكو للعقارات وميثلها ال�صيد/ عبداهلل احمد املو�صى ، ميثله بالتوقيع ال�صيد/ حممد علي يون�ض حممد 
، �صومايل اجلن�صية ، مبوجب توكيل خا�ض برقم حمرر )2017/1/283328( بتاريخ 2017/12/27م - العنوان 

: دبي - االإمارات العربية املتحدة - ت : 0553370109 
املنذر اليه : ال�صادة / �صتار داميين�صن للمقاوالت - �ض ذ م م 

وال�صيد/ باول انتوين برييرا نيكوال�ض ، هندي اجلن�صية 
وعنوانها : دبي - جممع دبي لال�صتثمار االأول بناية رقم 4 - رقم الوحدة : A 206 - ار�ض رقم 598 - 1208 - رقم 

مكاين : 1504466509 - االإمارات العربية املتحدة  - ت : 0501492706 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ )7578 درهم( واملرت�صد بذمتها من القيمة االيجارية لغاية 2021/1/31 
وما ي�صتجد باالإ�صافة اىل فواتري املاء والكهرباء واالإت�صاالت والتربيد وال�صرائب وغرامة ارجتاع ال�صيك يف خالل مهلة 
اأق�صاها ثالثني يوما من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، واإال �صوف ي�صطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات القانونية �صده مبا 
فيها اقامة الدعوى الق�صائية وا�صت�صدار امر االأداء واملطالبة باخالء العقار طبقا لن�ض املادة )1/25( من القانون رقم 

املحاماة.  واتعاب  التقا�صي  وم�صاريف  ر�صوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع   ،  2007 ل�صنة   -  26
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن ن�شر اإنذار وتكليف بالوفاء 

رقم املحرر )2021/1281(
املنذرة : ماجد احمد ورده

املنذر اليه االأول : كافترييا ملوك ال�صاورما  ، املنذر اليه الثاين : عدنان حممد �صاهر املزيك 
املنذر اليه الثالث : ح�صن �صبحي �صخيدم  ، املنذر اليه الرابع : راتب حممد ابو عون 

وقدره  مبلغ  والبالغة  املنذر  ل�صالح  بذمتهم  املرت�صدة  املبالغ  ب�صداد  اليهم  املنذر  ينذر  املنذ  ف��اإن 
250000 درهم )مئتان وخم�صون الف درهم اإماراتي( يف موعد غايته 5 اأيام )خم�صة اأيام عمل( 
من تاريخ االإعالن املاثل ، واإال �صي�صطر املنذر اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية قبل املنذر اليهم 
التي  امل�صاريف  وكافة   ، والت�صمينات  بالتعوي�صات  الزامهم  مع   ، قبلهم  الثابت  بحقه  للمطالبة 
تتكبدها املنذرة يف �صبيل ذلك من ترجمة م�صتندات وغري ذلك من م�صاريف ، مع حفظ حق املنذر 
يف اتخاذ كافة االإجراءات التحفظية والوقتية حلفظ حقه الثابت قبل املنذر اليهم وغري ذلك من 

االإجراءات التي اتاحها القانون للمنذر حلفظ حقه الثابت قبل املنذر اليهم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1297(

املنذرة : �صركة التاأمني العربية �ض م ل  )فرع دبي( - بوكالة / مدحت م�صعد خليف 
املنذر اليها : �صهيله ابو العال ح�صن ال�صيد اأحمد - م�صرية اجلن�صية

)جمهول حمل االإقامة(
�صيغة االإعالن 

درهم( )مائة وع�صرة  ب�صداد مبلغ وقدره )110.600  وتكلفها  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة 
الف و�صتمائة درهم( قيمة ال�صيك ال�صادر منها برقم 293620 املوؤرخ 2020/2/13 
 %12 بواقع  عنه  القانونية  والفائدة  املنذرة  ل�صالح  االأول  ابوظبي  بنك  على  وامل�صحوب 
االإنذار  ن�صر هذا  تاريخ  اأي��ام من  التام خالل خم�صة  ال�صداد  االإ�صتحقاق وحتى  تاريخ  من 
واإال �صت�صطر املنذرة التخاذ كافة االإجراءات القانونية للمطالبة بقيمة ال�صيك والفائدة 

القانونية ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/1256(
رقم املحرر 2021/1/8013 

مقدم من : ح�صنى اجراي - املنذرة 
�صد : عدنان البت�صريي - فرن�صي اجلن�صية - املنذر اليه 

ا�صدر املنذر اليه ل�صالح املنذر ال�صيك االآتي بياناته كالتايل : 

الر�صيد.  كفاية  لعدم  البنك  الإفادة  وفقا  قيمته  ل�صرف  للبنك  تقدميه  عند  �صرف  بدون  ال�صيك  ارتداد  مت  وقد   -2
درهم)ثمانية  مليون   8.800.000  / قدره  البالغ  ال�صيك  قيمة  ب�صدد  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه  االإنذار  هذا  ومبوجب   -3

ماليني وثمامنائة الف درهم( 
لذلك ، فاإن املنذر ينبه على املنذر اليه باالآتي :  بان يوؤدي للمنذر مبلغ / 8.800.000 مليون درهم )ثمانية ماليني وثمامنائة 
الف درهم( والفوائد القانونية من تاريخ اال�صتحقاق يف 2020/3/15  بواقع 9% �صنويا وحتى متام ال�صداد ، وذلك خالل 

ا�صبوع من تاريخ ا�صتالم الر�صالة واإال يحق للمنذرة اتخاذ كافة االإجراءات القانونية حفاظا على حقوقها. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

رف�ض ال�صيك

لعدم كفاية الر�صيد
 

البنك امل�صحوب عليه 

نور بنك 

  SZR BRANCH

املبلغ  

8.800.000 مليون 
درهم 

تاريخ  ال�صيك

 2020/3/15 
رقم ال�صيك

 100001 
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/300(

املنذر : بنك دبي التجاري - �ض م ع 
بوكالة االأ�صتاذ املحامي / نا�صر حمد ال�صام�صي 

املنذر اليه : مارلون ديالوجو فاباى - فلبيني اجلن�صية 
بذمته  املرت�صد  املبلغ  �صداد  اىل  للمبادرة  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  البنك  ينذر 
وت�صعة  وت�صعمائة  ال���ف  وث��الث��ة  )م��ائ��ت��ان  دره���م   203.959.47 وق����دره 
وخم�صون درهم و�صبعة واربعون فل�صا ال غري( وذلك خالل )5( اأيام من تاريخ 
القانونية مع حتميلكم  االإج��راءات  اتخاذ كافة  باالإنذار حتت طائلة  االإع��الن 

كافة الر�صوم وامل�صاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

رقم حمكمة التنفيذ املدنية - جتاري - لينطبق 
يف الدعوى FUCFICIPOR2020 / 0001025 جتاري )جزئي(  

اإىل املدعي عليه : معت�صم حممد اأ�صالن - �صوري / اجلن�صية 
نعلمكم بان املدعي م�صرف ال�صارقة االإ�صالمي - قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة مبلغ 

وقدره 31. 49.406 درهم ت�صعة  واربعون الف واربعمائة و�صتة دراهم وواحد وثالثون فل�صا 
مدير  )مكتب  املدنية  االإبتدائية  املحكمة   ، الفجرية  حمكمة  امام  احل�صور  عليكم  يجب  لذا 
اإدارة الدعوى اال�صتاذ/ علي عبيد �صهيل الزعابي( بجل�صة 2021/2/14 يوم االحد ال�صاعة 8.30 
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات.  ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر االإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2021/2/7  - حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملني 
القا�شي / ع�شام عطوه الع�شيلي 
حمكمة الفجرية / املحكمة الإبتدائية املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : اجلبال لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 101 ملك التميمي انف�صتمنت�ض ليمتد - احلبية االوىل - ال�صكل 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 859990  رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1461051 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل 
 2020/12/8 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/12/8 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�صبة 
امل�صتندات واالأوراق  -  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 م�صطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : �صالون خو�صه بو�صه للرجال  
القانوين  ال�صكل   - الكرامة   - العقارية  بالر�صيد  موؤ�ص�صة  4 ملك  رقم  : حمل  العنوان 
 : ال��ت��ج��اري  بال�صجل  القيد  رق��م   653055 الرخ�صة:  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1419383
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل 
دبي بتاريخ 2021/1/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/2/3 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ميثاء الزعابي لتدقيق 
احل�صابات  العنوان : مكتب رقم 1101 - بناية ا�صكون بارك بالي�ض �صارع ال�صيخ زايد -  
هاتف  8768662-04 ، حممول : 0555578859  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية اجلبال 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م 
2020/12/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/12/8  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/ميثاء الزعابي لتدقيق احل�صابات
هاتف    - زاي��د  ال�صيخ  ���ص��ارع  بالي�ض  ب��ارك  ا�صكون  بناية   -  1101 رق��م  مكتب   : العنوان 
التنمية  دائ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   0555578859  : حم��م��ول   ،  04-8768662
االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  �صالون 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/1/31  خو�صه بو�صه للرجال 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/2/3 وعلى من لديه اأي 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ض 
الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان 

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

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

�شادرة من حمكمة ال�شارقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2014/ M0004495 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي / بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املحكوم عليه ثائر ذياب �صحته فار�ض 

املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2015/1/13 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله بالتايل : ن�ض احلكم 

حكمت املحكمة ح�صوريا اعتباريا بالزام املدعي بان ي�صدد للمدعي مبلغ وقدره 68293.77 درهم 
ال  ومبا  ال�صداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من  �صنويا   %4 بواقع  الب�صيطة  القانونية  وفوائده 
يجاوز ا�صل املبلغ املق�صى به والزمت املدعي عليه مب�صاريف الدعوى ومبلغ 200 درهم مقابل 

اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

القا�شي / حممد عو�ض حممد احلمريي 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000118 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : غالم �صادق  
املجرة  الرولة مناديل للخياطة والتطريز خلف �صوق  ال�صارقة  اإمارة   : االإقامة  جمهول حمل 

هاتف : 0507461360  
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/2/18 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/2/8 م   

مدير اخلدمات الق�شائية      
مرمي اإبراهيم البلو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اتفاقية تعاون بني جمعية رواد الأعمال 25
الإماراتيني و الإمارات للم�ستثمرين املبادرين

•• اأبوظبي-وام:

وقعت جمعية رواد االأعمال االإماراتيني اتفاقية تعاون مع جمعية االإمارات 
واأ�صحاب  االإماراتيني،  االأعمال  رواد  دعم  بهدف  املبادرين  للم�صتثمرين 

امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، ومبا ي�صهم يف حتفيز اال�صتثمار بالدولة.
التنمية  بدائرة  االإماراتيني  االأعمال  رواد  جمعية  مقر  يف  االتفاقية  وقع 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  املقبايل  حممد  �صند  م��ن،  كل  اأبوظبي،  االقت�صادية 
امل�صعود رئي�ض جمل�ض  االإماراتيني، و م�صعود رحمة  االأعمال  جمعية رواد 
اإدارة جمعية االإمارات للم�صتثمرين املبادرين بح�صور �صالح الكعبي املدير 
التنفيذي جلمعية رواد االأعمال االإماراتيني وجا�صم اآل رحمة املدير العام 

جلمعية االإمارات للم�صتثمرين املبادرين.
وتهدف االتفاقية اإىل تعزيز التعاون امل�صرتك يف احت�صان امل�صاريع املبتكرة 
لرواد االأعمال، وتقدمي الدعم الفني واملايل للمبادرات وامل�صاريع، والرتكيز 
على تقدمي الدعم اإىل ال�صركات النا�صئة ذات الطابع التكنولوجي، وتعزيز 
الإقامة  والتن�صيق  النا�صئة،  وال�صركات  املبادرين  امل�صتثمرين  بني  التعاون 

الدورات التدريبية والفعاليات والندوات واملحا�صرات وغريها.
ال�صغرية  وامل�صاريع  ال�صركات  دع��م  ا�صتمرارية  اإىل  االتفاقية  تهدف  كما 
االأعمال  رواد  وت�صجيع  الوطني  االقت�صاد  مب�صتوى  لالتقاء  واملتو�صطة 
االإماراتيني يف الدخول اإىل جمال ريادة االأعمال من اأجل م�صتقبل اأف�صل 

ون�صر ثقافة اال�صتثمار املبادر.
من جانبه اأكد �صند املقبايل حر�ض جمعية رواد االأعمال االإماراتيني على 
تعزيز التعاون مع العديد من اجلهات الداعمة لرواد االأعمال وامل�صتثمرين 
بالدولة بهدف ا�صتك�صاف الفر�ض اال�صتثمارية املتميزة، وحتفيز ا�صتثمارات 
ال�صباب مبختلف القطاعات، ال�صيما خالل هذه الفرتة، التي ت�صهد حالة 
م��ن ال��ت��ع��ايف االق��ت�����ص��ادي بالعديد م��ن ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة، ويف ظل 

توا�صل دعم القيادة الر�صيدة للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.

تداولت ن�سطة ترفع �سيولة الأ�سواق 
املالية اإىل 3.4 مليار درهم خالل 3 جل�سات

•• اأبوظبي - وام:

قفزت قيمة التداوالت يف اأ�صواق املال االإماراتية اإىل اأكرث من 3.4 مليار 
للتعامالت  اليومي  الر�صد  درهم خالل ثالث جل�صات بح�صب ما يظهره 
قاعات  على  واالأج��ن��ب��ي��ة  املحلية  امل��ح��اف��ظ  �صيولة  ت��دف��ق  ا���ص��ت��م��رار  و���ص��ط 
التداول. وخالل جل�صة اأم�ض الثالثاء توا�صل التح�صن يف االأداء وجنحت 
املربع  على  ب��االإغ��الق  املاليني  ودب��ي  اأبوظبي  �صوقي  يف  العامة  امل��وؤ���ص��رات 
من  �صريحة  اأ�صهم  على  امل�صتمرة  التجميع  عمليات  م��ن  بدعم  االأخ�صر 
املالية ارتفع  ل��الأوراق  اأبوظبي  املوؤ�صر العام ل�صوق  االأ�صهم القيادية. وكان 
بن�صبة %0.12 مغلقا عند م�صتوى 5662 نقطة فيما بلغ املوؤ�صر العام 
ل�صوق دبي املايل م�صتوى 2647 نقطة بزيادة ن�صبتها %0.15 مقارنة 
العقارية  ال��دار  و�صركة  االأول  اأبوظبي  بنك  �صهما  ووا�صل  ال�صابق.  باليوم 
قيمة  بلغت  ال��ت��داوالت حيث  �صيولة  االأك��رب من  الن�صيب  على  اال�صتحواذ 
على  و�صلت  فيما  دره��م  مليون   276 نحو  االأول  على  املربمة  ال�صفقات 
االجمالية  ال�صيولة  قيمة  وجت���اوزت  تقريبا.  دره��م  مليون   270 الثاين 
املتداولة  االأ�صهم  العا�صمة مليار درهم فيما و�صل عدد  املتداولة يف �صوق 
172 مليون �صهم نفذت من خالل 3284 �صفقة. وعلى م�صتوى احلركة 
لقيادة  دره��م   3.84 اإىل  املرتفع  اإعمار  �صهم  امل��ايل فقد عاد  دبي  �صوق  يف 
الن�صاط يف ال�صوق وذلك اإىل جانب �صهم بنك االإمارات دبي الوطني املغلق 
عند 11.60 درهم وطريان العربية 1.24 درهم . وبلغت قيمة التداوالت 
يف �صوق دبي املايل 182 مليون درهم تقريبا وعدد االأ�صهم املتداولة 131 

مليون �صهم نفذت من خالل 2828 �صفقة.

منتدى »اأ�سبوع دبي يف اإفريقيا - 
كينيا« ينطلق 15 فرباير افرتا�سيا

•• دبي-وام:

ي�صت�صيف مركز االإمارات التجاري بالتعاون مع دائرة التنمية االقت�صادية 
بدبي منتدى “اأ�صبوع دبي يف اإفريقيا – كينيا” يف الفرتة من 15 اإىل 18 
فرباير اجلاري عرب تقنيات االت�صال املرئي “افرتا�صيا” مب�صاركة وزراء 
وم�صوؤولني من االإمارات وكينيا. يت�صمن املنتدى كلمات لوزراء وم�صوؤولني 
التي  امل��ح��اور  من  ع��ددا  تناق�ض  ح��واري��ة  وجل�صات  البلدين  من  حكوميني 
تعزز ال�صراكة بني االإمارات وكينيا يف العديد من القطاعات احليوية مثل 
االلكرتونية  والتجارة  احلرة  واملناطق  واال�صتثمارات  والتجارة  الت�صدير 
واالقت�صاد االإ�صالمي. ويهدف منتدى “اأ�صبوع دبي يف اإفريقيا – كينيا” 
اإىل ا�صتك�صاف فر�ض التعاون امل�صتقبلية ودعم و�صول ال�صركات االإماراتية 
للقطاعني  اأف�صل  جت��اري��ة  فر�ض  وت��وف��ري  البلدين  اأ���ص��واق  اإىل  والكينية 
احلكومي واخلا�ض فيما يدعم املنتدى م�صاركة ال�صركات اخلا�صة يف كافة 
و�صركات  امل�صنعني  اإىل  اإ�صافة  املالية  واخل��دم��ات  امل�صارف  من  امل��ج��االت 

البناء والتغليف واالأغذية وامل�صروبات والطاقة واخلدمات اللوج�صتية.
اإن  التجاري  االإم���ارات  ملركز  التنفيذي  املدير  الفالحي  ح��ارب  وليد  وق��ال 
اال�صتثمارية  والفر�ض  املقومات  م��ن  بالعديد  ت��زخ��ران  وكينيا  االإم����ارات 
بني  امل�صتقبلي  للتعاون  اأو�صع  جم��االت  تفتح  اأن  �صاأنها  من  التي  ال��واع��دة 
ال��ب��ل��دي��ن يف ال��ق��ط��اع��ات اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وذل���ك يف ظ��ل ت��ن��ام��ي العالقات 
االقت�صادية بني جمتمعي االأعمال. واأ�صاف الفالحي اأن منتدى “اأ�صبوع 
االقت�صادية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي��ه��دف  – كينيا”  اأف��ري��ق��ي��ا  يف  دب���ي 
من  واال�صتفادة  وكينيا  دب��ي  اإم���ارة  بني  املثمرة  والتجارية  واال�صتثمارية 
م��ك��ان��ة دب���ي ال���رائ���دة ع��امل��ي��ا م��رك��زا اق��ت�����ص��ادي��ا وجت���اري���ا ودوره�����ا يف دعم 
تعزز  التي  اال�صتثمارات  وت��ب��ادل  وج��ذب  الوطنية  وال�����ص��ادرات  ال�صناعات 
التجاري  االإم��ارات  التنفيذي ملركز  واأ�صار  امل�صتدام.  م�صرية بناء االقت�صاد 
امل�صرتكة  اال�صتثمارية  الفر�ض  ال�صتعرا�ض  من�صة  يوفر  املنتدى  اأن  اإىل 
يف  املجزية  الفر�ض  على  اخلا�ض  القطاع  وتعريف  وكينيا  دب��ي  اإم��ارة  بني 
القطاعات الواعدة مبا يخدم م�صلحة جمتمع االأعمال يف البلدين اإذ متثل 
كينيا نقطة انطالق لتعزيز دخول امل�صتثمرين االإماراتيني ورجال االأعمال 

اإىل االأ�صواق االإقليمية يف �صرق اإفريقيا.

بلحيف النعيمي : اعتماد جمل�ض الإمارات لالقت�ساد الدائري يعزز تطبيق اآليات الإدارة امل�ستدامة لالقت�ساد
•• دبي-وام:

اأك����د م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د بلحيف 
النعيمي وزير التغري املناخي والبيئة اأن اعتماد ت�صكيل 
جمل�ض االإمارات لالقت�صاد الدائري �صيعزز التعاون 
وال��ت��ن�����ص��ي��ق ع��ل��ى م�����ص��ت��وى دول����ة االإم������ارات لت�صريع 
الدائري  االقت�صاد  منظومة  واآليات  معايري  تطبيق 
مبا ت�صمله من ت�صريعات وبرامج وم�صاريع ومبادرات 
ب�صكل كبري، ما ي�صاهم يف حتقيق م�صتهدفات الدولة 
االأخ�صر وحتقيق  وتوجهاته للتحول نحو االقت�صاد 

التعايف االأخ�صر.
لت�صكيل  ال���وزراء  اعتماد جمل�ض  ذل��ك مبنا�صبة  ج��اء 
جمل�ض االإم��ارات لالقت�صاد الدائري برئا�صة معايل 
الدكتور عبداهلل بلحيف النعيمي وزير التغري املناخي 
وال��ب��ي��ئ��ة، وع�����ص��وي��ة م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط���وق وزير 
االقت�صاد، ومعايل عمر بن �صلطان العلماء وزير دولة 
وتطبيقات  الرقمي  واالقت�صاد  اال�صطناعي  للذكاء 
ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د، وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأحمد 
للتجارة اخلارجية، وممثلني  الدولة  وزير  الزيودي، 
عن وزارات الطاقة والبنية التحتية، ووزارة ال�صناعة 

والتكنولوجيا املتقدمة، و�صوؤون جمل�ض الوزراء.
بنت  �صما  ال�صيخة  ع�صويته  يف  املجل�ض  ي�صم  كما 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  خليفة  ب��ن  ���ص��ل��ط��ان 
ل�صركة التحالف من اأجل اال�صتدامة العاملية، ورزان 
اأبوظبي،   - البيئة  لهيئة  امل��ن��ت��دب  الع�صو  امل��ب��ارك 

و�صعادة املهند�ض داود الهاجري مدير عام بلدية دبي، 
اأبوظبي  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  الكعبي  ���ص��امل  واملهند�ض 
الإدارة النفايات، باالإ�صافة اإىل 8 اأع�صاء اآخرين من 

جهات حكومية وخا�صة.
تطبيق  اآلية  اإع��داد  على  اال�صراف  املجل�ض  و�صيتوىل 
بالتن�صيق  الدائري  �صيا�صة دولة االمارات لالقت�صاد 
مع كافة اجلهات املعنية، ومتابعة تنفيذ متطلبات اآلية 
التطبيق لتنفيذ املبادرات املحددة لكل قطاع، واعتماد 

املحرز  ال��ت��ق��دم  مب��ت��اب��ع��ة  اخل��ا���ص��ة  االأداء  م��وؤ���ص��رات 
طموحة،  م�صتهدفات  حتديد  م��ع  ال�صيا�صة  لتنفيذ 
مع  املحلية  و  االحت��ادي��ة  اال�صرتاتيجيات  وم��وائ��م��ة 
متطلبات ال�صيا�صة، واقرتاح االأ�ص�ض العامة للخطط 
نهج  بتطبيق  املتعلقة  القطاعية  و  العامة  امل�صاريع  و 
و مبادئ االقت�صاد الدائري، وتعزيز م�صاركة القطاع 
اخلا�ض يف امل�صاريع و املبادرات و الربامج ذات ال�صلة 
ال�صراكة بني  الدائري و ت�صجيع م�صاريع  باالقت�صاد 
و تطوير  وت��ع��زي��ز  اخل��ا���ض،  و  احل��ك��وم��ي  القطاعني 
امل���ج���االت ذات  ال��ع��ل��م��ي��ة يف  ال��ب��ح��وث  ال���درا����ص���ات و 
الدويل  التعاون  وتعزيز  الدائري،  باالقت�صاد  ال�صلة 
االقت�صاد  تطبيق  يخ�ض  فيما  الدولية  وال�صراكات 

الدائري على امل�صتوى العاملي .
وكان جمل�ض الوزراء قد اعتمد �صيا�صة دولة االإمارات 
لالقت�صاد الدائري 2021 – 2031، والتي متثل 
التي  وامل��ع��اي��ري  ال�صبل  اأف�صل  لتحديد  ع��ام��اً  اإط����اراً 
الدائري، عرب تطبيق  االقت�صاد  التحول نحو  تدعم 
ا�صتدامة  ت�صمن  م�صتدامة  واإنتاج  ا�صتهالك  اأمن��اط 
املوارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزز من توجهات 
الدولة نحو حتقيق تعايف اخ�صر م�صتدام ملرحلة ما 

بعد كورونا.
ومت اإعداد ال�صيا�صة بالتعاون بني وزارة التغري املناخي 
والبيئة ووزارة االقت�صاد، ومكتب الذكاء اال�صطناعي 
واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ووزارة 
االإدارة  حتقيق  وت�صتهدف   .. ال��وزراء  جمل�ض  �صوؤون 

للموارد  الفعال  واال�صتخدام  لالقت�صاد  امل�صتدامة 
الدائري  االق��ت�����ص��اد  وت��ع��زي��ز  وال��ب��ي��ئ��ي��ة،  الطبيعية 
تقلل  التي  امل�صتدامني  واالإنتاج  اال�صتهالك  واأمن��اط 
االأ�صا�صية،  باالحتياجات  وتفي  البيئي  االإج��ه��اد  من 
اأ�صاليب  اإىل  التحول  على  اخلا�ض  القطاع  وت�صجيع 
وت��ق��ن��ي��ات االإن���ت���اج ال�����ص��ن��اع��ي االأن���ظ���ف مب���ا يف ذلك 
االأخرى  والتقنيات  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  ا�صتخدام 

للثورة ال�صناعية الرابعة.

بهدف ت�صريع الإجراءات والتي�صري على املتعاملني 

دائرة املالية املركزية بال�سارقة تتيح خدمة ال�سرتداد النقدي الآيل بالتعاون مع م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي

الأوراق املالية وال�سلع وجامعة ال�سارقة تعززان التعاون يف جمال اخلدمات املالية والتدريب

•• ال�شارقة - الفجر:

امل��رك��زي��ة بال�صارقة  امل��ال��ي��ة  وق��ع��ت دائ���رة 
ت���ع���اون م���ع م�صرف  ات��ف��اق��ي��ة  م����وؤخ����راً، 
ل��ت��ق��دمي خدمة  االإ����ص���الم���ي  ال�������ص���ارق���ة 
اال�صرتداد النقدي االآيل لر�صيد املحفظة 
الرقمية، االأمر الذي ياأتي يف اإطار تعزيز 
ملنهج  وا�صتمراراً  الطرفني  بني  ال�صراكة 
الذكية  ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��م��ا  اجل�����ودة، يف 
ل��ت�����ص��ري��ع االإج����������راءات وال��ت��ي�����ص��ري على 
التعاون  اتفاقية  توقيع  ومت  املتعاملني. 
يف مقر الدائرة، من قبل ال�صيدة عائ�صة 
اخلدمات  اإدارة  مدير  احلو�صني  عبداهلل 
امل�صاندة بدائرة املالية املركزية بال�صارقة، 
اخلدمات  رئي�ض  العمودي  وليد  وال�صيد 
ال�صارقة  مب�����ص��رف  ال��رق��م��ي��ة  امل�صرفية 
االإ�صالمي، بح�صور ال�صيدة هدى اليا�صي 
اأروى  وال�صيدة  املايل  النظام  اإدارة  مدير 
العوي�ض مدير اإدارة احل�صابات يف الدائرة 
ب��االإ���ص��اف��ة اإىل ع��دد م��ن ك��ب��ار املوظفني 
االتفاقية  وت��ت�����ص��م��ن  ال���ط���رف���ني.  م���ن 
الرقمية، اال�صرتداد  اجلديدة للمحفظة 
بنظام  الرقمية  املحفظة  لر�صيد  االآيل 
ح�صاب  اىل  حت�صيل   – الذكي  االإي�صال 
ال�صارقة،  حكومة  لعميل  املعتمد  البنكي 
مع  امل�صتقبليه  اخلطط  مبا�صرة  و�صيتم 
معاجلة  يف  االإ�صالمي  ال�صارقة  م�صرف 
احلكومية  للجهات  االأم���ان���ات  ا����ص���رتداد 

واالإ�صرتداد النقدي .

تعزيز كفاءة النظام
 املايل حلكومة ال�صارقة 

اإن  العوي�ض:”  اأروى  ال�����ص��ي��دة  وق���ال���ت 

اإط����الق ه���ذه اخل��دم��ة اجل���دي���دة ي�صهم 
امل���ايل حلكومة  ال��ن��ظ��ام  ك��ف��اءة  تعزيز  يف 
ال�����ص��ارق��ة، وي�����ص��ه��ل ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل��ني من 
االأف��������راد وامل���وؤ����ص�������ص���ات  احل�������ص���ول على 
اال�صرتداد  خدمة  مثل  ج��دي��دة  خ��دم��ات 
�صهلة  بطريقة  و  اآل�����ي  ب�ص����كل  النقدي  
ال�ص������اعة،  م��دار  على  ومتاح����ة  ومبتكرة 
�ص�����يا�صة  ���ص��م��ن  ي����اأت����ي  ال������ذي  االأم�������ر 
ريادة  اإىل  للو�صول  ال�صعي  يف  ال��دائ��رة 
تقنيات  عاملية، من خالل تطوي��ر  مالية 
مبتكرة؛ لتحقيق اال�صتقرار واال�صتدامة 

املالية«.
واأ���ص��اف��ت اأن دائ���رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة من 
خالل هذه ال�صراكة مع م�صرف ال�صارقة 
امليزات  زي������ادة  اإىل  ت��ت��ط��ل��ع  االإ����ص���الم���ي 

الذي  الذكي  االإي�صال  لنظام  التناف�صية 
املتعاملني،  والوقت على  يخت�صر اجلهد 
وم�صكالت  الب�صرية  االأخ��ط��اء  ويتالفى 
الدفع النقدي املتعددة، ويف نف�ض الوقت 
يتيح و�صواًل اأ�صرع اإىل خدمات دفع ر�صوم 
امل��ع��ام��الت واال�����ص����رتداد ال��ن��ق��دي االآيل 

باأعلى معايري االأمان.

تقدمي كافة الت�صهيالت
 وفق اأحدث التقنيات 

العمودي،  وليد  ال�صيد  ق��ال  جهته  وم��ن 
الرقمية  امل�����ص��رف��ي��ة  اخل���دم���ات  رئ��ي�����ض 
ي�صعى  االإ�صالمي:”  ال�صارقة  مب�صرف 
اإىل  دائ��م��اً  االإ���ص��الم��ي  ال�صارقة  م�صرف 
احلكومية،  اجلهات  مع  �صراكاته  تعزيز 

املحلية واالحتادية مبا فيها دائرة املالية 
الت�صهيل  بهدف  بال�ص�����ارقة  املركزي������ة 
توفي����ر  خ�����������������الل  م���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ع��ل��ى 
واال�صرتداد  الدفع  اآليات  اأكرب يف  مرونة 

النقدي«.
ت�صاهم  ال�صراكات  ه��ذه  مثل  اأن  واأ���ص��اف 
يف تعزيز التوجة الرقمي والذي يتحقق 
من خالل التعاون بني القطاع احلكومي 
وامل�صريف، مع العلم اأن م�صرف ال�صارقة 
ت���ق���دمي كافة  االإ�����ص����الم����ي ي��ع��م��ل ع���ل���ى 
ال��ت��ق��ن��ي��ات وف���ق اع��ل��ى امل��ع��اي��ر يف جمال 

ال�صريفة الرقمية.
م�صرف  ب��ني  امل�صتمر  ال��ت��ع��اون  وي�صاهم 
ال�صارقة االإ�صالمي ودائرة املالية املركزية 
املتعاملني  ر����ص���ا  زي������ادة  يف  ب��ال�����ص��ارق��ة، 

وال��ت�����ص��ه��ي��ل ع��ل��ي��ه��م م���ن خ����الل توفري 
واال�صرتداد  ال��دف��ع  عمليات  يف  م��رون��ة  
�صبيل  الذكية يف  االآيل وتعزيز اخليارات 
منح املتعاملني قدرة اأكرب على الو�صول 
على  الرقمية  امل�صرفية  اخل��دم��ات  اإىل 
م��دار ال�صاعة وط��وال اأي��ام االأ���ص��ب��وع، مع 
للخدمات  امل�صتمر  بالتطوير  االل���ت���زام 

لتواكب اأعلى املعايري العاملية.

املحفظة الرقمية
الرقمية«  »امل��ح��ف��ظ��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اإمكانية دفع فواتري  تتيح للم�صتخدمني 
اخلدمات من خالل ربط من�صة تطبيق 
املركزية  املالية  بدائرة  حت�صيل اخلا�صة 
مل�صرف  االإل���ك���رتون���ي���ة  ال���دف���ع  ب���ب���واب���ة 
ال�����ص��ارق��ة االإ����ص���الم���ي، ومت��ك��ني عمالء 
حت�صيل  تطبيق  اأو  ح�صاب  وم�صتخدمي 
ح�صاباتهم  واإىل  م����ن  ال���ت���ح���وي���ل  م����ن 
اجلارية والتوفري لدى م�صرف ال�صارقة 
االإ�صالمي وغريها من امل�صارف يف دولة 

االإمارات.
وتعمل دائرة املالية املركزية بال�صارقة على 
حتقيق عدد من االأهداف اال�صرتاتيجية 
وتوفري  وت��ن��م��ي��ة  اإدارة  يف  ت��ك��م��ن  ال��ت��ي 
وت��ط��وي��ر منظومة  ال��ن��ق��دي��ة،  ال�����ص��ي��ول��ة 
مالية  �صيا�صات  وتنفيذ  االأداء،  م��وازن��ة 
متكاملة وف��ّع��ال��ة، وب��ن��اء من��وذج عاملي يف 
الذكي،  التحول  ومتكني  العامة،  املالية 
وتطبيق خدمات بفئة �صبع جنوم، اإ�صافة 
الداخلية،  الرقابة  منظومة  تعزيز  اإىل 
ومت���ك���ني امل��������وارد ال��ب�����ص��ري��ة امل���واط���ن���ة، 
واإدارة  واالبتكار  التمّيز  ثقافة  وتطوير 

االأداء املوؤ�ص�صي.

•• ال�شارقة - وام:

وال�صلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  اأب���رم���ت 
وتعاون  تفاهم  مذكرة  ال�صارقة  وجامعة 
وتنمية  تطوير  ب��ه��دف  بينهما  م�صرتك 
االإ�صالمي،  التمويل  جم��ال  يف  الكفاءات 
االأ�صواق  يف  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات  و���ص��ن��اع��ة 
امل����ال����ي����ة، وال����ع����م����ل ع���ل���ى و�����ص����ع خطط 
ب�صاأن الربامج  امل�صرتكة  التنمية  وبرامج 
االإ�صالمي  بالتمويل  اخلا�صة  التعليمية 
اأ�صواق راأ�ض املال. وقع املذكرة كل من  يف 
الرئي�ض  الزعابي  عبيد  الدكتور  �صعادة 
وال�صلع  املالية  االأوراق  لهيئة  التنفيذي 
النعيمي  جم��ول  حميد  الدكتور  و�صعادة 
�صعادة  واأع����رب  ال�����ص��ارق��ة.  جامعة  م��دي��ر 
الدكتور عبيد �صيف الزعابي عن اعتزازه 
بالدور الريادي جلامعة ال�صارقة واملكانة 
االأكادميية املتميزة التي حتتلها بني كافة 
موؤ�ص�صات التعليم العايل حملياً واإقليميا 
تفاهم  مذكرة  توقيع  اأن  واأو�صح  ودولياً. 
م���ع ج��ام��ع��ة ال�����ص��ارق��ة ي�����ص��ع اإط�����ار عمل 
جمال  يف  الكفاءات  وتنمية  تطوير  يتيح 
اخلدمات  و�صناعة  االإ���ص��الم��ي  التمويل 
وذلك  بالدولة،  املالية  االأ�صواق  يف  املالية 
ان��ط��الق��اً م��ن رغ��ب��ة ال��ط��رف��ني يف و�صع 
ب�صاأن  م�����ص��رتك��ة  تنمية  وب���رام���ج  خ��ط��ط 
بنطاق  ال�صلة  ذات  التعليمية  ال��ربام��ج 
تعزيز  ي�����ص��ه��م يف  ومب�����ا  امل�����ذك�����رة،  ع���م���ل 
وت��ط��وي��ر امل��ع��اي��ري امل��ه��ن��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
الوعي  وت��ن��م��ي��ة  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ق���ط���اع 
اال�صتثماري لدى املتعاملني وامل�صتثمرين 

واملهتمني عموماً.
اأنه  اإىل  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  ولفت 
ووفقا للمذكرة �صيقوم اخلرباء والكوادر 
اجلهتني  ك���ال  يف  واالأك����ادمي����ي����ة  ال��ف��ن��ي��ة 
خا�صة  تعليمية  وب��رام��ج  مناهج  ب��اإع��داد 
املالية  واالأدوات  املنتجات  يف  باال�صتثمار 
والتعاون  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  وي��ت��م  االإ���ص��الم��ي��ة، 

ودورات مهنية  برامج  الأجل عقد  بينهما 
تدريبية يف جمال التمويل االإ�صالمي يف 
اأ�صواق راأ�ض املال و�صناعة اخلدمات املالية 
بهدف تطوير امل�صتويات املهنية واالرتقاء 
واالأدوات  باملنتجات  التوعية  وزي���ادة  بها 
امل��ال��ي��ة امل��ت��داول��ة ب��االأ���ص��واق امل��ال��ي��ة. من 
جمول  حميد  الدكتور  �صعادة  اأكد  جانبه 
النعيمي اأن التعاون بني جامعة ال�صارقة 

وب�صفة  وال�صلع،  امل��ال��ي��ة  االأوراق  وهيئة 
واإدارة  االق��ت�����ص��ادي��ة  امل��ج��االت  خ��ا���ص��ة يف 
االأع���م���ال ���ص��وف ي�����ص��اه��م ب�صكل ك��ب��ري يف 
التدريبية  الفر�صة  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��وف��ري 
ب�����ص��ف��ة ع���ام���ة وكلية  ل��ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ة 
جرت  و  خ��ا���ص��ة.  ب�صفة  االأع���م���ال  اإدارة 
بح�صور  اجلامعة  مبقر  التوقيع  مرا�صم 
ال���دك���ت���ور ���ص��ري��ف ���ص��دق��ي ن���ائ���ب مدير 

والدكتور  االأكادميية،  لل�صوؤون  اجلامعة 
�صالح طاهر احلاج نائب مدير اجلامعة 
جمايل  دمي��ا  والدكتور  املجتمع،  ل�صوؤون 
والدكتور  االأع����م����ال،  اإدارة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
ال�صارقة  مركز  مدير  املن�صوري  اإبراهيم 
والتمويل  االقت�صاد  لدرا�صات  االإ�صالمي 
التوقيع  ح�صر  كما   .. ال�صارقة  بجامعة 
من هيئة االأوراق املالية حممد النواخذا 

رئي�ض ق�صم العالقات الدولية واملنظمات، 
وع���ب���د ال��ع��زي��ز ال��ط��ن��ي��ج��ي رئ��ي�����ض ق�صم 

االت�صال املوؤ�ص�صي و�صعادة املتعاملني.
ع��ل��ي��ه يف مذكرة  االت���ف���اق  مل���ا مت  وط��ب��ق��اً 
ال��ت��ف��اه��م ���ص��ي��ت��م ال���ت���ع���اون امل���ت���ب���ادل بني 
الطرفني فيما يتعلق بالتدريب والتوعية 
امل���ع���رف���ة واخل��������ربات يف جمال  وت����ب����ادل 
املال  راأ���ض  اأ���ص��واق  يف  االإ�صالمي  التمويل 
و�صناعة اخلدمات املالية، واإعداد مناهج 
يف  باال�صتثمار  خا�صة  تعليمية  وب��رام��ج 
االإ�صالمية،  امل��ال��ي��ة  واالأدوات  امل��ن��ت��ج��ات 
وتنظيم برامج مهنية تدريبية يف جمال 
ال��ت��م��وي��ل االإ����ص���الم���ي يف اأ�����ص����واق راأ�����ض 
بهدف  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات  و�صناعة  امل���ال، 
املهنية،  امل�����ص��ت��وي��ات  وحت�����ص��ني  ت��ط��وي��ر 
املالية  واالأدوات  باملنتجات  الوعي  وزي��ادة 
واال�صتفادة  امل��ال��ي��ة.  ب��االأ���ص��واق  امل��ت��داول��ة 
والربامج  واالإح�صائيات،  املعلومات  من 
التدريبية واملهنية واالأن�صطة والفعاليات 
واملوؤمترات التي ينظمها كل من الطرفني، 
وذلك من خالل ت�صهيل م�صاركة ممثلي 
ك��ال ال��ط��رف��ني ف��ي��ه��ا، وك��ذل��ك يف جمال 

الدرا�صات العليا والبحث العلمي.



26

املال والأعمال
االثنني   26  أكتوبر   2020  م   -   العـدد   13072  
Monday   26  October   2020   -  Issue No   13072

اإطالق م�سروع درا�سة وت�سميم البنية التحتية 
للمعلومات اجلغرافية املكانية بالدولة

•• اأبوظبي -وام:

درا�صة  ام�ض م�صروعا حول  للمعلومات اجلغرافية  االحت��ادي  املركز  اأطلق 
االإمارات  بدولة  املكانية  اجلغرافية  للمعلومات  التحتية  البنية  وت�صميم 
الفاعلة بقطاع  الرئي�صية  املعنية  االأط��راف  املتحدة، الطالع كافة  العربية 
الدرا�صة  اإع�����داد  ع��م��ل  خ��ط��ة  ع��ل��ى  امل��ك��ان��ي��ة  للمعلومات  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 

واإ�صراكهم يف عملية التطبيق.
ال��ق��ط��اع، وم��ن ثم  ال��درا���ص��ة اإىل تقييم ور���ص��م ���ص��ورة �صاملة ع��ن  ت��ه��دف 
اقرتاح و�صياغة �صيا�صات وخطط تطوير القطاع طبقاً الأف�صل املمار�صات 
مع  بالتعاون  الدرا�صة  اإج��راء  على  املركز  ويعكف  العاملية.  املعايري  واأعلى 
املكانية،  البيانات  جمع  على  العاملة  واجل��ه��ات  املعنية  االأط���راف  خمتلف 
وذلك مبا ين�صجم مع مكانة املركز باعتباره املرجع الر�صمي على م�صتوى 
الدولة ب�صاأن املعلومات اجلغرافية، ودوره يف تطوير بنية حتتية للبيانات 
واخلدمات املكانية �صاملة وفاعلة للدولة تقوم على مبداأ امل�صاركة والتعاون 
من  املكانية  واملعلومات  باخلدمات  لالرتقاء  وامل�صتخدمني  امل��زودي��ن  بني 

امل�صتوى املحلي للم�صتوى االحتادي.
باأهمية املركز ودوره اال�صرتاتيجي  الور�صة فعالياتها بالتعريف  وا�صتهلت 
يف تنظيم وتطوير القطاع وبخارطة الطريق الإعداد البنية التحتية على 
امل�صتوى االحتادي، تبعها جل�صات متخ�ص�صة للتعريف مببادئ وممار�صات 
وفوائد البنية التحتية للمعلومات اجلغرافية املكانية الوطنية االأ�صا�صية، 
اإ�صافة اإىل منهجية امل�صروع  وال�صتعرا�ض جمموعة من النماذج الدولية، 
وامل��ه��ام ال��ت��ي يتعني ال��ق��ي��ام بها ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�����ص��رك��اء، و���ص��رح خلطوات 

الدرا�صة ومنهجية ت�صميم منظومة البنية التحتية وخطة التنفيذ.
املركز  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  الرميثي،  خليفة  الدكتور  �صعادة  وق��ال 
االحتادي للمعلومات اجلغرافية - يف ت�صريح خا�ض لوكالة اأنباء االمارات 
املكانية  للبيانات اجلغرافية  التحتية  البنية  درا�صة وت�صميم  اإن   - “وام” 
يف  املكانية  البيانات  قطاع  تطور  م�صرية  مهما يف  منعطفاً  تعترب  بالدولة 
االإمارات، واأحد املالمح وامل�صارات الرئي�صية التي �صت�صكل م�صتقبل و روؤية 
اللبنة  امل�صروع  ه��ذا  ي�صع  حيث  املقبلة،  والعقود  ال�صنوات  خ��الل  ال��دول��ة 

االأوىل يف تطوير قطاع البيانات اجلغرافية املكانية بالدولة.
جهة  ميثل  اجلغرافية  للمعلومات  االحت���ادي  املركز  اأن  الرميثي  واأو���ص��ح 
يعترب  بحيث  واملحلية  منها  االحتادية  اجلهات  جميع  تخدم  ا�صرتاتيجية 
املرجع االأ�صا�صي يف الدولة يف �صاأن تنظيم وحوكمة قطاع البنية التحتية 
للمعلومات اجلغرافية املكانية ..م�صريا اإىل اأن من اخت�صا�صات املركز و�صع 
اإدارة  ت�صمن  التي  واملعايري  وال�صيا�صات  واالط��ر  اال�صرتاتيجية  اخلطط 
وموائمة ون�صر وحماية �صرية وحفظ ا�صول املعلومات املكانية بالتعاون مع 

خمتلف االطراف املعنية داخل وخارج الدولة .
وقال اإن تاأ�ص�ض املركز االحتادي للمعلومات اجلغرافية جاء بهدف تنظيم و 
رعاية و دعم قطاع البيانات اجلغرافية املكانية يف الدولة، وتن�صيِق اجلهوِد 
واالإجراءاِت وال�صيا�صاِت املتعلقِة بها مع كافِة اجلهاِت املعنية، والعمِل على 
متطلباِت  يخدم  مبا  واالإج���راءاِت ِ  واملوا�صفاِت  واملعايرِي  املقايي�ِض  توحيِد 
هذه اجلهاِت ودعم عمليِة اتخاِذ القرار، كما ي�صاهم املركز يف حتقيِق روؤيِة 
وبنية  م�صتدامة  بيئة  ببناِء  اخلا�ض  امل��ح��وِر  خ��الل  من   2021 االم���اراِت 

حتتية متكاملة وحمور االقت�صاِد التناف�صي املعريف املبني على االبتكار.
اأوىل اخلطوات اال�صرتاتيجية  الدرا�صة تعترب من بني  اأن هذه  اإىل  ولفت 
لتقييم و�صع القطاع وعنا�صر التمكني واآليات التطوير وفق اأف�صل املعايري 
واملمار�صات العاملية ..وقال : �صتلعب االأطراف املعنية بالدرا�صة دوراً رئي�صياً 
يف اإعداد الدرا�صة من خالل امل�صاهمِة يف اإمداد ِاملعلوماِت والبياناِت الالزمة 
من  يعزز  مبا  منها،  امل��رج��وِة  النتائِج  وحتقيق  الدرا�صة  ُمتطلبات  الإجن��اِح 

ريادة الدولة اإقليمياً وعاملياً يف جمال البيانات اجلغرافية املكانية.
ملركز االحتادي  العام  املدير  الكعبي  املهند�ض حامد  �صعادة  اأك��د  من جهته 
املركز  دور  اأهمية  “وام”  االإم��ارات  انباء  “وكالة  ل�  للمعلومات اجلغرافية 
اإىل  ..م�صريا  ال��دول��ة  يف  اجلفرافية  املعلومات  قطاع  وتطوير  تنظيم  يف 
والت�صريعات  ال�صاي�صات  واإع���داد  اإي��ج��اد  على  العمل  اإىل  يهدف  امل��رك��ز  اأن 
والقوانني الالزمة حلوكمة قطاع املعلومات اجلغرافية يف الدولة والعمل 
وفق  امل�صرتكة  بالبيانات  اخلا�صة  واملوا�صفات  املعايري  وبناء  ت�صميم  على 

معايري عاملية بالتن�صيق مع خمتلف اجلهات املعنية يف الدولة .
التحتية للمعلومات اجلغرافية  البنية  “درا�صة وت�صميم  اإن م�صروع  وقال 
تطوير  يف  متخ�ص�ض  املركز  اأطلقه  م�صروع  اأول  يعترب  بالدولة”  املكانية 
قطاع البيانات اجلغرافية املكانية بالدولة كما يعترب من امل�صاريع احليوية 
حتديث  على  تعمل  امل�صروع  خمرجات  اأن  اإىل  ..منوها  احلالية  الفرتة  يف 
وتوجيه خارطة الطريق للمركز االحتادي ملعلومات اجلغرافية كما �صتعمل 
على ايجاد احللول املنا�صبة للتحديات احلالية املوجودة يف قطاع املعلومات 

اجلغرافية يف الدولة .

انطالق الن�سخة الرقمية اخلا�سة من »بريك بلك ال�سرق الأو�سط«

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�صخ�ض  اأن  لل�صرائب  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأو���ص��ح��ت 
الفردية  املوؤ�ص�صات  من  ع��دداً  ميتلك  ال��ذي  الطبيعي 
ع��ل��ى ت�صجيل ���ص��ري��ب��ي واح����د فقط  ع��ل��ي��ه احل�����ص��ول 
الفردية،  موؤ�ص�صاته  لكافة  امل�صافة  القيمة  ل�صريبة 

ولي�ض ت�صجياًل منف�صاًل لكل من�صاأة على حدة.
�صكاًل  تعد  الفردية  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  الهيئة  واأ���ص��ارت 
مملوكة  تكون  التي  لالأعمال  القانونية  االأ�صكال  من 
ل�صخ�ض طبيعي بن�صبة %100، وال يكون للموؤ�ص�صة 
الفردية �صخ�صية اعتبارية م�صتقلة عن مالكها، حيث 

تعترب املوؤ�ص�صة الفردية ومالكها �صخ�صاً واحداً.
“املوؤ�ص�صات  جاء ذلك يف تو�صيح جديد حول ت�صجيل 
يف  امل�����ص��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ���ص��ري��ب��ة  الأغ����را�����ض  الفردية” 

عرب  امل��ق��دم��ة  العامة”  “التو�صيحات  خ��دم��ة  اإط����ار 
التي  لل�صرائب  االحتادية  للهيئة  االإلكرتوين  املوقع 
ال�صريبية  ب��اجل��وان��ب  االأ���ص��خ��ا���ض  ل��ت��ع��ري��ف  ت��ه��دف 
ولتمكينهم  لتب�صيطها  تف�صيلي  ل�صرح  حت��ت��اج  ال��ت��ي 
وذكرت  وك��ف��اءة.  بدقة  ال�صريبية  املبادئ  تطبيق  من 
�صركة  على  ينطبق  ال  العام  التو�صيح  ه��ذا  اأن  الهيئة 
الكيانات  م��ن  غ��ريه��ا  اأو  ال����واح����د)ذ.م.م.(،  ال�صخ�ض 
منف�صل  اعتباري  ك�صخ�ض  اإليها  ينظر  التي  املماثلة 
ال�صارية  الت�صريعات  تكن  مالكها )مامل  وم�صتقل عن 
اأنهما  على  الطبيعي  وال�صخ�ض  ال��ك��ي��ان  ه��ذا  تعامل 
ال�صخ�ض ذاته( موؤكدة اأنه لتفادي ال�صك فاإنه ال ميكن 
موؤ�ص�صة  متتلك  اأن  �صركة(  )مثل  اعتبارية  ل�صخ�صية 
تقوم  معينة  ح��االت  يف  اأنها  الهيئة  واأو�صحت  فردية. 
اخلا�صعني  قبل  م��ن  ال�صريبي  الت�صجيل  مبراجعة 

وتقوم  ال��ف��ردي��ة،  باملوؤ�ص�صات  يتعلق  فيما  لل�صريبة 
اتخاذها  الواجب  الت�صحيحية  ب��االإج��راءات  بتبليغهم 
التوريدات  اأن  الهيئة  واأك���دت  احل��اج��ة.  ا�صتدعت  اإذا 
اخلا�صعة لل�صريبة التي يقدمها ال�صخ�ض الطبيعي، 
اأن  يجب  ال��ف��ردي��ة،  موؤ�ص�صته/موؤ�ص�صاته  اإىل  اإ�صافة 
توؤخذ بعني االعتبار جمتمعة الأغرا�ض حتديد ما اإذا 
كان ال�صخ�ض تخطى حد الت�صجيل االلزامي ل�صريبة 

القيمة امل�صافة البالغ 375،000 درهم.
ل اإبالغها  واأ�صارت الهيئة اإىل اأنه يجب على اأي م�صجِّ
ح عنها من خالل  عن اأي �صريبة خمرجات غري م�صرَّ
تقدمي ت�صريح طوعي وفقاً ملا ورد بالقانون االحتادي 
ال�صريبية  االإج���راءات  �صاأن  2017 يف  ل�صنة   7 رق��م 
ل اأي من  وذلك، على �صبيل املثال، يف حال جتاهل امل�صجِّ
لل�صريبة  اخلا�صعة  توريداته  اأو  الفردية  موؤ�ص�صاته 

التي تتم ب�صفته ال�صخ�صية الأغرا�ض �صريبة القيمة 
فيها  ي�صجل  مل  التي  احل��االت  ه��ذا  وي�صمل  امل�صافة. 
ال�����ص��خ�����ض ل��ل�����ص��ري��ب��ة ع��ل��ى اأ����ص���ا����ض ع����دم جت����اوز حد 
من  امل�����ص��اف��ة  القيمة  ل�صريبة  االل���زام���ي  الت�صجيل 
قبل ذلك ال�صخ�ض الطبيعي اأو موؤ�ص�صته - موؤ�ص�صاته 

الفردية ب�صكل منف�صل وم�صتقل.
الطبيعي  ال�صخ�ض  على  يجب  اأن��ه  الهيئة  واأو�صحت 
اإبالغها يف حال عدم قيامه بالت�صجيل ل�صريبة القيمة 
املنا�صبة  الت�صحيحية  االإج������راءات  وات��خ��اذ  امل�����ص��اف��ة 
الحت�صاب �صريبة القيمة امل�صافة امل�صتحقة اإذا جاوزت 
اأجراها وموؤ�ص�صته - موؤ�ص�صاته  التي  التوريدات  قيمة 
 375،000 البالغ  االإلزامي  الت�صجيل  حد  الفردية 
درهم املن�صو�ض عليها يف املر�صوم بقانون احتادي رقم 

8 ل�صنة 2017 ب�صاأن �صريبة القيمة امل�صافة.

•• دبي -وام:

انطلقت اأم�ض فعاليات الن�صخة الرقمية 
بريك  ومعر�ض  “موؤمتر  م��ن  اخلا�صة 
احل����دث   - االأو�صط”  ال�������ص���رق  ب���ل���ك 
الب�صائع  ���ص��ح��ن  ق��ط��اع  يف  املتخ�ص�ض 
وال�صناعات  امل�صاريع  وم��ع��دات  ال��ع��ام��ة 
الثقيلة يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي 
الطاقة  وزارة  رعاية  يعقد حتت  وال��ذي 

والبنية التحتية.
و�صهد اليوم االأول نقا�صات مهمة ودعما 
ك��ب��ريا م��ن اأب����رز ال��ق��ادة يف ال��ق��ط��اع من 
العامل،  وح��ول  االأو�صط  ال�صرق  منطقة 
وجمع احلدث االفرتا�صي حتت مظلته 
عددا كبريا من املخت�صني يف قطاع �صحن 
العامل.  م�صتوى  على  العامة  الب�صائع 
ذات  املو�صوعات  على  ال�صوء  �صلط  كما 
ال�صلة مبا يف ذلك اإ�صرتاتيجيات التعايف 
“كوفيد-19”  ج��ائ��ح��ة  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
بقطاع  يتعلق  م��ا  يف  ال�����ص��وق  وت��وق��ع��ات 
�صحن الب�صائع العامة ومعدات امل�صاريع 

وال�صناعات الثقيلة.
اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ���ص��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د فرج 
والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي  ف��ار���ض 
عقدت  ال��ت��ي  االأوىل  اجلل�صة  التحتية، 
توقعات   – االأع���م���ال  “موجز  ب��ع��ن��وان 
ال�صرق  منطقة  يف  وامل�����ص��اري��ع  االأع��م��ال 
املتحدثني  قائمة  وت�صمنت  االأو�صط”. 
تطوير  م��دي��ر  �صعود  اآل  ���ص��ارة  االأم����رية 
امل��ن��ت��دى الدويل  االأع���م���ال ال��ب��ح��ري��ة يف 
العربية  ب��االأك��ادمي��ي��ة  ال��ب��ح��ري  للنقل 
البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
اإ�صماعيل  الدكتور  و�صعادة  باالإ�صكندرية 
رئي�ض  ف�����رج  اإ����ص���م���اع���ي���ل  ع���ب���دال���غ���ف���ار 
االأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحري ورئي�ض الوفد الر�صمي 
جلامعة الدول العربية وجمل�ض املنظمة 
البحرية الدولية و�صهاب اجل�صمي مدير 
يف  واملحطات  للموانئ  التجارية  االإدارة 
االإم����ارات  اإق��ل��ي��م  العاملية -  دب��ي  م��وان��ئ 
بريك  يف  الفعاليات  مدير  بالمري  وبن 

بلك ال�صرق االأو�صط .
وقدمت اجلل�صة روؤية متكاملة لالأعمال 

وامل�صاريع من املنظور احلكومي.
اأن عام  امل��زروع��ي  �صهيل  واأو���ص��ح معايل 
ب����االأح����داث حيث  ح��اف��ال  ك���ان   2020
“ كوفيد- جائحة  باأ�صره  العامل  واج��ه 
19 “ والتي جعلتنا اأقوى واأكرث مرونة، 
الفتا اإىل اأن قطاع �صحن الب�صائع العامة 
الثقيلة  وال�صناعات  امل�صاريع  وم��ع��دات 
االإم���ارات وم�صاهم  الركائز يف  اأه��م  من 

رئي�ض يف االقت�صادات الوطنية.
وقال معاليه : “ نفتخر يف دولة االإمارات 
ت�صنيفهما  مت  م��وان��ئ��ن��ا  م��ن  اث��ن��ني  اأن 
50 ميناء للحاويات على  اأف�صل  �صمن 
الدولة  ت�صتاأثر  فيما  ال��ع��امل،  م�صتوى 
حاليا بن�صبة 35 باملائة من اال�صتثمارات 
املنطقة،  يف  البحري  ال�صحن  ق��ط��اع  يف 
مليار   157 م��ن  اأك���رث  ا�صتثمرنا  فقد 
درهم يف تطوير وتو�صيع املوانئ املحلية 

يف االإمارات » .
واأ���ص��اف “ اأن���ه ب��ال��رغ��م م��ن التحديات 
اإج�����راءات  م��ن  �صاحبها  وم���ا  ال��راه��ن��ة، 
ال�صفر  املفرو�صة على  والقيود  االإغالق 
يف اأج��زاء كثرية من العامل اإال اأن قطاع 
�صحن الب�صائع العامة ومعدات امل�صاريع 
�صهد  االإم����ارات  يف  الثقيلة  وال�صناعات 
انتعا�صة بف�صل تبني التقنيات احلديثة 

للحفاظ على �صل�صلة التوريد الفعالة«.
القطاع  ي�����ص��ه��د  اأن  م���ع���ال���ي���ه  وت����وق����ع 

التجارية  االأع��م��ال  يف  تدريجيا  ارتفاعا 
قويا  وانتعا�صا   “ “كوفيد-19  بعد  ما 
من  مبجموعة  اأ�صا�صي  ب�صكل  مدفوعا 
االإج��راءات التي يتم اتخاذها يف الوقت 
القوية  االأ�صا�صيات  عن  ف�صال  املنا�صب 
الذكية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  يف  واال����ص���ت���ث���م���ارات 

واحلوافز املالية.
“ على  وق���ال م��ع��ايل �صهيل امل��زروع��ي : 
م���دى ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة جن��ح موؤمتر 
ومعر�ض بريك بلك ال�صرق االأو�صط يف 
مل�صاركة  من�صة  ومنحنا  اجلهود  توحيد 
خ��ربات��ن��ا وق���د اأ���ص��ه��م ذل���ك ب��ال��ت��اأك��ي��د يف 
التطوير امل�صتمر للوائح واأنظمة العمل 
والعمليات العامة يف القطاع، وقد دعمنا 
املا�صية  ال����دورات  خ��الل  الفعالية  ه��ذه 
لقدرتها على اإح��داث ف��رق، واأع��رب عن 
االأو�صط  ال�����ص��رق  بلك  ب��ري��ك  ب���اأن  ثقته 
�صحن  ق��ط��اع  دع����م  يف  دوره  ���ص��ي��وا���ص��ل 
ال��ب�����ص��ائ��ع ال���ع���ام���ة يف دول�����ة االإم�������ارات 
 ، ع��ام  ب�صكل  االأو���ص��ط  ال�صرق  ومنطقة 
ه��ذا احلدث  م��وؤك��دا على موا�صلة دع��م 
على  ال�صوء  لت�صليط  املقبلة  املرحلة  يف 
ال��ق��ط��اع نتيجة  ال��ه��ائ��ل��ة يف  ال��ت��غ��ي��ريات 

.« جائحة “ كوفيد-19 
 – االأع�����م�����ال  “موجز  ج��ل�����ص��ة  ����ص���ه���دت 
منطقة  يف  وامل�صاريع  االأع��م��ال  توقعات 
من  خ��رباء  م�صاركة  االأو�صط”  ال�صرق 
ناق�صوا  حيث  ال��رائ��دة  املوؤ�ص�صات  ك��ربى 
ت���اأث���ري اجل��ائ��ح��ة ع��ل��ى االأع���م���ال خالل 
مو�صوعات  اإىل  وتطرقوا   2020 ع��ام 
الراأ�صمالية  امل�صروعات  التاأخري يف  مثل 
امل�صروعات  بع�ض  اإل���غ���اء  اأو  ت��اأج��ي��ل  اأو 
والوقت  االأع��م��ال  م�صتقبل  ناق�صوا  كما 
املتوقع النتعا�ض االأعمال واال�صتثمارات 

يف القطاع مرة اأخرى.

املحتوى  م����دي����ر  ج���ي���م�������ض  اإد  وق��������دم 
والدرا�صات يف “ميد بروجكت�ض” عر�صا 
املتعلقة مب�صاريع  امل�صتجدات  اآخر  حول 
قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية 
من  وغريها  املتجددة  الطاقة  وم�صادر 
القطاعات اإ�صافة اإىل التوقعات اخلا�صة 

ب�صوق امل�صاريع االإقليمية يف امل�صتقبل.
من جهتها قالت �صعادة املهند�صة ح�صة 
اآل مالك م�صت�صار الوزير ل�صوؤون النقل 
البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية 
اأث��رت على الكثري من  “ اإن اجلائحة   :
ال��ق��ط��اع��ات مب���ا يف ذل����ك ق��ط��اع �صحن 
امل�صاريع  وم���ع���دات  ال��ع��ام��ة  ال��ب�����ص��ائ��ع 
الت�صرف  اأن  اإال  الثقيلة  وال�����ص��ن��اع��ات 
املعنية  واجلهات  املوؤ�ص�صات  من  ال�صريع 
ومعاجلة  ال��رق��م��ن��ة  تبنيها  خ���الل  م��ن 
تاأثريات اجلائحة �صاهم يف تخفيف حدة 
القطاع  مكانة  وتعزيز  ال�صلبي  التاأثري 
يعي�صها  التي  الطارئة  الظروف  ظل  يف 

العامل.
وقال �صعادة الدكتور اإ�صماعيل عبدالغفار 
اإ�صماعيل فرج رئي�ض االأكادميية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اإن 
ومعدات  العامة  الب�صائع  �صحن  قطاع 
امل�����ص��اري��ع وال�����ص��ن��اع��ات ال��ث��ق��ي��ل��ة يلعب 
اأ�صا�صيا يف منطقة ال�صرق االأو�صط  دورا 
العربية  واململكة  االإم����ارات  دول���ة  وت��ع��د 
ال�������ص���ع���ودي���ة ودول�������ة ال���ك���وي���ت م����ن بني 
الدول الرائدة يف هذا القطاع، ول�صمان 
احلفاظ على موقعنا الريادي من املهم 
الرتكيز على جيل امل�صتقبل الذي �صيقود 

القطاع ليكون اأكرث ازدهارا.
واأع�������رب ع���ن ح��م��ا���ص��ه��م ل��ل�����ص��راك��ة مع 
الن�صخة الرقمية اخلا�صة من “موؤمتر 
االأو�صط”  ال�صرق  بلك  بريك  ومعر�ض 

ح��ي��ث ا���ص��ت��ف��اد ط���الب االأك���ادمي���ي���ة من 
جل�صات اليوم االأول وكونوا روؤى �صاملة 
مناق�صتها  مت  ال��ت��ي  امل��و���ص��وع��ات  ح���ول 
ال���ذي  ال���ث���اين  ال���ي���وم  اإىل  وي��ت��ط��ل��ع��ون 
يوم  وج��ل�����ص��ات  امل�����راأة  م��ن��ت��دى  �صي�صهد 

التعليم.
ت��ط��رق��ت اجل��ل�����ص��ة االأخ�����رية م���ن اليوم 
ال�صرق  منطقة  يف  امل�صاريع  اإىل  االأول 
االأو����ص���ط وم�����ص��ه��د االأع���م���ال يف مرحلة 
غيريمو  واأداره�����ا  كوفيد-19  ب��ع��د  م��ا 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  فرنانديز  كوبيلو 
فيها  و�صارك   Técnicas Reunidas
واملدير  العمليات  م��دي��ر  ج��اب��ر  حم��م��د 
ملنطقة  اللوج�صتية  للعمليات  االإقليمي 
�صركة  واإف��ري��ق��ي��ا يف  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق 
“اأجيليتي” وحممد العلي نائب رئي�ض 
�صركة  يف  ال�صفن  الإدارة  اأول  تنفيذي 
وخالد  واخل����دم����ات  ل����الإم����داد  اأدن�������وك 
خليفة  مدينة  التجاري  املدير  املرزوقي 

ال�صناعية يف اأبوظبي كيزاد .
عدد  فيها  ���ص��ارك  التي  اجلل�صة  ناق�صت 
م��ن اأب����رز امل�����ص��وؤول��ني وامل��خ��ت�����ص��ني اآخر 
 2021 ل��ع��ام  امل�����ص��اري��ع  ال���ت���ط���ورات يف 
والفر�ض اجلديدة وتاأثريات “ كوفيد-

19 “ واأه����م ال���درو����ض امل�����ص��ت��ف��ادة، كما 
افتتاح  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  امل��ت��ح��دث��ون  �صلط 

اأ�صواق واعدة جديدة .
وق���ال ب��ن ب��الم��ري م��دي��ر ال��ف��ع��ال��ي��ات يف 
النجاح  اإن  االأو���ص��ط  ال�صرق  بلك  بريك 
ال�صرق  بلك  بريك  حققه  ال��ذي  الكبري 
ن�صعر  جعلنا  االأول  ال��ي��وم  يف  االأو����ص���ط 
على  الدائم  حر�صهم  موؤكدا  باالرتياح، 
امل�����ص��اه��م��ة يف من���و ال��ق��ط��اع م���ن خالل 
واملهنيني  اخل��رباء  توفري من�صة جتمع 

الطموحني والطالب«.

تو�سيح عام حول ت�سجيل املوؤ�س�سات الفردية ل�سريبة القيمة امل�سافة

اقت�سادية ال�سارقة توؤكد احلر�ض على تذليل اأي عقبات اأمام امل�ستثمرين

•• ال�شارقة-وام:

االقت�صادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  اأك�����دت 
بال�صارقة حر�صها الدائم على درا�صة 
ومتابعتها  االق��ت�����ص��ادي��ة  االأو�����ص����اع 
عدد  تنفيذ  خالل  من  مبا�صر  ب�صكل 
بهدف  امل�صتثمرين  مع  اللقاءات  من 
االطالع على ما يواجههم من عقبات 

وتذليلها لهم.
قدمته  تعريفي  ذل��ك يف عر�ض  ج��اء 
ال��دائ��رة خ��الل ل��ق��اء ���ص��ع��ادة �صلطان 
ع��ب��داهلل ب��ن ه���ده ال�����ص��وي��دي رئي�ض 
بال�صارقة  االقت�صادية  التنمية  دائرة 
مع  ال������دائ������رة  مب���ق���ر  االأول  اأم���������ض 
���ص��ع��ادة ���ص��ي��ف حم��م��د امل���دف���ع رئي�ض 

واالقت�صادية  املالية  ال�����ص��وؤون  جلنة 
اال�صت�صاري  ب��امل��ج��ل�����ض  وال�����ص��ن��اع��ي��ة 

الإمارة ال�صارقة واأع�صاء اللجنة .
التن�صيق  اأط���ر  تعزيز  ال��ل��ق��اء  وب��ح��ث 
اجلانبني  ب���ني  امل�����ص��رتك  وال���ت���ع���اون 
وامل�صاهمة البناءة يف حتقيق التنمية 
االق���ت�������ص���ادي���ة امل�������ص���ت���دام���ة الإم������ارة 
االأمثل  باال�صتخدام  وذل��ك  ال�صارقة 
وتوفري  والتقنية  لب�صرية  ا  للموارد 
ك���اف���ة اخل�����دم�����ات وت�����ص��ه��ي��ل��ه��ا على 

امل�صتثمرين.
التنمية  دائ����رة  اإن  ال�����ص��وي��دي  وق����ال 
من  ت�صتلهم  بال�صارقة  االقت�صادية 
روؤي����ة وف��ك��ر ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�صيخ 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
ال�صارقة  االأعلى حاكم  املجل�ض  ع�صو 
والتطويرية  ال��ت��ن��م��وي��ة  اأه���داف���ه���ا 
مع  ���ص��ك��اًل وم�����ص��م��ون��اً  تن�صجم  ال��ت��ي 
روؤي���ة االإم�����ارات ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل اأن 
ت���ك���ون ال�������ص���ارق���ة م���ن اأف�������ص���ل امل���دن 
وال���دويل  االإق��ل��ي��م��ي  امل�صتويني  ع��ل��ى 
االقت�صادية  للمتغريات  وا�صتجابة 
والتي  املحلية  ال�صاحة  ت�صهدها  التي 
كافة  ب��ني  ال��وث��ي��ق  ال��ت��ع��اون  تتطلب 

احلكومية  اجل����ه����ات  م����ن  امل��ع��ن��ي��ني 
منظومة  واإن�����ص��اء  ال��ت��ط��ورات  ملواكبة 
وفقاً  حتتية  وبنى  جمتمعي  توا�صل 
الأع��ل��ى درج����ات ال��ك��ف��اءة مم��ا ي�صهم 
يف ب��ن��اء ب��ي��ئ��ة اأع���م���ال م�����ص��ت��دام��ة يف 

االإمارة.
املوؤ�صرات  اأه��م  االجتماع  وا�صتعر�ض 
االق���ت�������ص���ادي���ة ل����الإم����ارة م���ن خالل 
عر�ض تعريفي قدمته الدائرة تناول 

البيانات  الآخ����ر  اق��ت�����ص��ادي��اً  حت��ل��ي��اًل 
وامل�صتجدات التجارية وال�صناعية يف 
االإمارة وفقاً للقطاعات االقت�صادية.

ك��م��ا ت��ن��اول ال��ع��ر���ض امل���ب���ادرات التي 
للم�صتثمرين  ال�����دائ�����رة  ت���ق���دم���ه���ا 
لتحفيزهم على التو�صع يف م�صاريعهم 
املزيد  وجل���ذب  ا�صتدامتها  وحتقيق 
م�����ن امل�������ص���ت���ث���م���ري���ن ل������الإم������ارة اىل 
الدائرة  الإجن������ازات  االإ�����ص����ارة  ج��ان��ب 

ال�صنوات  م�����دار  ع��ل��ى  وا���ص��ت��ث��م��اره��ا 
رقمية  ب��ن��ي��ة  ت��اأ���ص��ي�����ض  يف  امل��ا���ص��ي��ة 
�صاهم يف احلفاظ  م��ا  م��ت��ط��ورة وه��و 
على �صري االأعمال واخلدمات يف هذه 
ال���ظ���روف اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ح��ي��ث بلغت 
خدمات  يف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ن�صبة 
الدائرة  وت��ق��دم   %  100 ال���دائ���رة 
منها  ي�صتفيد  رقمية  خ��دم��ة   102
احلكومي  وال���ق���ط���اع  امل�����ص��ت��ث��م��رون 

االإ�صرتاتيجيني  وال�صركاء  واخلا�ض 
وذل���ك م��ن اأج���ل تب�صيط االإج����راءات 
العديد  وت���وف���ري  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ع��ل��ى 
من القنوات الإجناز املعامالت باأ�صرع 
وقت ممكن من اأجل خدمة االقت�صاد 
اال�صتثمارات  ح��رك��ة  وت��ع��زي��ز  املحلي 
م�صتدامة  اقت�صادية  تنمية  وحتقيق 
التنمية  دائ����رة  وت�صعى  االإم�����ارة.  يف 
لتفعيل  م�صتمر  ب�صكل  االإقت�صادية 

جميع  م�����ع  االإل�������ك�������رتوين  ال�����رب�����ط 
العالقة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
لت�صهيل االإج��راءات على امل�صتثمرين 
ب�����ص��ك��ل ك���ب���ري يف جذب  ي�����ص��ه��م  مم����ا 
لروؤية  حتقيقاً  ل��الإم��ارة  اال�صتثمار 
الدائرة بالريادة يف التنمية ال�صاملة 
لتحقيق اقت�صاد تناف�صي متنوع قائم 

على املعرفة واالبتكار.
واأكد �صعادة �صلطان عبداهلل بن هده 
يف  م�صتمرة  ال���دائ���رة  اأن  ال�����ص��وي��دي 
املالية  ال�����ص��وؤون  جل��ن��ة  م��ع  التن�صيق 
باملجل�ض  وال�صناعية  واالقت�صادية 
اال���ص��ت�����ص��اري الإم������ارة ال�����ص��ارق��ة من 
خالل اإطالعها على اآخر امل�صتجدات 
ال�صاحة  يف  احل��ا���ص��ل��ة  وال���ت���ط���ورات 

االقت�صادية لالإمارة.
حممد  �صيف  �صعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
فر�صة  �صكل  اللقاء  اإن  املدفع  جا�صم 
ل��الط��الع ع��ل��ى ع��م��ل دائ����رة التنمية 
وخططها  وم��ب��ادرات��ه��ا  االق��ت�����ص��ادي��ة 
والتعرف  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا 
اأع��م��ال لتعزيز  ب��ه م��ن  على م��ا تقوم 
ال�صارقة  اإمارة  البيئة االقت�صادية يف 
بل  فح�صب  ال�صارقة  مدينة  يف  لي�ض 

وال�صرقية  ال��و���ص��ط��ى  املنطقتني  يف 
جائحة  م��ع  التعامل  خ��الل  ال�صيما 
كورونا ومنظومة احلزم التي �صهدها 
اجلهود  : الح��ظ��ن��ا  وق�����ال  االم�������ارة. 
اجل��ب��ارة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال���دائ���رة يف 
اقت�صادية  ع��م��ل  بيئة  ت��وف��ري  �صبيل 
ج��اذب��ة يف اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة وم��ا تقوم 
ب���ه م���ن خ���ط���وات ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة وجهد 
وامل�صاندة  ال���دع���م  ت���وف���ري  يف  رائ�����ع 
مع  والتن�صيق  اال�صتثمارات  لتن�صيط 
واخلا�ض  العام  القطاعني  موؤ�ص�صات 
اإطار ترجمة روؤية �صاحب ال�صمو  يف 
ال�������ص���ارق���ة يف حت��ق��ي��ق فر�ض  ح���اك���م 
القطاعات  ل��ك��اف��ة  ال����واع����دة  ال��ن��م��و 

االقت�صادية.
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املال والأعمال
خالل لقاء جمموعة عمل ال�صياحة 

غرفة عجمان تبحث اآليات الرتقاء 
بالقطاع ال�سياحي ومن�ساآت تنظيم املنا�سبات 

•• عجمان- الفجر: 

و���ص��ن��اع��ة عجمان  غ��رف��ة جت���ارة  بحثت 
���ص��ب��ل االرت���ق���اء ب��ال��ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ي يف 
لر�صد  امل�صتقبل  واإ���ص��ت�����ص��راف  االإم�����ارة 
امل��ق��رتح��ات وال��ت��و���ص��ي��ات، خ���الل لقاء 
م�صرتك ملجموعة عمل ال�صياحة التابعة 
ل��غ��رف��ة ع��ج��م��ان وذل�����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
دائرة التنمية ال�صياحية ودائرة التنمية 

االقت�صادية.
ح�����ص��ر ال��ل��ق��اء ع���ن ُب���ع���د، ���ص��ع��ادة �صامل 
ال�����ص��وي��دي م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة عجمان، 
ونا�صر الظفري املدير التنفيذي لقطاع 
وعبداهلل  االع�������ص���اء  ودع�����م  االت�������ص���ال 
م���دي���ر مكتب  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع��ب��دامل��ح�����ص��ن 
عالقات ودعم االع�صاء يف غرفة عجمان، 
وممثلي دائرة التنمية ال�صياحية ودائرة 
التنمية االقت�صادية واملن�صاآت ال�صياحية 

ومن�صاآت تنظيم املنا�صبات يف االإمارة.
�صامل  ���ص��ع��ادة  رح���ب  ال��ل��ق��اء  م�صتهل  يف 
اهمية  على  واأك��د  باحل�صور،  ال�صويدي 
توا�صل  ق��ن��اة  ت��وف��ري  يف  ودوره  ال��ل��ق��اء 
مبا�صرة بني اجلهات احلكومية وممثلي 
تنظيم  وم���ن�������ص���اآت  ال�����ص��ي��اح��ي  ال���ق���ط���اع 
املرحلة  الإ�صتعرا�ض متطلبات  املنا�صبات 
اأع�صاء  امل�صرتك لدعم  والعمل  القادمة 
الغرفة من العاملني بالقطاع ال�صياحي 
من خالل بلورة املقرتحات والتو�صيات 

ورفعها اإىل �صناع القرار.
واأ���ص��اد احل�����ص��ور مب��دى االإ���ص��ت��ف��ادة من 
من�صاآت  ع��ل��ى  االق��ت�����ص��ادي��ة  امل���ح���ف���زات 
القطاع ال�صياحي يف االإمارة والتي وجهت 
تداعيات  ملواجهة  الر�صيدة  القيادة  بها 
ب�صرورة  احل�صور  واأو�صى   ،19� كوفيد 
تكاتف اجلهود لتنظيم فعاليات �صياحية 
م�صتقبلية بهدف زيادة اأعداد ال�صائحني 

الداخلية من مواطني  ال�صياحة  وجذب 
بالتعاون  وذل�������ك  ال�����دول�����ة  وم���ق���ي���م���ي 
وال�صراكة بني اجلهات احلكومية املعنية 

ومن�صاآت القطاع ال�صياحي.
غرفة  اأن  ال�صويدي  �صامل  �صعادة  واأك���د 
م�صاركة  تعزيز  على  حري�صة  عجمان 
جمموعات العمل التابعة لها  مبا يدعم 
االأع�صاء  تطلعات  ويلبي  االع��م��ال  من��و 
وي�صب يف حتقيق اهداف الغرفة، االأمر 
بني  مبا�صرة  توا�صل  قنوات  يفتح  الذي 
ال��غ��رف��ة وم��ن�����ص��اآت ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض من 
من  ب��ب��ع�����ض  بع�صهم  واالع�������ص���اء  ج��ه��ة 

جهة اأخرى.
تكثيف  ب�������ص���رورة  احل�������ص���ور  واأو�����ص����ى 
ل�صمان  املقبلة  املرحلة  خالل  اللقاءات 
م���واك���ب���ة امل���ت���غ���ريات ال���ت���ي ت���ط���راأ على 
التو�صيات  ومتابعة  ال�صياحي  القطاع 

واملقرتحات.

اأ�سعار الفائدة على القرو�ض يف 
الإمارات الأكرث جاذبية يف املنطقة

•• اأبوظبي- وام:

�صجلت اأ�صعار الفائدة على التعامالت بالدرهم بني البنوك االإيبور ، املزيد 
من الرتاجع مما زاد من جاذبية �صوق االإق��را���ض يف دول��ة االإم���ارات منذ 
بداية العام 2021. وتظهر اأحدث البيانات ال�صادرة عن م�صرف االإمارات 
مقدمتها  ويف  االآج��ال  جميع  على  االإي��ب��ور  اأ�صعار  انخفا�ض  ام�ض  املركزي 
االأجل ملدة عام باالإ�صافة اىل االأجل ملد 6 اأ�صهر، حيث انخف�صت على االأول 
اإىل م�صتوى %0.497 وعلى الثاين اإىل 0.436 % ، كذلك كان و�صع 
اأ�صعار الفائدة على بقية االآجال وذلك بح�صب ما تظهره الن�صرة ال�صادرة 
يف  “االيبور”  الأ�صعار  املتوا�صل  ال��رتاج��ع  ظل  ويف  امل��رك��زي.  امل�صرف  عن 
واملوؤ�ص�صات  ل��الأف��راد  مغرية  عرو�صا  تقدم  املحلية  البنوك  باتت  ال��دول��ة، 
�صرائح  لبع�ض  املقدمة  القرو�ض  على   2.5% اإىل  ت�صل  فائدة  وبن�صبة 
االأكرث  القرو�ض  على  الفوائد  م��ن  املغرية  الن�صب  ه��ذه  وتعد   . العمالء 
يعك�ض  مما  االأو���ص��ط،  وال�صرق  العربي  اخلليج  دول  م�صتوى  على  جاذبية 
والذي  االإم��ارات��ي  امل�صريف  اجلهاز  ل��دى  ال�صيولة  من  كبري  فائ�ض  توفر 

ُي�صنف بكونه االأقوى من حيث املالءة املالية يف املنطقة.
بالدرهم  التعامالت  على  ال��ف��ائ��دة  اأ���ص��ع��ار  ت��راج��ع  ا�صتمرار  اأن  اإىل  ي�صار 
“االيبور” جاء بعد القرار الذي اتخذه الفيدرايل االأمريكي يف وقت �صابق 
الذي دفع  االأمر  الفائدة عند م�صتوياتها دون تغيري،  اأ�صعار  باالإبقاء على 
�صعر  وذل��ك نظرا الرتباط  القرار  املركزي ملحاكاة هذه  االإم��ارات  م�صرف 

�صرف الدرهم بالدوالر.

»خدمات راأ�ض اخليمة« تطلق 
مبادرة الفنادق اخل�سراء 2021 

•• راأ�س اخليمة - وام: 

راأ�ض  هيئة  مع  بالتعاون  اخليمة  راأ���ض  يف  العامة  اخلدمات  دائ��رة  اأطلقت 
الفنادق  م���ب���ادرة  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال���راب���ع  ل��ل��ع��ام  ال�����ص��ي��اح��ة  اخل��ي��م��ة لتنمية 
% يف   100 بن�صبة  متكاملة  ا�صتدامة  حتقيق  بهدف   2021 اخل�صراء 
وتطوير  ال�صياحي  القطاع  دع��م  يف  وامل�صاهمة  اخليمة  راأ���ض  فنادق  جميع 

ال�صياحة الرتاثية والبيئية التي ت�صهد منوا متزايدا يف االإمارة.
تاأتي املبادرة كاإحدى مبادرات برنامج اإعادة التدوير املبتكر “اإماراتي بيتي” 
ال�صركات  اإىل  و�صوال  االأف���راد  من  اب��ت��داء  املخلفات  اإدارة  طريقة  لتغيري 

اخلا�صة وكربى املوؤ�ص�صات احلكومية والفنادق.
دائ��رة اخلدمات  ع��ام  احل��م��ادي مدير  اأحمد حممد  املهند�ض  �صعادة  وق��ال 
واأعرقها يف  الفنادق  اأكرب  30 فندقا من  املبادرة م�صاركة  ت�صهد   : العامة 
راأ�ض اخليمة والتي تهدف اإىل جعل الفنادق اأكرث ا�صتدامة و�صديقة للبيئة 
اخليمة  راأ���ض  مل�صاعي حكومة  ودعما  الطبيعية  امل��وارد  على  احلفاظ  واإىل 
النفايات  اإجمايل  % من   75 والدولة ب�صفة عامة ملعاجلة  ب�صكل خا�ض 
راكي  �صعادة  ق��ال  جانبه  م��ن   . املختلفة  املعاجلة  بطرق  ال�صلبة  البلدية 
تاأتي   : ال�صياحة  لتنمية  اخليمة  راأ���ض  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  فيليب�ض 
هذه املبادرة لتعزز تطبيق اأف�صل املمار�صات العاملية يف جماالت اال�صتدامة 
ورفع معدالت اإعادة تدوير املخلفات يف فنادق راأ�ض اخليمة يف اإطار اجلهود 

املبذولة لتحقيق اأهداف االأجندة الوطنية لروؤية االإمارات 2021.

موؤ�سر مديري امل�سرتيات يف دبي فوق 
م�ستوى النمو لل�سهر الثاين على التوايل

•• دبي - وام:

ا�صتمر موؤ�صر مديري امل�صرتيات يف دبي فوق م�صتوى النمو عند 50.6% 
التوايل  على  ال��ث��اين  لل�صهر  وذل��ك   2021 ال��ع��ام  م��ن  يناير  �صهر  خ��الل 
اإ�ض  اإت�����ض  “ اآي  جمموعة  ع��ن  ال�����ص��ادر  امل�صرتيات  م���دراء  موؤ�صر  بح�صب 
ماركيت » . ويظهر املوؤ�صر اأن قطاع االأعمال غري النفطي يف دبي حقق منوا 
يف الن�صاط التجاري لل�صهر الثاين على التوايل خالل يناير املا�صي وذلك 

رغم االإجراءات الوقائية للحد من انت�صار فريو�ض “ كورونا » .
االأوىل  للمرة  ارتفاعا طفيفا  دبي  التوظيف يف  اأرق��ام  اأظهرت  فقد  كذلك 
ال�صركات عن  اأعربت  14 �صهرا حيث  منذ ح��وايل ع��ام، وباأ�صرع وت��رية يف 
االقت�صادي  املحلل  اوي��ن  ديفيد  وق��ال   . امل�صتقبلية  االأعمال  جتاه  تفاوؤلها 
“ لقد منت ال�صركات غري النفطية يف دبي  يف “اآي اإت�ض اإ�ض ماركيت” : 
اأي�صا   2021 الثقة يف عام  التوايل يف يناير، وازدادت  الثاين على  لل�صهر 
ب�صبب �صجل اللقاحات ال�صريع يف دولة االإمارات. ويوؤكد تقرير املجموعة 
اأن جميع القطاعات يف دبي �صجلت تقريبا منوا ملحوظا، علما باأن قطاع 
املا�صي  االأداء خالل �صهر يناير  اجلملة والتجزئة كان االأف�صل من حيث 
يف  زي��ادة  ال�صركات  بع�ض  واأك��دت  العمل.  فر�ض  خللق  الرئي�صي  واملحرك 

طلب العمالء، وكان التفاوؤل عند اأعلى م�صتوياته منذ �صبتمرب املا�صي.

قناة ال�سوي�ض للحاويات امل�سرية 
ت�ستثمر 60 مليون دولر يف 2021 

•• القاهرة-رويرتز: 

ال�صوي�ض  قناة  ل�صركة  التجاري  التنفيذي  الرئي�ض  موكرجي  �صوناي  قال 
�صت�صتثمر  ال�صركة  اإن  الدمنركية  مري�صك  ملجموعة  التابعة  للحاويات 
�صرق  يف  للمحطة  التحتية  البنية  لتطوير  ال��ع��ام  ه��ذا  دوالر  مليون   60
اأن  الثالثاء  اأم�ض  القاهرة  يف  �صحفيا  موؤمترا  موكرجي  واأبلغ  بور�صعيد. 
“�صتقوم بتعلية  اأونا�ض عمالقة  18 ون�صا منهم �صتة  �صركته التي متتلك 
�صتة اأونا�ض اأخرى خالل 2021 لي�صبح عدد االأونا�ض العمالقة 12 ون�صا 
لديهم القدرة على التعامل مع ال�صفن العمالقة التي حتمل نحو 24 األف 
حاوية«. متلك مري�صك 55 باملئة من قناة ال�صوي�ض للحاويات من خالل 
باملئة،   20 با�صيفيك  كو�صكو  ومتلك  ترمينلز،  ايه.بي.ام  التابعة  �صركتها 
باملئة  خم�صة  امل�صري  االأهلي  والبنك  باملئة،  ع�صرة  ال�صوي�ض  قناة  وهيئة 
والن�صبة املتبقية ل�صركات خا�صة. وقال موكرجي ردا على �صوؤال لرويرتز 
عن عدد احلاويات التي يتم تداولها واملتوقع لعام 2021 “حجم تداول 
احلاويات زاد 20 باملئة يف 2020 ليبلغ 3.78 مليون حاوية... ن�صتهدف 
زيادة عدد احلاويات امل�صتقبلة هذا العام بن�صبة 5-7 باملئة. »تعلية االأونا�ض 
وزيادة اأ�صطول اأونا�ض ال�صاحة اإىل 60 ون�صا من 50 ون�صا �صي�صاعدنا يف 
 85 2020 بنحو  اأن ال�صركة عملت خالل عام  ذلك هذا العام«. واأ�صاف 

باملئة من طاقتها اال�صتيعابية.
 

•• ال�شارقة-وام:

اأعلن الفريق املحلي للطوارئ  واالأزمات والكوارث يف 
الت�صدي  اإج��راءات جديدة ت�صاعد على  ال�صارقة عن 
جلائحة “ كوفيد - 19 “ على م�صتوى اإمارة ال�صارقة 
وفقا للتوجيهات ال�صادرة عن اله�يئة الوطنية الإدارة 
الطوارئ واالأزمات والكوارث يف الدولة وذلك تعزيزا 
ال��ع��دوى واحل���د من  ل���الإج���راءات الوقائية الح��ت��واء 
على  وح��ف��اظ��ا   “ كوفيد-19    “ ف���ريو����ض  ان��ت�����ص��ار 

ال�صحة العامة الأفراد املجتمع.
اال�صتيعابية  ال��ط��اق��ة  اع��ت��م��اد  االإج�������راءات  و���ص��م��ل��ت 
واملراكز  باملائة   50 بن�صبة  العام  النقل  و�صائل  ل�صعة 
التجارية بن�صبة 60 باملائة ودور ال�صينما واالأن�صطة 

بن�صبة  املغلقة  القاعات  داخل  الرتفيهية  والفعاليات 
باملائة   50 بن�صبة  الريا�صية  وال�صاالت  باملائة   50
باملائة   70 بن�صبة  ال��ع��ام��ة  واحل���دائ���ق  وال�����ص��واط��ئ 
املن�صاآت  يف  اخلا�صة  وال�صواطئ  ال�صباحة  واأح��وا���ض 
الفندقية بن�صبة 50 باملائة وتاأجيل احلفالت الغنائية 
واملو�صيقية ملدة 4 اأ�صابيع قابلة للتمديد وفق تطورات 
الو�صع.  كما مت حتديد ن�صاط املطاعم واملقاهي  بعدم 
من  الأكرث  الواحدة  الطاولة  على  باجللو�ض  ال�صماح 
ال���واح���دة مع  ال��ع��ائ��ل��ة  اأف����راد  با�صتثناء  اأ���ص��خ��ا���ض   4
اإلزام مقدمي اخلدمة باإجراء الفح�ض كل اأ�صبوعني 
وي�صتثنى من ذلك املطعمني �صمن برنامج التطعيم 
الوطني واملتطوعني يف التجارب ال�صريرية للقاحات 
كوفيد-19، والتقيد باأعداد االأ�صخا�ض يف احتفاالت 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الطريان  ���ص��رك��ات  اأح����دث  اأبوظبي”،  اإي����ر  “ويز  اأع��ل��ن��ت 
الوطنية يف دولة االإمارات العربية املتحدة، عن بدء ت�صيري 
 22 م��ن  اع��ت��ب��اراً  االإ�صكندرية  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  رحالتها 
�صراء  فر�صة  للم�صافرين  تتيح  وال��ت��ي   ،2021 ف��رباي��ر 
التذاكر باأ�صعار تبداأ من 179 درهًما، وذلك على موقعها 
االإلكرتوين wizzair.com اإىل جانب تطبيق الهاتف 

املتحرك اخلا�ض بال�صركة.
ل�صركة  العام  املدير  �صايك،  ف��ان  كي�ض  ق��ال  ال�صدد  وبهذا 
بني  تربط  رح��الت  اإط��الق  “ي�صرنا  اأبوظبي”:  اإي��ر  “ويز 
دولة االإمارات العربية املتحدة، وجمهورية م�صر العربية، 
حيث نتيح للم�صافرين ال�صفر من واإىل االإ�صكندرية باأ�صعار 
�صبكة  ع��رب  بامل�صافرين  ال��رتح��ي��ب  اإىل  نتطلع  تناف�صية. 
االإ�صكندرية  اأن  بالذكر  واجلدير  اأبوظبي«.   من  رحالتنا 
العربية ومركز  اأك��رب مدينة يف جمهورية م�صر  هي ثاين 
على  املدينة  متتد  وال�صناعة.  لل�صياحة  رئي�صي  اقت�صادي 
املطل  العربية  م�صر  جلمهورية  ال�صمايل  ال�صاحل  ط��ول 
ت�صتهر  كما  كم.   40 مل�صافة  املتو�صط  االأبي�ض  البحر  على 
االإ�صكندرية  وم��ن��ارة  ف��ارو���ض  كجزيرة  القدمية  بع�صورها 
العامل  يف  ال�صبع  ال��دن��ي��ا  عجائب  م��ن  واح���دة  تعترب  ال��ت��ي 
يعد  ال��ذي  االأث��ري  �صريابيوم  اإىل معبد  باالإ�صافة  القدمي 
اأ�صطول  وي�صم  امل��دي��ن��ة.  يف  املهمة  ال�صياحية  امل��ع��امل  م��ن 
طائرات “ويز اإير اأبوظبي” 4 طائرات من طراز اإيربا�ض 
A321neo اجلديدة كلًيا، التي تتيح لل�صركة اأقل ب�صمة 
بيئية ممكنة مقارنة مبناف�صيها يف املنطقة. وتتبنى ال�صركة 
اأف�صل املمار�صات يف جمال التعقيم عرب �صبكتها، من خالل 
�صحة  خاللها  من  ت�صمن  التي  املعززة  الوقائية  التدابري 

و�صالمة امل�صافرين واأفراد طاقمها. 

اأ�سهم اليابان تغلق مرتفعة
 بعد اأن بلغت ذروة 30 عاما 

•• طوكيو -رويرتز: 

اأم�ض  ال��ت��وايل  على  الثالثة  للجل�صة  مرتفعة  اليابانية  االأ���ص��ه��م  اأغ��ل��ق��ت 
اأعمال  نتائج  اأث��ارت  اإذ  30 عاما،  اأعلى م�صتوى يف  اأن بلغت  الثالثاء، بعد 
قوية لل�صركات واإحراز تقدم يف توزيع اللقاحات امل�صادة لفريو�ض كورونا 

توقعات بتعاف اقت�صادي �صريع.
29505.93 نقطة، بينما  0.4 باملئة اإىل  وارتفع املوؤ�صر نيكي القيا�صي 

�صعد املوؤ�صر توبك�ض االأو�صع نطاقا 0.08 باملئة اإىل 1925.54 نقطة.
ميت�صوبي�صي  لدى  اال�صتثمار  اإ�صرتاتيجي  كبري  فوجيتو  نوريهريو  وق��ال 
�صراء  ع��اودوا  “امل�صتثمرون  املالية  ل��الأوراق  �صتانلي  مورجان  يو.اإف.جيه 
بالرقائق...  املرتبطة  االأ�صهم  مثل  قوية،  باأ�صا�صات  تتمتع  التي  االأ�صهم 
اأ�صهم �صركات الطريان وال�صكك احلديدية، التي كانت ُت�صرتي حتى هذا 
التح�صن  تبداأ  مل  االأ�صا�صية  عواملها  اأن  اإذ  للبيع  هدفا  اأ�صبحت  ال�صباح، 
بعد«. واأغلق �صهم جمموعة �صوفت بنك مرتفعا 3.41 باملئة. وربح ال�صهم 
مدفوعا  عاما  ع�صرين  يف  م�صتوى  اأعلى  ليبلغ  باملئة  خم�صة  عن  يزيد  ما 

باأرباح قيا�صية ل�صندوق روؤية التابع للمجموعة.
و�صعدت االأ�صهم املرتبطة بالرقائق، اإذ ارتفع �صهم موراتا للت�صنيع 3.21 
 2.26 اأدفانت�صت  �صهم  وتقدم  باملئة   2.65 تي.دي.كيه  �صهم  وقفز  باملئة 

باملئة وزاد �صهم طوكيو اإلكرتون 1.9 باملئة.
بتكوين،  لبور�صة  امل�صغلة  لكوينت�صك  املالكة  ج��روب،  مونيك�ض  �صهم  وزاد 
16.05 باملئة اإذ قفزت بتكوين بعد اأن ك�صفت ت�صال اأنها ا�صرتت ما قيمته 
1.5 مليار دوالر من العملة امل�صفرة و�صرعان ما �صتقبلها كو�صيلة للدفع 
مقابل ال�صيارات. وتراجع قطاع الطريان عن مكا�صب مبكرة، اإذ نزل �صهم 
اخلطوط اجلوية اليابانية )جابان اإيرالينز( 0.95 باملئة وخ�صر �صهم اإيه.
اإن.اإيه هولدينجز 0.92 باملئة. وتراجعت اأ�صهم �صركات �صناعة ال�صيارات 
اإذ ارتفع الني مقابل الدوالر، وتراجع �صهم هوندا موتور 1.9 باملئة وخ�صر 
�صهم ني�صان موتور 0.02 باملئة وتراجع �صهم تويوتا موتور 0.54 باملئة.

تتجاوز  ال  بحيث  العائلية  واملنا�صبات  ال��ق��ران  عقد 
اجلنائز  ت�صييع  ع��ن��د  و20  �صخ�صا  اأ���ص��خ��ا���ض   10
 4 م��ن  ال��ت��زاح��م حيث يقت�صر حمل اجل��ن��ازة  وم��ن��ع 
اإىل  احل��ف��ر  امل�����ص��وؤول��ني  عن  وتقلي�ض  اأ�صخا�ض   8  -
املوؤ�ص�صات  موظفي  يخ�ض  وفيما  فقط.    �صخ�صني 
احلكومية و�صبه احلكومية يف االإمارة فاإنه يتعني على 
من يح�صر ملقار العمل اإجراء فح�ض م�صحة االأنف /

PCR/ اأ�صبوعيا بينما يتعني على مقدمي اخلدمة 
اإج����راء فح�ض م�صحة االأن���ف / ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض  يف 
املطعمني  اأ�صبوعني وي�صتثنى من ذلك  PCR/ كل 
���ص��م��ن ب��رن��ام��ج ال��ت��ط��ع��ي��م ال��وط��ن��ي وامل��ت��ط��وع��ني يف 

التجارب ال�صريرية للقاحات  كوفيد- 19.
بتكثيف  واالأزم���ات  للطوارئ  املحلي  الفريق  واأو�صى 

القطاعات  جميع  على  وال��رق��اب��ة  التفتي�ض  حمالت 
للتاأكد من االلتزام بالتطبيق الدقيق للربوتوكوالت 
الوطنية للوقاية والتدابري االحرتازية ويف مقدمتها 
وحتويل  الكمامات  ولب�ض  املكاين  بالتباعد  االل��ت��زام 

املخالفني للنائب العام ح�صب القوانني املعتمدة.
والكوارث  االأزم���ات  الإدارة  التنفيذية  اللجنة  ودع��ت 
اإىل �صرورة االلتزام  اأف��راد املجتمع كافة  ال�صارقة  يف 
اأن  واأك�����دت  االح����رتازي����ة،  واالإج�������راءات  بالتعليمات 
التزام كل فرد عامل رئي�صي يف احلفاظ على �صالمة 
املجتمع ، حمذرة من اأنه لن يكون هناك اأي تهاون يف 
االإخالل  تعمد  يثبت  من  كل  على  املخالفات  ت�صديد 
باالإجراءات االحرتازية اأو جتاهلها ملا ميثله ذلك من 

اإخالل ب�صالمة و�صحة املجتمع.

»الطوارئ والأزمات« يف ال�سارقة يحدد الطاقات ال�ستيعابية للن�ساطات التجارية والقت�سادية وال�سياحية

ويز اإير اأبوظبي تعلن عن بدء ت�سيري رحالتها اإىل الإ�سكندرية يف 22 فرباير

بنك دبي التجاري يطلق من�سة »اعرف عميلك« القائمة على تقنية بلوك ت�سني يف الإمارات 
•• دبي- الفجر: 

البنوك  اأح��د  التجاري،  دب��ي  بنك  اأعلن 
ال��وط��ن��ي��ة ال���رائ���دة يف دول����ة االإم������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ع��ن ج��اه��زي��ت��ه لبدء 
عميلك”  “اعرف  م��ن�����ص��ة  ت�����ص��غ��ي��ل 
ت�صني”،  “بلوك  تقنية  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
وه�������ي م������ب������ادرة ت�������ص���ه���ل ع���م���ل���ي���ة فتح 
احل�صابات باأ�صلوب رقمي اآمن، وحتديث 
بيانات  وم�صاركة  ال��ك��رتون��ي��اً،  البيانات 
العمالء املوثقة بني �صلطات الرتخي�ض 
املبادرة  هذه  وتقدم  املالية.  واملوؤ�ص�صات 
الرائدة من قبل اقت�صادية دبي، وحتظى 
وهي  بلوك”،  “نور  ���ص��رك��ة  م��ن  ب��دع��م 
���ص��رك��ة ع��امل��ي��ة رائ����دة يف جم���ال تقنيات 
بلوك ت�صني تعمل على تطوير من�صات 

م�صاركة بيانات العمالء.
وقد مت اإطالق من�صة “اعرف عميلك” 
يف  ت�صني”  “بلوك  تقنية  على  القائمة 
االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م���ن قبل 
اق��ت�����ص��ادي��ة دب���ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع حتالف 
2020 ومن  6 بنوك يف فرباير  ي�صم 
املقرر اأن ت�صبح منظومة متكاملة على 
العمالء  الدولة لتبادل بيانات  م�صتوى 
بالدعم  امل�����ب�����ادرة  وحت���ظ���ى  امل����وث����ق����ة. 
املركزي  امل�����ص��رف  ق��ب��ل  م���ن  ب��ال��ك��ام��ل 
لدولة االإمارات العربية املتحدة و”دبي 
الذكية” اللذان �صيلعبان دوراً تنظيمياً 

رئي�صياً.
بو�صهاب،  ع��م��ر  ق���ال  ال�����ص��دد،  ه���ذا  ويف 
الت�صجيل  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
اقت�صادية  يف  ال��ت��ج��اري  وال��رتخ��ي�����ض 

دبي: “لطاملا �صعت اقت�صادية دبي وبنك 
�صراكتهما  خ���الل  م��ن  ال��ت��ج��اري،  دب���ي 
لتعزيز  االأج��������ل،  وال���ط���وي���ل���ة  ال���ق���وي���ة 
للم�صتثمرين  االأعمال  ممار�صة  �صهولة 
وال�����ص��رك��ات يف دول���ة االإم����ارات العربية 
يكون  اأن  ال���ي���وم  وي�����ص��ع��دن��ا  امل���ت���ح���دة. 
اأوائ����ل البنوك  بنك دب��ي ال��ت��ج��اري م��ن 
من�صة  لت�صغيل  جاهزيتها  اأعلنت  التي 
والتي  ب��ه��ا  وال��ع��م��ل  عميلك”  “اعرف 
حاملي  وال�صركات  للم�صتثمرين  تتيح 
فتح  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  رخ�ض 
كما  ال��ف��ور،  على  رقمي  م�صريف  ح�صاب 
حتديثات  على  احل�صول  للبنوك  تتيح 
بيانات مبا�صرة لعمالئها من ال�صركات 
ت�صجيل  مت  وق��د  واملتو�صطة.  ال�صغرية 
الرخ�ض  اإج���م���ايل  م���ن   %40 ب��ي��ان��ات 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  ال��ت��ج��اري��ة يف 
املتحدة على املن�صة. وتاأتي هذه املبادرة 

متا�صياً مع روؤية احلكومة لدفع التحول 
االأعمال  ا�صتمرارية  ل�صمان  ال��رق��م��ي 
�صل�صة  جتربة  توفر  حيث  وا�صتدامتها، 
ت�صعى  ال��ت��ي  وال�����ص��رك��ات  للم�صتثمرين 
االإم����ارات  دول���ة  يف  نف�صها  تر�صيخ  اإىل 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة«. »ك���م���ا ان���ن���ا ندعو 
واملناطق  االأخ����رى  الرتخي�ض  ك��ي��ان��ات 
لالن�صمام  امل��ال��ي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  احل���رة 
الرائدة يف  املبادرة  واال�صتفادة من هذه 
ال�صوق التي مت اختبارها بالكامل واأثبتت 
كفاءتها وجدارتها«. كما اأننا نتطلع اإىل 
وبنك  التجاري  اأبوظبي  بنك  ان�صمام 
و بنك راأ�ض اخليمة الوطني   HSBC
لبدء ت�صغيل املن�صة واملقرر اأن يكون يف 
ف�صاًل   ،2021 ع��ام  م��ن  االأول  ال��رب��ع 
عن تو�صيع نطاق املبادرة لت�صمل املزيد 
و�صتكون  احل��رة.  واملناطق  البنوك  من 
الر�صمي  االإط��الق  هي  املقبلة  خطوتنا 

للمن�صة  املحوكمة  التحالف  التفاقية 
البيانات  م�صاركة  كيفية  �صتحدد  والتي 
الدكتور  قال  اأع�صائها. من جانبه  بني 
التنفيذي  الرئي�ض  ليندر،  ف��ان  بريند 
لبنك دبي التجاري: “ي�صعدنا اأن نكون 
م��ن اأوائ�����ل ال��ب��ن��وك يف دول����ة االإم�����ارات 
جاهزيتها  اأعلنت  التي  املتحدة  العربية 
عميلك”  “اعرف  م��ن�����ص��ة  الإط�������الق 
ت�صني”،  “بلوك  تقنية  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اق��ت�����ص��ادي��ة دب���ي. وتاأتي 
ه��ذه اخل��ط��وة م��ن منطلق ال��ت��زام بنك 
االقت�صاد  وترية  بت�صريع  التجاري  دبي 
الوطني وتعزيز مناخ االأعمال من خالل 
وتقدمي  مبتكرة  رقمية  ح��ل��ول  اعتماد 
يتما�صى  مب��ا  �صل�صة،  م�صرفية  جتربة 
مع اإ�صرتاتيجيتنا باأن نكون بنكاً رقمياً 
على  امل��ن�����ص��ة  ه���ذه  و�صتعمل  ب��ال��ك��ام��ل. 
من  ل��ل��ع��م��الء  احل�����ص��اب��ات  ف��ت��ح  ت�صهيل 

ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة وامل�صاريع 
النا�صئة وتعزيز عملية “اعرف عميلك” 
با�صتخدام  اأم��ان��اً  واأك���رث  اأ���ص��رع  ب�صورة 
بنظام  تعمل  ال��ت��ي  املتقدمة  التقنيات 
اإىل  ���ص��ي��وؤدي  وال�����ذي  ت�صني”  “بلوك 
االإمارات  دول��ة  يف  امل�صاريع  فتح  ت�صهيل 

العربية املتحدة«.
مع  ال���ع���م���ل  اإىل  “نتطلع  واأ������ص�����اف: 
لنقدم  بلوك”  و”نور  دب��ي  اقت�صادية 
واملتو�صطة  ال�������ص���غ���رية  ل���ل�������ص���رك���ات 
�صهلة  و���ص��ي��ل��ة  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  وال�������ص���رك���ات 
جتاري  ح�صاب  لفتح  ورقمية  ومريحة 
عميلك”  “اعرف  م��ن�����ص��ة  خ���الل  م���ن 

القائمة على تقنية “بلوك ت�صني«.
كاناكاكي�ض،  ا���ص��ت��ي��ان��اك�����ض  ع��ل��ق  ك��م��ا 
الرئي�ض التنفيذي ل�صركة “نور بلوك” 
بنك  مثل  البنوك  اأدرك��ت  “لقد  قائاًل: 
ال��ق��درة على تقدمي  اأن  ال��ت��ج��اري  دب��ي 
جتربة م�صرفية رقمية و�صل�صة للعمالء 
العمالء.  م���ن  م��ت��وق��ع��اً  ب����ات  اأم�����ر  ه���و 
تقليل اجلهد  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل  باالإ�صافة 
“اعرف  ل��ع��م��ل��ي��ة  االإع�������داد  امل���ب���ذول يف 
املزيد  اإعطاء  اأنه ميكن  يعني  عميلك” 
العمالء.  وامل��وارد يف خدمة  الوقت  من 
ومع ا�صتمرار منو نظام بلوك ت�صني يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة، �صت�صبح 
ه��ذه ال��ف��وائ��د اأك��رث و���ص��وح��اً. و�صتعمل 
اإزالة حواجز البيانات  هذه املن�صة على 
توفري  اإىل  �صيوؤدي  مما  املوؤ�ص�صات،  بني 
مما  العمالء،  خدمة  وتعزيز  التكاليف 
���ص��ي��ج��ع��ل م���ن ال���ق���ط���اع امل�������ص���ريف اأك���رث 

كفاءة«.
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العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1346(

املنذر : بنك االإمارات دبي الوطني )�ض م ع( 
بوكالة املحامي / عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز 

املخطر اليه / مري حممد مرت�صى تقى زاده - جمهول حمل االإقامة 
و�صبعمائة  االف  وخم�صة  )�صتمائة  اإماراتي  دره��م   605.795  .99 وق��دره  مبلغ  ب�صداد  نخطركم 
يف  املرت�صدة  املديونية  عن  ذلك  غري(  ال  فقط  فل�ض  وت�صعون  وت�صعة  دره��م  وت�صعون  وخم�صة 
ب�صروط  الخاللكم  ونظرا   ، موكلنا  من  لكم  املمنوحة  امل�صرفية  الت�صهيالت  مبوجب  ذمتكم 
واحكام التعاقد املن�صو�ض عليها بهذه االإتفاقية ، ونتيجة لف�صلكم يف �صداد االأق�صاط يف تواريخ 
ا�صتحقاقها ، ترتبت بذمتكم املديونية املذكورة ، هذا ويف حال ف�صلكم يف �صداد كامل املديونية 
االإج����راءات  ن��ك��ون م�صطرين الت��خ��اذ  واإال ف�صوف  االإع���الن  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام  �صبعة  خ��الل )7( 

القانونية املنا�صبة �صدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 167
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ خليفه زاهر خمي�ض �صامل العلوي - اجلن�صية : االإمارات ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اىل ال�صيدة/ ا�صويتا جا�صمني دميلو - 
اجلن�صية : الهند ، يف الرخ�صة امل�صماة )مطعم برج خيرب( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة 

رقم )763837( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة. 
تعديالت اخرى : 1- تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض 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 13161 بتاريخ 2021/2/10   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 165

يرغب  اجلن�صية  ال�صيد ح�صني م�صري  ال�صيد  ال�صيد/ ح�صلى  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صعود  حممد  ال�صيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
�صعد الدين مبارك - �صوري اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة )املحرك الف�صي لت�صليح كهرباء 
وميكانيك ال�صيارات( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )777469( ال�صادرة من 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
اجنازات - �شناعية 5

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 166

يرغب   ، االإمارات   : اجلن�صية   - اخلاجه  حممد  عبداحلميد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد/ عبداحلكيم بيكال كونيل  البالغة )100%( وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  يف 
تاأ�ص�صت  التوفري(  بيت  ماركت  )�صوبر  امل�صماة  بالرخ�صة  اجلن�صية  الهند   ، كونيل  بيكال  عبداهلل 
باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )765980( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة. 

تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض 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 13161 بتاريخ 2021/2/10   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 164

ليكن معلوما للجميع بان/ حممد �صادات ح�صني مو�صى مياه - بنغالدي�ض اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 1% وذلك اىل ال�صيد/ رباب م�صطفى ال�صباعى ، املغرب اجلن�صية 
بالرخ�صة امل�صماة )رباب ال�صباعي لت�صميم االزياء( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 

)743339( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة. 
تعديالت اخرى : ال يوجد

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض 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 13161 بتاريخ 2021/2/10   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2020 /0001022 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه : �صعيد �صهيل �صعيد النعيمي  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2020/9/29 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح / بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض م ع( بالتايل : 
حكمت املحكمة :-  بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 53. 457738 درهم 
وفائدة قانونية قدرها 5% على اأ�صل الدين من تاريخ املطالبة احلا�صل يف 2019/10/8 
وحتى متام ال�صداد ، والزمت املدعي عليه الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل 
من  اعتبارا  يوما   15 القانونية  املدة  خالل  لال�صتئناف  قابال  حكما  املحاماة.   اتعاب 

اليوم التايل لن�صره.
القا�شي / خالد �شهري ربيع 
حمكمة عجمان    

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

 الدعوى رقم )2021/7073( تنفيذ جتاري   
اىل املنفذ �صدهم/1- جموهرات جي. بي )�ض.ذ.م.م(  ، 2- جي. بي. جيم�ض )�ض ذ م م( ،  3- جي بي 
للما�ض )�ض ذ م م( ، 4- جي بي باال�ض للمجوهرات �ض ذ م م ،  5- جمموعة جي بي للمجوهرات )�ض 
ذ م م( ، 6- جموهرات جي بي �ض م ح ، 7- ينج الين انرتنا�صيونال للمجوهرات )�ض ذ م م( ، 8- جي 
بي ام ل�صناعة الذهب واملجوهرات �ض �ض ذ م م ، 9- جي بي داميوندز �ض م ح ، 10- جي بي جولرز �ض 
م ح ، 11- دهنك منوج كومارا امرتالل ، 12- ميهري مانوج دهاناك ، 13- جي بي جولي�ض )�ض ذ م 

م( ، 14- جي بي جولرز  )ات�ض. ك( املحدودة. - جمهويل حمل االإقامة.  
مبا اأن الطالب التنفيذ : بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة(  - قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )56357531.68( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة �صاملة الر�صوم.   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
تفا�شيل الإعالن  بالن�شر        
   الدعوى 2020/3463 جتاري جزئي  

اإىل حمكوم عليه 1- حممد حممود رم�صان - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : بنك دبي االإ�صالمي - �ض م ع 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2020/12/20  يف الدعوى 
امل��ذك��ورة اع��اله ل�صالح/ بنك دب��ي االإ���ص��الم��ي - ���ض م ع  ب��ال��زام امل��دع��ي عليه 
والف  امل�صروفات  والزمته  دره��م   149505 85و  مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  بان 
املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة  اتعاب  دره��م مقابل 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل  هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 472/2019/18 عقاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : فرز وجتنيب ح�صة املدعي يف العقار رقم 511 - 376  الكائن يف الرب�صاء الثانية يف دبي وم�صاحته 15.000 قدما 
مربعا ، ويف ما عليه من بناء وذلك مبا يقابله ن�صيبه ال�صرعي ويف حالة تعذر عملية الفرز والتجنيب للح�صة امل�صتاعة ي�صار اىل تقديال 
قيمة العقار كامال عن طريق دائرة االأرا�صي واالأمالك ومن ثم الق�صاء ببيع ح�صة املدعي يف املزاد العلني على ان يكون ال�صعر اال�صا�صي 
طبقا للوارد يف تقييم ثمن العقار ال�صادر عن دائرة االأرا�صي واالأمالك ف�صال عن مطالبة املدعي بالزام املدعي عليهم ب�صداد ن�صيبة 
من ربع العقار املو�صوف اعاله مع الفائدة القانونية مبعدل 12% من تاريخ 2019/2/1 وحتى متام عملة الفرز والتجنيب او متام 
عملية البيع باملزاد العلني.  طالب االإعالن :  حممد �صرف عبده الها�صمي  - �صفته بالق�صية : مدعي   املطلوب اإعالنهم : 1- رحاب 
�صرف عبده نور الدين �صهاب الها�صمي  2 - رئام �صرف عبده نور الدين �صهاب الها�صمي - �صفتهما  بالق�صية : مدعي عليهما - جمهويل 
حمل االإقامة. مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها فرز وجتنيب ح�صة املدعي يف العقار رقم 511 - 376  الكائن 
ال�صرعي ويف حالة تعذر  ، ويف ما عليه من بناء وذلك مبا يقابله ن�صيبه  15.000 قدما مربعا  الثانية يف دبي وم�صاحته  يف الرب�صاء 
العقار كامال عن طريق دائرة االأرا�صي واالأم��الك ومن ثم الق�صاء  امل�صتاعة ي�صار اىل تقديال قيمة  عملية الفرز والتجنيب للح�صة 
ببيع ح�صة املدعي يف املزاد العلني على ان يكون ال�صعر اال�صا�صي طبقا للوارد يف تقييم ثمن العقار ال�صادر عن دائرة االأرا�صي واالأمالك 
ف�صال عن مطالبة املدعي بالزام املدعي عليهم ب�صداد ن�صيبة من ربع العقار املو�صوف اعاله مع الفائدة القانونية مبعدل 12% من 
املوافق  العلني.   وح��ددت لها جل�صة يوم االثنني   باملزاد  البيع  الفرز والتجنيب او متام عملية  2019/2/1 وحتى متام عملة  تاريخ 
2021/2/22 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   

 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 179/2021/305 ا�شتئناف جتاري 

مو�صوع االإ�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/3151 جتاري 
جزئي والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب.   

طالب االإعالن : �صركة عمان للتاأمني )�ض م ع(  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف
املطلوب اإعالنهما : 1- مركز املنامة - ذ م م  2- مركز املنامة ذ م م  فرع 1 - �صفتهما 

بالق�صية : م�صتاأنف �صدهما - جمهويل حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2020/3151 جتاري جزئي.  
وحددت لها جل�صه يوم االحد املوافق 2021/2/14 ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي 
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 207/2020/9105 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/3680 امر اأداء ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )30966.5 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : كايو مارز دارا كوالبواال - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- حياة خلدمات اإ�صدار بطاقات الوالء  - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية 
: منفذ �صده  - جمهول حمل االإقامة 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�صوع االإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )30966.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 513/2021/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/4770 امر اأداء ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )30936.20درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعالن : دانوب ملواد البناء - �ض م ح - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- جيه ات�ض دي الأعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي - �ض ذ م م - �صفته 

بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل االإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�صوع االإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )30936.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

 7628/2019/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  ايليجانت لل�صناعات - �ض ذ م م - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ االمني لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م  
وميثله / علي اإبراهيم حممد احلمادي  

نعلنكم باأنه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن حق منفعة - رقم االر�ض 
193 - املنطقة : جممع دبي لال�صتثمار الثاين / رقم االر�ض 219 - املنطقة : جممع 
دبي لال�صتثمار الثاين / رقم االر�ض 319 - املنطقة : جممع دبي لال�صتثمار الثاين/ 
رقم االر�ض : 58 - املنطقة : �صيح �صعيب 3 وفاء للمبلغ املطالبة وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 
 7777/2020/207 تنفيذ جتاري  

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

اىل املنفذ �صده/1-  اميتيك خلدمات الفنية �ض ذ م م  2-راهول جاجدي�ض دوراجكار  
جمهول حمل االقامة ، مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة ترو�صنت ال�صناعية - �ض ذ م م  

وميثله / حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)180176.54( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 
 207/2020/8380 تنفيذ جتاري   

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

اىل املنفذ �صده/1-  مطعم ام �صريف - �ض ذ م م  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ ال�صركة العربية االمريكية للتكنولوجيا )ارامتك(  

وميثله / منى اأحمد عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)142802.91( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
 الدعوى رقم )2021/28( تنفيذ عقاري  

اىل املنفذ �صده/1-  مادهو ثانكابان -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ متويل م�صاهمة خا�صة  

وميثله / نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )257681( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باالإ�صافة اىل بف�صخ اتفاقية التاأجري االآجلة ومالحقها املربمة بني 
العقار مو�صوع االتفاقية  2007 وال��زام املدعي عليه برد حيازة  11 دي�صمرب  التداعي واملوؤرخة يف  طريف 
واملبني احلدود واالأو�صاف ب�صند امللكية املرفقة كاالآتي : منطقة وادي ال�صفا 2 ار�ض رقم 1331 رقم املبنى 
1 ، نوع العقار / �صقة �صكنية ، ا�صم املبنى / مزايا 29 ، رقم العقار 210 الطابق 2 رقم البلدية /7597 
- 643 -و�صطب اإ�صارة القيد العقاري )االإجارة املنتهية بالتملك( الواردة يف �صهادة امللكية ل�صالح املدعي 
عيه والتي جاء فيها )تخ�صع ملكية العقار لرتتيبات االإجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االإيجارة املنتهي 
بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة(. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر:2021/54369 
املخطر:زهرة ا�صرت لتجارة االدوات احلديدية ذ.م.م وميثلها ال�صيد/احمد �صعد عبد العزيز نعمه اهلل - م�صري اجلن�صية 
بطاقة  ويحمل  اجلن�صية  - م�صري  علي ح�صن  ال�صيد  ال�صيد/ه�صام  بالوكالة  الرخ�صة وميثله  ومدير يف  �صريك  ب�صفته 
هوية:784198643796836 مبوجب وكالة:SH20180129C54142 م�صدقة من كاتب العدل بامارة ال�صارقة برقم - 

العنوان:ال�صارقة - ال�صناعية رقم 7 - خلف �صارع االحتاد - �صربه رقم 1 - هاتف رقم:971569979177 - 971558036996
املخطر اليه:بالتينيوم لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م وميثلها ال�صيد جوريندير بال �صينغ كوهلي - ب�صفته مدير ال�صركة - 

العنوان:دبي - منطقة القوز ال�صناعية 2 �صارع اال�صايل - رقم مكاين 2264881463 - هاتف:0544556945 - 048865808
مو�صوع االخطار:اخطار بدفع قيمه ال�صيكات:

رقم ال�صيك 000871 بنك ابوظبي التجاري 3803.62 درهم 2019/9/10
رقم ال�صيك 000864 بنك ابوظبي التجاري 9544.49 درهم 2019/7/6

رقم ال�صيك 000866 بنك ابوظبي التجاري 14017.50 درهم 2019/7/20
رقم ال�صيك 000872 بنك ابوظبي التجاري 6621.72 درهم 2019/9/25

رقم ال�صيك 000922 بنك ابوظبي التجاري 17546.90 درهم 2019/11/1
51534.23 املجموع - وحيث ان املخطر اليه يرف�ض �صداد قيمه ال�صيك على الرغم من ا�صتنفاذ كافة الطرق الودية وعليه 
يعلن املخطر املخطر اليه ب�صرورة دفع قيمه ال�صيك يف فرتة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالم االخطار واال �صوف نقوم 

باتخاذ االجراءات القانونية �صده وعليه يلتم�ض املخطر من �صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اخطارك بهذا ر�صمي
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 
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اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر:2021/37459 
 - رقم:784196883643155  هوية   - االمارات  اجلن�صية   - علي  ال  الغاوى  جمعه  ثاين  املخطر:علي 

العنوان:ال�صارقة منطقة العزره هاتف رقم:0507874448
املخطر اليه:حممود ندمي تللو الن�صواتي - اجلن�صية �صوري - العنوان:ال�صارقة الق�صباء - برج التي�صري - 

�صقة رقم 3404 - هاتف رقم:0502222914
املو�صوع:اخطار عديل للوفاء مببلغ )670000( درهم �صتمائة و�صبعون الف درهم

املخول  قبل  من  املحرر  ال�صيك  مو�صوع  درهم   )670000( مببلغ  للمخطر  �صيك   2 عدد  حرر  اليه  املخطر 
بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيك اال انه ارتد دون 
وبياناتهم كالتايل:ال�صيك رقم 000109 مببلغ 70000 درهم  لل�صحب  �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل 
 600000 مببلغ  رقم:000108  ال�صيك   - التجاري  دبي  بنك  على  وامل�صحوب  ا�صتحقاق  بتاريخ:2015/12/1 
تقوم  املدعي عليه قد  ان  التجاري - وحيث  دبي  بنك  وامل�صحوب على  ا�صتحقاق  بتاريخ 2016/9/21  درهم 
بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى - لذلك:فاننا 
نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�صة ايام من تاريخ اخطاركم واال �صن�صطر التخاذ 
االجراءات القانونية واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا 

اخطار منا بذلك وجميع االعمال يف املوقع متوقفة
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 
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اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر:2021/02860 
املخطر:نا�صر عبدالعزيز �صاهني ال رحمه الرئي�صي اجلن�صية االمارات العربية املتحدة واحمل بطاقة هوية 

رقم:784197972658625 - العنوان:ال�صارقة - هاتف رقم:0507357777
 - رقم:784197615198377  هوية  بطاقة  ويحمل  الهند  اجلن�صية  عبدالرحمن  اليه:عبدالعزيز  املخطر 
العنوان:ال�صارقة - اخلان - �صارع التعاون - حمل رقم 2 ملك ورثة عبداهلل حمد عبيد ال�صام�صي - هاتف 

رقم:0556592006
املو�صوع اخطار عديل للوفاء مببلغ )152.000( درهم

املخطر اليه حرر �صيكان للمخطر مببلغ )152.000( درهم مقابل اجراء معامالت جتارية حيث انه بتاريخ 
ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيكات اال انه ارتدو دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�صحل 
وبياناته كالتايل:�صيك رقم 000078 مببلغ )27.000( درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/5/20 وامل�صحوب على 
م�صرف ال�صارقة اال�صالمي - و�صيك رقم:000079 مببلغ )125.000( درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/5/20 
باملبلغ رغم م�صي  بالوفاء  تقوم  املدعي عليه قد  ان  - وحيث  اال�صالمي  ال�صارقة  وامل�صحوب على م�صرف 
تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى- لذلك فاننا نخطركم ب�صرورة �صداد 
القانونية  �صن�صطر التخاذ االجراءات  واال  تاريخ اخطاركم  ايام من  املذكور خالل خم�صة  املديونية  مبلغ 

واطل من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اعالن بالن�شر        

يف الدعوى رقم 410/2020/71 تظلم مدين
مو�صوع الدعوى: تظلم من القرار ال�صادر

 يف الدعوى رقم2011/5 حجز حتفظى مدنى و الر�صوم وامل�صاريف. 
طالب االعالن:  اأ�صماء �صادق حممد �صادق - �صفته بالق�صية:  متظلم  

املطلوب اعالنهم:  1- حافيظ عبد اهلل بنيكا فيتيل �صفته بالق�صية:  متظلم �صده 
متظلم �صده   بالق�صية:   �صفته  ا�صماعيل  حممد  نظري  حممد   -2

مو�صوع االإعالن :    
ق��د اأق����ام عليكم ال��ت��ظ��ل��م امل���ذك���ور اأع����اله وم��و���ص��وع��ه ت��ظ��ل��م م��ن ال���ق���رار ال�����ص��ادر يف الدعوى 
رقم2011/5 حجز حتفظى مدنى و الر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 
عن ُبعد وعليك بتقدمي ما  التقا�صي  بقاعة  �ض  �صباحا   08:30 ال�صاعة   2021-02-14
لديك من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة ب�ثالثة اأيام على االقل، ويف حالة تخلفك 

فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.   
رئي�ض الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة وعنوانها :  انتيجريتد ا�صبريي�صانز للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م.( 
رقم الرخ�صة / 778075

ال�صكل القانوين :   �صركة ذات م�صئولية حمدودة . 
رقم القيد بال�صجل التجاري : 1275018

التجاري  ال�صجل  يف  ال��ت��اأ���ص��ري  ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب 
بتاريخ  لل�صركة  العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة  بانحالل  لديها 
بتاريخ  رقم/2021/1/22737(  حت���ت  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب  ل����دي  وامل���وث���ق   2021/01/31
اجلمعية  ق��رار  ح�صب  ال�صركة  بت�صفية  للقيام  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  وبتعيني   2021/01/31

العمومية املوثق لدي الكاتب العدل .
 – – دي��رة  الكائنة يف  املعني يف مكاتبة  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  وعلى من لديه 
– ت /2955248  �ض ب/8540  ، م�صطحبا معة كافة امل�صتندات واالوراق الثبوتية  بور�صعيد 

،وذلك خالل )45( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن   .  
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي وعنوانه : �صفيان االغا و�صركاه – حما�صبون قانونيون .
ا�صم ال�صركة وعنوانها : انتيجريتد ا�صبريي�صانز للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م.( رقم الرخ�صة /778075

التجاري  – احلليج  على  الزبري  حممد  ملك    )305-304-303-302-301( رقم  مكتب  العنوان: 
ا�صتدامه A . ال�صكل القانوين : �صركة ذات م�صئولية حمدودة  .

رقم القيد بال�صجل التجاري : 1275018
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بانحالل 
2021/01/31 واملوثق  ال�صركة املذكورة اأعاله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�صركة بتاريخ 
لدي الكاتب العدل حتت رقم املحرر    2021/1/22737 بتاريخ 2021/01/31  وبتعيني امل�صفي 
املذكور اأعاله للقيام بت�صفية ال�صركة ح�صب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل. وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�صعيد – مكتب 
رقم/204 – الطابق الثاين - بناية الغامن اجلديدة – ت: 2955248 – �ض ب : 8540 م�صطحبا 

معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اعالن بالن�شر 

جتاري تنفيذ   7916  /  2020  /  207
تفا�صيل االإعالن بالن�صر

اإىل املنفذ �صده 1- دريك اند �صكل اجننريجن  �ض ذ م م  - جمهول حمل االإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ / اإنرتنا�صيونال بايب الين �صبالي م م ح

و ميثله / اأحمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي
قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 343162.37 درهم(  اىل طالب التنفيذاأو خلزينة املحكمة.
االلتزام  التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر   

جتاري تنفيذ   9094  /  2020 
تفا�صيل االإعالن

تفا�صيل االإعالن بالن�صر
اإىل املنفذ �صده 1_ بهنام غالمر�صا بهمنى جمهول حمل االإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ توليب بزن�ض ديفيلوبرز
و ميثله  / حممد �صالح حممد احمد الهاجري

قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  التنفيذاأو   طالب  اىل  )34322320(درهم  
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 13/2021/11 مدين جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )67050( درهم والر�صوم 

وامل�صاريف والفائدة 9% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام 
طالب االإعالن / 1-عزه زكريا عبد املنعم بدران -  �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  خالد بدر جمال -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
 جمهول حمل االقامة 

مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )67050( درهم والر�صوم وامل�صاريف والفائدة 9% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد 
التام. وحددت لها جل�صة يوم االحد  املوافق  2021/2/14  ال�صاعة 8.30 �ض تنظر الدعوى 
عن بعد عن طريق االت�صال املرئي من خالل تطبيق بوتيم على الرقم:00971564339767 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  49/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1700/2019 جتاري كلي ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 7919728 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعالن : بنك االإثمار �ض.م.ب )مقفلة( -   �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- �صركة ميجا�صتار التجارية ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )7919728( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  133/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2815 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 299473.36 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : دانوب ملواد البناء �ض.م.ح ميثلها/�صاجن ر�صوان ع�صكر -   �صفته بالق�صية 

: طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- حممد با�صا لتجارة مواد البناء ���ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )299473.36( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 5739/2020/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره )200.000( درهم اماراتي 

باال�صافة اىل 12% فائدة قانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام مع النفاذ املعجل بال 
كفالة الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة  

طالب االإعالن : ابراهيم ح�صني برنيان -  �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- جمال مريزا فروتن - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن :  طلب ا�صت�صدار امر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2020/1/14 
ال�صيك مببلغ )200000( مائتان الف درهم فقط  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي قيمة 
ال�صداد  متام  وحتى  يف:2020/12/13  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
ترى  ال  حيث  النفاذ  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة  وامل�صاريف  وبالر�صوم 

موجبا له ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 229/2021/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )12495( درهم 

والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف  
 : بالق�صية  ����ض.ذ.م.م -  �صفته  وامل��ع��دات  لتاأجري االالت  ت��راك  : �صركة فا�صت  االإع��الن  طالب 

مدعي 
اإعالنهم : 1- التينيوم جرين للمقاوالت ذ.م.م 2- باالجى راج راجن برابهاكاران 3-  املطلوب 

برينجيث بالياتو ماتيو - �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم   - جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن :  طلب ا�صت�صدار امر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/1/28 
بالزام املدعي عليهم بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية قيمة ال�صيك مببلغ )12.496( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ اال�صتحقاق يف:2020/4/30 وحتى متام ال�صداد وبالر�صوم 
وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وف�صت النفاذ ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 801/2021/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :الزام امل�صتدعي �صدها بان توؤدي للم�صتدعية مبلغا وقدره 

)14.245.961.62( درهم اربعة ع�صر مليونا ومائتان وخم�صة واربعون الفا وت�صعمائة 
وواحد و�صتون درهما واثنان و�صتون فل�صا والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 

اال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد  
طالب االإعالن : �صركة موارد للخدمات ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- اإداكوم الدارة جمعيات املالك ���ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 
عليه   - جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن :  قد اقام عليك الدعوى ااملذكورة اعاله وقررت حمكمة دبي االبتدائية 
ب��ت��اري��خ:2021/2/8 تكليفكم بالوفاء مبا ج��اء اع��اله وذل��ك خ��الل )5( اي��ام من ن�صر هذا 

االعالن بالوفاء باملطالبة املذكوة اعاله.
رئي�ض ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   

اعالن حكم بالن�شر        
يف  الدعوى 405/2019/18 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل حمكوم عليه 1- حممد �صليم  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات اال�صتثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

املذكورة  الدعوى  2019/10/7  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
يوؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  اال�صتثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�ص�صة  ل�صالح/  اع��اله 
املطالبة  تاريخ  �صنويا من  بواقع %9  والفائدة  للمدعية مبلغ ومقداره )435.295( درهم 
احلا�صل يف 2019/7/30 وحتى ال�صداد التام كما الزمته امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل 
لال�صتئناف خالل  قابال  ذل��ك.  حكما مبثابة احل�صوري  عدا  ما  ورف�ض  املحاماة  اتعاب 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   

اإخطار عديل
رقم الت�شديق:2021/203 

املخطر:بنك اإت�ض اإ�ض بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود وميثلها بالتوقيع ال�صيد/كمال �صالح �صرحان - فل�صطيني 
، العنوان:راأ�ض اخليمة - الظيت اجلنوبي - بناية  اجلن�صية ، مبوجب الوكالة القانونية رق���م:2018/1/49717 

ماجد الفطيم - رقم الهاتف املتحرك:0505527981
املخطر اليه:ريت�صارد الك�صندر فران�صي�ض - بريطاين اجلن�صية وعنوانه:امارة ابوظبي - �صارع امليناء - بالقرب 
من الهيئة االحتادية للهوية واجلن�صية - فيال الفر�صان - فيال رقم L08  - رقم الهاتف املتحرك:0506214958 

و 026996300 ، عنوان جهة العمل:�صركة كامربون ميدل اإي�صت ليمتد اأبوظبي - اإمارة اأبوظبي
املو�صوع:اخطار ب�صداد مبلغ وقدره )67.903.94( درهم اماراتي

نحن يف بنك اإت�ض اإ�ض بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود نوجه هذا االخطار اليكم لننبهكم اىل �صرعة �صداد مبلغ 
وقدره )67.903.94( درهم اماراتي قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �صداد االق�صاط ال�صهرية املتعلقة 
بعقد متويل املركبة بي ام دبليو اك�ض 5-50 اي ، لون بني ، �صنة ال�صنع 2012 ، و�صف املركبة ا�صتي�صن ، رقم اللوحة 

35766 خ�صو�صي 10 اأبوظبي واملمولة ل�صاحلكم.
لذا وحر�صا منا على العالقه الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�صرورة �صداد املبلغ )67.903.94( درهم اإماراتي الينا 
وذلك يف موعد اق�صاه �صبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �صوف ن�صطر اآ�صفني التخاذ اإجراءات بيع 

املركبة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فوائد ور�صوم وم�صاريف
املخطر

     حكومة  راأ�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اعالن بالن�شر        

 98/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- راخيمز هان �صيوروف  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ص�صة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )706024( 
ال�صداد  املطالبة وحتى  املحاماة والفائدة 12% من  درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 

التام  
قاعة  يف  �صباحا   10:00 ال�صاعة   2021/2/17 املوافق  االربعاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اعالن بالن�شر        

 53/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- ثروة ا�صكان لال�صتثمار �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :ريام حممد �صالح عبداهلل علي البنا ب�صفته وكيال عن خليفة حممد 

�صالح عبداهلل علي البناء 
قدره  اج��م��ايل  مببلغ  للمطالبة  دع��وى  الئحة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 القانونية  الفائدة  مع  دره��م   )269.882(

والر�صوم واالتعاب حماماه  
قاعة  يف  �صباحا   08:30 ال�صاعة   2021/2/17 املوافق  االربعاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�شر        

 360/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- اآي ايه اإ�ض لوتاه للمقاوالت  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :النقيب لالأعمال الكهربائية وامليكانيكية �ض.ذ.م.م 

وميثله : اإبراهيم علي املو�صى احلمادي 
للمدعية  تدفع  بان  عليها  املدعي  بالزام  احلكم  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
مبلغ وقدره )499.588.50(  درهم مع فائدته القانونية بواقع 12% حتت�صب من تاريخ 
واتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  عليها  املدعي  ت�صمني  ال�صداد  متام  وحتى  املطالبة 
ال�صاعة 08:30 �صباحا يف  املوافق 2021/2/14  يوم االحد  لها جل�صة  املحاماة وحددت 
قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
مدين   SHCEXCICIVS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002644/ 

ا�صد امتياز �صودري امتياز 2- حممد �صفيان حممد رم�صان 3- عمري  اإىل املحكوم عليه : 1- 
�صهزاد حممد �صريف 

حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ: علي �صليم عبد الر�صا- يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

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

درهم  تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 57758.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 

اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. 
ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي/وليد خمي�ض عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة - املحكمة البتدائية املدنية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPORS2014 /M0004495 يف الدعوى رقم

املدعي/بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع
اإىل املحكوم عليه : ثائر ذياب �صحته فار�ض 

املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2015/1/13  بانه  علما  نحيطكم 
ي�صدد  بان  املدعي  بالزام  اعتباريا  املحكمة ح�صوريا  احلكم حكمت  بالتايل:ن�ض  اعاله  بالرقم 
للمدعي مبلغ وقدره )68293.77( درهم وفوائده القانونية الب�صيطة بواقع 4% �صنويا من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�صداد ومبا ال يجاوز ا�صل املبلغ املق�صي به والزام املدعي عليه مب�صاريف 
الدعوى ومبلغ )200( درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات ، حكما قابال 

لال�صتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.  
القا�شي/حممد عو�ض حممد احلمريي 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
جزئي  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003594/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�صركة العاملية لالغذية ذ.م.م 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ: دو�صت حممد �صيف الرحمن - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب 
درهم  تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 25725 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. 

ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي/وليد خمي�ض عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
جزئي  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003425/ 

اإىل املحكوم عليه:رمي الوطن للمقاوالت الفنية 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ: حممد �صاه جان عبداملناف - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب 
درهم  تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 12242 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. 

ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي/وليد خمي�ض عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى رقم:FUCFICIPOR2020/0000732 جتاري )جزئي( 
اىل املدعي عليه:1- �صامل علي �صامل ح�صن الظنحاين

 2- في�صل لتجارة مواد البناء
نعلمكم بان املدعي كابارول للدهانات �ض.ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
للمطالبة )31286.2( لذا يجب عليكم احل�صور امام حمكمة الفجرية املحكمة 
 2021/2/17 املوافق  االربعاء  يوم  الدعوى  اإدارة  مكتب   - املدنيه  االبتدائية 
عدم  حال  ويف  وم�صتندات  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي  �صباحا   9:00 ال�صاعة 
ح�صوركم او ار�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 

القانونية يف غيابكم.  
القا�شي/ع�شام عطوه الع�شيلي 
حمكمة الفجرية 

املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 177/2021/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- علي حممد �صامل اأبو عد�ض 2- فا�صت تيليكوم للتجارة العامة 
���ض.ذ.م.م - جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف / حممد جودت عاي�ض م�صطفى 
الربغوثي وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي - قد ا�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر 
املوافق  االث��ن��ني  ي���وم  ل��ه��ا جل�صه  وح����ددت   ، ك��ل��ي  رق���م 2020/354 جت���اري  ب��ال��دع��وى 
2021/2/22 ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  567/2008/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2007/844 جتاري كلي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 732567 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعالن : اندريه تريدنيفكو ايغوريفت�ض -   �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �صركة بريكوت للتجارة العامة �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل االإقامة 

املذكورة  �صدها  املنفذ  ال�صركة  مدير  اخطار  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   : االإع��الن  مو�صوع 

اعاله لالر�صاد عن اموال ال�صركة.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  754/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/5687 امر اأداء ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 812672.50 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : داني�ض نبي نبي احمد خان -   �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- في�صل حممد �صليم حممد �صليم - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )812672.50( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  8512/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/191 ا�صتئناف امر اأداء ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 95874.23 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب   : بالق�صية  �صفته     - النعيمي  ك��اظ��م  النبي  عبد  حبيب  حمد   : االإع���الن  ط��ال��ب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- �صركة بن�ض مارك كون�صرت ك�صن �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )95874.23( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ور�شة جبل املدينة ل�شيانة ال�شيارات ملالكها 
)عبدالرزاق �شيخ جودو �شاحب(

)جزئي( جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002958/ 
اإىل املحكوم عليه : ور�صة جبل املدينة ل�صيانة ال�صيارات ملالكها - عبدالرزاق �صيخ جودو �صاحب 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ: �صركة اخلليج للتمويل �ض.م.خ - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 304845 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. 

ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي/وليد خمي�ض عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 237/2021/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :مطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )157.342.50( درهم مائة و�صبعة 
وخم�صون الف وثالثمائة واثنان واربعون درهم وخم�صون فل�صا - والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 

ا�صتحقاق الفواتري احلا�صل يف 2019/5/13 وحتى متام ال�صداد  
طالب االإعالن : يوين اخلليج للتنمية �ض.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله:عامر �صيد حممد �صيد حمي رو�صن املرزوقي - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- كنتك لتكييف الهواء �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/1/19 بالزام املعرو�ض �صدها كنتك لتكييف 
الهواء �ض.ذ.م.م ان توؤدي اىل طالبة االمر/ يوين اخلليج للتنمية �ض.ذ.م.م مبلغ وقدره )157.342.50( درهم 
القانونية بواقع  مائة و�صبعة وخم�صون الف وثالثمائة واثنان واربعون درهم وخم�صون فل�صا  - والفائدة 
9% �صنويا من 2021/1/6 وحتى متام ال�صداد والزمتها الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 319/2021/60 امر اداء    

مو�صوع الدعوى :مطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )127183( درهم مائة و�صبعة 
وع�صرون الف ومائه وثالثة وثمانون درهم - والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�صتحقاق الفواتري 

احلا�صل يف 2019/6/5 وحتى متام ال�صداد  
طالب االإعالن : يوين جلف ل�صناعة اجهزة التكييف �ض.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- كنتك لتكييف الهواء �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه
جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/1/17 اوال:بانفاذ 
العقد التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )127183( 
درهم مائة و�صبعة وع�صرون الف ومائه وثالثة وثمانون درهم  - والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من 
تاريخ ا�صتحقاق اخر فاتورة وحتى متام ال�صداد وبالر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 

، ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   

 اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 322/2021/95 ا�شتئناف عقاري 

مو�صوع الدعوى: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 596 ل�صنة 2019 عقاري 
جزئي والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب  

طالب االإعالن : الوادي االخ�صر للو�صاطه العقاريه وميثلها قانونا/علي �صعيد �صليمان 
عبيد ال�صالمي  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

 املطلوب اإعالنه : 1- الوادي االخ�صر للعقارات  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.
جمهول حمل االإقامة 

ل�صنة 2019  بالدعوى رقم 596  ال�صادر  القرار/احلكم  ا�صتاأنف  : قد  االإع��الن  مو�صوع 
ال�صاعة 10.00  املوافق 2021/2/25   يوم اخلمي�ض  لها جل�صه  - وح��ددت  عقاري جزئي 
قانونيا ويف  او من ميثلكم  يقت�صي ح�صوركم  بعد وعليه  التقا�صي عن  بقاعة  �صباحا 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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من  جمموعة  الكبري،  امل�صرى  املتحف  ا�صتقبل 
بالتحرير،  امل�صرى  املتحف  من  االأثرية  القطع 
ومت و�صعها فى �صناديق خ�صبية، بينها جمموعة 
ت��وت عنخ  ال��ف��رع��ون��ى  بامللك  االآث����ار خا�صة  م��ن 
الرتميم،  م��رك��ز  اإىل  القطع  دخ���ول  ومت  اآم���ون، 
باملتحف امل�صرى الكبري، كما اأن هناك جمموعة 
االأخ���رى بخالف مقتنيات  االأث��ري��ة  القطع  م��ن 

امللك الذهبى.
وت�����ص��م ال��ق��ط��ع اخل��ا���ص��ة ب��امل��ل��ك ال��ذه��ب��ى توت 
امل�صرى  املتحف  م��ن  نقلها  مت  ال��ت��ى  اآم���ون  عنخ 
بالهرم،  الكبري  امل�صرى  املتحف  اإىل  بالتحرير 
وجموهرات  وحلى  ولعب  ملونة  ملراكب  "مناذج 
عنخ  ت��وت  بامللك  خا�صة  اخل�صب  م��ن  و�صندوق 

اآمون".
وم���ن امل���ع���روف وامل��ت��ب��ع ق��ب��ل اأع���م���ال ال��ن��ق��ل تتم 

مبطن  قمي�ض  داخ���ل  قطعة  ك��ل  تغليف  عملية 
م�صح  اإج���راء  على  العمل  فريق  وحر�ض  بالفوم 
النقل وتوثيق ثالثى  �صامل قبل عملية  رادارى 
االأبعاد للوقوف على اأماكن ال�صعف والقوة بها، 
ومت احلر�ض على اإتباع اأعلى معدالت االأمان فى 
االأوىل  والرتميم  والتغليف  اال�صتالم  عمليات 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رية  االأث���ري���ة  ال��ق��ط��ع  جلميع 
مركز  معامل  داخ��ل  لو�صعهم  متهيًدا  احل��ج��م، 
وال�صيانة  الرتميم  اأع��م��ال  فى  للبدء  الرتميم 
الالزمة لها، ومتت عملية النقل و�صط اإجراءات 
اإ�����ص����راف ال���ل���واء ع��اط��ف مفتاح،  اأم��ن��ي��ة وحت����ت 
امل�����ص��رف ال���ع���ام ع��ل��ى م�����ص��روع امل��ت��ح��ف امل�صرى 

الكبري واملنطقة املحيطة.
الثقافية  ال�صروح  اأك��رب  الكبري  امل�صرى  املتحف 
حول العامل، وينتظر اجلميع �صواء داخل م�صر 

م��ن عدد  مل��ا ي�صم  اف��ت��ت��اح��ه،  اأو خ��ارج��ه��ا حلظة 
اأكرث  اإىل  ت�صل  التى  االأث��ري��ة،  القطع  كبري من 
العر�ض  ���ص��ي��ن��اري��و  �صمن  قطعة  األ���ف   50 م��ن 
امل��ت��ح��ف��ى، ب���االإ����ص���اف���ة ل��ع��ر���ض م��ق��ت��ن��ي��ات امللك 
اآمون بالكامل الأول مرة منذ  الذهبى توت عنخ 
عامل  اآالف   8 نحو  وه��ن��اك  م��ق��ربت��ه،  اكت�صاف 
وي�صم   ، �صاعة،   24 املتحف  فى  يوميا  يعملون 
املتحف مركز الرتميم الذى يحوى 19 معماًل 
االآثار  ترميم  ف��ى  متخ�ص�صة  معامل   7 بينهم 
فنجد  االأث��ري��ة،  للمواد  طبًقا  ومق�صم  الثقيلة 
اأن ل��ك��ل خ��ام��ة م��ع��م��ل ف��ه��ن��اك م���ا ه���و خمت�ض 
والع�صوية  الثقيلة  واالآثار  واالأحجار  باالأخ�صاب 
اإ�صافة  اخل��ا���ص��ة،  وامل�����ص��روع��ات  الع�صوية  وغ��ري 
ل��ل��م��وم��ي��اوات وال��ب��ق��اي��ا االأث���ري���ة، وي��وج��د معمل 
للفحو�ض والتحاليل وت�صخي�ض مظاهر التلف.

رحيل  ع���ل���ى  ال�140  ال�����ذك�����رى   
الرو�صية  ل��ل��رواي��ة  االأع��ظ��م  احل���رب 
اإذ  دو�صتويف�صكى،  الكبري  االأدي����ب 
رح��ل ف��ى 9 ف��رباي��ر ع��ام 1881م، 
وكاتب ق�ص�ض ق�صرية  روائ��ى  وهو 
ويعد  رو���ص��ى،  وفيل�صوف  و�صحفى 
واملوؤلفني  الُكتاب  اأ�صهر  من  واح��دا 
ح��ول ال��ع��امل، رواي��ات��ه حت��وى فهماً 
قدم  كما  الب�صرية  للنف�ض  عميقاً 
ال�صيا�صية  ل��ل��ح��ال��ة  ث��اق��ب��اً  حت��ل��ي��اًل 
لرو�صيا  وال��روح��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وتتعامل  ع�صر،  التا�صع  ال��ق��رن  ف��ى 
مع جمموعة متنوعة من املوا�صيع 

الفل�صفية والدينية.
ميخايلوفيت�ض  ف����ي����ودور  ا����ص���م���ه 
دو�صتويف�صكى، ولد فى 11 نوفمرب 
من عام 1821م، لعائلٍة متو�صطة، 
ك�����ان وال�������ده ط��ب��ي��ب��ا؛ ����ص���ارم���ا فى 
تربيته، واعتادت مربيته على قراءة 
رواية االأ�صاطري له، مما اأثرى ذهنه 

ب. باخليال اخَل�صْ

ب��داأ ق��راءت��ه االأدب��ي��ة فى عمر مبكر 
من خالل قراءة الق�ص�ض اخليالية 
واالأ�صاطري من كتاب رو�ض واأجانب، 
لفرتة،  مهند�صا  عمل  تخرجه  بعد 
الوقت  ذل��ك  وك��ان يرتجم كتبا فى 

اأي�صاً ليكون كدخل اإ�صافى.
ع�صر  التا�صع  القرن  اأربعينيات  فى   
كتب روايته االأوىل "امل�صاكني" التى 
لكنه  االأدبية،  االأو�صاط  فى  اأدخلته 
اأُل���ق���ى ال��ق��ب�����ض ع��ل��ي��ه ع���ام 1849 
بيرتا�صيف�صكى  ل��راب��ط��ة  الن��ت��م��ائ��ه 
ال�����ص��ري��ة ال��ت��ى ك��ان��ت ت��ن��اق�����ض كتبا 
القي�صرية،  رو���ص��ي��ا  ن��ظ��ام  ت��ن��ت��ق��د 
ولكن خفف  ب��االإع��دام،  عليه  فحكم 
احل����ك����م ف����ى ال���ل���ح���ظ���ات االأخ�������رية 

لالأ�صغال ال�صاقة.
ال����الح����ق����ة، عمل  ال�������ص���ن���وات  ف����ى   
فى  ون�صر  �صحفيا،  دو�صتويف�صكى 
منها  االأدب��ي��ة،  املجاّلت  من  العديد 
جمموعة  وه�����ى  ك���ات���ب  م�����ذك�����رات 
م������ق������االت ك���ت���ب���ه���ا خ�������الل اأع���������وام 

�صعوبات  واج��ه   ،1881-1873
اأجل  م��ن  للت�صّول  وا�صطر  مالية، 
اأ�صبح  امل��ال، لكنه فى نهاية املطاف 
اأع��ظ��م ال��ُك��ّت��اب تقديراً  واح����داً م��ن 

واحرتاماً.
ال�صراع  بتج�صيد  اأع��م��ال��ه  مت��ي��زت   
املجتمع  منه  ع��ان��ى  ال���ذى  النف�صى 
ُح��ق��ب��ٍة م�صطربة  خ���الل  ال��رو���ص��ى 
تعربا  وع��ربت  واجتماعًيا،  �صيا�صًيا 
دقيقا عن اأفكاره الفل�صفية والدينية 
ق�صايا  رواياته  وتناولت  والنف�صية، 
االنتحار والفقر واخلداع واالأخالق، 
ة  ك��م��ا رك���ز ع��ل��ى االأح�����الم ف���ى ق�صّ
االأب  وعالقة  البي�صاء"،  "اللياىل 
روايته  وتعد  "املراهق"،  ف��ى  واب��ن��ه 
"االإخوة كارامازوف" اأطول اأعماله 

على االإطالق واأعظمها اإبداعاته.
 وت����وف����ى دو����ص���ت���وف���ي���ك���ى ف����ى ع���ام 
1881؛ ب�صبب اإ�صابته بنزيٍف فى 
"متحف  اإىل  منزله  وحت��ول  الرئة، 

دو�صتويف�صكي" فى عام 1971.

•• ال�شارقة-الفجر:

مب�صاركة 400 م�صور عربّي واأجنبّي، يعر�صون 
)االأربعاء(  اليوم  تنطلق  ���ص��ورة،   1558 نحو 
املهرجان  م���ن  اخل��ام�����ص��ة  ال��ن�����ص��خ��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
ينظمه  ال��ذي  “اإك�صبوجر”،  للت�صوير  ال��دويل 
حمتفياً  ال�����ص��ارق��ة،  حلكومة  االإع��الم��ي  املكتب 
امل�صورين  من  نخبة  واإب��داع��ات  الت�صوير  بفّن 
منهم 51 م�صوراً من اأملع م�صوري العامل حتى 
فرباير اجلاري، يف مركز اك�صبو ال�صارقة.   13

وينّظم احلدث هذا العام 54 معر�صاً منها 41 
معر�صاً فردياً، و13 جماعياً،

و14  ملهمة  نقا�صية  جل�صة   21 يعقد  فيما   
ور�صة عمل و10 جل�صات نقا�ض جماعية، و14 

جل�صة تقييم لل�صري الفنية، 
خا�صة  ج�����ائ�����زة  م������رة  والأول  ي���ط���ل���ق  ف���ي���م���ا 
املعتمدين  املحرتفني  ال�صحفيني  للم�صورين 
فيه  تلقى  وق���ت  يف  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
ت��اري��خ ج��وائ��زه و�صلت  اأك��رب ع��دد م�صاركات يف 
اإىل  دول���ة،   125 م��ن  م�صاركة   33187 اإىل 
جانب اإطالق Gallery X ومنتجات جتارية 

خا�صة باملعر�ض. 

اأ�صماء.. ال�صورة بكلماتهم
اأملع  من  نخبة  العام  ه��ذا  املهرجان  وي�صت�صيف 
الربيطاين  امل�����ص��ور  م��ن��ه��م  ال���ع���امل  م�����ص��وري 
ت�صوير  ودب��ي، يف  لندن  املقيم بني  اأنتوين الم، 
“العامل  اأن  على  يوؤكد  ال��ذي  اجلميلة  الفنون 
لنا من حمايته... بد  ال��ذي ال  باجلمال  يزخر 

يف  التقاطها  ي��ت��ّم  ع��اب��رة  حل��ظ��ٌة  ه��ي  فال�صورة 
ال  حيث  يداهمنا  الوقت  ولكّن  املنا�صب  الوقت 

ي�صعنا �صوى الت�صحيح.«
الهندي  ال�صارع  م�صور  احل��دث  على  يحّل  كما 
اأ�صوك ڤريما، الذي انطلق يف م�صريته يف العام 
واح��داً من اأب��رز االأ�صماء يف  بات  حتى   1995
التي  “التجارب  اأن  اإىل  ي�صري  وال���ذي  امل��ج��ال، 
ا�صيلة  اأعمااًل  تنتج  حياته  يف  امل�صور  يختربها 

ترتك اأثراً يف م�صريته«. 
وي�صارك يف املهرجان امل�صور الباك�صتاين عاطف 
الت�صويرية  ب��اأ���ص��ال��ي��ب��ه  ا���ص��ت��ه��ر  ال����ذي  ���ص��ع��ي��د، 
املتنوعة وحّبه للطبيعة، والذي رّكز ب�صكل كبري 
على ال�صوء فهو الذي ياأخذ وقته خالل العام 
اللتقاط �صورة للم�صاهد الطبيعية باحرتافية 
ع��ال��ي��ة، ح��ي��ث ي�����ص��ف ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����ص��وي��ر باأنها 

متعلقة باآلية تفكري االن�صان. 

هودجيز  ب��راي��ان  الرحالة  اجلمهور  و�صيلتقي 
خ��ب��ري ت��وث��ي��ق اال���ص��ف��ار وال��ت�����ص��وي��ر للمجالت 
الذي يوؤمن باأن الت�صوير ال يقت�صر على عملية 
حتويلها  واإمن����ا  ذات��ه��ا،  ب��ح��د  اللحظة  ال��ت��ق��اط 
اأث��راً عاطفياً عميقاً يف قلب  اإىل م�صاهد ترتك 
املتلقي، حيث و�صف الكامريا باأنها اأداة منحته 
وفتحت  االآخ��ري��ن  م��ع  للتوا�صل  خ��ارق��ة  ق��وى 

اأمامه اأبواب ثقافات اأخرى.
االأ�صماء  م��ن  نخبة  امل��ه��رج��ان  وي�صت�صيف  كما 
ال��ه��ول��ن��دي ك��ري�����ض دي بود،  امل�����ص��ور  اأب���رزه���م 
 Save( »املتعاون مع منظمة “اأنقذوا االأطفال
الذي  م�صروعه  الإجناز   ،)the Children
يوثق فيه اأحالم االأطفال يف �صتى اأنحاء العامل 
بالالجئني  �صلة  ذات  خمتلفة  موا�صع  ويغطي 
الباب  جر�ض  اأعترب  يقول:”  حيث  ال�صوريني، 
الكامريا،  يف  ال�������ص���ورة  ال��ت��ق��اط  زر  م���ن  اأه�����م 
تبداأ  االآخ����ر،  ع��ل��ى  م��ا  �صخ�ض  ينفتح  فعندما 
عملية التوا�صل، اأما اأنا فاأتوا�صل مع االآخر من 

خالل التقاط ال�صور«.
ال�صحفية  امل�����ص��ورة  امل��ه��رج��ان  �صيفة  وت��ق��ول 
ب�صوؤون  امل��ع��ن��ي��ة  ت��وم��ا���ض  ك��ل��ري  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ال�صراعات والنزاعات:” اإّن التقاط �صور للنزاع 
والكفاح الب�صري و�صيلة مهمة الإ�صراك امل�صاهد 
النا�ض  م��ع  التعاطف  وا�صتح�صار  م��ا  ق�صٍة  يف 
ال��ذي��ن ي��واج��ه��ون امل��ح��ن وامل�����ص��ائ��ب، وق��د ُيعّد 
اأي�صاً مبثابة حتذير من معاناٍة م�صتقبلية فيما 
يتّم ت�صليط ال�صوء على �صيادة االإن�صانية حتى 

يف اأحلك ال�صاعات واأ�صعب الظروف«.
اأما امل�صور وامل�صتك�صف الرو�صي، دانييل كوردان، 
العا�صق للطبيعة وال�صفر وتطوير مهارات فنون 
ت�صوير امل�صاهد الطبيعية فقال:” نحن نعي�ض 
االآخرين،  واإل���ه���ام  ال��ع��امل الك��ت�����ص��اف��ه،  ه���ذا  يف 
وم�صاعدتهم على فتح اأبوابهم وقلوبهم، واتخاذ 

اخلطوة االأوىل على طريق املجهول«.
امل�صور  امل���ه���رج���ان  يف  ال����ع����ام  ه�����ذا  وي�������ص���ارك 
يف  املتخ�ص�ض  زي���زوال،  فران�صي�صكو  االإي��ط��ايل 
اخلفية  واأزم��ات��ه��ا  العاملية  ال�صراعات  ت�صوير 
والذي يركز يف م�صامني اعماله على الق�صايا 

يف  احلياة  على  املوؤثرة  واالإن�صانية  االجتماعية 
العامل النامي والدول الغربية فقال:” ال يفهم 
اجلميع اأّن غالباً ما يكون الفيلم الوثائقي مراآة 

�صادقة تعك�ض الواقع«.
اإبراهيم  عي�صى  البحريني  امل�صور  ق��ال  ب��دوره 
النا�ض:” الت�صوير  حياة  توثيق  يف  املتخ�ص�ض 
اأك���رث م��ن جم��رد التقاط �صورة  ال��ف��وت��وغ��رايف 
اأو ���ص��وء، اإن���ه ���ص��رد ح��ك��اي��ة ع��ن ط��ري��ق جتميد 

الذكريات اإىل االأبد«.
الكندية  امل�صورة  املهرجان  �صيفة  تقول  فيما 
جودي ماكدونالد املتخ�ص�صة يف توثيق املواقع 
على  توؤثر  التي  والق�صايا  العامل  حول  النائية 
الثقافات والبيئة:” التقط �صوراً الأ�صياء تهمك 
وترغب يف نقل ر�صالة معينة من خاللها، التقط 
تلتقطها على  اأن  ملوا�صيع حتبها وحاول  �صوراً 
تكرار  من  اأح��د  يتمكن  لن  اخلا�صة،  طريقتك 

ذلك، وال تتوقف فاملثابرة هي االأ�صا�ض«.
رامرييز:  بابلو  خ��وان  الكولومبي  امل�صور  اأم��ا 
الذي يعمل على توثيق حياة البحارة االإيرانيني 
الت�صوير  فقال:”  دب����ي،  خ����ور  يف  ال��ق��اط��ن��ني 
اأ�صتخدمه  ال�����ذي  امل���ف���ت���اح  ه���و  ال���ف���وت���وغ���رايف 
امل�صور  اأك���د  فيما  خمتلفة”.  ع���وامل  ل��دخ��ول 
تتمحور  وال��ذي  بنغالدي�ض،  من  اأ�صعد،  اإم.  كي 
اأع��م��ال��ه ح���ول امل��وا���ص��ي��ع االإن�����ص��ان��ي��ة واحلقوق 
االجتماعية وتغرّي املناخ:” حني تلتقط ال�صور، 
والثقة وتتوا�صل مع  تبني االح��رتام  اأن  ح��اول 
مو�صوع ال�صورة: واأنا على ثقة باأنك �صتتمكن 

من جت�صيد اللحظة«.
حممد  امل�صور  العام  هذا  املهرجان  وي�صت�صيف 
العاملية  بولتزر  جائزة  على  احلا�صل  املحي�صن، 
اأزمة  توثيق  يف  واملتخ�ص�ض  مرتني  للت�صوير 
ال��ذي ي�صف  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  الالجئني يف �صتى 
بل �صوٌت  باأنها:” لي�صت جمّرد �صورة  اللقطة 

�صارخ و�صهادة ور�صالة �صوف تعي�ض اإىل االأبد«.
اجلامعي  واال�����ص����ت����اذ  امل�������ص���ور  ي���ق���ول  ب�������دوره 
ال�صغوف  ك������رم������اين،  ����ص���ه���ي���ل  ال�����ربي�����ط�����اين، 
وال�صفر  ال�صوارع  الرتكيز على  النا�ض  بت�صوير 
النا�ض  يف مراقبة  والوثائقيات:” اأرغ��ب كثرياً 

التي  وال��ط��ري��ق��ة  �صخ�صياتهم  اإىل  وال��ت��ع��ّرف 
و�صلوكهم  م��الب�����ص��ه��م  خ��الل��ه��ا  م���ن  ي���رت���دون 
وتفاعلهم مع االآخرين ف�صاًل عن الطاقة التي 
خلفهم.  يرتكونه  ال��ذي  واالنطباع  ين�صرونها 

اأما اأهم من كل ذلك فهي ق�صتهم«.
م���ن ج��ان��ب��ه ي��ق��ول امل�����ص��ور ال��رو���ص��ي �صريجي 

بونوماريف، 
ال�������ذي ا����ص���ت���ه���ر ب��ع��م��ل��ه يف ت��غ��ط��ي��ة احل�����روب 
اإىل  باالإ�صافة  االأو�صط  ال�صرق  يف  وال�صراعات 
ال�صحفي  اأوروبا:” امل�صّور  يف  املهاجرين  اأزم��ة 
ه��و ع��ي��ون امل��ج��ت��م��ع، اإذ ي��ح��ّل��ل امل��ع��ل��وم��ات على 

االأر�ض، وي�صّجل الوقائع ويقراأ م�صاعر الغرباء 
كمراآة تعك�ض اأهم اللحظات التاريخية«.

املتخ�ص�ض  ك��م��ال،  حممد  امل�صري  امل�صور  اأم��ا 
والبورتريه،  الطبيعية  املناظر  ت�صوير  فن  يف 
امل��ادة والفن وال�صدفة ومدى  فيقول:” ُتعترب 
االآخ��ر، ويبقى  اأحدها  يكّمل  اال�صتعداد عنا�صر 
املثالية  ال�صورة  التقاط  انتظار  يف  م�صور  كل 
وبح�صب  ال��ع��ن��ا���ص��ر،  ت��ل��ك  ج��م��ي��ع  ت�صمل  ال��ت��ي 

معرفتي،
اأاّل  وُيحتمل  ي��وم��اً  العنا�صر  ه��ذه  جتتمع  مل   

جتتمع اأبداً«. 

اك�سبوجر 2021 يدعو جمهوره…  1558 حكاية 
بانتظاركم اليوم لالحتفاء بالفن واحلياة

املتحف  امل�سري الكبري ي�ستقبل قطعا اأثرية من مقتنيات توت عنخ اآمون 

اأبو الرواية الرو�سية.. 140 عاما على رحيل فيودور دو�ستويف�سكى
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ال�صاب  امل�صري  واملطرب  �صماحة،  ك��ارول  اللبنانية  الفنانة  وتفتتح 
عيد  اأوىل حفالت  النجار  البيانو حمادة  وع��ازف  اأحمد جمال، 
احلب، حتت قيادة املاي�صرتو حممد املوجي، فيما يحيي الليلة 
الثانية منها، املطربة املغربية جنات، واملطرب امل�صري اأحمد 

عفت، وعازف الغيتار االأردين وحيد ممدوح.
املا�صي  ال�صهر  نهاية  امل�صرية  االأوب���را  دار  وا�صت�صافت 
�صعد، مب�صاحبة  الدكتور عبد اهلل  اإخ��راج  حفلني من 
اأورك�������ص���رتا اأوب������را ال���ق���اه���رة، وف���رق���ة ب��ال��ي��ه اأوب����را 
ال��ق��اه��رة، وك���ورال اأوب���را ال��ق��اه��رة، حت��ت عنوان 

)اأعظم املوؤلفات لالأبد(.
وت��ل��ت��زم دار االأوب�����را امل�����ص��ري��ة ب���االإج���راءات 
اأع��ل��ن��ه��ا جمل�ض ال����وزراء  االح���رتازي���ة ال��ت��ي 
بينها  وم��ن  ال��وب��اء،  جمابهة  ب�صاأن  امل�صري 
من  ب��اأق��ل  اجلمهور  ح�صور  ن�صبة  حت��دي��د 
اال�صتيعابية  الطاقة  من  املائة  يف   50
بع�ض  بث  اإىل  باالإ�صافة  م�صرح،  لكل 
لتحقيق  )اأون�����الي�����ن(  االح���ت���ف���االت 
التي  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اخل����دم����ة  و������ص�����ول  اإىل  ت�����ه�����دف 
من  ع��دة  قطاعات  اإىل  الثقافية 
اجلائحة،  ظ���ل  يف  امل�����ص��اه��دي��ن 
ال��دك��ت��ور جم���دي �صابر،  وف���ق 

رئي�ض دار االأوبرا امل�صرية.
وت�������ص���دو امل���ط���رب���ة م����ي ف�����اروق 
اأعمال تراث  بباقة خمتارة من 
ال���ط���رب ال��ع��رب��ي ب��ج��ان��ب عدد 
ثالث  يف  اخل��ا���ص��ة  اأعمالها  م��ن 
ل��ي��ايل ح��ف��الت ع��ي��د احل����ب، مع 
امل�����ص��ري م��دح��ت �صالح  ال��ف��ن��ان 
مب�صاركة عازف البيانو ال�صهري 
عمرو �صليم ومب�صاحبة الفرقة 
املاي�صرتو  ب���ق���ي���ادة  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة 

اأحمد عامر.
فيما يحيي الليلة الرابعة، م�صاء 
االأحد املقبل )اأمري الغناء العربي( 
���ص��اك��ر، مب�����ص��اح��ب��ة الفرقة  ال��ف��ن��ان ه���اين 
املو�صيقية بقيادة املاي�صرتو م�صطفى حلمي، 
�صعد  اأح��م��د  ال��ن��ج��م  م��ن  ل��ك��ل  ف��ا���ص��ل  ي�صبقه 

واملطربة اآيات فاروق.
وتختتم دار االأوبرا امل�صرية �صل�صلة حفالت )عيد 
احلب( م�صاء االثنني، بحفل للفنان علي احلجار، 
الغني،  عبد  اإمي��ان  للمطربة  غنائية  فقرة  وي�صبقه 

وعازف االأكورديون وائل النجار.
وبالقرب من امل�صرح الكبري يف دار االأوبرا امل�صرية، يقدم 
الفنان امل�صري ال�صاب حممد ال�صرنوبي حفاًل غنائياً على 
خ�صبة م�صرح الزمالك يوم 12 فرباير اجلاري، كما يقدم 
املطرب ال�صاب اأحمد فوزي حفاًل غنائياً يف )�صاقية ال�صاوي( 
باالإ�صكندرية  االأوب���را  دار  وتقيم  نف�صه،  ال�صهر  من   15 ي��وم 
واأورك�صرتا  ب��ان��د(  ���ص��اون��د  )���ص��وي��ت  ف��رق��ة  حتييه  فنياً  ح��ف��اًل 

)وتريات( مبنا�صبة عيد احلب يوم 10 فرباير اجلاري.

وا�صت�صاف �صتاد القاهرة الريا�صي حفاًل كبرياً باملنا�صبة خالل العام املا�صي، اأحياه عدد 
و�صاندي،  �صلطان،  وبهاء  ح�صني،  تامر  اأبرزهم  والعرب،  امل�صريني  املطربني  من  كبري 
ووائل ج�صار، ونان�صي عجرم، واأحمد �صيبة، فيما اختتم احلفل مطربا املهرجانات ح�صن 

�صاكو�ض وعمر كمال.
ورغم اأّن دول العامل حتتفل ب�)عيد احلب( يوم 14 فرباير، فاإّن م�صر حتتفل به مرتني 
كل عام، االأوىل يف فرباير بالتزامن مع االحتفال العاملي، والثانية )عيد احلب امل�صري( 

يف يوم 4 نوفمرب )ت�صرين الثاين( من كل عام.
وبعد اإلغاء حفالت مو�صم راأ�ض ال�صنة املا�صي ب�صبب وباء )كورونا(، ا�صتاأنفت دار االأوبرا 
امل�صرية التي ت�صم عدداً من امل�صارح على غرار )امل�صرح الكبري، وال�صغري، واجلمهورية، 
و�صيد دروي�ض، باالإ�صكندرية، ودمنهور، ومعهد املو�صيقى(، ن�صاطها الفني يف العام اجلديد 
بحفل لفرقة )عبد احلليم نويرة للمو�صيقى العربية( بقيادة املاي�صرتو اأحمد عامر، يف 

املا�صي. الثاين(  )كانون  يناير   7

روجينا تبداأ ت�سوير 
)بنت ال�سلطان(

بداأت الفنانة روجينا ت�صوير اأول م�صاهد م�صل�صلها اجلديد "بنت ال�صطان" 
التليفزيونية،  الدراما  عامل  يف  املطلقة  بطوالتها  اأوىل  به  تخو�ض  ال��ذي 
اخلا�صة  التح�صريات  املخرج من  انتهى  املقبل، حيث  رم�صان  للعر�ض يف 
حمافظات  وع��دة  اال�صتديوهات  بني  ما  الت�صوير  اأماكن  ومعاينة  بالعمل 

م�صرية.
جمدي،  واأحمد  �صمرة،  وبا�صم  روجينا،  ال�صلطان" بطولة  "بنت  م�صل�صل 
و���ص��و���ص��ن ب���در، وب��ي��وم��ي ف����وؤاد، ون���دا م��و���ص��ى، وحم��م��د م��ه��ران، وحممود 
اأبوالرو�ض، واأوتاكا وعدد اآخر من الفنانني  حجازي، ونهى �صالح، وح�صن 

جاٍر التعاقد معهم، وهو تاأليف اأمين �صالمة واإخراج اأحمد �صفيق.
من  وه��و  قريبا  عر�صه  املقرر  فاحت"  "اأ�صود  م�صل�صل  يف  روجينا  وت�صارك 
بطولة هيفاء وهبي، واأحمد فهمي، ومعت�صم النهار، و�صربي فواز، وعمر 
�صليمان،  ورانيا من�صور، وح�صام اجلندي، وحنان  �صعيد،  ال�صعيد، وفرا�ض 
جمال  اأم���ني  وت��األ��ي��ف  ال��دي��ن،  ن��ور  ونبيل  �صيف،  ونا�صر  ���ص��الح،  ونان�صي 

واإخراج كرمي العدل.

"يا وال" �صمن  بعنوان  اأغنية جديدة  ت�صجيل  روب��ي من  املطربة  انتهت 
اأغاين األبومها اجلديد، من كلمات �صابر كمال، واأحلان بالل �صرور، 

وتوزيع هاين يعقوب.
وتتعاون روبي يف األبومها اجلديد الذي ينتجه وليد من�صور، 
ال�صاعر  منهم  املتميزين  االأغنية  �صناع  من  كبري  ع��دد  مع 
اإبراهيم وتوما  اأحمد  املو�صيقى  وامل��وزع  اأمين بهحت قمر 

وامللحن حممد يحيى.
"�صقة  م�صل�صل  بطولة  روب��ي يف  ت�صارك  اآخ��ر،  �صياق  يف 
6" اإخراج حممود كامل، وهو من نوعية اأعمال ال�15 
خالل  الرقمية  املن�صات  اإح��دى  على  للعر�ض  حلقة 
الفرتة املقبلة، وتدور اأحداثه يف اأجواء من الت�صويق 

والرعب، وهو من اإنتاج اأمين يو�صف.
كما حت�صر لفيلم جديد بعنوان "�صغل خواجات"، 
���ص��الم��ة، وج���اٍر عقد جل�صات عمل  ���ص��ادي  ت��األ��ي��ف 
ل��الن��ط��الق يف ت�صويره  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  الخ��ت��ي��ار 

قريباً.

جمال  املنتج  ل�صاحبها   Eagle Films �صركة  �صارفت 
التح�صريات االأخرية متهيداً لالنطالق  اإنهاء  �صنان على 
"الربيئة"  بعنوان  8 حلقات  م�صل�صل جديد من  بت�صوير 
ال�صوري �صاحب  ب��ريوت املخرج  اإخ��راج��ه يف  ،  يتوىل دف��ة 
 Eagle االإح�صا�ض العايل رامي حنا، يف تعاون جديد مع

معاً. الكبري  جناحهما  بعد   Films
نعوم،  م��رمي  الكبرية  امل�صرية  ال�صيناري�صت  كتبته  العمل 
التي ر�صمت حكاية اجتماعية م�صّوقة، وهي �صاحبة اأجمل 
لي�صكال  حنا،  برامي  امل��رة  هذه  لتجتمع  العربية،  االأعمال 

معاً ثنائياً خمتلفاً.
النجمة كارمن ب�صيب�ض، يف ثاين  ت��وؤدي بطولتها  الق�صة 
���ص��ن��وات يف  قبل  بعد جناحهما  ���ص��ن��ان،  وب��ني  بينها  ت��ع��اون 

اأوجيني"، "ليايل 
حياتها  يغرّي  �صابة  حياة  يف  ح��دث  م��ن  احلكاية  وتنطلق   
فتواجهها  غريب،  دراماتيكّي  باأ�صلوب  جمرياتها  وتنقلب 

كل عراقيل الدنيا،
يف  واالأ���ص��رار  واالأ�صخا�ض  اخلبايا  يف  للبحث  يدفعها  م��ا   

حماولة منها لفّك األغاز املا�صي.
العمل قائم على الغمو�ض واالإثارة واملفاجاآت و�صُي�صّوره يف 
بريوت، ور�صدت له ال�صركة املنتجة كل االإمكانات االإنتاجية 

لتقدمي مادة درامّية جديدة �صكاًل وم�صموناً.

تقام يف القاهرة والإ�صكندرية

)عيد احلب(، 5 لياٍل متتالية، ي�سارك فيها 15 
مطربًا ومو�سيقيًا من م�سر والوطن العربي

جتاوزت حفالت )عيد احلب( الغنائية، املزمع تنظيمها خالل الأيام املقبلة يف م�صر، )اأزمة 
ا�صتداد  اإثر  اجل��اري،  العام  مطلع  يف  ال�صنة(  )راأ���ض  مو�صم  حفالت  واجهتها  التي  الإلغاء( 

املوجة الثانية من الوباء يف م�صر خالل تلك الفرتة.
)عيد  مبنا�صبة  حفالت  �صل�صلة  تنظيم  عن  �صحايف،  بيان  يف  امل�صرية،  الأوبرا  دار  واأعلنت 
احلب(، ت�صم 5 لياٍل متتالية، ي�صارك فيها 15 مطربًا ومو�صيقيًا من م�صر والوطن العربي، 
تبداأ يف متام ال�صاعة الثامنة من م�صاء اخلمي�ض املقبل، املوافق 11 فرباير )�صباط( اجلاري، 

وحتى يوم 15 من ال�صهر ذاته، على امل�صرح الكبري بدار الأوبرا )و�صط القاهرة(.

روبي انتهت 
من ت�سجيل 

)يا ول(

كارمن ب�سيب�ض ت�ستعد لبدء 
ت�سوير م�سل�سل )الربيئة(

كارول �صماحة

هاين �صاكر

مي فاروق

حممد ال�صرنوبي
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خبري تغذية يك�سف عن 
م�سار اجلنب

اأعلن الدكتور اأندريه بوبروف�صكي، اأخ�صائي التغذية الرو�صي، اأن اجلنب 
قد ي�صبح بديال للحليب اإذا كان ال�صخ�ض ال يتحمل الالكتوز، ومع ذلك 

يجب تناوله بحذر.
ومواد  احلليب  حتمل  ع��دم  اأن  اإىل  م�صريا  االأم���ر،  ه��ذا  اخلبري  ويو�صح 
اأخرى حتتوي على ن�صبة عالية من الالكتوز، هي ظاهرة منت�صرة جدا 
يف  بالطبع  االأط��ف��ال.  ل��دى  اأي�صا  تالحظ  ولكن  البالغني،  بني  وخا�صة 
هذه احلالة ميكن اأن يحل اجلنب، الذي يحتوي على مواد مفيدة، حمل 
احلليب، مع اأن ن�صبة الالكتوز فيه اأقل. لذلك يجب اختيار نوع اجلنب 

بحذر.
ال�����جنب امل�صنوع من احلليب، على ن�صبة منخف�صة  "يحت������وي  ويق������ول، 
من الالكتوز. ومع ذلك يجب اأن نعرف نوع اجلنب. فهناك اأنواع �صلبة 
اأن���واع ناعمة وه��ن��اك منتجات االأج��ب��ان. ف���اإذا تذوق  م��ن اجل��نب وه��ن��اك 
اآث��ار جانبية، فيمكن تناوله دون  ال�صخ�ض اجلنب وتاأكد من عدم وجود 

خوف".
وي�صيف، ولكن ال ين�صح باالإفراط بتناول اجلنب. الأنه اإذا قارنا تركيبه 
العديدة،  ف��وائ��ده  م��ن  ال��رغ��م  على  اجل��نب  اأن  �صرنى  احلليب،  برتكيب 
امل�صبعة، وهذه لها تاأثري �صلبي يف  اأعلى من الدهون  يحتوى على ن�صبة 

القلب واالأوعية الدموية.
اأكرث من  �صعرات حرارية  100 غرام من اجلنب على  "حتتوي  ويقول، 
احلليب مبقدار 3-5 مرات، وعلى كمية من الربوتينات اأكرث من احلليب 
مبقدار5-6 مرات. اأي اأن اجلنب م�صدر مهم للربوتني. ولكن مع ذلك 
يحتوي اجلنب على دهون م�صبعة اأكرث من احلليب مبقدار 10 مرات. 
التطور احل�صاري،  باأمرا�ض  امل�صبعة  الدهون  ومعظم اخلرباء يربطون 

ويف مقدمتها اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية".
ووفقا له، يجب التعامل مع اجلنب بحذر، الأنه ميكن اأن ي�صبب االإدمان. 
ويقول، "يجب تناول اجلنب بكميات معتدلة حتى مقارنة باحلليب نف�صه. 
ونظرا لطعم اجلنب املتميز، يفرط الكثريون يف تناوله، حتى اأن الكثري 
من املر�صى يعرتفون باإدمانهم على اجلنب. هوؤالء ال يولون اأي اهتمام 

للحليب، ولكنهم ي�صعرون بعالقة قربى وثيقة باجلنب".
على  املحتوية  اجل��نب  اأن���واع  بتناول  بر�صاقته  يهتم  من  اخلبري  وين�صح 
ال�صخ�ض  ت�صعر  التي  ال�صلبة  االأج��ب��ان  اأو  منخف�صة،  ح��راري��ة  �صعرات 

بال�صبع اإذا تناول كمية قليلة منها.

اجلرب؟ علم  اأ�ص�ض  الذي  • من 
اخلوارزمي.

الذاكرة؟ يف  حيوان  اأقوى  هو  • ما 
اجلمل.

حائل؟ اأم  ا�صم  العرب  عليها  اأطلق  احليوانات  • اأي 
الناقة.

العربية؟ اخلطوط  اأقدم  هو  • ما 
اخلط الكويف.

املوناليزا؟ لوحة  ر�صم  الذي  • من 
ليوناردو دافن�صي.

بالعامل؟ نحا�صي  متثال  اأكرب  هو  • ما 
متثال احلرية بالواليات املتحدة.

ال�صم�ض؟ مبدينة  ُتعرف  املدن  • اأي 
بعلبك.

 . الطعم  نف�ض  له  لي�ض  اأنه  مع   ، العادي  ال�صكر  مميزات  نف�ض  له  اخل�صب  • �صكر 
ميوعة.  اأكرث  االأبي�ض  الزالل  من  حمتواه  ي�صبح  البي�ض  يتعفن  • عندما 

بقوائمها.  اجلندب  اأنثى  • ت�صمع 
اإىل  احللزون  اأ�صنان  ت�صل  اأن  وميكن  الل�صان،  بوا�صطة  جر�صها  طريق  عن  ال�صجر  اأوراق  احللزون  • ياأكل 

�صن   25.000
التقيوؤ.  ت�صتطيع  ال  • الفئران 

الكربيتيك حام�ض  ال�صيارة  بطارية  اىل  • ي�صاف 
عيون.  لها  لي�ض  االأر�ض  • دودة 

دائري.  ب�صكل  راأ�صها  تدير  اأن  البومة  • ت�صتطيع 
ج�صمها.  يف  ع�صلة   1.300 لها   ) الفرا�صة  يرقانة   ( • الري�صوع 

الت�صو�ض ت�صبب  ال  و  الفراولة  و  التني  من  ت�صتخرج  �صكرية  مادة  )الزايتول(  • اإن 
للتعفن  م�صادة  مادة  به  الأن  الزمن  به  طال  مهما  يتعفن  ال  )الع�صل(  • منتج 

22% الطبيعي  الع�صل  يف  املاء  ن�صبة  • تبلغ 
لها.  اأ�صرا�ض  ال  • االأفعى 

دقيقة.  مائة  الوقت  من  الكيلو(  ون�صف  كيلو  )تزن  النعامة  بي�صة  �صلق  • يتطلب 
بالكامل.  غ�صرويف  لالأ�صماك  العظمي  • الهيكل 

ل�ص الدجاج 
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ع�صري اجلريب فروت
فرن�صية  درا�����ص����ة  ت��و���ص��ل��ت 
اأجريت موؤخرا اإىل اأن تناول 
ع�صري  م�����ن  واح��������د  ك�������وب 
يقي  يومياً  ف��روت  ال�جريب 
م����ن االإ�����ص����اب����ة ب����اأم����را�����ض 

القلب.
هذا  اأن  ال���درا����ص���ة  واأك�������دت 

الع�صري يحافظ على االأوعية الدموية، نظراً الحتوائه على ن�صبة عالية 
اأمرا�ض  م��ن  تقي  ال��ت��ي  الفالفونويد  مبركبات  وغ��ن��اه  احلم�صيات،  م��ن 
القلب. ويف هذا البحث، اأجرى العلماء اختبارات �صملت 48 امراأة يتمتعن 
ب�صحة جيدة تراوحت اأعمارهن بني 50 و65 عاماً، باعتبار اأن تلك الفئة 
العمرية هي االأكرث تعر�صاً لالإ�صابة باأمرا�ض القلب. وقام فريق البحث 
غريب  ع�صري  ك��وب  ن�صف  الدرا�صة  يف  امل�صاركة  املجموعة  ن�صف  باإعطاء 
فروت يحتوي على عن�صر "فالفانونز" اأحد عنا�صر مركبات الفالفونويد 
ال  م�صابهاً  ع�����ص��رياً  امل��ج��م��وع��ة  م��ن  االآخ����ر  الن�صف  اأع��ط��ي  بينما  ي��وم��ي��اً، 
يحتوي على عن�صر الفالفانونز. وبعد مرور 6 �صهور، اأجريت فحو�صات 
تناولت ع�صري جريب  التي  االأوىل  املجموعة  اأن  وتبني  املجموعتني،  على 
فروت الغني بعن�صر الفالفانونز، حت�صنت لديها وظائف القلب واالأوعية 
الدموية ب�صكل ملحوظ، بينما املجموعة الثانية التي تناولت الع�صري من 

دون العن�صر مل يظهر عليها اأي تغيري.

اعتاد اأحد الل�صو�ض ان ي�صرق الدجاج فقط ..وبالطبع هذا ل�ض عجيب لكن ال ت�صتعجبوا .. انه ي�صرق الدجاج 
ويربيه ويبيعه ..وقد ا�صتكى النا�ض كثريا اإىل القا�صي ولكن دون فائدة حتى اعلن القا�صي انه يئ�ض من هذا 
الل�ض لكنه �صيقدمه لهم �صباح يوم اجلمعة القادمة قبل ال�صالة .. جاء القا�صي وطلب من زوجته ان حت�صر 
له بع�ض الدجاجات من ح�صريتها فلما ت�صاءلت قال لها كيف ميكننا ان نعرف دجاجاتنا حتي اذا �صرقها ل�صا 
و�صلنا اليه و�صبطناه متلب�صا ففكرت الزوجة الذكية قليال ثم قالت اذن عرفت ماذا تق�صد ودع االمر يل .. 
الزوجة  اخرجت  اخلمي�ض  يوم  م�صاء  ويف  البيت  داخ��ل  وجعلتها  دجاجاتها من احل�صرية  كل  الزوجة  جمعت 
الدجاج اإىل احلظرية وقد �صبغت حتت اجنحته بلون احمر قانىء ثم نرثت هذا اللون خارج احلظرية اي�صا 
واختباأت خلف باب بيتها تراقب ح�صريتها حتى انت�صف الليل وجاء الل�ض وجمع بع�ض الدجاجات يف قف�ض 
وذهب م�صرعا ويف ال�صباح املبكر �صار القا�صي وحرا�ض ال�صرطة خلف خطوات الل�ض الذي تلون حذاوؤه باللون 
االحمر وعندما و�صلوا لبيته دق القا�صي الباب و�صاأل �صاحب البيت هل عندكم حظرية للدجاج فقال الرجل 
بالطبع فانا تاجر للدجاج فقال القا�صي امل ياأت احد بعد ، بل مل ياأت احد يبيعني دجاج منذ ايام فقال القا�صي 
ح�صنا دعنا نرى حظريتك وبعد ان دخل قال نبحث عن دجاج ابطه احمر مثل هذا وام�صك باحدى دجاجات 
زوجته ثم قال والل�ض ينتعل حذاء �صبغ اأ�صفله باالحمر مثل هذا ومد يده وام�صك بحذاء الل�ض وقال ول�صا 
يداه ملونتان باللون االحمر مثل يديك ..ده�ض الل�ض الذي مل ينتبه للون االحمر يف يده فقد دخل فرا�صه 
بعد ان انتهى من �صرقاته ف�صحك القا�صي وقال هيا ايها امل�صكني فاأنا يف عجلة من امري اأريد ان ا�صكر زوجتي 

وافكارها ذات اللون االحمر.

كوهني  �صوزي  االأمريكية  ال�صيدالنية  ن�صرت 
على موقعها ال�صخ�صي، قائمة باأعرا�ض غري 
يف   D فيتامني  م�صتوى  نق�ض  ع��ن  متوقعة 

اجل�صم.
وه����ذه االأع����را�����ض ه����ي: ح���ب ال�����ص��ب��اب، عدم 
انتظام �صربات القلب، ارتفاع م�صتوى �صغط 
انتفاخ  الع�صبي،  القولون  للبكاء،  امليل  ال��دم، 
البطن، التهاب القرنية وامللتحمة اجلاف، اآالم 
يف اجل�صم، �صعف الع�صالت، �صعف الوظائف 
االدراكية، االعتالل الع�صبي، التنك�ض البقعي، 
ال�صخري،  ال��ذات��ي��ة،  امل��ن��اع��ة  اأم���را����ض  ت��ف��اق��م 

احل�صا�صية، احلزاز االأحمر امل�صطح.
مراجعتهم  عند  املر�صى  ال�صيدالنية  وتدعو 
للطبيب، بك�صف االأعرا�ض التي يعانون منها 

ب�صورة مف�صلة ووا�صحة.
جميع  االأط����ب����اء  ي��ع��رف  اأن  "يجب  وت���ق���ول، 
وب�صورة  املري�ض  منها  يعاين  التي  االأعرا�ض 
مرتبطة  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ي��ح��دد  ل��ك��ي  مف�صلة، 
الت�صخي�ض  ي�����ص��م��ن  ه���ذا  الأن  ب��ي��ن��ه��ا.  ف��ي��م��ا 
والعالج ال�صحيح. و لي�ض يف ك�صف االأعرا�ض 
بالتف�صيل اأي حرج. الأن الطبيب قد يالحظ 
 ،D ويكت�صف وجود نق�ض يف م�صتوى فيتامني

وعلى �صوء ذلك ين�صح بتعوي�صه قبل و�صف 
الدواء".

ارتفاع  التالية:  االأع��را���ض  ك��وه��ني،  وت�صيف 
م�����ص��ت��وى ال�����ص��ك��ر يف ال������دم،  وك���ذل���ك الطفح 
اجللدي املتكرر، وم�صكالت يف اجلهاز البويل 
اإىل قائمة  ال���راأ����ض ون��وب��ات احل����زن،  وق�����ص��رة 

اأعرا�ض نق�ض فيتامني D اأي�صا.
 ،D فيتامني  م�صتوى  لرفع  كوهني،  وتن�صح 
بتناول املواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامني، 
ا�صت�صارة  ب��ع��د  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  ت��ن��اول  وك��ذل��ك 

الطبيب.

D ك�سف اأعرا�ض غري متوقعة لنق�ض فيتامني

فنان يعر�ض رق�صة مع قناع ثور م�صمم لل�صنة القمرية اجلديدة »عام الثور« يف مركز تدريب، يف ماليزيا. رويرتز


