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خطوات عملية لتجفيف 
الهاتف عند تعر�ضه للبلل

الهواتف  م�ستخدمي  م��ن   25% اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  اإح���دى  ت�سري 
الذكية، كانوا عر�سة لإتالف هواتفهم بالكامل باملاء اأو اأي نوع اآخر 
لتجفيف  ال�سليمة  الطرق  على  التعرف  بد من  لذا ل  ال�سوائل،  من 

الهاتف الذكي قبل تلفه عند تعر�سه للبلل.
الذكي  الهاتف  لتجفيف  العملية  اخلطوات  من  جمموعة  يلي  فيما 
ويب"  نيك�ست  "ذا  موقع  اأورد  ما  وف��ق  �سائل،  ب��اأي  للبلل  تعر�ض  اإذا 

الإلكرتوين:
- اأوًل اأوقف ت�سغيل اجلهاز فوًرا ول ت�سغط على اأي اأزرار.

- اإذا كان هاتفك مقاوًما للماء وتبلل ب�سائل اآخر غري املاء، فاإن كاًل 
اآبل و�سام�سونغ تو�سي ب�سطفه عن طريق غمره يف مياه �ساكنة  من 

ولي�ض حتت �سنبور جاري.
- ام�سح الهاتف حتى يجف با�ستخدام منا�سف ورقية اأو قطعة قما�ض 

ناعمة.
- هز اجلهاز برفق لإزالة املاء من منافذ ال�سحن، ولكن جتنب الهتزاز 

ال�سديد لأن هذا قد يوؤدي اإىل زيادة انت�سار ال�سائل يف الداخل.
.SIM قم باإزالة بطاقة -

- جتنب ا�ستخدام جمفف ال�سعر ال�ساخن لأن احلرارة ميكن اأن تدمر 
الأختام املطاطية وتتلف ال�سا�سة.

- جفف الهاتف )وخا�سة املنافذ( اأمام املروحة.
ب��ع��ب��وات هالم  الإغ�����الق مليئة  ح��اوي��ة حمكمة  ه��ات��ف��ك يف  ات���رك   -
اجلديدة  واحلقائب  الأحذية  داخل  عادة  و�سعها  يتم  التي  ال�سيليكا 

لأنها ت�ساعد على امت�سا�ض الرطوبة.
يوؤدي  قد  كامل.  ب�سكل  جفافه  من  تتاأكد  حتى  الهاتف  ت�سحن  ل   -
من  مزيد  اإىل  املنافذ  يف  اأو  بداخله  �سائل  وج��ود  م��ع  اجل��ه��از  �سحن 
ال�سرر. تقرتح اآبل النتظار ملدة خم�ض �ساعات على الأقل قبل �سحن 

الهاتف. 

طحالب �ضامة للإن�ضان �ضارة 
اأي�ضًا للحيوانات البحرية

البحار  ل�ستغالل  الفرن�سي  البحوث  معهد  اأج��راه��ا  بحوث  اأظهرت 
"داينوفي�سي�ض"  الدقيقة  الطحالب  اأن  نانت  جامعة  مع  بالتعاون 

ال�سامة لالإن�سان، �سارة اأي�ساً باملحار والأ�سماك.
اخللية،  وح��ي��دة  جمهرية  كائنات  وه��ي  الدقيقة،  الطحالب  وتنتج 
التمثيل  عملية  خ��الل  م��ن  الأر����ض  على  امل��وج��ود  الأك�سجني  ن�سف 
بع�سها،  لكن  املحيطات.  يف  الغذائية  ال�سل�سلة  اأ�سا�ض  وهي  ال�سوئي 
يعر�ض  م��ا  ل��الإ���س��ه��ال  م�سببة  �سموماً  ينتج  "داينوفي�سي�ض"،  مثل 

م�ستهلكي املحار اإىل اأخطار �سحية.
ورّك���ز ال��ب��اح��ث��ون على ه��ذا ال��ك��ائ��ن ك��ج��زء م��ن م�����س��روع "كوكالمي" 
الأوروب�����ي ال���ذي ي��ه��دف اإىل حتليل ت��اأث��ري الح��ت��ب��ا���ض احل����راري يف 
البحر الأبي�ض املتو�سط واملحيط الأطل�سي على الن�ساطات التجارية 

والرتفيهية.
وقال فيليب هي�ض املتخ�س�ض يف ال�سموم النباتية يف معهد البحوث 
"اإحدى  بر�ض  فران�ض  لوكالة  نانت  يف  البحار  ل�ستغالل  الفرن�سي 
النتائج هي اأن الطحالب الدقيقة ل توؤثر على �سحة الإن�سان فح�سب 

بل ت�سكل اأي�ساً م�سكلة بالن�سبة اإىل احليوانات البحرية".
اإىل فهم تاأثري ارتفاع درجة حرارة املحيطات  و�سعى الباحثون اأي�ساً 
املختلفة  لل�سيناريوهات  وفقاً  الدقيقة،  الطحالب  هذه  انت�سار  على 

خلرباء املناخ التابعني لالأمم املتحدة.
وبح�سب بيان �سحايف �سادر عن معهد البحوث الفرن�سي ل�ستغالل 
ال�سيناريوهات، �ست�سهد هذه الطحالب ازدهاراً  "يف �سوء كل  البحار 

على الأقل حتى العام 2100".
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اأ�ضرتاليا.. ثاين حالة جتلط 
مرتبط بلقاح اأ�ضرتا زينيكا 

قالت اأ�سرتاليا  اأم�ض الثالثاء اإنه مت ت�سخي�ض حالة ثانية بجلطة دموية 
بعد تلقي لقاح اأ�سرتا زينيكا امل�ساد ملر�ض كوفيد19-، لكن ل يوجد زيادة 

يف اإلغاء التطعيم حيث ت�سعى ال�سلطات اإىل انتظام حملة تطعيم متعرثة.
وتخلت اأ�سرتاليا هذا الأ�سبوع عن هدف تطعيم كل ال�سكان البالغ عددهم 
تقريبا بنهاية العام، بعدما �سجلت هيئة تنظيم الأدوية  ن�سمة  مليون   26
البالغني الذين تلقوا  ن��ادرة جللطات دموية بني بع�ض  الأوروب��ي��ة ح��الت 

لقاح اأ�سرتا زينيكا، الأمر الذي ي�سري اإىل وجود �سلة.
اأعمارهم  ودفع ذلك امل�سوؤولني الأ�سرتاليني اإىل التو�سية بتلقي من تقل 
اأ�سرتا زينيكا وهو ما اأحدث حالة من  50 عاما لقاح فايزر بدل من  عن 

الفو�سى يف حملة التطعيم.
تراجعا  "توقعنا  كانبريا  يف  لل�سحفيني  هنت  جريج  ال�سحة  وزي��ر  وق��ال 
�سهدناه يف  لي�ض ما  ه��ذا(  لكن  اأع��داد من يجري تطعيمهم  ملحوظا )يف 

هذه املرحلة".
اند  جون�سون  لقاح  اإ�سافة  تعتزم  ل  اأنها  ال�سلطات  ذك��رت  الوقت  ذات  ويف 
�سراء  ع��ن  الب��ت��ع��اد  اأ�سرتاليا  تريد  حيث  التطعيم،  حملة  اإىل  جون�سون 

لقاحات تخ�سع ملراجعة بخ�سو�ض بحث عالقتها املحتملة باجللطات.
وتعول حملة التطعيم يف اأ�سرتاليا ب�سكل كبري على لقاح اأ�سرتا زينيكا، مع 
وجود خطط لإنتاج 50 مليون جرعة حمليا. لكن تغيري �سيا�سة احلكومة 
بخ�سو�ض حملة التطعيم دفع ال�سلطات الأ�سبوع املا�سي اإىل زيادة طلبيتها 

من لقاحات فايزر اإىل مثليها لت�سل اإىل 40 مليون جرعة.

مباذا و�ضف هاري جده 
الراحل الأمري فيليب؟

اأ����س���اد الأم�����ري ال���ربي���ط���اين ه�����اري بجده 
جلدته  اإخ��ال���س��ه  ب�سبب  فيليب،  الأم����ري 
امل��ل��ك��ة اإل��ي��زاب��ي��ث، وا���س��ف��ا ال����دوق الراحل 
ياأ�سر  اأن  ميكنه  مزعجا  م�سيفا  ك��ان  باأنه 

�سيوفه مبالحظات غري متوقعة.
وك�����ان الأم������ري ف��ي��ل��ي��ب ق���د ت����ويف يف قلعة 
وند�سور  يوم اجلمعة املا�سي  وظل بجانب 
طوال  بريطانيا  ملكة  اإل��ي��زاب��ي��ث  زوج��ت��ه 
فرتة حكمها املمتدة منذ 69 عاما. وقال 
اإىل بريطانيا من لو�ض  ال��ذي ع��اد  ه��اري، 
اأجنلو�ض للم�ساركة يف جنازة فيليب ال�سبت 
على  ل��ك  �سكرا  "جدي،  ب��ي��ان:  يف  امل��ا���س��ي 
خدمتك واإخال�سك للجدة ولكونك دائما 
على  ك��ان  "لقد  واأ���س��اف  طبيعتك".  على 
الذكاء وميكنه  وك��ان حاد  ب�سدق،  �سجيته 
اأن يحوز النتباه يف اأي غرفة ب�سبب �سحره 
ولأنه ل ميكن مطلقا معرفة ما قد يقوله 
وا�سعة  �سهرة  فيليب  واكت�سب  ذلك".  بعد 
يف بريطانيا ب�سبب روح الدعابة، التي كان 
لكنه  م��ه��ام��ه،  اأداء  يف  وتفانيه  بها  يتمتع 
تعر�ض لالنتقاد ب�سبب تعليقاته العفوية، 
التي كان بع�سها عن�سريا، واأثارت �سدمة 

اأمراء وق�ساو�سة وروؤ�ساء.

اتباع نظام غذائي حمدد قد 
ي�ضاعدك  على فقدان دهون البطن! �ص 23

اآثار اإيجابية مده�ضة 
لتناول �ضل�ضة البا�ضتا 

تعترب �سل�سة الطماطم املطبوخة اأحد اأهم املكونات التي يتم ا�ستخدامها يف 
اإعداد وجبات البا�ستا واملعكرونة، اإل اأن الكثريين ل يعرفون الفوائد ال�سحية 

التي تنطوي عليها هذه ال�سل�سة.
اأورد  ما  وف��ق  الطماطم،  ل�سل�سة  ال�سحية  الفوائد  من  جمموعة  يلي  فيما 

موقع "اإم اإ�ض اإن" الإلكرتوين:
التي  الأك�سدة  م�سادات  من  اأعلى  تركيزات  على  املطبوخة  الطماطم  حتتوي 
حت��م��ي ���س��ح��ة اخل��الي��ا وم��ق��اوم��ة اجل����ذور احل����رة م��ق��ارن��ة ب��ال��ط��م��اط��م غري 
اأن  الغذائية  والكيمياء  الزراعة  املن�سورة يف جملة  الأبحاث  املطبوخة. ك�سفت 
الطماطم(  يف  امل��وج��ودة  الأك�����س��دة  م�سادات  اأح��د  )وه��و  الاليكوبني  حمتوى 
حتمي  النيئة.  بالطماطم  مقارنة  املطبوخة  الطماطم  يف   50% بن�سبة  زاد 
الإن�سان من تلف اخلاليا والأن�سجة، والذي يحدث  الأك�سدة ج�سم  م�سادات 
عندما يتم ا�ستقالب اجلزيئات ال�سارة التي ت�سمى اجل��ذور احل��رة، من قبل 
اجل�سم. حتتوي ح�سة واحدة من 2/1 كوب من �سل�سة الطماطم املطبوخة 
على %29من القيمة اليومية لفيتامني C، وعلى الرغم من اأن الطماطم 
املطبوخة  الطماطم  �سل�سة  لكن   ،C لفيتامني  جيًدا  م�سدًرا  تعترب  النيئة 
املركزة تعترب م�سدًرا ممتاًزا لهذا الفيتامني الذي ي�ساعد يف تخليق العديد 
ا دوًرا رئي�سًيا  من الربوتينات والناقالت الع�سبية والن�سيج ال�سام ويلعب اأي�سً

يف جهاز املناعة وامت�سا�ض احلديد.

ن�سائح غذائية منّوعة ل�سيام �سحي
�سهر  ب��دء  قبل  مثايل  غذائي  نظام  لتطبيق  ال�ستعداد   -
رم�����س��ان؛ م���ن اأج����ل ح��م��اي��ة ج�����س��م ال�����س��ائ��م م���ن نوبات 
واحدة  دفعة  امتناعه  نتيجة  ت�سيبه  التي  احل��اّد  ال�سداع 
عن امل�سروبات املنّبهة املحتوية على مادة الكافيني كال�ساي 
والقهوة والن�سكافيه... وتباين تق�سيم الوجبات الغذائية 

يف رم�سان.
- تدريب اجل�سم على ال�سيام من خالل تخطي الوجبات 
حتى  رم�سان؛  �سهر  بداية  من  اأي��ام  ب�سعة  قبل  اخلفيفة 

ي�سبح النتقال اإليه اأ�سهل.
- تنظيم مواعيد تناول املياه قبل �سهر رم�سان، لكن مع 

يومياً. اأكواب  حماولة احل�سول على 8 اإىل 10 
اأ�سا�سياً من الوجبة قبل �سهر  - جعل طبق احل�ساء جزءاً 
اإذ  رم�سان كي يعتاد اجل�سم على وجوده خالل الإفطار؛ 
اإن بدء الوجبة بطبق من احل�ساء يجّهز املعدة ل�ستقبال 

الوجبة الأ�سا�سية، واحلوؤول دون الم�ساك.
- التخلي عن جمموعة من العادات الغذائية ال�سيئة قبل 
حلول �سهر رم�سان، ومنها تناول الطعام �سريعاً، لذا يجب 
ي�ساعد  لأن��ه  ب��ب��طء؛  الطعام  ت��ن��اول  على  اجل�سم  ت��دري��ب 

املعدة على ه�سم الوجبة ب�سهولة.
 - اإدراج الربوتينات والكال�سيوم: يجب تناول ما يكفي من 
املعدة  تبقى يف  �سهر رم�سان؛ لأنها  الربوتني قبل حلول 
ملدة طويلة، وبالتايل ت�ساهم يف ال�سعور بال�سبع، كما ين�سح 
اخلرباء باإدراج الأطعمة الغنية بالكال�سيوم مثل منتجات 
اأثناء  يف  اجل�سم  يحتاجه  ���س��روري  عن�سر  لأن��ه  الأل��ب��ان؛ 

ال�سيام.
كمية  تقليل  ي��ج��ب  احل��ل��وي��ات:  ت��ن��اول  م��ن  التخفيف   -
�سهر  م��ن  اأي���ام  ب�سعة  قبل  تناولها  يتم  ال��ت��ي  احل��ل��وي��ات 
تناول  مثل  جتهيزها  يف  �سحية  ط��رق  ات��ب��اع  اأو  رم�����س��ان 
والد�سمة،  املقلية  احللويات  وجتّنب  اخلفيفة  احللويات 
مثل  امل��ع��دة؛  على  ثقيلة  مكّونات  من  ت�سنيعها  يتم  التي 

الدقيق والزبدة وال�سمن وال�سكر.
- جتّنب امللح الزائد والتوابل: ل ُين�سح بالإكثار من امللح 
يف جتهيز الوجبات ال�سحية، وهذا ما يجب اأن يعتاد عليه 
اجل�سم قبل �سهر ال�سوم؛ لأن امللح الزائد يف رم�سان ينتج 

عنه ال�سعور بالعط�ض واجلفاف.
وجبات  جتهيز  الطاقة:  لتعزيز  خفيفة  وجبات  اختيار   -
ال�سحية  ب��ال��ف��وائ��د  اجل�����س��م  مت���ّد  رم�����س��ان  ق��ب��ل  خفيفة 
لأّنها  والتمر؛  املجففة  والفواكه  املك�سرات،  مثل  والطاقة 

تعّزز م�ستويات الطاقة وتوفر عنا�سر غذائية �سحية.
كميات  خف�ض  ال�����س��روري  م��ن  الطعام:  كميات  خف�ض   -
الطعام يف الوجبات ب�سكل تدريجي خالل النهار؛ ا�ستعداداً 

لتهيئة املعدة ملنع الطعام عنها خالل ال�سيام.
كمية  من  تباعاً  والتقليل  الأطعمة  تناول  يف  الع��ت��دال   -
اأقل  الن�سويات؛ وذلك بهدف حت�سري املعدة لتناول كمية 

من الطعام.
- حت�سري الطعام بطرق �سحية؛ من خالل اعتماد ال�سّي 
الدهون  على  املحتوية  والأطعمة  املقايل  وجتّنب  وال�سلق 

وال�سل�سات الد�سمة.
- احل���ّد م��ن ت��ن��اول م�����س��روب��ات ال��ك��اف��ي��ني: خ���الل الأي���ام 

�سهر رم�سان، يجب تقليل م�سروبات  ت�سبق  التي  القليلة 
الأوىل  الأي��ام  ال�سيام يف  الكافيني؛ حتى ل نواجه �سداع 
منه، كاأن نبداأ بتقليل عدد اأكواب القهوة وال�ساي على مدار 
بكمية كافيني  بانتظام  العمل  لتدريب اجل�سم على  اليوم 
اأقل خالل �ساعات النهار، وحماولة جتربة �ساي الأع�ساب 

بدًل من ذلك، فهو من اخليارات ال�سحية .
العالية:  الغذائية  القيمة  ذات  الأطعمة  على  الرتكيز   -
ال���ت���وق���ف ع���ن ت���ن���اول الأط���ع���م���ة غ���ري امل���ف���ي���دة؛ كرقائق 
غذائية،  قيمة  اأي  م��ن  اخلالية  واملقرم�سات  البطاط�ض 
بالعنا�سر  اجل�����س��م  ال��ت��ي مت���ّد  ب��الأط��ع��م��ة  وا���س��ت��ب��دال��ه��ا 
الفريكة،  اجل���وز،  ال�سوفان،  ت��ن��اول  مثل  املهمة  الغذائية 

الربغل، والأ�سماك الغنية بالأوميغا 3...
وبكميات  يومياً  املياه  تناول  اإن  املياه:  الكثري من  �سرب   -
اأب��داً، ل  اإهمالها  منا�سبة هو من الأولويات التي ل يجب 
وتعوي�ض  اجل�سم  لرتطيب  ال�سيف؛  ف�سل  خ��الل  �سيما 
نق�ض امل��ع��ادن والأم���الح يف ظ��ّل درج���ات احل���رارة العالية 
املحافظة على رطوبة اجل�سم؛  بّد من  واملرتفعة، وهنا ل 
با�ستبدال امل�سروبات الغازية بالع�سائر الطازجة والفواكه 

ال�سحية.
وجبة  ا�ستبدال  يف�سل  ال�سموم:  م��ن  اجل�سم  تنظيف   -
املربو�سة،  اجلبنة  مع  ال�سلطة  من  كبري  ب�سحن  الع�ساء 
املهمة  وامل��ع��ادن  بالفيتامينات  غني  الطبق  ه��ذا  اإن  حيث 
جل�سم الإن�سان ولتنظيفه من ال�سموم، وهو مينح ال�سعور 
بال�سبع من جهة، وي�ساعد على التخفيف التدريجي للوزن 

الزائد من جهة اأخرى.

تويرت تختار غينيا مقرا 
رئي�ضيا لها يف اإفريقيا 

اأعلنت تويرت ا�ستحداث فريق من 
بهدف  غانا  يف  موظفا  ع�سر  اأح��د 
ج��ع��ل ه���ذا ال��ب��ل��د ال��واق��ع يف غرب 
القارة  اإفريقيا مقرا رئي�سا لها يف 
ال�سمراء. واأعلنت ال�سركة يف بيان 
ا�سرتاتيجتنا  مع  ومتا�سيا  "اأم�ض 
للنمو، نحن �سعداء بالإعالن لكم 

عن ت�سكيلنا فريقا يف غانا".
واأ�سافت "علينا النغما�ض اأكرث يف 
املجتمعات الغنية والدينامية التي 
كل  يف  اليومية  النقا�سات  حت��رك 

اأنحاء القارة الإفريقية".
وكتب الرئي�ض الغاين نانا اأكوفو-
غانا  "اختيار  اأن  ت��وي��رت  ع��رب  اأدو 
يف  ت��وي��رت  لعمليات  رئي�سيا  م��ق��را 
اإفريقيا نباأ ممتاز"، م�سيدا ب�"بدء 

تعاون جميل".
فريقها  اأن  ت���وي���رت  واأو�����س����ح����ت 
اجلديد �سيبداأ العمل من ُبعد، مع 
يف  مكتب  فتح  "اإمكان  ا�ست�سكاف 
ال�سبكة  وعزت  امل�ستقبل".  يف  غانا 
الإمكانات  اإىل  خيارها  الأمريكية 
حرية  �سعيد  على  غانا  يف  املتاحة 
الإنرتنت،  اإىل  وال��ن��ف��اذ  ال��ت��ع��ب��ري 
اأكرا  عا�سمتها  اختيار  اإىل  اإ�سافة 
العامة  الأمانة  ل�ست�سافة  اأخ��ريا 
القارية  احل��رة  التجارة  لتفاقية 
الإف��ري��ق��ي��ة. وق��ب��ل ت��وي��رت، فتحت 
ف��ي�����س��ب��وك م��ك��ات��ب ك���ث���رية ل��ه��ا يف 
نيجرييا  يف  خ�����س��و���س��ا  اإف��ري��ق��ي��ا، 
اأكرث بلدان القارة تعدادا بال�سكان، 

وهي اأي�سا يف غرب اإفريقيا.

هواوي تطلق �ضل�ضلة تلفزيونات ذكية 
�سل�سلة  ه������واوي  ���س��رك��ة  اأط���ل���ق���ت 
 Smart ال����ذك����ي  ال���ت���ل���ف���زي���ون 
والتي  اجل��دي��دة،   Screen V
 65 اأو   55 تتوفر ب�سا�سات قيا�ض 
واأو�سحت  بو�سة.   85 اأو   75 اأو 
جميع  يف  اأن����ه  ال�سينية  ال�����س��رك��ة 
القيا�سات يتم العتماد على لوحة 
ذروة  حت��ق��ق  وال���ت���ي   ،4K ب���دق���ة 
ومعدل  نيت   1000 تبلغ  �سطوع 
120 ه��رت��ز عند  حت��دي��ث ���س��ورة 
وتتمتع   .HDR حمتوى  عر�ض 
�سوتي  ب���ن���ظ���ام  ه�������واوي  اأج����ه����زة 
مع  بالتعاون  تطويره  مت  م��دم��ج، 
�سركة ديفياليت الفرن�سية. ووفقاً 
قدرة  يحقق  النظام  ف��اإن  ل��ه��واوي 
ويتم  وات،   75 ب���اإج���م���ايل  خ����رج 
يف  معظمها  م�����س��غ��الت،   9 تثبيت 
مبا�سرة  تقع  ب���ار،  �ساوند  �سماعة 
اأ����س���ف���ل ال�������س���ا����س���ة. وم�����ن امل����زاي����ا 
الأخ���رى ال��ك��ام��ريا امل��دجم��ة بدقة 
ت�ستخدم  والتي  ميغابيك�سل،   24
يف اإج�����راء م��ك��امل��ات ال��ف��ي��دي��و، كما 
لها  ال���ك���ام���ريا  اأن  ه������واوي  ت���وؤك���د 
حركة  على  ال��ت��ع��رف  على  ال��ق��درة 
اأو  ب��الإمي��اءات  للتحكم  امل�ستخدم 
تتبع  اأو  الفيديو  األعاب  التحكم يف 

الريا�سات مثل اليوغا.

ن�ضائح غذائية ل�ضهر رم�ضان 
لل�ضتعداد ل�ضيام �ضحي.. طبقيها حاًل
املبارك  رم�ضان  �ضهر  ح��ل��ول  م��ع  الغذائية  الن�ضائح  تتعدد 

ا�ضتفادة  اأق�ضى  وحتقيق  �ضحي،  ل�ضيام  لال�ضتعداد 
ممكنة منه وجتّنب امل�ضاكل ال�ضحية.

كافية  كميات  �ضرب  يف  تكمن  الن�ضائح  اأب��رز  ولعل 
الكافيني  �ضرب  من  بالتخفيف  البدء  ال�ضوائل،  من 
ال�ضيام،  ب��دء  م��ن  اأ���ض��ب��وع  قبل  ال�ضناك  وت��ن��اول 
الغذاء  كمية  وتقليل  خفيف  فطور  الرتكيزعلى 
والع�ضاء، والإكثار من ال�ضلطات واحل�ضاء وال�ضوائل 

مع كمية جيدة من اللنب الزبادي لتقوية املناعة. 
وقبل يومني من بدء ال�ضيام من ال�ضروري عدم 

وقت  يف  يوميًا  نتناولها  التي  احللوى  تناول 
خالل  بالنا  تخطرعلى  ل  حتى  حم��دد؛ 

رم�ضان يف املوعد نف�ضه. اخت�ضا�ضية 
تطلعك  ال��ف��ت��ى  م��رن��ا  ال��ت��غ��ذي��ة 
الن�ضائح  بع�ض  ع��ل��ى  الآت����ي  يف 

�ضحي  ل�ضيام  لال�ضتعداد  الغذائية 
يف رم�ضان:
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�ش�ؤون حملية

بح�ضور ورعاية �ضما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

كتاب الطفل بني الواقع واملاأمول يف جمعية حممد بن خالد اآل نهيان لأجيال امل�ضتقبل

نظمتها كلية الرتبية بجامعة الإمارات بالتعاون بني ق�ضمي الرتبية اخلا�ضة وق�ضم املناهج

ندوة افرتا�ضية ت�ضلط ال�ضوء على فار�س الإن�ضانية الفقيد حمدان بن را�ضد اآل مكتوم

جامعة زايد تفتح مركز تكنولوجيا اجليل القادم لتعزيز اإبداع الطلبة وزيادة فر�ض التوظيف

نورة الكعبي: نعمل ب�ضكل م�ضتمر على فتح اآفاق جديدة لل�ضباب ومتكينهم بال�ضكل الذي ي�ضمن انخراطهم ب�ضوق العمل بكفاءة
املركز يرتجم ر�ضالة اجلامعة يف اإعداد جيل مثّقف ومبتكر يخدم املجتمع ويواجه حتديات امل�ضتقبل

•• العني - الفجر

ت��زام��ن��ا م���ع ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ك��ت��اب الطفل 
�سمن فعاليات مكتبة اأجيال امل�ستقبل عرب 
ملتقى )كتاب الطفل بني الواقع واملاأمول( 
بنت  ���س��م��ا  د.  ال�سيخة  ورع���اي���ة  وب��ح�����س��ور 
حممد بن خالد اآل نهيان واأدارت احلوار د. 

اأريج عبد الرازق 
وافتتحت ال�سيخة �سما امللتقى قائلة: اأوجه 
ال�����س��ك��ر ل��ك��ل م��ن ي���رثي ال��رح��ل��ة املعرفية 
اأه���م الق�سايا  وال��ث��ق��اف��ي��ة م��ع واح����دة م��ن 
ال��وج��ودي��ة وه���ي ال��ع��الق��ة م��ا ب��ني الطفل 
وال���ك���ت���اب واأ����س���اف���ت ���س��اأن��ط��ل��ق م���ن زاوي����ة 
القراءة  ���س��ل��وك  ت���واج���ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
بني  م��ا  امل�ستدامة  وال��ع��الق��ة  الطفل  عند 
الطفل والكتاب، مت�سائلة: هل هناك طفل 
اأم الطفل القارئ هو نتاج  قارئ بالفطرة؟ 
بع�ض  اأن  اإىل  م�����س��رية  جم��ت��م��ع؟  ث��ق��اف��ة 
الآباء يتحدثون عن اأن اأبنائهم ل يهتمون 
بالألعاب  اهتمامهم  الكتب ويرتكز  بقراءة 
مت�سائلة  الذكية  الأجهزة  يف  التكنولوجية 
هل اأن��ت ك��اأب اأو اأم تقراأ؟ هل ي��راك طفلك 
واأنت مت�سك كتابا؟ وهل يراك واأنت بعيدا 

عن هاتفك وخارج عاملك الفرتا�سي؟
لت�سلط  احل�سور  اأم��ام  اأ�سئلة  طرحت  ثم   
ال�����س��وء ع��ل��ى ح���ل���ول ن��اج��ح��ة م���وؤك���دة اأن 
ال��ن��م��وذج وال���ق���دوة ه���و م���ن ي��ق��ود الطفل 
للقراءة فاإن اأردنا تن�سئة اأجيال قارئة وذات 
عالقة م�ستدامة مع الكتاب لبد واأن نقدم 
ل��ه��م ال��ق��دوة وال��ن��م��وذج وان��ت��ق��ل��ت لق�سية 
اأخرى هامة حيث قالت ماذا قدمنا للطفل 
من اأبطال �سعبيني خرجوا من حتت عباءة 
الثقافات  اأن  م���وؤك���دة  ال��وط��ن��ي��ة؟  ثقافتنا 
الأخرى جنحت يف ت�سويق رموزها ال�سعبية 
الب�سري  ب������الإدراك  م��ن خ���الل اله��ت��م��ام 

وال�سمعي لنقل املعرفة للطفل
 وانتقلت ملمار�سات الآباء ل�سلوك ب�سيط دون 
اأن يدركوا عمق اأثره يف الطفل فحني يبكي 
اأفالم  م��ن  فيديوهات  ل��ه  ي�سغلون  الطفل 
الكارتون فرت�سخ يف ذهن الطفل وترتاكم 
خرباته على تلك النماذج التي يراها وهي 
وهذا  ثقافتنا  ع��ن  ثقافيا  خمتلفة  من���اذج 
ال�سلوك ي�سع الطفل يف حالة حرية ما بني 
ثقافة ي�ساهدها ويرتبط بها وثقافة يعي�ض 
الطفل؟  �سريتبط  الثقافتني  ف��ب��اأي  فيها 
كما اأكدت على اأنه لبد من القفز فوق هذا 
احلاجز والتحدي ب�سورة واقعية عرب بناء 
م�سروع وطني لرفع الغطاء عن الكثري من 
اأبطالنا ال�سعبيني واإعادة تقدميهم يف كتب 
م�سروع  م��ع  م��ت��وازي��ا  ل��الأط��ف��ال  وق�س�ض 
اأف���الم لالأطفال  ب��اإن��ت��اج  اأخ���ر يهتم  وط��ن��ي 
تنطلق من قيمنا وثقافتنا بجودة اإنتاجية 

وحرفية عالية 
 وحت���دث���ت ع���ن ال��ت��ح��دي ال����ذي ي��ك��م��ن يف 
ثقافة  نحو  ال��ق��راءة  ع��ن  الطفل  ان�سراف 
من�سات التوا�سل الجتماعي وهي معرفة 

خمتزلة وغري دقيقة
القراءة  اأدوات  لتطوير  ال��دع��وة  ووج��ه��ت   

الإل��ك��رتون��ي��ة ب��ال��ق��در ال���ذي مي��ن��ح الطفل 
و�سمعية  ب�سرية  جتربة  له  وميثل  املعرفة 

وعقلية مفيدة وممتعة 
مرحلة  نعي�ض  ن��ح��ن   : بقولها  واخ��ت��ت��م��ت 
فارقة من تاريخ الب�سرية فنحن ننتقل اإىل 
حقبة ح�سارة الذكاء ال�سطناعي واملرحلة 
التي يجب  الأهمية  الآن من  نعي�سها  التي 
التي  ال��ت��ح��ولت  ت��ل��ك  ك��ل  ن��در���ض فيها  اأن 

نعي�سها جمتمعيا وفكريا وثقافيا. 
ه���ذا و ت��ن��اول امل��ل��ت��ق��ى ح����وارا لم�����ض كافة 
م��ا بني  ال��ط��ف��ل  ب��ك��ت��اب  املتعلقة  اجل���وان���ب 
الر�سوم  حيث  من  واملاأمول  احلايل  الواقع 
تاأثري  م����دى  و  ال���ر����س���ام  ودور  والأل���������وان 
تطور  وكيف  وحت��دي��ات��ه  الع�سر  متغريات 
وارتباطه  �سكل الكتاب الإلكرتوين موؤخراً 
ننمي  كيف  ثم  التقليدي،  الورقي  بالكتاب 
خ��ي��ال ال��ط��ف��ل وم���ا مت��ي��زت ب���ه اإ����س���دارات 
العيوب  واأه���م  الأخ���رية  بال�سنوات  الطفل 
الواجب تفاديها م�ستقباًل واأهمية م�ساركة 
امل��ج��ت��م��ع يف ج����ودة م���ا ي��ق��دم مب��ج��ال اأدب 
واأثر  الأدب��ي الإبداعي  النقد  الطفل و دور 
اأزم�����ة ك���ورون���ا ع��ل��ى ث��ق��اف��ة ال���ق���راءة لدى 
لدى  ال��ق��راءة  ثقافة  وعلى  ع��ام��ًة  اجلميع 

املتحدثني  اآراء  ج��اءت  وق��د  خا�سًة  الطفل 
ع���ن ال��ك��ت��اب ال��ت��ق��ل��ي��دي وم�����اذا ح���دث بعد 

جائحة كورونا فقالت
 اأ. نادية اخلياط على املعلم اأن يغري طريقة 
التعليم والتعلم مع الكتاب اجلديد لي�سل 
اأن  اأن ن�سل به واأك��دت  اأف�سل ما نريد  اإىل 
عليه  �سعبا  لي�ض  الإ�سفنجة  مثل  الطفل 
املدر�سة والأهل  يتاأقلم ويجب م�ساعدة  اأن 
تن�سئة  يف  امل��اأم��ول  ال��ه��دف  اإىل  ن�سل  حتى 
ال��ك��ات��ب��ة ميثاء  اأج���اب���ت  ق����ارئ  فيما  ط��ف��ل 
قارئا  يولد  ك��ان  اإن  الطفل  ح��ول  اخل��ي��اط 
اأن لالأهل دور يف جعل الطفل  اأو  بالفطرة 
ي���ق���راأ ف��ق��ال��ت ب����اأن ل��وال��ده��ا دور ك��ب��ري يف 
القراءة فكان يقرا لها الق�س�ض و هاج�سها 
دائما هو كيف نقدم �سخ�سيات تقليدية من 
تراث الإمارات ولي�ست �سخ�سيات غربية و 
من  التي  الق�س�ض  لكتابة  األهمها   ما  هذا 
اإ�سداراتها ومنها ق�ستها اجلديدة )جوارب 
اإميان  الكاتبة  وحت��دث��ت    ) العجيبة  اأم���ي 
املهم  والعن�سر  املعنى  حياكة  عن  العطا�ض 
هو حقيقة ال�سالم  واجلمال  ومعنى الأبوة 
والبنوة واخلوف و الفقد و املعرفة واحلياة 
وبينت اأهمية كتاب الطفل واحلمل الثقيل 

قبل  ال��ق��ارئ  م��ع  الكاتب  توا�سل  اأم��ان��ة  يف 
اأن يلقاه يف رحلة القراءة ثم التوا�سل مع 
حتى  الطفل  يفكر  كيف  و  مبا�سرة  القارئ 

ي�سل اإىل كيفية حياكة املعنى.
 واأ���س��اف��ت ال��ك��ات��ب��ة اأم���ل ف���رح ب��ق��ول��ه��ا: اإن 
الكتاب هو رهان يف خارطة امل�ستقبل ويجب 
وتقدم  ت��رع��ى  ج��م��ع��ي��ات  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن 
والنحياز  التقليد  وع���دم  للطفل  ال��ور���ض 
اأهمية  واأك������دت ع��ل��ى م���و����س���وع  و  ل��ل��غ��رب 
القدوة والقيادة وقدرتها لالنحياز امل�ستمر 
وال���رائ���ع واأع���ط���ت م��ث��ال ل��دول��ة الإم�����ارات  
على  الطفل  تربية  على  ال�����س��وء  و�سلطت 
مل��ن�����س��ات نقدية  ن��ق��دي��ة وح��اج��ت��ن��ا  ذائ���ق���ة 

حمكمة لدورها الفعال ملا يكتب
بالرد  الكفراوي  جم��دي  الأ�ستاذ  واختتم   
على �سوؤال حول  الر�سم واللون قبل الن�ض 
اأحيانا موؤكدا باأن الأمر يبقى �سهال عندما 
ي��ك��ون ه��ن��اك ه��دف وع��ن��دم��ا ي��ك��ون الكاتب 
الإحداثيات  ع��ن��ده��ا  ت�����س��اغ  وك��ي��ف  مثقفا 
فكلما  الفنان  ملهارة  بالن�سبة  اأما  الب�سرية 
اأ�سياء  يكت�سف  والقلم  الورقة  بيده  مي�سك 
اأ�سئلة  ع���ن  اجل��م��ي��ع  اأج������اب  ،ك���م���ا  اأج���م���ل 

ومداخالت احل�سور.

•• العني - الفجر

الإم����ارات  بجامعة  ال��رتب��ي��ة  كلية  نظمت 
الرتبية  ق�سمي  ب��ني  ال��ت��ع��اون  خ���الل  م��ن 
افرتا�سية  ن��دوة  املناهج،   وق�سم  اخلا�سة 
عن بعد لت�سليط ال�سوء على حياة فار�ض 
الإن�����س��ان��ي��ة ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن را���س��د اآل 
مكتوم ، طيب اهلل ثراه، مب�ساركة عدد من 

اأع�ساء هيئة التدري�ض والطلبة.
عميد  احلو�سني،  جنوى  الدكتورة  واألقت 
كلية الرتبية بالإنابة كلمة اأو�سحت خاللها 
مدى الفقد الكبري لدولة الإمارات يف اأحد 
رجالت الدولة املوؤ�س�سني  �ساحب الدعم 
وجامعة  ال��رتب��وي  للميدان  ال��الحم��دود 
را�سد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  ،�سمو  الإم����ارات 
اآل مكتوم -رحمه اهلل-وقد اأكدت على دور 
موؤ�س�سة حمدان بن را�سد لالأداء التعليمي 
املتميز ك�سريك ا�سرتاتيجي منذ اأكرث من 
ع�سرين عاماً لكلية الرتبية ومدى دعمها 
الرتبية  كلية  وف��ع��ال��ي��ات  لأن�سطة  امل���ادي 
واأه���داف  نتج عنه حتقيق جن��اح��ات  ال��ت��ي 
تعود بالفائدة على امليدان التعليمي ،هذا 
الذي   ال��ف��ق��ي��د  ك���ان وراءه  ال����ذي  ال���دع���م  
كر�ض حياته خلدمة امليدان التعليمي على 

امل�ستوى املحلي والإقليمي. 
ق���دم���ت���ه طالبات  ع���ر����ض  ذل�����ك  ت���ل���ى  ث����م 

املوهبة  تخ�س�ض  م��ن  اخل��ا���س��ة  ال��رتب��ي��ة 
وال���ت���ف���وق لأه�����م اإ����س���ه���ام���ات ال��ف��ق��ي��د ومت 
حياته  م�سرية  على  فيه  ال�����س��وء  ت�سليط 
من  ال���ع���دي���د  يف  وم�����س��اه��م��ات��ه  واأدواره 
املجالت الطبية والتعليمية والقت�سادية 
لتاأ�سي�ض  الزمنية  واملراحل  امل�ساريع  واأهم 
موؤ�س�سة حمدان بن را�سد لالأداء التعليمي 

املتميز .
وت�����س��م��ن��ت ال���ن���دوة م��رث��ي��ة وف����اء ب�سوت 
فقيد  ف��ي��ه��ا  ت��رث��ي  مولف"  ال�ساعرة" 
الفقد  م��دى  ع��ن  م��ع��ربة  بكلمات  ال��وط��ن 
الندوة جل�سة  الكبري للدولة، كما ت�سمن 
اجلناحي  منى  الدكتورة  اأدارت��ه��ا  ح��واري��ة 

بجائزة  الفائزين  م��ن  نخبة  م�ست�سيفة 
املتميز  التعليمي  را�سد لالأداء  حمدان بن 
هم : الأ�ستاذ اأمين النقيب الفائز بجائزة 
احل�ساين،  ه��ي��ام  وال��ط��ال��ب��ة  املتميز  املعلم 
وقد تطرق احلديث خالل  اأمرها،  وولية 
ب��داأ م�سرية  اإىل كيفية  اجلل�سة احل��واري��ة 
واأث���ر اجلائزة  التميز م��ع ج��ائ��زة ح��م��دان 
ا�ستكمال  لهم يف  واأهميتها  الفائزين  على 
التي  التعزيز  كلمات  واأهم  التميز  مراحل 
اأث���ن���اء تكرمي  ال��غ��ايل  ال��ف��ق��ي��د  يبثها  ك���ان 
للفقيد  بالدعاء  الندوة  لتنتهي  الفائزين 
اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  الغايل  

مكتوم -رحمه اهلل.

•• دبي - الفجر

بح�سور معايل نورة بنت حممد الكعبي، وزيرة الثقافة 
البتكار  كلية  افتتحت  زاي��د،  جامعة  رئي�سة  وال�سباب، 
القادم  اجليل  تكنولوجيا  مركز  زاي��د  بجامعة  التقني 
الفتتاح  دب��ي، وح�سر حفل  اإم��ارة  بحرمها يف  موؤخراً 
�سعادة �سعيد �سلطان الظاهري، ع�سو جمل�ض جامعة 
الدكتور خالد حممد اخلزرجي، مدير  زاي��د، و�سعادة 
نائب   ، ماكنزي  كاليتون  والربوفي�سور  زاي��د،  جامعة 
مدير جامعة زايد والدكتور هاين القا�سي عميد كلية 
الهيئتني  واأع�ساء  العمداء  من  وعدد  التقني  البتكار 
الأك��ادمي��ي��ة والإداري������ة وال��ط��ل��ب��ة، ب��الإ���س��اف��ة لبع�ض 

احلي  ال��ب��ث  خا�سية  ع��رب  اف��رتا���س��ي  ب�سكٍل  احل�سور 
مبن�سات التوا�سل الجتماعي.

وياأتي تاأ�سي�ض هذا املركز،  ب�سراكة  ا�سرتاتيجية مع عدد 
املعلومات  الرائدة يف جمال تكنولوجيا  املوؤ�س�سات  من 
Microsoft و  IBM و�سركة  �سركة  من �سمنها 
احلكيمة  التوجيهات  م��ن  انطالقاً   ،-SAP �سركة  
البحثية  اجل��ه��ود  تكثيف  ب�����س��رورة  الر�سيدة  للقيادة 
وفتح  والزده����ار  التقدم  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  املتميزة 
واملعرفة  امل���ه���ارات  لك��ت�����س��اب  للطلبة  ال��ف��ر���ض  اأب����واب 
وت�سكيل املفاهيم البتكارية، اإ�سافة اإىل ت�سهيل عملية 
التدري�ض من  هيئة  واأع�ساء  الطلبة  املعرفة بني  نقل 
جمالت  يف  املخت�سة  واخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 

ال�سطناعي  والذكاء  املتقدمة  والتكنولوجيا  البتكار 
تلقي دورات تدريبية متخ�س�سة  وغريها، ف�سال عن 
وب�سكل جماين، وتكوين العديد من الفر�ض الواعدة 

للطلبة يف �سوق العمل. 
ويف هذا ال�سدد اأكدت معايل نورة بنت حممد الكعبي 
ب���اأن امل��رك��ز "يرتجم ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة يف اإع����داد جيل 
مثّقف ومبتكر يخدم املجتمع ويواجه حتديات امل�ستقبل 
اأ�س�ض علمية �سحيحة، وهو  املبني على  بالعمل اجلاد 
املعرفة،  ون�سر  العلمي  بالبحث  اهتمام اجلامعة  دليل 
التنمية  مب�سرية  النهو�ض  يف  الريادي  دوره��ا  يثبت  و 
املعرفية والثقافية، ف�ساًل عن تنفيذ خمرجات البند 
روؤية  جت�سد  ال��ت��ي  اخلم�سني"  "وثيقة  م��ن  ال�ساد�ض 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اإىل  واخلا�سة  الوطنية  اجلامعات  حتويل  يف  اهلل"، 
على  الطالب  حتفز  حرة  واإبداعية  اقت�سادية  مناطق 

البتكار والإبداع وريادة الأعمال." 
ومن جانبه اأّكد �سعادة الدكتور خالد اخلزرجي مدير 
القادم  اجل��ي��ل  تكنولوجيا  م��رك��ز  "اأن   : زاي���د  جامعة 
الرئي�سية  ب���الأه���داف  ل��الرت��ق��اء  ه��ام��ة  تقنية  من�سة 
والبتكار  الفكري  الإب���داع  روح  وا�ستنها�ض  للجامعة 
يف  الع�سر  ت��ط��ورات  وم��واك��ب��ة  طلبتها،  ل��دى  العلمي 
�سبيل حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية لدولة الإمارات 

العربية املتحدة .

بتوجيهات نهيان بن مبارك 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

والبتكار الزراعي حتتفي بعام اخلم�ضني 
اإطلق مبادرة �ضل�ضلة الـ 50 ُكتيبًا احتفاًء بعام الـ 50 

بتوجيهات معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان، وزير الت�سامح والتعاي�ض، 
رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي. 
اأطلقت الأمانة العامة للجائزة مبادرة )�سل�سلة ال� 50 ُكتيب يف عام ال� 50( 
فيما يخ�ض زراعة النخيل واإنتاج التمور والبتكار الزراعي. واأ�ساد معايل 
ال�سمو  �ساحب  لإع��الن  ترجمة  تاأتي  التي  امل��ب��ادرة  باأهمية  نهيان  ال�سيخ 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
"حفظه اهلل" عام 2021 يف دولة الإمارات "عام اخلم�سني". والتي تهدف 
اإىل ن�سر املعرفة العلمية املتخ�س�سة التزاماً باأهداف اجلائزة ونقل املعرفة 
للمزارعني واملهتمني العاملني يف قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور على 

امل�ستوى الوطني والعربي والدويل. 
املبادرة  ه��ذه  تاأتي  ع��ام اجلائزة  اأم��ني  زاي��د  الوهاب  الدكتور عبد  واأ���س��اف 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  لتاأ�سي�ض  اخلم�سني  ب��ال��ذك��رى  اح��ت��ف��اًء 
كبرية  جمموعة  ت�ستقطب  ���س��وف  وال��ت��ي  اخلم�سني،  ع��ام  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن 
من اخلربات الأكادميية املخت�سة من داخل وخارج دولة الم��ارات تغطي 
وا�ستخدام  مبتكرة.  جن��اح  وق�س�ض  اإر���س��ادي��ة،  فنية،  علمية،  مو�سوعات 
ي�ساهم  الزراعي وغريها... مبا  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  ال�سطناعي  الذكاء 
النخيل  التي تخ�ض قطاع زراعة  العلمية  التحية للمعرفة  البنية  يف دعم 

واإنتاج التمور.
واأ�ساف اأمني عام اجلائزة باأن هذه ال�سل�سلة �سوف ت�سمل اإ�سدار 50 ُكتيب 
ب�سيغة اإلكرتونية )pdf(، وكل ُكتيب يحتوي على 50 �سفحة من قيا�ض 
)A5(، والنطاق اجلغرايف للفئات امل�ستهدفة يف هذه املبادرة تغطي كافة 
متاحة  الكتيبات  تكون  و�سوف  بالعامل،  للتمور  وامل�سنعة  املنتجة  ال��دول 

 .)ekiaai.com( للجميع من خالل املكتبة اللكرتونية للجائزة

بدًل من ا�ضتبداله
جراحة جديدة لعلج الغ�ضروف امل�ضتدير 

ومتلزمة الحتكاك ملف�ضل الورك
•• دبي-الفجر

خ�سع توما�ض ماكنايل املقيم يف دبي والبالغ من العمر 33 عاماً، لعملية 
2019. ون��ظ��راً لكونه من  اإي��رل��ن��دا يف ع��ام  ال���ورك يف  جراحية ك��ربى يف 
ع�ّساق ممار�سة الريا�سة، عاد توما�ض تدريجاً اإىل امللعب، لكنه كان يفتقر 
من  بهما  يتمتع  ك��ان  اللذين  والن�ساط  احليوية  من  العايل  امل�ستوى  اإىل 
قبل. فعلى الرغم من اجلراحة  املفتوحة الطويلة التي اأجريت له، ا�ستمّر 
يف ال�سعور باأمل �سديد يف وركه، ما اأثر �سلباً على حياته اليومية، ومنعه من 
ممار�سة الريا�سة. وبعدما عانى من اإ�سابة يف الفخذ اأثناء اإحدى املباريات 
حديثاً، مّت اإدخاله من خالل ق�سم الطوارئ اإىل م�ست�سفى اآدم فيتال بدبي.

على  حا�سل  اهلل  عبد  اأ�سامة  الدكتور  عناية  يف  ال��ف��ور  على  توما�ض  اأودع 
جراحة  واأخ�سائي  العظام  جراحة  ا�ست�ساري  ال��دمن��ارك��ي،  ال��ب��ورد  �سهادة 
تبنّي  �سامل  �سريري  باإجراء فح�ض  وال��ذي قام  الريا�سي،  ال��ورك والطب 
اأن توما�ض يعاين من نف�ض امل�سكلة ال�سابقة وهي متّزق ال�سفا )الغ�سروف 
كثري  يف  طبية  حالة  وهي  ال��ورك،  ملف�سل  الحتكاك  ومتالزمة  امل�ستدير( 
من الأحيان تتطّلب جراحة مفتوحة. اإل اأن الدكتور اأ�سامة خّطط لإجراء 
جراحة تنظري املف�سل للمري�ض يف وحدة تنظري مف�سل الورك املتقّدمة 
عملية   1500 م��ن  اأك���رث  اإج����راء  وب��ع��د  دب���ي.  يف  فيتال  اآدم  م�ست�سفى  يف 
املف�سل  يعد تنظري  "مل  اأن��ه  اأ�سامة  الدكتور  يفيد  ال��ورك،  تنظري مف�سل 
مقت�سراًعلى مفا�سل الكتف والركبة فقط. ذلك اأن تنظري مف�سل الورك 
اإجراء يتّم بدرجة خفيفة من التدّخل اجلراحي وي�سمح لالأطباء مب�ساهدة 
مف�سل الورك دون اإجراء �سّق كبري عرب اجللد والأن�سجة الطرّية الأخرى. 
وي�ستخدم تنظري املفا�سل لت�سخي�ض وعالج جمموعة وا�سعة من م�ساكل 
الورك ن حيث يتّم فح�ض اجلزء الداخلي من املف�سل با�ستخدام منظار هو 
عبارة عن اأنبوب مرن من الألياف ال�سوئية مزّود بكامريا �سغرية مّت�سلة 
بجهاز عر�ض. وي�سمح هذا الإجراء للجّراح بروؤية �سورة مكرّبة للمف�سل 
باملنظار  ال��ورك  جراحة  وجت��رى  ال��ورك.  لأمل  الفعلي  ال�سبب  وت�سخي�ض 
عادة يف العيادة اخلارجية، يعود املري�ض بعدها اإىل املنزل يف يوم اجلراحة 
الت�سخي�ض ونوع العالج الذي  اإليها  ل  النتائج التي تو�سّ نف�سه . وبح�سب 
�سيتم اإجراوؤه، فقد ت�ستغرق جراحة الورك باملنظار ما بني 30 دقيقة اإىل 
الورك فاعلية كبرية الحتكاك يف  اأظهر تنظري مف�سل  ". ولقد  �ساعتني 
عالج العديد من الإ�سابات الريا�سية، مبا يف ذلك متّزق ال�سفا/الغ�سروف 
امل�ستدير، واإزالة النتوءات العظمية التي ت�سبب حالة ت�سمى "الحتكاك"، 
الأربطة  واإ���س��اب��ات  ال���ورك،  ا�ستقرار  وع��دم  الغ�سروف،  اأ�سطح  واإ���س��اب��ات 
الداخلية واخلارجية(،  الورك  والتمزقات يف )ع�سالت  وامل��دّورة،  املركزية 

واإزالة الأج�سام ال�سابحة.



ما م�ضار �ضرب املاء اأثناء
 تناول الطعام؟

اأو�سحت الطبيبة الرو�سية يكاتريينا يانغ، اأخ�سائية الغدد ال�سماء، يف اأي 
حالت يجب تقليل بل والمتناع عن �سرب املاء اأثناء تناول الطعام.

املعدة  يعانون من حرقة  الذي  الأ�سخا�ض  ووفقا لالأخ�سائية، يجب على 
البكترييا  ومنو  امل�ستقر  غري  وال��رباز  املعدة  يف  وثقل  والنتفاخ  والتج�سوؤ 
املفرط يف الأمعاء الدقيقة عدم �سرب اأكرث من 100 ملليرت من ال�سوائل 
والأف�سل المتناع عنها، اأثناء تناول الطعام. وت�سري اإىل اأنه عند ال�سرورة 
ل�سرب حبوب مع  اأو  الطعام  كتلة  لتليني  ر�سفات فقط  ب�سع  تناول  يكفي 

الطعام.
مر�ض  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  خا�سة  ب�سورة  هذا  "ي�سمل  وتقول، 
الرجتاع املعدي املريئي، و�سوء انغالق بوابة املعدة. وهذه احلالت ت�سخ�ض 

ب�سهولة خالل عملية تنظري املعدة.
اأن هذا مهم  املعدة، مع  امل��اء يخفف ع�سري  اأن  ال�سبب يف  "لي�ض  وت�سيف، 
ب�سورة خا�سة لالأ�سخا�ض الذين يعانون من انخفا�ض حمو�سة املعدة. بل 
لأن اإ�سافة املاء توؤدي اإىل ت�سريع خروج الطعام من املعدة اإىل الأمعاء، دون 

ه�سمه ب�سورة كافية".

�شحة وتغذية
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املرتبطة  بامل�ضاعفات  ارتباطا وثيقا  الدهون احل�ضوية  ترتبط 
بال�ضمنة، مثل مر�ض ال�ضكري النوع 2.

نظام  ات��ب��اع  لتجربة  خ�ضعوا  م�ضاركون  واأظ��ه��ر 
غذائي نباتي ملدة 16 اأ�ضبوعا، حت�ضينات ملحوظة 
يف وزن وتكوين اجل�ضم والتحكم يف ن�ضبة ال�ضكر 

يف الدم.

النباتي  الغذائي  النظام  اأن  "اأثبتنا  كاهليوفا:  هانا  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
ال��وزن وتقليل  الأمعاء مرتبطة بفقدان  اأح��دث تغيريات يف ميكروبيوم 
الأن�سولني".  ح�سا�سية  وزي��ادة  احل�سوية  الدهون  وحجم  الدهون  كتلة 
قليل  نباتيا  نظاما غذائيا  العمر،  وام��راأة يف منت�سف  73 رجال  واتبع 

الد�سم.
وللمقارنة، 74 �سخ�سا اآخر مل يجروا اأي تغيريات على نظامهم الغذائي 

الأ�سلي ملدة اأربعة اأ�سهر.
الأمعاء،  جراثيم  لتقييم  امل�ساركني  جميع  خ�سع  التجربة،  بداية  ويف 

بالإ�سافة اإىل تكوين اأج�سامهم وح�سا�سية الأن�سولني.
"وزن اجل�سم انخف�ض ب�سكل ملحوظ يف املجموعة  اأن  ووجد الباحثون 

النباتية". وخ�سر امل�ساركون، يف املتو�سط، 6.8 كغ.
وبالإ�سافة اإىل ذلك، فقد اأولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا زهاء 
3.9 كغ من كتلة الدهون. ولوحظ اأن "ح�سا�سية الأن�سولني زادت ب�سكل 

ملحوظ يف املجموعة النباتية".
فعال يف  النباتي  الغذائي  النظام  اأن  "ثبت  كاهليوفا:  الدكتورة  وتابعت 

اإدارة الوزن والوقاية من مر�ض ال�سكري وعالجه".
وع������الوة ع��ل��ى ذل�����ك، ك���ان���ت ه���ن���اك زي������ادة م��ل��ح��وظ��ة يف ع����دد بكترييا 
 Bacteoidesو  Faecalibacterium prausnitzii

النباتية. املجموعة  يف   fragilis gut
وقالت الدكتورة كاهليوفا: "اإن التحول الرئي�سي يف تكوين ميكروبيوم 
الأمعاء يرجع اإىل زيادة حمتوى البكترييا املنتجة لالأحما�ض الدهنية 
املحتوى  اأن  يبدو  لذلك،  الأل��ي��اف.  على  تتغذى  التي  ال�سل�سلة  ق�سرية 

ال��ع��ايل م��ن الأل���ي���اف ال��غ��ذائ��ي��ة ���س��روري للتغيريات ال��ت��ي ل��وح��ظ��ت يف 
درا�ستنا".

الفاكهة  من  ح�س�ض  خم�ض  تناول  النباتي  الغذائي  النظام  ويت�سمن 
الكاملة  ال��ت��ي تعتمد على احل��ب��وب  وال��وج��ب��ات  ي���وم،  ك��ل  واخل�����س��روات 

واخلبز والأرز اأو املعكرونة، وا�ستخدام بدائل الألبان.
وبالن�سبة للربوتني، ميكن تناول الفول والبقول، مثل:

املخبوزة. • الفا�سوليا 
والبني. والأ�سفر  والأخ�سر  الأحمر  • العد�ض 

• احلم�ض.
• البازلء.

�سوداء. • فا�سوليا 
• الفول.

نظام  اتباع  اأث��ن��اء  الكال�سيوم  من  يكفي  ما  على  ح�سولك  من  وللتاأكد 
غذائي نباتي، تاأكد من تناول:

والبامية. وامللفوف  الربوكلي  مثل  اخل�سراء،  الورقية  • اخل�سار 
املحالة. غري  وال�سوفان  والأرز  ال�سويا  • م�سروبات 

الكال�سيوم. من  امل�سنوع  • التوفو 
والطحينة. ال�سم�سم  • بذور 

والأبي�ض. الأ�سمر  • اخلبز 
• اخلوخ.
• التني.

املجفف. • امل�سم�ض 

يت�ضمن خم�ض ح�ض�ض من الفاكهة واخل�ضروات كل يوم

اتباع نظام غذائي حمدد قد ي�ضاعدك 
على فقدان دهون البطن!

�سواء كنت عانيت من نوبة برد اأو اإنفلونزا �سيئة ب�سكل خا�ض، اأو 
عانيت موؤخرا من �سعال حاد، فمن الطبيعي اأن يقلق الكثريون 

ب�ساأن احتمال اإ�سابتهم بعدوى "كوفيد19-".
الأمرا�ض  خ��رباء  يحذر  حيث  الآن،  خا�ض  ب�سكل  مهم  وه��ذا 
يعرفه  اأن  قبل  بالفعل  ينت�سر  ك��ان  ال��ف��ريو���ض  اأن  م��ن  املعدية 

الكثريون.
ويعاين معظم امل�سابني بفريو�ض كورونا من حالت عدوى غري 

معقدة، وقد ل ميكن متييزها عن الربد اأو الإنفلونزا.
ب�"كوفيد19-" ما  وت�سمل القائمة الكاملة لعالمات الإ�سابة 

يلي:
الأعني. • احمرار 

"خمتلفا". يبدو  • �سعال 
الدماغ. • �سبابية 
طفيفة. • �سخونة 

• التعب.
املفاجئ. التذوق  اأو  ال�سم  • فقدان 

املعدة. • اأمل 
• التعب.

فماذا يحدث للج�ضم بعد الإ�ضابة ب� "كوفيد19-"؟.
مثل فريو�سات كورونا املماثلة، تتطور الأج�سام امل�سادة مل�ساعدة 
الأق��ل مناعة  املر�ض، ويطور اجل�سم على  اجل�سم على هزمية 
ق�سرية املدى مع بقاء هذه الأج�سام امل�سادة بعد زوال "كوفيد-

."19
بعدوى  ما  �سخ�ض  ي�ساب  عندما  هارفارد" اإن��ه  "هيلث  وق��ال 
فريو�سية اأو بكتريية، فاإن جهاز املناعة ال�سليم ي�سنع اأج�ساما 

م�سادة �سد واحد اأو اأكرث من مكونات الفريو�ض اأو البكترييا.
حم�ض  على  ك��ورون��ا  فريو�ض  "يحتوي  ال�سحي:  املوقع  وتابع 
والتي  واق���ي���ة،  بطبقة  امل��ح��اط   ،)RNA( ال��ري��ب��ون��وك��ل��ي��ي��ك 
ميكنها  اخل��ارج��ي  ال�سطح  على  ب���ارزة  بروتينات  على  حت��ت��وي 
اللت�ساق بخاليا ب�سرية معينة. ومبجرد دخوله اخلاليا، يبداأ 
اأي�سا  ويقوم  التكاثر  يف  الفريو�سي  الريبي  ال��ن��ووي  احلم�ض 

بت�سغيل اإنتاج الربوتينات، 
وكالهما ي�سمح للفريو�ض باإ�سابة املزيد من اخلاليا والنت�سار 

يف جميع اأنحاء اجل�سم، وخا�سة اإىل الرئتني. 
ويف حني اأن اجلهاز املناعي ميكن اأن ي�ستجيب لأجزاء خمتلفة 
من الفريو�ض، فاإن الربوتينات ال�سائكة هي التي حتظى باأكرب 

قدر من الهتمام.
اأنها  على  ال�سائكة  الربوتينات  على  املناعية  اخلاليا  وتتعرف   

مادة غريبة وتبداأ يف اإنتاج اأج�سام م�سادة ا�ستجابة لذلك".
ما  ال�سخ�ض  يخرب  ق��د  امل�سادة  الأج�����س��ام  اختبار  اأن  ح��ني  ويف 
بدقة  معروفا  لي�ض  اأن��ه  اإل  "كوفيد19-"،  ب���  م�سابا  ك��ان  اإذا 

ت�سخي�سه.
وقال الدكتور ويليام �سافرن، اأخ�سائي الأمرا�ض املعدية والأ�ستاذ 
يف كلية الطب بجامعة فاندربيلت: "اختبارات الأج�سام امل�سادة 

امل�سادة  الأج�سام  اختبارات  من  الكثري  هناك  ولكن  تتح�سن، 
التي ما تزال غري موثوقة".

ال�سيطرة ع��ل��ى الأم���را����ض وال��وق��اي��ة منها  ك��م��ا حت���ذر م��راك��ز 
دقيقة  "لي�ست  امل�سادة  الأج�سام  اختبارات  اأن  من   )CDC(

بن�سبة %100، وقد حتدث بع�ض النتائج الإيجابية اخلاطئة 
لأي  املمكن  من  اأن��ه  يعني  اخلاطئة".وهذا  ال�سلبية  النتائج  اأو 
"كوفيد- ل�  امل�سادة  الأج�سام  اختبار  نتيجة  يكّون  اأن  �سخ�ض 

الواقع. يف  لديه  لي�ض  حني  يف  19" اإيجابية، 

اإ�ضابتك  على  تدّل  قد  علمات   8
ال�ضابقة بـ"كوفيد- 19" دون علمك!

رمبا كان فرو�ض "كوفيد-19" موجودا لفرتة اأطول مما كنا نعتقد يف الأ�ضل، ما 
اأدى اإىل اإ�ضابة بع�ض الأ�ضخا�ض بالفرو�ض وتعافوا منه دون معرفة ذلك.
فما هي العالمات الثماين التي تدل على اأنك واحد من هوؤلء الأ�ضخا�ض؟.
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العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 104
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جيانلينغ يف - اجلن�سية ال�سني ، يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ حممد را�سد عبيد اجلروان ال�سام�سي ، اجلن�سية 
والهواتف  ال�ساعات  لتجارة  �سوي�سرا  )جنمة  امل�سماة  الرخ�سة  يف  املتحدة،  العربية  الإمارات 
دائرة  من  ال�سادرة   )542756( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  املتحركة( 
التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، تغيري ال�سكل القانوين من وكيل 

خدمات اىل موؤ�س�سة فردية. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 105
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سومن موجومدار كمال موجومدار ، اجلن�سية بنغالدي�ض  
اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  من   %50 البالغة  ح�سته  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
والتنازل عن 50% من كامل  البيع  بنغالدي�ض ويرغب يف  ال�سيد/ ف�سلو عبدالقادر اجلن�سية  
اجلن�سية  علي  �سمد  حممد  مياه  را�سل  حممد  ال�سيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته 
مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  للحالقة(  التوفيق  )�سالون  الرخ�سة  يف  بنغالدي�ض 

رخ�سة رقم )26075( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : بالك ايز لالإدارة الت�ضويقية - �ض ذ م م   
رقم الرخ�سة : 802528 العنوان : مكتب رقم 316 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية 
- بردبي - ام الهرير الوىل - ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة رقم 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1334048  : التجاري  بال�سجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�سدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : هيمانو لال�ضتثمار - �ض ذ م م   
رقم الرخ�سة : 800992 العنوان : مكتب رقم 317 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية 
- بردبي - ام الهرير الوىل - ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة رقم 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1330433  : التجاري  بال�سجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�سدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : دارك ايز خلدمات اإدارة املن�ضاآت - �ض ذ م م   
دبي  موؤ�س�سة  ملك    OF  316 مكتب   : ال��ع��ن��وان   813934  : الرخ�سة  رق��م 
العقارية - بردبي - ام هرير الثانية - ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1362374 تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�سدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : دي تي او ان اإي لالإدارة الت�ضويقية - �ض ذ م م   
ام   / بردبي   - العقارية  دب��ي  موؤ�س�سة  : ملك  العنوان   792663  : الرخ�سة  رق��م 
بال�سجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�سئولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   -  2 ه��ري��رة 
الغاء  بانهاب�سدد  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن  التجاري: 1310038 
الرتخي�ض اخلا�ض بال�سركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���ض  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
 �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

ا�سم ال�سركة : عرو�ض اإنرت نا�ضيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م 
رقم الرخ�سة : 731777 العنوان : مكتب رقم 316 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - 
ام هرير الثانية - ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1165454 تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانهاب�سدد الغاء 
الرتخي�ض اخلا�ض بال�سركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���ض  اي  لديه  ال��دائ��رة. وعلى من  املتبعة يف 

القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(    مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001007/ 

اإىل املحكوم عليه :  �سيف اهلل حممد خري �سيف - ام القيوين  ح�سب ورقة التحري 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جنوم الإمارات 2 لل�سقق الفندقية - ذ م م  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 22.330 درهم مع الفائدة 5% 

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

اجلربي املقررة قانونا.
القا�سي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2020 /0006169 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عبداهلل حربي جمعه جمعه  
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/2/15 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح كمال احمد ابراهيم العاين  بالتايل :
قررت املحكمة : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 5000 درهم 
عدا  ما  ورف�ض   ، الدعوى  والزامه مب�سروفات   ، الدبي  ال�سرر  تعوي�سا عن 

ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
القا�سي/ حممد احمد عبدول 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ 
جا�سم احمد �سعيد بن عبود النقبي - اجلن�سية : الإمارات.  وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري بقالة العمار 
التنمية القت�سادية يف خورفكان  دائ��رة  ، واملرخ�ض من  الرخ�سة بقالة  ، ن�ساط 
التنمية  دائ����رة  يف   2000/4/15 ب��ت��اري��خ  ال�����س��ادر   504373 رق���م  جت��اري��ة  رخ�����س��ة 
الإقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ حممد كبري اأحمد حمم �سراغ علي ، اجلن�سية 
: بنغالدي�ض ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم 
بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اإخطار عديل
 رقم الت�سديق 6023/2021

املنذر:بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليها / امل�ساعد اجلديد للمقاولت الفنية - وعنوانها اإمارة ال�سارقة - منطقة القا�سمية - بناية عبداللطيف - �سقة 

رقم 107 - متحرك رقم 0509752401 
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )108525( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )108525( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
86857

الفئة
1

نوع املركبة
تويوتا كا�ستور 

لون املركبة
ابي�ض 

�سنة ال�سنع
2014

جهة الرتخي�ض
ال�سارقة

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0001484 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �سيدلية لندن - ذ م م  9237066  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/6 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�سالح �سركة نزيه التجارية - ذ م م -  التايل : ن�ض احلكم 
قررت املحكمة : مبثابة احل�سوري:-  

الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 19404.05 درهم ت�سعة ع�سر الف واربعمائة واربعة 
دراهم وخم�سة فلو�ض والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ 2021/2/22 وحتى متام 
ال�سداد على ال بجاوز اأ�سل الدين الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�سي/ح�سام الدين ح�سن م�سطفى حممد خ�سر 
حمكمة ال�سارقة 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002929/ 

اإىل املحكوم عليه : �سانري مالييكال 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك ابوظبي التجاري )فرع(  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 310425.0 درهم

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

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : فيما�ض لتاأجر ال�ضيارات - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 102 - 06  ملك �سركة مركز دبي التجاري العاملي - بردبي - املركز 
التجاري الثاين - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 780896 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1281830 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
2021/4/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي  مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
بتاريخ 2021/4/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ايه & ام الأن�ضاري لتدقيق احل�ضابات  العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو 
ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري الول - هاتف : 2955582-

الثبوتية وذلك  امل�ستندات والأوراق  2955598-04 م�سطحباً معه كافة   : 04 فاك�ض 
خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام الأن�ضاري لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان 
04-2955598  : فاك�ض   04-2955582  : هاتف   - الول  التجاري  املركز   - 
امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
قرار  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ   - ال�ضيارات  لتاأجر  فيما�ض  لت�سفية  اأع��اله  امل��ذك��ور 
حماكم دبي بتاريخ  2021/4/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/4/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإعالن حل�سور اإجتماع خربة 

يف الدعوى رقم )1227/2020( اإ�ستئناف جتاري 
اأمام اخلبري / املعز حممد التون�سي

يتعني على ال�سيد/ اخل�سم املدخل / الثالث / رائد ح�سن ال�سلمو  
يف الدعوى رقم )1227/2020( اإ�ستئناف جتاري جمهول حمل الإقامة 

احل�سور اىل مقر اإدارة اخلربة وت�سوية املنازعات بديوان �سمو احلاكم الكائن مببنى 
احل�سيبة للجوائز - �سارع الثاين من دي�سمرب - املبنى )C( طابق امليزانني - جمريا 
1 وذلك يوم الثالثاء املوافق 2021/4/20 اثناء �ساعات الدوام الر�سمي من ال�ساعة 
الثامنة �سباحا حتى ال�ساعة الواحدة ظهرا لالإجتماع باخلبري وتقدمي ما لديكم من 

م�ستندات موؤيدة ملوقفكم يف الدعوى املذكورة اأعاله. 
املعز بن حممد التون�سي  

اإجتماع خربة 

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
االإخطار مبوعد اإجتماع اخلربة امل�سرفية االأول 

يف الدعوى رقم 2021/1493 جتاري جزئي ال�سارقة 
املدعي عليه / �سم�سري عبا�ض بالكونيل املحرتم 

 - الإبتدائية  الإحتادية  ال�سارقة  مبحكمة  الدعوى  اإدارة  قبل  من  اإنتدابي  قرار  اىل  بالإ�سارة 
علما  نفيدكم   ، ال�سارقة  جزئي  جتاري   2021/1493 رقم  الدعوى  يف  م�سرفيا  كخبريا 
بانه قد تقرر عقد اإجتماع اخلربة الأول يوم الثالثاء املوافق 2021/4/19 يف متام ال�ساعة 
11.30 �سباحا باإ�ستخدام تقنية زووم لعقد الإجتماعات عن بعد وذلك متا�سيا مع الإجراءات 
الإحرتازية ملواجهة جائحة كورونا. لذا يرجى التوا�سل مع اخلبري على هاتفه املذكور بنهاية 
الإعالن للح�سول على الرابط الإلكرتوين لالإجتماع وعليكم اإح�سار كل ما لديكم من اأوراق 

وم�ستندات مرتجمة للعربية ومتعلقة بالدعوى اأعاله.   
اخلبري امل�سريف 
اإلهامي عديل عبداللطيف �سيد اأحمد 
هاتف  نقال رقم / 0506556905

اإجتماع خربة 
العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002729 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : م�ساعل فريد عبداهلل عبدالرحيم املرزوقي  

جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - اخلان 1 - بناية مانيال �سوبر ماركت - الطابق 13 - �سقة 1302  
نعلمكم ان املدعية / �سركة جمموعة الإمارات لالإت�سالت )اإت�سالت( 

قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب فيها بالتي :
اأول : الت�سريح بقيد الدعوى وحتديد اقرب دعوى يخطر بها اخل�سوم 

ثانيا :الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )33.249 درهم( بالإ�سافة للفائدة القانونية %12 من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 

ثالثا : الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
رابعا : �سم ملف التوفيق وامل�ساحلة رقم 2020/2362 مللف الدعوى. 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/4/19 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب 
الدعوى مرفقا بها كافة  ، وتقدمي مذكرة جوابية على  او بوا�سطة وكيل معتمد  الدعوى( �سخ�سيا  رقم  )مكتب مدير 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من  ايام  ع�سرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�ستندات 

بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/4/12
مكتب اخلدمات الق�سائية      
حميد عبداهلل ال�سعيدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002724 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سعيد �سلطان حميدي حمد متيم الكتبي 
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - النهدة - بناية عبدالعزيزدي 1 - �سقة 405 

نعلمكم ان املدعية / �سركة جمموعة الإمارات لالإت�سالت )اإت�سالت( 
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب فيها بالتي :

اأول : الت�سريح بقيد الدعوى وحتديد اقرب دعوى يخطر بها اخل�سوم 
ثانيا :الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )28.018 درهم( بالإ�سافة للفائدة القانونية %12 من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
ثالثا : الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

رابعا : �سم ملف التوفيق وامل�ساحلة رقم 2357/2020 مللف الدعوى. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/4/19 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب 
الدعوى مرفقا بها كافة  ، وتقدمي مذكرة جوابية على  او بوا�سطة وكيل معتمد  الدعوى( �سخ�سيا  رقم  )مكتب مدير 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من  ايام  ع�سرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�ستندات 

بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/4/12
مكتب اخلدمات الق�سائية      
حميد عبداهلل ال�سعيدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002682 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اإيهاب علي ال�سيد علي 
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - النهدة - بناية عبدالعزيزدي 1 - �سقة 405 

نعلمكم ان املدعية / �سركة جمموعة الإمارات لالإت�سالت 
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب فيها بالتي :

اأول : الت�سريح بقيد الدعوى وحتديد اقرب دعوى يخطر بها اخل�سوم 
ثانيا :الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )24.797 درهم( بالإ�سافة للفائدة القانونية %12 من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
ثالثا : الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

رابعا : �سم ملف التوفيق وامل�ساحلة رقم 2458/2020 مللف الدعوى. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/4/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب 
الدعوى مرفقا بها كافة  ، وتقدمي مذكرة جوابية على  او بوا�سطة وكيل معتمد  الدعوى( �سخ�سيا  رقم  )مكتب مدير 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من  ايام  ع�سرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�ستندات 

بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ   2021/4/13 م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      
حميد عبداهلل ال�سعيدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002687 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :  حممد ر�سيد �ساكاث فيتيل 
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - منطقة مويلح - بناية الهواري لرتكيب مرواح التربيد - الطابق الثالث - �سقة 309

نعلمكم ان املدعية / �سركة جمموعة الإمارات لالإت�سالت  
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب فيها بالتي :

اأول : الت�سريح بقيد الدعوى وحتديد اقرب دعوى يخطر بها اخل�سوم 
ثانيا :الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )33.218 درهم( بالإ�سافة للفائدة القانونية %12 من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
ثالثا : الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

رابعا : �سم ملف التوفيق وامل�ساحلة رقم 2360/2020 مللف الدعوى. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/4/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب 
الدعوى مرفقا بها كافة  ، وتقدمي مذكرة جوابية على  او بوا�سطة وكيل معتمد  الدعوى( �سخ�سيا  رقم  )مكتب مدير 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من  ايام  ع�سرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�ستندات 

بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/4/12
مكتب اخلدمات الق�سائية      
حميد عبداهلل ال�سعيدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بالن�سر        

2020 / 2234 جتاري جزئي
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل حمكوم عليهما/_1 املوجب لأعمال الأ�سباغ )�سركة ذات م�سئولية حمدودة (
 2_ �سونايانا ديكا براديب ديكا - جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن حمكوم له/عائ�سة عبيد جمعة زايد بلحزمي
و ميثله/علي عبداهلل علي القوا�سي احلمادي

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 21-10-2020 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/ عائ�سة عبيد جمعة 
ملراجعة احل�سابات م�سفيا  ال�ساده مبادئ  وتعيني  م  م  ذ  �ض  ال�سباغ  املوجب لأعمال  �سركة  وت�سفية  بلحزمي   بحل  زايد 
على  والقائمني  ال�سركة  مدير  وعلى  وال��ت��زام��ات  حقوق  من  لها  وم��ا  ال�سركة  اأ���س��ول  كافة  بجرد  وذل��ك  لل�سركة  قانونيا 
اإدارتها تقدمي كافة ح�سابات واأموال ودفاتر ووثائق ال�سركة للم�سفى وعلى الأخري حترير قائمة مف�سلة باأموال ال�سركة 
والتزاماتها وميزانيتها ويوقعها معه مديرو ال�سركة واأن مي�سك دفرتا لقيد اأعمال الت�سفية وعلى امل�سفى اأن يقوم بكل ما 
يلزم للمحافظة على اأموال ال�سركة وحقوقها واأن ي�ستويف مالها قبل الغري واأن يودع املبالغ التي يقب�سها يف اأحد امل�سارف 
حل�ساب ال�سركة حتت الت�سفية فور قب�سها واأن يويف ما على ال�سركة من ديون وبيع ما لديها من منقولت اأو عقار باملزاد 
العلني على األ يبيع كل موجودات ال�سركة مرة واحدة اإل باإذن من املحكمة وعليه اإخطار جميع دائني ال�سركة اإن وجدوا 
بكتاب م�سجل بعلم الو�سول بافتتاح الت�سفية مع دعوتهم لتقدمي طلباتهم خالل خم�سة واأربعون يوما من تاريخ الإخطار 
وللم�سفى اإجراء الإخطار بالن�سر يف �سحيفتني حمليتني - حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
مدير دعوى�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اعالن بالن�سر        
                             يف الدعوى رقم 504/2021/11 مدين جزئي 

 ، ال���ل���ون  K-ا�سود  خ�����س��و���س��ي  رق����م )85181(   - ���س��ي��ف��ك  ه���ون���دا  ن����وع  م���ن  امل���رك���ب���ة  ب��ي��ع  ع��ق��د  ن���ف���اذ  و  ���س��ح��ة  اوًل:  ال����دع����وى:   م���و����س���وع 
 ( وق������درة  م��ب��ل��غ  ال�������س���ي���ارة  ث��م��ن  ب�������س���داد  ع��ل��ي��ه  امل���دع���ى  ،وال��������زام   )JHMFD16279S405219( ال�����س��ا���س��ى  رق����م   ،  2009 ط�����راز 
با�سم  ال���ت���داع���ي  حم���ل  امل��رك��ب��ة  ل��ت�����س��ج��ي��ل  دب����ي  م����رور  اإدارة  وخم��اط��ب��ة   2015/12/03 امل������وؤرخ   ،) دره����م  ال����ف  ع�����س��رون   ( دره����م   )  20،000
 امل���دع���ي ع��ل��ي��ه واإك����م����ال الإج���������راءات ال��ر���س��م��ي��ة ل��ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا اأو ال��ت�����س��ري��ح ل��ل��م��دع��ي ل��ل��ق��ي��ام ب��ت��ل��ك الإج���������راءات ع��ل��ى ن��ف��ق��ة امل���دع���ى ع��ل��ي��ه .

وحتى   2015/12/03 البيع  عقد  تاريخ  منذ  الدعوى  مو�سوع  ال�سيارة  على  امل�سجلة  املرورية  املخالفات  قيمة  ب�سداد  عليه  املدعى  ال��زام  ثانياً: 
تاريخ ت�سجيل ال�سيارة يف ا�سم املدعى عليه واملخالفات حتى الن مبلغ 44660 درهم ) اربعة واربعون الفا و�ستمائة و�ستون درهما( .والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة
مدعى طالب العالن: زي�سان احمد خالد برويز  - �سفته بالق�سية: 

املطلوب اعالنهم: 1- طارق حممود حممود احمد بن حممود احمد - �سفته بالق�سية: مدعى عليه 
ن���وع ه��ون��دا �سيفك - رق���م )85181(  امل��رك��ب��ة م��ن  ب��ي��ع  ن��ف��اذ ع��ق��د  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا اوًل: �سحة و  اأق����ام عليك�  م��و���س��وع الإع����الن :  ق��د 
ال�سيارة  ثمن  ب�سداد  عليه  امل��دع��ى  ،وال���زام   )JHMFD16279S405219( ال�سا�سى  رق��م   ،  2009 ط��راز   ، ال��ل��ون  K-ا�سود  خ�سو�سي 
التداعي  امل��رك��ب��ة حم��ل  لت�سجيل  دب��ي  م���رور  اإدارة  امل����وؤرخ 2015/12/03 وخم��اط��ب��ة   ،) دره���م  ال��ف  ع�����س��رون   ( دره���م   )  20،000 ( وق���درة  مبلغ 
. عليه  امل��دع��ى  نفقة  ع��ل��ى  الإج������راءات  بتلك  ل��ل��ق��ي��ام  ل��ل��م��دع��ي  ال��ت�����س��ري��ح  اأو  لت�سجيلها  ال��ر���س��م��ي��ة  الإج������راءات  واإك���م���ال  عليه  امل��دع��ي   ب��ا���س��م 

ثانياً: الزام املدعى عليه ب�سداد قيمة املخالفات املرورية امل�سجلة على ال�سيارة مو�سوع الدعوى منذ تاريخ عقد البيع 2015/12/03 وحتى تاريخ ت�سجيل 
 ال�سيارة يف ا�سم املدعى عليه واملخالفات حتى الن مبلغ 44660 درهم ) اربعة واربعون الفا و�ستمائة و�ستون درهما( .والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة

الدعوى  اإدارة  اأم��ام   BOTIM تطبيق  املرئي  الت�سال  برنامج  عرب  9�سباحا  ال�ساعة   2021-4-20 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
البتدائية الرابعة ، على هاتف رقم ) 00971566039081 ( لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات 

اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل.
مدير دعوى

  

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإعالن حل�سور اإجتماع خربة 

يف الدعوى رقم )1227/2020( اإ�ستئناف جتاري 
اأمام اخلبري / املعز حممد التون�سي

يتعني على ال�سيد/ اخل�سم املدخل / الرابع / حممد عثمان يجى الكمايل 
يف الدعوى رقم )1227/2020( اإ�ستئناف جتاري جمهول حمل الإقامة 

احل�سور اىل مقر اإدارة اخلربة وت�سوية املنازعات بديوان �سمو احلاكم الكائن مببنى 
احل�سيبة للجوائز - �سارع الثاين من دي�سمرب - املبنى )C( طابق امليزانني - جمريا 
1 وذلك يوم الثالثاء املوافق 2021/4/20 اثناء �ساعات الدوام الر�سمي من ال�ساعة 
الثامنة �سباحا حتى ال�ساعة الواحدة ظهرا لالإجتماع باخلبري وتقدمي ما لديكم من 

م�ستندات موؤيدة ملوقفكم يف الدعوى املذكورة اأعاله. 
املعز بن حممد التون�سي  

اإجتماع خربة 
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املال والأعمال

ت�ضهم يف تعزيز الأن�ضطة الرتويجية وتخلق بيئة عقارية اآمنة
اأرا�ضي دبي: اإ�ضدار 4202 ت�ضريحًا 

عقاريًا جديدًا خلل 2020 
•• دبي-الفجر: 

و�سل عدد الت�ساريح العقارية ال�سادرة عن دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي 
خالل العام 2020 اإىل 4،202 ت�سريحاً متنوعاً والذي يحتوي على اأكرث 
الإلكرتوين  الت�ساريح  نظام  عرب  اإ�سدارها  مت  عقارياً،  اإعالناً   255 من 
التقدمي خلدمة  يتيح  وال��ذي  الدائرة،  املوجود على موقع  “تراخي�سي” 
 24 وي�سر، وعلى مدار  �سهولة  بكل  اأنواعها  العقارية مبختلف  الت�ساريح 
�ساعة يف اليوم، دون احلاجة اإىل مراجعة الدائرة، الأمر الذي يتوافق مع 

الإجراءات الحرتازية الرامية للحد من تف�سي فريو�ض كوفيد-19. 
موؤ�س�سة  العقاري يف  الرتخي�ض  اإدارة  املنجزة عرب  الت�ساريح  تنوعت  وقد 
ت�ساريح  لت�سمل:  املا�سي،  العام  خالل  للدائرة،  التابعة  العقاري  التنظيم 
الإعالنات الإلكرتونية والتي ا�ستحوذت على ح�سة الأ�سد بن�سبة 83.7% 
 142 ب�  اخلارجية  الإعالنات  ت�ساريح  تليها  ت�سريحاً،   3520 باإجمايل 
 99 الن�سية  الر�سائل  الإع��الن��ي��ة،  للوحات  ت�سريحاً  و125  ت�سريحاً، 
ت�سريحاً، اإعالنات املركبات 94 ت�سريحاً، يف حني توزعت اأنواع الت�ساريح 
اإعالنات  ت�سريحاً،   63 ترويج عقاري  كالتايل: من�سة  الأخ��رى  العقارية 
اإعالنات ال�سحف  42 ت�سريحاً،  اإعالنات مبوبة  45 ت�سريحاً،  مطبوعة 
21 ت�سريحاً، اليوم املفتوح 17 ت�سريحاً، حملة ترويجية 16 ت�سريحاً، 
وت�سريحني  ت�ساريح،   5 م�سروع  اإط��الق  حفل  ت�ساريح،   9 عقارية  ن��دوة 

لتنظيم معر�ض عقاري.
موؤ�س�سة  يف  العقاري  الرتخي�ض  اإدارة  مدير  علي،  اآل  اهلل  عبد  علي  وق��ال 
التنظيم العقاري: “ندرك يف “اأرا�سي دبي” اأهمية وحمورية الدور الذي 
وخلق  عام،  ب�سكل  العقاري  للقطاع  الرتويج  يف  العقارية  الت�ساريح  تلعبه 
املزيد من التناف�سية يف ال�سوق العقاري، اإىل جانب خلق بيئة عقارية اآمنة 
وخالية من التجاوزات. لذا ومن هذا املنطلق، نعمل با�ستمرار على ت�سهيل 
ال�سركات  ون��دع��و  اأن��واع��ه��ا،  مبختلف  الت�ساريح  على  احل�سول  اإج����راءات 
“تراخي�سي”  نظام  ع��رب  املتاحة  اخل��دم��ة،  لهذه  التقدمي  على  العقارية 
الإلكرتوين، بكل �سهولة ومرونة ومبدة زمنية ل تتجاوز دقائق معدودة. 
ال�سركات  م��ع  توا�سلنا  على  بناء  خدماتنا  حت�سني  على  با�ستمرار  نعمل 
الإعالنات  ع��دد  ب��زي��ادة  م��وؤخ��راً  قمنا  وق��د  احتياجاتهم،  على  والط����الع 

امل�سموح بها يف الت�ساريح العقارية من 
200 اإعالن اإىل 500 اإعالن، وذلك 
كخطوة حتفيزية لل�سركات العقارية 
لاللتزام بالت�ساريح عند القيام باأي 
احل�سول  ي��ت��ط��ل��ب  ع���ق���اري  ن�����س��اط 
عليها، اإىل جانب اأثر هذه الزيادة يف 
والقت�سادية  املالية  التبعات  مراعاة 
على ال�سركات يف ظل تف�سي فريو�ض 

كوفيد-19«.
احل�سول  “تراخي�سي”  ويتيح نظام 
العقارية  الإع���الن���ات  ت�����س��ري��ح  ع��ل��ى 
اإعالنات  ت�����س��م��ل:  وال��ت��ي  ب��اأن��واع��ه��ا، 
اإعالنات  اإعالنات مركبات،  خارجية، 
ال����ر�����س����ائ����ل ال���ن�������س���ي���ة ال���ق�������س���رية، 

الإع�����الن�����ات امل���ط���ب���وع���ة، الإع����الن����ات 
اإعالنات  الإع��الن��ي��ة،  اللوحات  اإع��الن��ات  املبوبة،  الإع��الن��ات  الإلكرتونية، 
حفل  ت�سريح  ع��ق��اري،  معر�ض  تنظيم  ت�سريح  ت�سمل  واأي�����س��ا  اجل��رائ��د. 
ت�����س��ري��ح حملة  ال��ع��ق��اري،  ل��ل��رتوي��ج  ت�����س��ري��ح من�سة   ، اإط����الق م�����س��روع، 
ترويجية، اليوم املفتوح وت�سريح ندوة عقارية. وتدعو اأرا�سي دبي خمتلف 
اأعلى درج��ات احليطة واحل��ذر عند  اإىل توّخي  فئات اجلمهور واملتعاملني 
ال��ع��ق��اري��ة، وخ��ا���س��ة الإعالنات  اأ���س��ك��ال الإع���الن���ات  ال��ت��ع��ام��ل م��ع خمتلف 
وقنوات  الإلكرتونية  املن�سات  على  ُتن�سر  التي  املرخ�سة  وغ��ري  الوهمية 
التوا�سل الجتماعي. وت�سدر موؤ�س�سة التنظيم العقاري التعاميم وتطلق 
احلمالت التوعوية بانتظام، بهدف تقدمي الن�سائح والإر�سادات للجمهور. 
جميع  من  وامل�ستثمرين  املتعاملني  حتقق  �سرورة  على  الدائرة  توؤكد  كما 
امل�ستندات، وطلب البيانات واملعلومات من الو�سيط حول العقار املعلن عنه. 
�سحة  من  وكذلك  املرخ�سني،  الو�سطاء  من  التحقق  للمتعاملني  وميكن 
“دبي  ال��ذك��ي  التطبيق  طريق  ع��ن  �سهولة،  بكل  العقارية  امللكية  بيانات 

ري�ست” املتوفر على متاجر اآبل وجوجل.

فرعا للمن�ضاآت الأجنبية   3090
يف الإمارات مع نهاية مار�س

•• اأبوظبي- وام: 

بلغ عدد فروع املن�ساآت الأجنبية يف دولة الإمارات 3090 فرعا مع نهاية 
العام ذاته  ب�3087 فرعا يف �سهر يناير من  2021 مقارنة  �سهر مار�ض 

وذلك وفقا ملا تظهره الأرقام ال�سادرة عن ال�سجل الوطني القت�سادي.
و يعك�ض تو�سع ال�سركات الأجنبية يف اأن�سطتها من داخل المارات الأهمية 
منطقة  يف  اأعمالها  لت�سيري  رئي�سي  كمقر  للدولة  توليها  التي  الكبرية 

اخلليج وال�سرق الأو�سط ب�سكل عام.
و قال حمد العو�سي ع�سو جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي يف 
اإن البيئة ال�ستثمارية املتميزة التي تتمتع بها دولة المارات  هذا ال�سدد 
�ساهمت يف زيادة جاذبية بيئتها ال�ستثمارية ملجتمع الأعمال من خمتلف 

دول العامل خالل ال�سنوات الأخرية.
و اأو�سح العو�سي يف ت�سريح خا�ض لوكالة اأنباء المارات اأن وجود املحفزات 
القت�سادية  الأن�سطة  لإدام���ة  ال��الزم��ة  املتميزة  التحتية  البنية  توفر  و 
ال�سركات  ك��ربي��ات  ت�سجيع  يف  ت�سهم  التي  العنا�سر  م��ن  يعد  والتجارية 

الأجنبية للعمل من خالل مقراتها املنت�سرة يف جميع اإمارات الدولة.
�سهولة ممار�سة  واإقليميا يف  الأول عربيا  املركز  الم��ارات  دول��ة  تت�سدر  و 
موؤ�سرات  يف  املتخ�س�سة  الدولية  املرجعيات  من  العديد  ح�سب  الأع��م��ال 
التناف�سية العاملية خالل العام املا�سي مما عزز من املكانة الريادية للدولة. 
والإح�����س��اء يف وقت  للتناف�سية  امل��رك��ز الحت���ادي  ال��ذي نفذه  الر�سد  ك��ان 
اأن كربيات املرجعيات الدولية  اأظهر  �سابق لتقارير التناف�سية العاملية قد 
�سمن  الم����ارات  دول���ة  �سنفت  الق��ت�����س��ادي  الأداء  قيا�ض  يف  املتخ�س�سة 
نادي ال�10 الكبار عاملياً، يف 24 موؤ�سراً من موؤ�سرات التناف�سية اخلا�سة 
بالقطاع القت�سادي وممار�سة الأعمال عن عام 2020 و لتزال الإجنازات 
جتدر الإ�سارة اإىل الأن�سطة التي متار�سها  متوا�سلة خالل العام 2021. 
فروع ال�سركات الأجنبية داخل دولة المارات تتوزع على خمتلف القطاعات 
من  وغريها  والتكنولوجيا  واخل��دم��ات  وال�سناعة  التجارة  مقدمتها  ويف 

الأن�سطة القت�سادية الأخرى.

يف خطوة هي الأوىل على م�ضتوى دولة الإمارات

دائرة املالية املركزية يف ال�ضارقة تربط نظام »حت�ضيل« مع حمافظ الدفع العاملية
•• ال�شارقة-الفجر:

بداأت دائرة املالية املركزية بال�سارقة، اإجراءات الربط 
وال��ت��ك��ام��ل ب��ني ن��ظ��ام الإي�����س��ال ال��ذك��ي “حت�سيل” 
 Apple  « اأبل باي  وحمافظ الدفع الرقمي العاملية 
و�سام�سوجن   ،»Google Pay« باي  وجوجل   ،»Pay
امل�سرق،  بنك  مع  بالتعاون   »Samsung Pay»باي
والتطبيقات  الإن��رتن��ت  ع��رب  الإل��ك��رتون��ي��ة  للتجارة 
ن��وع��ه��ا على  ت��ع��ت��رب الأوىل م���ن  ال��ذك��ي��ة، يف خ��ط��وة 
م�����س��ت��وى دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة والتي 
املعامالت  اإجن��از  الدفع يف  ت�سهيل عمليات  ت�ستهدف 
الإي�سال  نظام  متعاملي  باإمكان  واأ�سبح  احلكومية. 
الآن  حتى  عددهم  ي�سل  وال��ذي  “حت�سيل”  الذكي 
اإىل نحو مليوين متعامل للدفع من خالل املحافظ 
الرقمية »جوجل باي«، »اأبل باي«، و»�سام�سوجن باي«، 
الر�سوم  دف��ع  اإجن��از  �سرعة  للمتعاملني  توفر  والتي 
م�ستويات  على  احل��ف��اظ  م��ع  واآم��ن��ة  �سهلة  بطريقة 

اخل�سو�سية.

اخلطوة الأوىل من نوعها يف دولة الإمارات 
وقال �سعادة وليد ال�سايغ املدير العام يف دائرة املالية 
الذكي  الإي�سال  نظام  ربط  بال�سارقة:” اإن  املركزية 
العاملية  اللكرتوين  الدفع  مع حمافظ  “حت�سيل” 
الإمارات،  دول��ة  نوعها يف  الأوىل من  تعترب اخلطوة 
وه����ي ت���اأت���ي ا����س���ت���م���راراً مل��ن��ه��ج اجل�����ودة ال����ذي تتبعه 
التطويرية  الدائرة  ا�سرتاتيجية  اإط��ار  ويف  الدائرة، 

يف  احلديثة  التقنيات  من  ال�ستفادة  ت�ستهدف  التي 
كما  الإج����راءات   وت�سريع  املتعاملني  على  التخفيف 
اأنها تتواكب مع  الإجراءات الحرتازية التي تتخذها 
دول���ة الإم������ارات مل��واج��ه��ة ف��ريو���ض ك���ورون���ا امل�ستجد 

)كوفيد-19(«.

ت�ضريع وترة التحول الرقمي 
على  امل��ايل  النظام  اإدارة  اليا�سي مدير  واأك��دت هدى 
توفري  على  بال�سارقة  املركزية  املالية  دائ��رة  حر�ض 
ملتعاملي  الذكية  القنوات  عرب  الدفع  و�سائل  اأح��دث 
املتعاملني  ر���س��ى  م��ع��دلت  ي��رف��ع  م��ا  ن��ظ��ام حت�سيل 
حكومة  توجهات  مع  يتما�سى  مبا  عليهم  والت�سهيل 
الأع��ب��اء على  اإىل تخفيف  ال��ه��ادف��ة  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة 
وال�سركات  املحلية  الدوائر احلكومية  املراجعني من 
اأ�سرع  يف  معامالتهم  اإمت��ام  من  ومتكينهم  والأف���راد 
الدوائر  اأوائ���ل  ال��دائ��رة م��ن  وق��ت ممكن، كما تعترب 
وهو  ال��رب��ط،  بهذا  قامت  التي  ال��دول��ة  احلكومية يف 
الأمر الذي ياأتي يف اإطار حر�سها الدائم على ت�سريع 
وترية التحول الرقمي وتعزيز ريادة الإم��ارة يف بناء 

اقت�ساد معريف م�ستدام.
مدير  اأول،  رئي�ض  نائب  م��ون��ده��ادا-  فيبهور  واأ���س��ار 
يف  “اأننا  ال�سرتاتيجية  والتحالفات  احليازة  اأعمال، 
امل�سرق نفتخر ب�سراكة طويلة الأج��ل مع دائرة  بنك 
الدفع  و���س��ائ��ل  بت�سهيل  بال�سارقة.  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة 
اجلديدة مثل اآبل باي و�سام�سوجن باي وجوجل باي، 
يوؤكد امل�سرق اأن دائرة املالية املركزية بال�سارقة لديها 

طائفة وا�سعة من اخليارات املتاحة لتلبية متطلبات 
ال��ع��م��الء ���س��ري��ع��ة ال��ت��غ��ري. ول ي���زال امل�����س��رق ي�سعى 
جاهداً جتاه تقدمي حلول ابتكارية لت�سهيل الراحة، 
والأمان وال�سفافية يف اإجراء املعامالت واإدارتها عرب 

العديد من قنوات الدفع«.

نظام “حت�ضيل« 
��ة ���س��ام��ل��ة ملُعاجلة  وي��ع��ت��رب ن��ظ��ام »حت�����س��ي��ل« م��ن�����سَّ
��ة يف ال��وق��ت ال��ف��ع��ل��ّي، وهو  ف��ع��ات امل��ال��ي��ة ال��رق��م��يَّ ال��دُّ
ر و�سائل جديدة ومبتكرة لدفع ر�سوم املعامالت  ُيوفِّ
الحتياجات  وتلبية  ال�����س��ارق��ة  حلكومة  واخل��دم��ات 
اخلا�سة لدائرة املالية املركزية بال�سارقة ول�سركائها 
م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، وال��ت��ي ت��ت��ج��اوز م��ا تقدمه 
��ات الأخ������رى ���س��م��ن ال���ِق���ط���اع امل�����ايل. ويوفر  امل��ن�����سَّ
للمعامالت  الإلكرتوين  للدفع  خدمات  عدة  النظام 
الدفع  بوابة  منها:  للدفع  خا�سة  قنوات  خ��الل  من 
الذكية  الأجهزة  على  الذكي  والتطبيق  الإلكرتونية 
ومعامالت رافد عرب جميع قنوات م�سرف ال�سارقة 
الإ����س���الم���ي واأي�������س���اً م��ع��ام��الت راف�����د ع���رب تطبيق 

الدرد�سة الإلكرتونية.
وتتمثل روؤي����ة دائ����رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة ب��ال�����س��ارق��ة يف 
من  العاملية،  نحو  مالية  ري��ادة  اإىل  للو�سول  ال�سعي 
ال�ستقرار  لتحقيق  مبتكرة  تقنيات  تطوير  خ��الل 
توجهات  ثالثة  على  وبالعتماد  املالية،  وال�ستدامة 
وال�ستدامة  ال���س��ت��ق��رار  ه��ي  رئي�سية  ا�سرتاتيجية 
الداخلية  والبيئة  املبتكرة،  املالية  واخلدمات  املالية، 

امل���ح���ف���زة. وت��ع��م��ل ال����دائ����رة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ع����دد من 
اإدارة وتنمية  التي تكمن يف  الأه��داف ال�سرتاتيجية 
وتوفري ال�سيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة 
الأداء، وتنفيذ �سيا�سات مالية متكاملة وفّعالة، وبناء 
منوذج عاملي يف املالية العامة، ومتكني التحول الذكي، 
وتطبيق خدمات بفئة �سبع جنوم، اإ�سافة اإىل تعزيز 
الب�سرية  املوارد  الداخلية، ومتكني  الرقابة  منظومة 
واإدارة  والب��ت��ك��ار  التمّيز  ثقافة  وت��ط��وي��ر  امل��واط��ن��ة، 

الأداء املوؤ�س�سي.

جلنة بـ  »الوطني الحتادي« تبداأ يف اإعداد تقريرها النهائي ب�ضاأن »تطوير ال�ضناعة الوطنية«

جلنة التو�ضيات يف ا�ضت�ضاري ال�ضارقة  تعد عددا من التو�ضيات  حول اأعمال »مطار ال�ضارقة الدويل«

•• دبي -وام: 

والطاقة  التقنية  ����س���وؤون  جل��ن��ة  ب����داأت 
الوطني  املجل�ض  يف  امل��ع��دن��ي��ة  وال����رثوة 
الحتادي خالل اجتماعها الذي عقدته 
العامة  الأم���ان���ة  م��ق��ر  يف  الأول  اأم�������ض 
�سعادة يو�سف  للمجل�ض يف دبي برئا�سة 
ع���ب���داهلل ال��ب��ط��ران رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة، يف 
مو�سوع  ب�ساأن  النهائي  تقريرها  اإع��داد 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  دور 
ال�سناعة  ت��ط��وي��ر  ����س���اأن  يف  امل��ت��ق��دم��ة 

الوطنية.
�سعادة  اللجنة  اأع�ساء  الجتماع  ح�سر 
مقرر  الك�سف  عي�سى  حممد  م��ن:  ك��ل 
ال�سحاك  ح����واء  وال���دك���ت���ورة  ال��ل��ج��ن��ة، 
املن�سوري، وعائ�سة را�سد ليتيم، وعائ�سة 
العليلي،  بخيت  وع��ف��راء  امل���ال،  حم��م��د 

والدكتورة ن�سال حممد الطنيجي.
البطران،  عبداهلل  يو�سف  �سعادة  وق��ال 
اإعداد  البدء يف  الجتماع  اإن��ه مت خالل 
ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ب�����س��اأن امل��و���س��وع العام 
بناء  فيه  ال����واردة  التو�سيات  و�سياغة 
النقا�سيتني  احللقتني  خم��رج��ات  على 
ال����ل����ت����ني ن���ظ���م���ت���ه���م���ا ال����ل����ج����ن����ة حتت 
الوطنية  ال�����س��ن��اع��ة  “تطوير  ع���ن���وان 
كبري  ع����دد  مب�����س��ارك��ة  الإمارات”،  يف 
وامل�ستثمرين  امل�����س��ان��ع  اأ����س���ح���اب  م���ن 
واملهتمني  الإم��ارات��ي��ني  الأع��م��ال  ورواد 
واملتخ�س�سني يف قطاع ال�سناعة، بهدف 
الطالع على اأهم التحديات التي تواجه 
الوطنية، وتوفرها يف  ال�سناعة  تطوير 
والو�سول  وال��ع��امل��ي��ة،  املحلية  الأ���س��واق 
اإىل احللول واملقرتحات التي من �ساأنها 
ال�سناعة الوطنية،  امل�ساهمة يف تطوير 
يف  امل�ستدام  القت�سادي  النمو  وتعزيز 

دولة الإمارات.

اللجنة  ب�����اأن  ال���ب���ط���ران  ���س��ع��ادة  واأف������اد 
ب�ساأن  ال��ن��ه��ائ��ي  ت��ق��ري��ره��ا  يف  خ��ل�����س��ت 
التو�سيات  اإىل ع��دد م��ن  امل��و���س��وع  ه��ذا 
وال�سيا�سات  بالت�سريعات،  تتعلق  التي 
واخلطط ال�سرتاتيجية، والتكنولوجيا 
الوطنية،  ال�سناعة  وت�سجيع  والبتكار، 
وت�����س��ج��ي��ع ال�����������س�����ادرات الإم�����ارات�����ي�����ة، 
ال�سناعي،  ال��ق��ط��اع  باأهمية  وال��ت��وع��ي��ة 
ال�سناعي، وال�سادرات  وتوطني القطاع 

ذات الأولوية الوطنية، من حيث اإعطاء 
مزايا تف�سيلية للمنتجات املحلية ومبا 
لها  القانونية  احلماية  توفري  ي�سمن 
لل�سناعات  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
ال���وط���ن���ي���ة وم���ن���ح���ه���ا م����زاي����ا وح���واف���ز 
وحوافز  م����ب����ادرات  وط�����رح  ل��ت��م��وي��ل��ه��ا، 
ال�سغرية  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ل��ل��م�����س��روع��ات 
واملتو�سطة للح�سول على دعم ومتويل 
للقطاع  املوجهة  والأب��ح��اث  للم�ساريع 

اجلهات  وت�سجيع  والبتكار،  ال�سناعي 
�سراء  يف  الأف�سلية  بتطبيق  احلكومية 

منتجات ال�سناعة املحلية.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ���س��ع��ادة حم��م��د عي�سى 
اإط����ار  اأع������دت يف  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  ال��ك�����س��ف 
مناق�ستها للمو�سوع ا�ستبياناً اإلكرتونياً 
ن�سرته على مواقع التوا�سل الجتماعي 
الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  باملجل�ض  اخل��ا���س��ة 
الوطنية  ال�����س��ن��اع��ة  “تطوير  ب�����س��اأن 

على  ال��ت��ع��رف  ب��ه��دف  الإمارات”،  يف 
ال�سناعي  املنتج  تواجه  التي  التحديات 
والعاملية،  املحلية  الأ���س��واق  يف  الوطني 
التي  واملقرتحات  اإىل احللول  للو�سول 
ال�سناعة  تطوير  ت�سمن  اأن  �ساأنها  من 
يف  الق��ت�����س��ادي  النمو  وت��ع��زز  الوطنية 
دولة الإمارات. واأ�ساف اأن اللجنة قامت 
الذي  لالأغذية  اخلليج  معر�ض  بزيارة 
التجاري  دب���ي  اأق��ي��م م���وؤخ���راً يف م��رك��ز 
التي  امل��م��ار���س��ات  على  للتعرف  ال��ع��امل��ي، 
اأفرع  خمتلف  لدعم  املعار�ض  يف  تطبق 
ال���ق���ط���اع الق���ت�������س���ادي، وم����ن اأب���رزه���ا 
ومدى  امل�ساريع،  واأ�سحاب  امل�ستثمرون 
دع�����م خطط  امل����ع����ار�����ض يف  م�����س��اه��م��ة 
وا�سرتاتيجية الدولة لتطوير وا�ستدامة 
القت�ساد. ولفت اإىل اأن اللجنة �سمنت 
ع������ددا م����ن امل����ق����رتح����ات وامل���الح���ظ���ات 
وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ا���س��ت��خ��ل�����س��ت��ه��ا من 
احللقتني النقا�سيتني والزيارة امليدانية 
كتو�سيات  الإل����ك����رتوين  وال���س��ت��ب��ي��ان 
املو�سوع،  ب�����س��اأن  ت��ق��ري��ره��ا  م�����س��ودة  يف 
النهائي  ت��ق��ري��ره��ا  ب��اع��ت��م��اد  و���س��ت��ق��وم 
لرفعه  متهيدا  املقبل،  اجتماعها  خالل 
للمناق�سة  واإدراج������ه  امل��ج��ل�����ض  ل��رئ��ا���س��ة 

�سمن جدول اأعمال اجلل�سات القادمة.
دور  تناق�ض مو�سوع  اللجنة  اأن  واأو�سح 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة 
الوطنية،  ال�����س��ن��اع��ات  ت��ط��وي��ر  ���س��اأن  يف 
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  حم���اور  �سمن 
فيما  اإىل حتقيقها  ال��وزارة  ت�سعى  التي 
املحلية،  ال�����س��ن��اع��ة  ب��ت��ط��وي��ر  ي��ت��ع��ل��ق 
ال�سناعات  ل���دع���م  وامل���ن���ح  واحل����واف����ز 
ال�سناعات  م���ن  وح��م��اي��ت��ه��ا  ال��وط��ن��ي��ة 
الأج���ن���ب���ي���ة، وال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
اجل���ه���ات امل��ح��ل��ي��ة والحت����ادي����ة يف دعم 

ال�سناعات الوطنية.

•• ال�شارقة -الفجر:

اإع�����������داد م�������س���روع  “ جل����ن����ة  اأع����������دت   
ال�ست�ساري  املجل�ض  يف   “ التو�سيات 
يف  اجتماعها  خ��الل  ال�سارقة   لإم���ارة 
مقر املجل�ض التو�سيات التي �سرتفعها 
حول  املقبلة  جل�سته  خ��الل  للمجل�ض 
�سيا�سة  مبناق�سة  اخلا�سة  التو�سيات 

.« الدويل  ال�سارقة  “ مطار 
الدكتور  ����س���ع���ادة   الج���ت���م���اع  ت����راأ�����ض 
اللجنة  رئ���ي�������ض  ال���درم���ك���ي  ع����ب����داهلل 
علي  حممد  �سعادة  اأع�سائها  بح�سور 
و�سعادة  اللجنة  مقرر  النقبي  حممد 
اأحمد  و���س��ع��ادة  ال��زع��اب��ي  حمد  حممد 
�سامل �سيف غامن الزعابي و�سعادة علي 
�سعيد بن �سرارة الكتبي و�سعادة �سامل 
و�سعادة  الكتبي  جزيعي  مبارك  �سعيد 
حممد عبد اهلل بن �سميل الكتبي ومن  
الإعالمي  للمجل�ض  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة 

اإ�سالم ال�سيوي اأمني ال�سر .

التي  امل��ح��اور  خمتلف  اللجنة  وبحثت 
املجل�ض  وع�������س���وات  اأع�������س���اء  ط��رح��ه��ا 
خ���الل م��ن��اق�����س��ة ���س��ي��ا���س��ة ه��ي��ئ��ة مطار 
العامة  اجلل�سة  يف  ال����دويل  ال�����س��ارق��ة 
�سمن  ع��ق��دت  ال��ت��ي  ع�س������رة  ال��راب��ع��ة 
العادي  النعقاد  ل��دور  املجل�ض  اأع��م��ال 
الع�سر  الت�سريعي  الف�سل  من  الثاين 
ال�سارقة  م���ط���ار  ه��ي��ئ��������������ة  ���س��ي��ا���س��������������ة 

الدويل..
التو�سيات  م���ن   ع���ددا  ���س��اغ��ت  فيما   
ب��ل��غ��ت ث���م���اين ت���و����س���ي���ات ع���ل���ى �سوء 
املجل�ض  وع�����س��وات  اأع�����س��اء  م��ن��اق�����س��ة 
من  املجل�ض  رفعه  ما  على  واطالعهم 
املجل�ض  م��ن��اق�����س��ة  خ��ت��ام  ت��و���س��ي��ات يف 
ل��ل��م��ط��ار وال���ت���ي ح�����س��ره��ا ع��ل��ي �سامل 
املدفع ع�سو املجل�ض التنفيذي لإمارة 
ال�سارقة  مطار  هيئة  رئي�ض  ال�سارقة 
الدويل و�سعادة ال�سيخ في�سل بن �سعود 
ال�سارقة  مطار  هيئة  مدير  القا�سمي 

الدويل ومعاونيهما

واأك��������دت ال��ل��ج��ن��ة - خ�����الل اإع����داده����ا 
املجل�ض  يوليه  م��ا  على   - للتو�سيات 
ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة من اهتمام 

الأهمية  اإىل  م�����س��رية  امل��ط��ار  مب��رف��ق 
هامة  كبوابة  ال�سارقة  ملطار  احليوية 
للتوا�سل مع العامل ل �سيما واأن موقع 

املطار  منح  قد  ال�سرتاتيجي  الإم���ارة 
به  تتميز  عما  ف�سال  تناف�سية  م��ي��زة 

الإمارة ب�سيا�سة الأجواء املفتوحة .

•• اأبوظبي-وام:

الوكالت  اإج���م���ايل  ع���ن  الق��ت�����س��اد  وزارة  ك�����س��ف��ت 
خمتلف  يف  ال��دول��ة  اأ����س���واق  يف  امل�سجلة  ال��ت��ج��اري��ة 
العام  بنهاية  وكالة   5944 بلغ  وال��ذي  القطاعات 
خالل  جديدة  وكالة   348 �سجلت  حيث  املا�سي، 
2020، بالإ�سافة اإىل ت�سجيل 65 وكالة جديدة 

خالل الربع الأول من العام اجلاري 2021.
واأكدت وزارة القت�ساد اأهمية قيام املن�ساآت بتجديد 
املحدد  ال��وق��ت  يف  �سنوياً  ال��ت��ج��اري��ة  وك��الت��ه��ا  قيد 
ال��ت��ج��اري��ة والتمتع  ال��وك��ال��ة  ق��ي��د  ب��ق��اء  ل�����س��م��ان 

مبميزاتها وحمايتها املن�سو�ض عليها قانوناً ومن 
اأب��رزه��ا حماية ال��وك��ي��ل ال��ت��ج��اري م��ن خ��الل عدم 
باإذنه،  اأو  اإل عن طريقه  ال�سماح بدخول منتجاته 
بالإ�سافة اإىل نظر النزاعات اخلا�سة بها يف جلنة 

الوكالت التجارية.
ونوهت الوزارة ب�سرورة الإ�سراع بالتجديد تالفياً 
ق���رار جمل�ض  ا���س��ت��ن��اداً لأح��ك�����ام  ال���وك���الت  ل�سطب 
خول  ال��ذي   ،2006 ل�سنة   /3/3/ رق��م  ال����وزراء 
اأي وكالة جتارية مل يتم جتديدها  ال��وزارة �سطب 
�سطب  ب�سدد  اأن��ه��ا  اإىل  اأك���رث، م�سرية  اأو  �سنة  مل��دة 

الوكالت غري املجددة خالل ال�سهرين املقبلني.

واأو�سحت الوزارة اأن دولة الإم��ارات حققت بف�سل 
تنظيم  يف  نوعية  نقلة  الر�سيدة  قيادتها  توجيهات 
بيئتها  ع��ل��ى  م�ستندة  ال��ت��ج��اري��ة  ال���وك���الت  ق��ط��اع 
تناف�سية  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  امل���ت���ط���ورة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

اقت�سادها امل�ستدام<<
من�ساآت  ب��ن��اء  يف  ي�ساهم  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  م�����س��رية   
وط���ن���ي���ة ب���ا����س���ت���ث���م���ارات ���س��خ��م��ة، وحت���ف���ي���ز جذب 
ال���س��ت��ث��م��ارات اخل���ارج���ي���ة، وخ��ل��ق وظ���ائ���ف وبناء 
الداخلية ومنع حالت  التجارة  وتنظيم  اخل��ربات، 
وال�سحن  النقل  قطاعات  وتنمية  التجاري،  الغ�ض 
رجال  ت�سجيع  عن  ف�ساًل  املت�سوقني،  وا�ستقطاب 

رائدة  وطنية  �سركات  بناء  على  املواطنني  الأعمال 
العاملية،  الأ���س��واق  مع  م�ستدامة  ب�سراكات  وتتمتع 
اجلهود  م��ن  م��زي��د  ل��ب��ذل  امل�ستمر  �سعيها  م��وؤك��دة 
مل��وا���س��ل��ة حتفيز  ال�����س��رك��اء  ب��ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
بالدولة  التجارية  ال��وك��الت  يف  والنمو  ال�ستثمار 

خالل املراحل املقبلة.
موقعها  ع���رب  اأت���اح���ت  الق��ت�����س��اد  وزارة  اأن  ي��ذك��ر 
وباإجراءات  ذك��ي��ة  خ��دم��ات  ال��ر���س��م��ي  الإل���ك���رتوين 
مب�سطة لقيد وجتديد و�سطب الوكالت التجارية 
https://services. ال�����راب�����ط:  ع���ل���ى  وذل������ك 

.economy.ae/m/AGRen
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

يف  لإندوني�سيا  ال��ع��ام  املفو�ض  م��وه��ري  كا�سان  ق��ال 
اإك�سبو 2020 دبي اإن ن�سبة اإجناز اأعمال البناء يف 
املقرر  %94.6 حيث من  اإىل  و�سلت  ب��الده  جناح 
اإ�سافة اإىل  اأبريل اجلاري  اكتمال الإن�ساءات بنهاية 
الداخلية  الأعمال  تنفيذ عدة مراحل من  موا�سلة 
املوعد  ب��ح��ل��ول  ل��ك��ي يكتمل اجل��ن��اح مت��ام��ا  ج��زئ��ي��ا 

النهائي.
واأ�ساف املفو�ض العام لإندوني�سيا يف اإك�سبو 2020 
“وام”  الإم�����ارات  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�سريحات  دب��ي يف 
الختبار  اأعمال  تنفيذ  ف��اإن  اإك�سبو  للوائح  وفقا  اأن��ه 
ذل��ك جناح  العاملي مبا يف  اأجنحة احل��دث  يف جميع 
و�سبتمرب  اأغ�����س��ط�����ض  يف  ���س��ي��ك��ون   – اإن��دون��ي�����س��ي��ا 

.2021
اإندوني�سيا  ج��ن��اح  اأن  اإىل  م��وه��ري  ك��ا���س��ان  واأ����س���ار 
على  ي���رك���ز  “الفر�ض”  م��ن��ط��ق��ة  يف  ي���ق���ع  ال������ذي 
بالده  تقدمها  التي  امل�ستقبل  ابتكارات  ا�ستعرا�ض 
يف عدة قطاعات اإ�سافة اإىل عر�ض منتجات وبرامج 
اإن��دون��ي�����س��ي��ا امل��ت��اح��ة م��ن اأج���ل ا�ستقطاب  وخ��دم��ات 
والزيارات  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  وامل�ستثمرين  ال�سياح 
ب�سفتها  لإندوني�سيا  دوليني  �سركاء  ُي�سبحوا  ولكي 
العاملية وبلدا ينعم بوفرة  القيمة  �سل�سلة  جزءا من 

يف املوارد امل�ستدامة.
 2020 اإك�سبو  يف  لإندوني�سيا  العام  املفو�ض  ولفت 
ا�ستعرا�ض  اإىل  يهدف  اإندوني�سيا  جناح  اأن  اإىل  دبي 
وال�سناعة  الطبيعية  ب��الده  مل��وارد  املبتكرة  التنمية 

4.0 والقت�ساد الرقمي والتنوع الرائع يف الثقافة 
واأو�سح  ب��ه��ا.  تنعم  ال��ت��ي  والطبيعة  الإن��دون��ي�����س��ي��ة 
كا�سان موهري اأن م�ساحة جناح اإندوني�سيا يف اإك�سبو 
2020 دبي تبلغ 1860 مرتا مربعا ت�سم م�ساحة 
بناء اإجمالية تبلغ ثالثة اآلف مرت مربع ..م�سريا 
عرب  ��ى  ُت��غ��طَّ والت�سغيل  اجل��ن��اح  ب��ن��اء  تكلفة  اأن  اإىل 
برنامج �سراكة بني القطاعني العام واخلا�ض حيث 
الالزمة  امل���وارد  اخلا�سة  والقطاع  احلكومة  توفر 

لتغطية التكلفة.
 2020 اإك�سبو  اإندوني�سيا يف  وح��ول ما مييز جناح 
اإن حم���ت���وى جناح  م���وه���ري  ك���ا����س���ان  ..ق������ال  دب����ي 
العام  يف  ب���الده  مل�ستقبل  ت�����س��ورا  ي��ق��دم  اإندوني�سيا 
لتعزيز  ال��دويل فر�سة  يتيح احل��دث  2045 حيث 
بالأمل  �سعورا  اجلناح  يوفر  فيما  اإندوني�سيا  �سمعة 
ال������زوار وروؤيته  ل���دى  ال�����س��دي��د  وال��ف�����س��ول وامل�����رح 

للم�ستقبل.
 2020 اإك�سبو  يف  اإندوني�سيا  جناح  ر�سالة  اإن  وقال 
دبي هي اأن بالده �ستلعب دورا مهما يف بناء م�ستقبل 
على  ال�����س��وء  اجل��ن��اح  �سي�سلط  فيما  للعامل  اأف�����س��ل 

واملعامالت  ب��ال��ت��ج��ارة  يتعلق  بع�سها  ج��وان��ب  ع��دة 
واجلوانب ذات ال�سلة بالتعاون التجاري وال�سياحة 
اإك�سبو  يف  اإندوني�سيا  م�ساركة  اأن  واأك��د  وال�ستثمار. 
والإبداعي  املتميز  امل��ح��ت��وى  ع��رب  �ستكون   2020
نع  و�سُ العقول  “توا�سل  مفهوم  مع  ين�سجم  ال��ذي 
2020 دبي  امل�ستقبل” حيث �سيتعرف زوار اإك�سبو 
فر�ض  على  اإندوني�سيا  ج��ن��اح  اإىل  ���س��ي��اأت��ون  ال��ذي��ن 
للتعاون و�سي�ستك�سفون وي�ستثمرون ك�سركاء  كثرية 

عامليني يف اقت�ساد �سخم يف امل�ستقبل.
اجلوانب  وت��ن��وع  امل�����س��ت��دام��ة  امل����وارد  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اإك�سبو  ل���زوار  قّيمة  جت��ارب  �سيخلقان  الجتماعية 
يف  و�سي�سهمان  اخل�سو�ض  وج��ه  على  دب��ي   2020
ما  وه��و  ع��ام  ب�سكل  والأن�سطة  املحتوى  من  الكثري 

يوؤدي اإىل جناح اإك�سبو 2020 دبي ككل.
 2020 اإك�سبو  يف  لإندوني�سيا  العام  املفو�ض  واأك��د 
دبي اأن دولة الإمارات اأحد اأهم �سركاء اإندوني�سيا يف 
خمتلف املجالت ل �سيما اجلانب القت�سادي وب�سكل 
ال�سياحة  وق��ط��اع  وال��ت��ج��ارة  ال���س��ت��ث��م��ار  خ��ا���ض يف 
هيئة  تاأ�سي�ض  يف  املهم  الإم����ارات  دور  اإىل  ..م�سريا 

املدخالت  توفري  حيث  من  الإندوني�سية  ال�ستثمار 
مبا  ال�سيادي  ال��رثوة  �سندوق  بت�سكيل  ال�سلة  ذات 
اإىل  واأ���س��ار  التجارية.  والأن�سطة  احلوكمة  ذل��ك  يف 
والإمارات  اإندوني�سيا  اأبرمت   2020 العام  يف  اأن��ه 
مثل  اأعمال  واتفاقات  احلكومتني  بني  اتفاقية   16
الإم��دادات يف قطاع الطاقة وغريها من القطاعات 
مذكرة  وق���ع���ا  ال��ب��ل��دي��ن  اأن  ..م�����س��ي��ف��ا  احل���ي���وي���ة 
الإبداعي  والق��ت�����س��اد  ال�سياحة  وزارة  ب��ني  تفاهم 
الإمارات  يف  وال�سباب  الثقافة  ووزارة  الإندوني�سية 
قطاعات  يف  خ��ا���س��ة  الإب���داع���ي  الق��ت�����س��اد  لتطوير 

الهند�سة املعمارية والت�سميم والفن والن�سر.
مع  �سراكتها  تعزيز  يف  ترغب  اإندوني�سيا  اإن  وق��ال 
الإمارات يف التعليم الإ�سالمي الذي يتميز بالعتدال 
والت�سامح وال�سالم من اأجل منع التطرف والإرهاب 
جت�سد  حيث  للعامل  ال�سالم  بناء  اأج��ل  م��ن  واأي�����س��ا 
الإميان  دبي   2020 اإك�سبو  يف  اإندوني�سيا  م�ساركة 
ال�سرتاتيجية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ب��ج��ه��ود  ال�����س��ادق 
الإم��ارات يف الأجل  اإندوني�سيا ودول��ة  امل�سرتكة بني 

الطويل وجديتنا يف تعزيز هذه اجلهود.

م�ضاركة اإندوني�ضيا يف اإك�ضبو 2020 جت�ضد قوة العالقات ال�ضرتاتيجية بني البلدين

املفو�س العام لإندوني�ضيا لـ»وام«: اإجناز جناح اإندوني�ضيا يف اإك�ضبو 2020 بنهاية اأبريل اجلاري
جناح اإندوني�ضيا ي�ضتعر�ض ابتكارات امل�ضتقبل والتنمية املبتكرة ملواردها الطبيعية

- اجلناح ميتد على م�ضاحة 1860 مرتا مربعا ويقدم ت�ضورا مل�ضتقبل اإندوني�ضيا يف العام 2045
- الإمارات واإندوني�ضيا وقعتا 16 اتفاقية بني احلكومتني خالل العام 2020

- تفاهم بني البلدين لتطوير القت�ضاد الإبداعي يف الهند�ضة املعمارية والت�ضميم والفن والن�ضر

على هام�ض الجتماعات ال�ضنوية ل�ضندوق النقد وجمموعة البنك الدوليني

عبيد حميد الطاير ي�ضارك يف اجتماع اللجنة الدولية املالية والنقدية
•• دبي-الفجر: 

الطاير  ح��م��ي��د  ع��ب��ي��د  م���ع���ايل  �����س����ارك 
يف  موؤخراً  املالية  لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر 
اجتماع اللجنة الدولية املالية والنقدية 
النقد  ل�����س��ن��دوق  ال��ت��اب��ع��ة   )IMFC(
تقنيات  ع����رب  ع���ق���د  وال�������ذي  ال���������دويل، 
الت�سال املرئي على هام�ض الجتماعات 
ال��ن��ق��د وجمموعة  ل�����س��ن��دوق  ال�����س��ن��وي��ة 
تطورات  اآخر  ملناق�سة  الدوليني،  البنك 
الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي، وت��داع��ي��ات الأزم����ة 
القت�سادية واملالية التي ي�سهدها العامل 
)كوفيد- كورونا  جائحة  انت�سار  نتيجة 
املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،)19
بالفقر وخماطر ارتفاع الديون وغريها 
بال�سيا�سات  العالقة  ذات  املوا�سيع  من 

القت�سادية والتنموية الدولية.
وخ���الل الج��ت��م��اع؛ اأث��ن��ى م��ع��ايل عبيد 
ج���ه���ود �سندوق  ع��ل��ى  ال���ط���اي���ر  ح��م��ي��د 
امل�ساهمة  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال����دويل  ال��ن��ق��د 
العاملي،  القت�سادي  النتعا�ض  بتحقيق 
التي مت  التوقعات  اأح��دث  اأظهرت  حيث 
القت�ساد  منو  ت�سجيل  عن  مراجعتها، 
العاملي بن�سبة %6 خالل العام احلايل، 
ال�ستباقية  لال�ستجابة  نتيجة  وذل���ك 
اأع�ساء  جلميع  وامل�����س��رتك��ة  واحل��ا���س��م��ة 
الأزمة  تداعيات  مواجهة  يف  ال�سندوق 

ال�سحية العاملية غري امل�سبوقة. 
الإم����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  معاليه  واأ����س���ار 
النقد  �سندوق  ت�سارك  املتحدة  العربية 
النتعا�ض  اآف���اق  ب�ساأن  ال���دويل خم��اوف��ه 
ملنطقة  بالن�سبة  وخا�سة  امل��ت��وازن،  غري 
حيث  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
�سيوؤدي ذلك يف ظل ما ن�سهده اليوم من 
جراء  واجتماعية  اقت�سادية  ت��داع��ي��ات 
عدم  ت��ف��اق��م  اإىل  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة 
العامل، الأمر  اأنحاء  امل�ساواة يف خمتلف 
و�سع  املعنيني  ك��اف��ة  م��ن  يتطلب  ال���ذي 

ال���ت���وازن بني  لتحقيق  وا���س��ح��ة  خ��ط��ط 
الأجل  متو�سطة  العامة  املالية  اأولويات 

واأهداف التنمية ال�ساملة.
اإىل م��دي��ر عام  وق����ال م��ع��ال��ي��ه م��وج��ه��اً 
�سندوق النقد الدويل: “نرحب بجدول 
�سامل  كاإطار  العاملية  ال�سيا�سات  اأعمال 
للتعايف القت�سادي العاملي. ومن جهتنا، 
حت��ر���ض دول���ة الإم�����ارات ع��ل��ى موا�سلة 
دع���م امل�����س��اع��ي ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا �سندوق 
النقد الدويل ملواجهة التداعيات املالية 
يف  ي�سهم  مب��ا  للجائحة،  والق��ت�����س��ادي��ة 
حتقيق تعايف عاملي ومنو اقت�سادي قوي 

وم�ستدام ومتوازن و�سامل.«
و����س���دد م��ع��ال��ي��ه خ����الل الج���ت���م���اع على 
الق�سوى  الأول�����وي�����ة  اإع����ط����اء  �����س����رورة 
والتي  للجائحة  ال�سحية  لال�ستجابة 
النمو، حيث  تعزيز  بدورها يف  �ست�ساهم 

عادل  ب�سكل  وتوزيعه  اللقاح  لإن��ت��اج  اأن 
ال�سريع  التعايف  �سمان  يف  كبرية  اأهمية 
وامل�ستدام لالقت�ساد العاملي، م�سرياً اإىل 
للجهود  الإم��ارات موؤخراً  دولة  ان�سمام 
العاملية لت�سنيع لقاح كوفيد-19، حيث 
جديد  م�سنع  اإن�ساء  يف  ال��دول��ة  جنحت 
لإنتاج لقاح “حياة – فاك�ض” الإماراتي 
200 مليون  اإىل  اإنتاجية ت�سل  بطاقة 

جرعة �سنوياً.
ال��ع��دي��د م��ن الدول  اأن  واأ����س���ار م��ع��ال��ي��ه 
املتو�سطة الدخل تكافح ملواجهة احلاجة 
ال�ستجابة  مت��وي��ل  يف  ال���س��ت��م��رار  اإىل 
التدابري  ع���ل���ى  واحل����ف����اظ  ال�����س��ح��ي��ة 
اآلية  اأن��ه مع عدم وج��ود  الوقائية، علماً 
الحتياجات  هذه  ب��داأت  مي�سرة،  متويل 
يف ا�ستنفاد القدرات املالية وك�سف نقاط 
يجب  لهذا  ب��ال��دي��ون.  املتعلقة  ال�سعف 

الأدوات  كافة  ا�ستخدام  ال�سندوق  على 
املتاحة له مبا يف ذلك توفري الإقرا�ض 
اأن  م��وؤك��داً  الفنية،  وامل�ساعدة  واملراقبة 
دولة الإم��ارات ترحب باإعادة تخ�سي�ض 
 Special( اخلا�سة  ال�سحب  ح��ق��وق 
هذا  يف   )Drawing Rights
ال�سدد. وقال معاليه: “يجب على كافة 
ا�سرتاتيجية  ���س��ي��ا���س��ات  اع��ت��م��اد  ال����دول 
لتحقيق منو اقت�سادي �سامل اجتماعياً 
وم�ستدام بيئياً، باعتبارها امل�سار الوحيد 
للم�سي قدماً يف مرحلة ما بعد كوفيد-

19. وميكن ل�سندوق النقد الدويل اأن 
ي��دع��م ه��ذا ال��ت��وج��ه م��ن خ��الل ت�سهيل 
ت����ب����ادل اخل�������ربات ودع������م بناء  ع��م��ل��ي��ة 

القدرات ومتكني جهود التمويل.«
“نثمن جهود �سندوق  واأ�ساف معاليه: 
بجدول  ق��دم��اً  امل�سي  يف  ال���دويل  النقد 

اأعماله املتعلق باملناخ وفقاً لتفاق باري�ض 
ب�����س��اأن ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، وال����ذي يحظى 
ب��ت��واف��ق م��ت��ع��دد الأط�������راف، وذل����ك من 
خالل دعم البلدان لتحقيق م�ساهماتها 
امل����ح����ددة ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال���وط���ن���ي مع 
واأولوياتها  الوطنية  ظ��روف��ه��ا  م��راع��اة 

الإمنائية.«
اأن اجتماعات اللجنة الدولية  اإىل  ي�سار 
ت��ع��ق��د ع��ل��ى هام�ض  امل��ال��ي��ة وال��ن��ق��دي��ة 
اجتماعات الربيع والجتماعات ال�سنوية 
البنك  وجم���م���وع���ة  ال���ن���ق���د  ل�������س���ن���دوق 
ال��دول��ي��ني، وال��ت��ي ي��ت��م خ��الل��ه��ا تقدمي 
امل�سورة والتقارير اإىل جمل�ض حمافظي 
الإ�سراف  ب�ساأن  ال��دويل  النقد  �سندوق 
الدويل،  والنقدي  امل��ايل  النظام  واإدارة 
مب����ا يف ذل�����ك ال����س���ت���ج���اب���ة ل����الأح����داث 

اجلارية التي قد تعطل النظام.

جمل�س اإدارة »الحتادية للرقابة النووية« 
ي�ضتعر�س خطته الت�ضغيلية وم�ضتجدات »براكة«

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستعر�ض جمل�ض اإدارة الهيئة الحتادية للرقابة النووية خالل اجتماعه 
الذي عقده موؤخراً اأداء الهيئة يف الربع الرابع من عام 2020 وم�ستجدات 

اخلطة الت�سغيلية واملبادرات املزمع تنفيذها.
واطلع املجل�ض على اآخر امل�ستجدات اخلا�سة بالوحدات الأربع ملحطة براكة 
التفتي�ض  وبرنامج  الرقابي  الهيئة  دور  مناق�سة  النووية حيث مت  للطاقة 
الذي تقوم به مع بدء الوحدة الأوىل للمحطة مرحلة الت�سغيل التجاري 
الختبارات  وخمتلف  التفتي�ض  خطة  املجل�ض  ناق�ض  كما  اجل��اري.  ال�سهر 
يف  الت�سغيل  رخ�سة  ا�ستلمت  والتي  الثانية  الوحدة  يف  جترى  �سوف  التي 

مار�ض املا�سي.
مفت�سيها  خ��الل  من  ال�ساعة  م��دار  على  تفتي�سية  بعمليات  الهيئة  وتقوم 
اإمت����ام خمتلف  ل�����س��م��ان  اآخ���ري���ن  امل��ح��ط��ة وار����س���ال مفت�سني  امل��ق��ي��م��ني يف 
الهيئة  اإدارة  جمل�ض  ناق�ض  كما  الرقابية.   للمتطلبات  وفقاً  الختبارات 
اخلطة اخلم�سية /2021-2025/ لإ�سدار ومراجعة اللوائح واللوائح 
النووي  القطاعني  يف  الرقابية  الهيئة  مهام  تعزيز  اأج��ل  م��ن  الإر���س��ادي��ة 
وال�سعاعي يف دولة الإمارات ..ومنذ تاأ�سي�ض الهيئة يف عام 2009 اأ�سدرت 
الهيئة 22 لئحة و22 لئحة ار�سادية والتي تغطى الأمان النووي والأمن 
النووي وحظر النت�سار النووي والوقاية من الإ�سعاع.  وافق املجل�ض على 
اخلا�سة   »FANR-REG-09 “الن�سخة.1  امل��ع��دل��ة  ال��الئ��ح��ة  اإ���س��دار 
بالرقابة على ا�سترياد وت�سدير املواد النووية واملفردات ذات ال�سلة باملجال 

النووي واملفردات ذات ال�ستخدام املزدوج املتعلقة باملجال النووي.
وحتدد هذه الالئحة متطلبات الرتاخي�ض والرقابة وتقدمي التقارير لأي 
جهة داخل دولة الإمارات تعمل يف نطاق ا�سترياد وت�سدير املواد اخلا�سعة 
2020 على  دي�سمرب   30 واف��ق يف  الإدارة قد  اأن جمل�ض  للرقابة. يذكر 
اإ����س���دار جم��م��وع��ة م��ن ال��ل��وائ��ح وه���ي ال��الئ��ح��ة امل��ع��دل��ة  //الن�سخة.1/ 
حيث  النووية  املرافق  لطوارئ  والت�سدي  للتاأهب   /FANR-REG-12
لأية  وال�ستجابة  والتخطيط  بال�ستعداد  املرخ�ض  من  متطلبات  حت��دد 
حالة طارئة قد حتدث. كما وافق املجل�ض على اإ�سدار الالئحة املعدلة //
امل�سعة حيث حتدد  امل�سادر  اأمن  FANR-REG-23/ حول  الن�سخة.1/ 
اإج��راءات الأمن حلماية املواد  الالئحة متطلبات قيام املرخ�سني بتطبيق 
FANR- //الن�سخة.0/  اجلديدة  الالئحة  اإ�سدار  على  املجل�ض  وواف��ق 
REG-29/ حول ت�سجيل وترخي�ض املواد الإ�سعاعية وحتدد هذه الالئحة 
متطلبات التزام املرخ�سني بالتخطيط وتنفيذ وانهاء الأن�سطة اخلا�سعة 

للرقابة والتي ت�ستخدم مواد م�سعة.

مركز راأ�س اخليمة الدويل و »�ضعود بن �ضقر 
مل�ضاريع ال�ضباب« يعززان فر�س ال�ضتثمار

•• راأ�س اخليمة -وام:

ال�سركات  ت�سجيل  �سلطة  ال��ذي ميثل   - ال��دويل  راأ���ض اخليمة  وق��ع مركز 
موؤ�س�سة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة   - اخليمة  راأ����ض  اإم����ارة  يف  امل�سجلة  ال��دول��ي��ة 
قاعدة  لإن�ساء  الفر�سة  لإتاحة  ال�سباب  م�ساريع  لتنمية  �سقر  بن  �سعود 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  الأع��م��ال  رواد  اأم���ام  متينة  موؤ�س�سية 
التي يقدمها  اإىل الرتويج للخدمات  املذكرة  مزاولتهم لأعمالهم. تهدف 
تعريفهم  خ��الل  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  من  لعمالئه  املركز 
مبزايا هيكلة ال�ستثمارات لديه اإ�سافة اإىل اإجراءات الت�سجيل التي متتاز 

بال�سرعة والب�ساطة وفعالية التكلفة مع اأدنى حد من املتطلبات.
واأكد ال�سيخ اأحمد بن �سقر القا�سمي رئي�ض جمل�ض اإدارة مركز راأ�ض اخليمة 
الدويل اأهمية التعاون مع موؤ�س�سة �سعود بن �سقر لتنمية م�ساريع ال�سباب 
والذي ير�سخ مبداأ ال�سراكة ال�سرتاتيجية القائمة بني اجلهات احلكومية 
يف اإمارة راأ�ض اخليمة والتي تعمل من اأجل حتقيق غاية م�سرتكة ترمي اإىل 
زيادة فر�ض العمل للم�ستثمرين وال�سركات على حٍد �سواء وتو�سيع نطاق 

الأعمال بال�سكل الذي يعك�ض �سهولة مزاولتها يف الإمارة.
راأ�ض  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  الأن�ساري  �سمري  الدكتور  ق��ال  جانبه  من 
والتي  القانونية  الكيانات  على  م��ت��زاي��دا  اإق��ب��ال  �سهدنا  ال���دويل  اخليمة 
متكن رواد الأعمال من مواطني دولة الإمارات واملقيمني فيها على هيكلة 

ا�ستثماراتهم عن طريق ال�سركات امل�سجلة يف مركز راأ�ض اخليمة الدويل.
واأ�ساف اأن املركز لديه خمتلف احللول املنا�سبة لل�سركات الدولية و�سركات 
حيث  من  والفعالة  املختلفة  الهياكل  تتيح  حيث  اخلا�سة  ال���رثوات  اإدارة 
امل���ال وخيارات  راأ�����ض  ال��ت��م��وي��الت ورف���ع  اإم��ك��ان��ي��ة احل�����س��ول ع��ل��ى  التكلفة 

ال�سندات املالية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.
العليا  اللجنة  رئي�ض  اإ�سماعيل  حممد  يو�سف  ���س��ع��ادة  اأو���س��ح  جهته  م��ن 
ملوؤ�س�سة �سعود بن �سقر لتنمية م�ساريع ال�سباب اأن هذا التعاون يرمي اإىل 
حتقيق روؤية ال�سرتاتيجية التي و�سعتها القيادة الر�سيدة والتي ل تدخر 
جهدا يف دعم م�ساريع ال�سباب حلثهم على امل�ساركة يف بناء اقت�ساد الوطن 
اإىل جنب مع مركز راأ���ض اخليمة  وتعزيز منوه حيث تعمل املوؤ�س�سة جنبا 
الدويل على تطوير قاعدة موؤ�س�سية متنح ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
العديد من املزايا القانونية. و�سيكون لهذا التعاون بني مركز راأ�ض اخليمة 
تعزيز  دورا يف  ال�سباب  م�ساريع  لتنمية  �سقر  بن  �سعود  وموؤ�س�سة  ال��دويل 
التناف�سية يف الإمارة من اأجل اإيجاد اأن�سب احللول املوؤ�س�سية للم�ستثمرين 
بف�سل ال�سمعة العاملية املرموقة التي يحظى بها مركز راأ�ض اخليمة الدويل 
بالإ�سافة اإىل خدمات الت�سجيل املوؤمتتة واملُب�سطة املتاحة من خالل اعتماد 

نظم القوانني العاملية والأنظمة الق�سائية امل�ستقلة.

% من معامالت الغرفة يف العام املا�ضي كانت رقمية و50 خدمة ي�ضتفيد منها جمتمع الأعمال  99

 100 % التحول الذكي يف خدمات غرفة دبي الأ�ضا�ضية
بوعميم: حتولنا الذكي الكامل اأبرز موؤ�ضر على ا�ضتعدادانا للخم�ضني عامًا املقبلة وبنيتنا التحتية الرقمية متطورة

•• دبي-الفجر: 

اإن  دب��ي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ك�سفت 
الأ�سا�سية  الذكي يف خدماتها  التحول 
 50 م��ن  اأك���رث  ليغطي   ،100% بلغ 
خدمة متنوعة توفرها لقطاع الأعمال 
الأعمال  داع���ي���ًة جم��ت��م��ع  الإم������ارة،  يف 
وا�سعة  ���س��ري��ح��ة  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  اإىل 
املن�ساأ  ���س��ه��ادات  ت�سمل  خ��دم��ات��ه��ا  م��ن 
املوؤقت  الإدخ��ال  ودفاتر  والت�سديقات 
لنمو  الداعمة  اخلدمات  من  وغريها 

قطاع الأعمال.
من   99.26% اأن  الغرفة  واأظ��ه��رت 
املعامالت التي اأجرتها يف العام 2020 
ك��ان��ت م��ع��ام��الت رق��م��ي��ة، مم���ا يظهر 
الرقمية،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  بنيتها  ج��اه��زي��ة 
متطلبات  تلبية  يف  خدماتها  وك��ف��اءة 
جمتمع الأعمال، حيث اأجنزت الغرفة 
األف   659 م���ن  اأك����رث  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 
معاملة رقمية �سملت جميع خدماتها 

الرئي�سية.
واأ����س���ار ���س��ع��ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م، مدير 
ع���ام غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي اإىل 
الغرفة  خدمات  يف  الذكي  التحول  اأن 
البنية  ب�����س��ب��ب  وم����رن����اً  ���س��ل�����س��اً  ج�����اء 
الرقمية املتطورة التي ا�ستثمرت فيها 

املا�سية  ال�����س��ن��وات  م��دى  ال��غ��رف��ة على 
اأع�����س��ائ��ه��ا ممار�سة  ع��ل��ى  ���س��ه��ل  مم���ا 
يف  الغرفة  جهود  من  وع��زز  اأعمالهم، 
وتناف�سية  ا���س��ت��م��راري��ة  و���س��م��ان  دع���م 
اأن التحول  الأعمال يف الإمارة، موؤكداً 
ال��ذك��ي ال��ك��ام��ل خل��دم��ات ال��غ��رف��ة هو 
ا�ستعداد  يظهر  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ  موؤ�سر 
الأعمال  م�ستقبل  ل�ست�سراف  الغرفة 

للخم�سني عاماً املقبلة.
الذكي  ال��ت��ح��ول  ان  بوعميم  واأ����س���اف 
ال���ك���ام���ل ل���غ���رف���ة دب������ي ي��ن�����س��ج��م مع 
بتحويل  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
العامل،  يف  امل����دن  اأذك�����ى  اإىل  الإم�������ارة 
واعتماد  الأع���م���ال  مم��ار���س��ة  وت�سهيل 
احللول التقنية املتطورة لإثراء جتربة 
معامالتهم  وت�����س��ه��ي��ل  امل���ت���ع���ام���ل���ني، 
اأن وعي  م���وؤك���داً  اأع��م��ال��ه��م،  وت�����س��ري��ع 
التحول  وم����زاي����ا  ب���ف���وائ���د  ال���ع���م���الء 
ال���رق���م���ي ي���دع���م ت��ن��اف�����س��ي��ة الإم�������ارة، 
اخلدمات  اأف�سل  توفري  على  وقدرتها 

للم�ستثمرين ورواد الأعمال. 
وت��وف��ر ال��غ��رف��ة ملجتمع الأع��م��ال عرب 
الذكي  الإلكرتوين وتطبيقها  موقعها 
وذكية  اإلكرتونية  خدمة   50 ح��وايل 
ت�سمل اخلدمات الأ�سا�سية التي ت�سمل 
الع�سوية و�سهادات املن�ساأ والت�سديقات 

املرتبطة  اخل���دم���ات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
مثل جائزة  املتنوعة  الغرفة  مببادرات 
لالأعمال  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
للم�سوؤولية  دب�����ي  غ���رف���ة  وع����الم����ة 
من  وغريها  للموؤ�س�سات  الجتماعية 

مبادرات الغرفة.
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ال��غ��رف��ة  ومت��ت��ل��ك 
والإلكرتونية  ال��ذك��ي��ة  اخل��دم��ات  م��ن 
ال�����ت�����ي ت����غ����ط����ي ك�����اف�����ة اح����ت����ي����اج����ات 
والتي  الأع���م���ال،  جمتمع  ومتطلبات 
جميع  اإجن����از  م��ن  امل�ستثمرين  مت��ك��ن 
و�سهولة  بي�سر  ب��ع��د  ع��ن  معامالتهم 
ووف������ق اأرق�������ى امل���ع���اي���ري وامل���م���ار����س���ات 

العاملية.
وت�سمل اخلدمات الذكية التي توفرها 
الغرفة معامالت اإ�سدار �سهادات املن�ساأ 
الع�سوية  وخ����دم����ات  وال��ت�����س��دي��ق��ات 
وخدمة الدرا�سات والأبحاث والتقارير 
الأعمال واخلدمات القانونية واإ�سدار 
دفرت الإدخال املوؤقت للب�سائع وعالمة 
الجتماعية  للم�سوؤولية  دب���ي  غ��رف��ة 
الئتماين  وال��ت�����س��ن��ي��ف  ل���ل�������س���رك���ات 
وخ������دم������ات جم����م����وع����ات وجم���ال�������ض 
اخلدمات  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  الأع����م����ال 

املتاحة للهيئات القت�سادية واملهنية.
التف�سيلية  الذكية  اخلدمات  وت�سمل 

التي توفرها الغرفة يف خدمة الع�سوية 
الع�سوية،  وت��ع��دي��ل  وجت��دي��د  اإ����س���دار 
للب�سائع  امل���وؤق���ت  الإدخ�������ال  وخ���دم���ة 
واإ�سدار  وتعديل  اإ���س��دار  ت�سمل  التي 
ب����دل ف���اق���د وب���دي���ل ل���دف���رت الإدخ������ال 
املن�ساأ  �سهادة  خدمات  وت�سمل  امل��وؤق��ت، 
اإ�سدار وتعديل واإ�سدار ن�سخة اإ�سافية 
ل�سهادة املن�ساأ، يف حني ت�سمل اخلدمات 
واملعلومات  ال���و����س���اط���ة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 

الدرا�سات  خدمة  وت�سمل  القانونية. 
والدرا�سات  والبحوث  التقارير  اإ�سدار 
والتعريف وغريها.  التو�سية  ور�سائل 
والت�ساريح  الرتاخي�ض  خ��دم��ات  اأم���ا 
وجتديد  وترخي�ض  ت�سريح  فت�سمل 
جمال�ض وجمموعات الأعمال، وت�سمل 
على  الت�سديق  الت�سديقات  خ��دم��ات 
ال���ت���وق���ي���ع والأخ������ت������ام و������س�����ورة طبق 

الأ�سل. 
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املال والأعمال

�ضوق دبي املايل و »بي اإت�س مبا�ضر« ي�ضتعر�ضان فر�س ال�ضتثمار يف  العقود امل�ضتقبلية للأ�ضهم 

اأدنوك للإمداد واخلدمات توا�ضل تو�ضعها ال�ضرتاتيجي بال�ضتحواذ على ناقلتي نفط عملقتني
•• اأبوظبي - وام: 

اأعلنت �سركة اأدنوك لالإمداد واخلدمات 
البحرية  واللوج�ستيات  ال�سحن  ذراع 
الوطنية  اأب����وظ����ب����ي  ب�������رتول  ل�������س���رك���ة 
ناقلتي  على  ا�ستحواذها  عن  “اأدنوك” 
ن���ف���ط خ�����ام ع���م���الق���ت���ني، وب����ه����ذا ي�سل 
مت  التي  العمالقة  النفط  ناقالت  ع��دد 
 8 اإىل   2021 ال�ستحواذ عليها خالل 

ناقالت.
النفط  ن��اق��الت  اأ���س��ط��ول  تو�سع  ويلعب 
بور�سة  دع���م  يف  م��ه��م��اً  دوراً  ال��ع��م��الق��ة 
اأب��وظ��ب��ي اإن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال ل��ع��ق��ود خام 
م��رب��ان الآج���ل���ة، وال��ت��ي م��ن امل��ت��وق��ع اأن 
تعزز التداول على خام مربان، ومتكينها 
من الو�سول اإىل عمالء واأ�سواق جديدة 
عقود  اإط���الق  ..و�سيمكن  ال��ع��امل  ح��ول 
لالإمداد  اأدن����وك  �سركة  الآج��ل��ة  م��رب��ان 
من  ال�ستفادة  حت�سني  م��ن  واخل��دم��ات 

�سعة ال�سفن يف قطاع النفط اخلام.
لالإمداد  اأدن������وك  ���س��رك��ة  ب��ن��اء  وي���دع���م 
واخل�����دم�����ات ل����ق����درات ال�����س��ح��ن هدف 
ب��زي��ادة الإن��ت��اج بن�سبة  اأدن���وك  جمموعة 
اليوم  برميل يف  5 ماليني  اإىل   25%

عمليات  وت�سمل   .2030 ع��ام  بحلول 
جديدة  عمالقة  نفط  ناقلة  ال�ستحواذ 
ال��وق��ود من  ازدواج���ي���ة  بتقنية  جم��ه��زة 
املتوقع ت�سليمها خالل الربع الأول من 
عام 2023، وناقلة اأخرى من املقرر اأن 
الثاين  ال��رب��ع  يف  الأ���س��ط��ول  اإىل  تن�سم 
من عام 2021، لريتفع بذلك اإجمايل 
مت  التي  العمالقة  النفط  ناقالت  ع��دد 
ال�ستحواذ عليها موؤخراً اإىل ثماٍن، ومع 
�سعة  اإج��م��ايل  يبلغ  ال�سفن  ه��ذه  اإ�سافة 

�سحن النفط اخلام 16 مليون برميل.
وبهذه املنا�سبة، قال القبطان عبدالكرمي 
ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل�سعبي، 
“يعزز  ل���الإم���داد واخل����دم����ات:  اأدن������وك 
العمالقة  النفط  ناقلة  على  ال�ستحواذ 
عرو�سنا التناف�سية، والتي تغطي نطاق 
والغاز  النفط  قطاع  يف  القيمة  �سل�سلة 
اأن ت�سافر  ث��ق��ة  ع��ل��ى  ..ن��ح��ن  ب��ال��ك��ام��ل 
ال�سرتاتيجية  ال����س���ت���ح���واذ  ع��م��ل��ي��ات 
وحلولنا   2021-2020 يف  لل�سفن 
يك�سب  املتكاملة  والبحرية  اللوج�ستية 
توفري  حيث  م��ن  كبرية  ميزة  عمالءنا 
الوقت والتكلفة ملجمل عملياتهم، مبا يف 

ذلك �سركات جمموعة اأدنوك«.

وتنفذ �سركة اأدنوك لالإمداد واخلدمات، 
اأك�����رب ���س��رك��ة �سحن  ال���ت���ي ت��ع��د ح��ال��ي��اً 
ب��ح��ري��ة م��ت��ك��ام��ل��ة والتي  ول��وج�����س��ت��ي��ات 
متلك وت�سغل اأكرب اأ�سطول �سحن بحري 
ب��رن��اجم��اً طموحاً  الإم�������ارات،  دول����ة  يف 
قدراتها  وت��ط��وي��ر  اأ���س��ط��ول��ه��ا  لتحديث 
لتمكينها  واخل��دم��ات  ال�سحن  يف جم��ال 
اأدنوك  ل�سركتي  دعم  اأف�سل  توفري  من 
العاملية،  ل��ل��ت��ج��ارة  واأدن�������وك  ل��ل��ت��ج��ارة 
لالأ�سول  التناف�سية  الأ���س��ع��ار  م�ستغلة 
م���ن ن���اق���الت ال��ن��ف��ط ال��ع��م��الق��ة ..ويف 
لالإمداد  اأدن�����وك  ق��ام��ت   ،2020 ع���ام 

واخلدمات بتو�سيع اأ�سطولها من خالل 
�سحن  ���س��ف��ي��ن��ة   16 ع��ل��ى  ال����س���ت���ح���واذ 

بحري.
اإىل  اجلديدة  الناقالت  اختيار  ويهدف 
تطوير اأحد اأ�ساطيل �سحن النفط اخلام 
الأكرث ا�ستدامة وحداثة يف العامل، حيث 
اإن ال�سفن امل�سافة هي مزيج من ال�سفن 
البناء  قيد  ج��دي��دة  �سفن  اجل��دي��دة /4 
متوفرة  حديثة  و�سفن  الطلب/،  ح�سب 

/مت ال�ستحواذ على 4 منها موؤخراً/.
ويبلغ طول كل من الناقلتني اللتني مت 
ال�ستحواذ عليهما 336 مرتاً، ووزن كل 

•• دبي-الفجر: 

ا����س���ت�������س���اف �����س����وق دب������ي امل�������ايل ن����دوة 
امل�ستقبلية  “العقود  بعنوان  افرتا�سية 
بالتعاون  لالأ�سهم يف �سوق دبي املايل”، 
للخدمات  مبا�سر  اإت�����ض  ب��ي  �سركة  م��ع 
امل��ال��ي��ة، اإح����دى ال�����س��رك��ات ال���رائ���دة يف 
الأ�سواق املالية لدولة الإمارات العربية 

املتحدة.
حت��دث يف ال��ن��دوة ك��ل م��ن خليفة رباع، 
�سوق  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض 
الرئي�ض  الب�سطامي،  املايل، ومعن  دبي 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف ب����ي اإت�������ض 
مبا�سر. وا�ستقطبت الندوة العديد من 
من  وغ��ريه��م  وال��و���س��ط��اء  امل�ستثمرين 

املتعاملني يف ال�سوق. 
وت�����ن�����اول�����ت ال������ن������دوة جم����م����وع����ة من 
بينها:  م���ن  ال��رئ��ي�����س��ي��ة،  امل���و����س���وع���ات 
املزايا  ل��الأ���س��ه��م،  امل�ستقبلية  ال��ع��ق��ود 
الأ�سهم،  مل�ستقات  الرئي�سية  والفر�ض 
والتداول بالهام�ض باملقارنة مع تداول 
ل��الأ���س��ه��م، ودور  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ع���ق���ود 
وم�سوؤوليات �سانع ال�سوق، وغريها من 

الق�سايا املهمة. وقد ا�ستعر�ست الندوة 
توفرها  ال��ت��ي  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���ض 
دبي  �سوق  يف  امل�ستقبلية  الأ�سهم  عقود 
امل�����ايل وم����ا ت��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه م���ن مزايا 
مرونة  م��ن  للم�ستثمرين  ت��وف��ره  وم��ا 
وا�سحة على �سعيد التنويع والتحوط 
وت�سهيالت الرافعة املالية، وذلك قبيل 

الإجابة على ت�ساوؤلت احل�سور. 
فعالية  اإىل  الب�سطامي  معن  وت��ط��رق 
لالأ�سهم  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ع��ق��ود  ت�����داول 
كما  للم�ستثمرين،  التكلفة  حيث  م��ن 
حتدث عن فر�ض التحوط والبيع على 
املك�سوف، والذي ميكن مدراء املحافظ 
تعر�سهم  ت��ق��ل��ي��ل  م���ن  وامل�����س��ت��ث��م��رون 

لتقلبات الأ�سهم الأ�سا�سية.
ال�سوق  �سانع  دور  الب�سطامي  واأو���س��ح 
�سركة  ال���ع���ادة  وم�����س��وؤول��ي��ات��ه، وه���و يف 
با�ستمرار  جاهزاً  يكون  مالية  خدمات 
للبيع وال�سراء يف ال�سوق، بهدف تعزيز 
امل�ستمر  الت�سعري  خ��الل  من  ال�سيولة، 
ال�سوق  يف  وال���ط���ل���ب  ال���ع���ر����ض  ل�����س��ع��ر 
ب��ح�����س��ب ال�������س���روط امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا مع 

ال�سوق.

اإن �سوق دبي  رب��اع  ق��ال خليفة  وب���دوره 
الفر�ض  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  امل�����ايل ح��ري�����ض 
امل�ستثمرين  ومت���ك���ني  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
م��ن خمتلف اخلدمات  ال���س��ت��ف��ادة  م��ن 
التداول  لأن�����س��ط��ة  ال��داع��م��ة  والآل���ي���ات 
م�سرياً  العاملية،  املمار�سات  اأف�سل  وفق 
اأن توفري عقود الأ�سهم امل�ستقبلية  اإىل 
لتنويع  ال�������س���وق  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ن���ح 
املزيد  وجذب  املالية  والأدوات  املنتجات 

من ال�ستثمارات قوة دفع جديدة.
واأ�سار خليفة رباع اإىل اأن عقود الأ�سهم 
واع���دة  من���و  اآف�����اق  مت��ت��ل��ك  امل�ستقبلية 
يف ���س��وء اله���ت���م���ام امل���ت���زاي���د م���ن قبل 
امل�ستثمرين بالتداول على اأدوات مالية 
عالوة  متعددة،  اأ�سول  وفئات  متنوعة 
العديد  قبل  من  الكبري  الهتمام  على 
من �سركات الو�ساطة، ويف مقدمتها بي 
اأن�سطة  يف  ب��الن��خ��راط   ، مبا�سر  ات�����ض 

و�سناعة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ع��ق��ود  ت�����داول 
ال�سوق.

واأعرب الب�سطامي عن �سكره وتقديره 
ل�سوق دبي املايل واجلهود التي يبذلها 
بالرتقاء  ال�ستمرار  اأج��ل  م��ن  ال�سوق 
بامل�سهد املايل يف دولة الإمارات، وكذلك 
الدائم،  وت��ع��اون��ه��م  امل�ستمر  ل��دع��م��ه��م 
خمتلف  يف  اأم  ال���ن���دوة  ه����ذه  يف  ����س���واء 
الأن�سطة والفعاليات والت�سهيالت التي 

يوفرها �سوق دبي املايل ل�سركائه.
اأن �سوق دبي املايل  اإىل  وجتدر الإ�سارة 
لآجال  م�ستقبليًة  ع��ق��وداً  حالياً  ي��وف��ر 
و�سهرين  �سهر  ب��ني  ت����رتاوح  خمتلفة، 
الفردية  الأ���س��ه��م  على  �سهور،  وث��الث��ة 
الن�سطة  ال�������س���رك���ات  م����ن  مل���ج���م���وع���ة 
اإعمار  ذل��ك:  ال�سوق مبا يف  املدرجة يف 
ال��ع��ق��اري��ة، ب��ن��ك دب���ي الإ���س��الم��ي، بنك 
الإمارات دبي الوطني، اإعمار للتطوير، 
واإعمار مولز. ويخطط ال�سوق لإطالق 
اأبريل   18 ي���وم  ث��الث��ة ع��ق��ود ج��دي��دة 
الفردية لكل من  الأ�سهم  اجل��اري على 
والإمارات  للطريان  العربية  اأرامك�ض، 

لالت�سالت املتكاملة )دو(.

األ��ف ط��ن، مت تركيب جهاز   300 منها 
تنقية الوقود يف ال�سفينة املتوفرة، وهو 
عبارة عن نظام لتنقية غاز العادم لإزالة 
ال�سفينة،  حمرك  من  الكربيت  اأكا�سيد 

مما يح�سن من اأدائها البيئي.
تقوم  وال��ت��ي  اجل��دي��دة،  الناقلة  وتتميز 
اجلنوبية/،  /كوريا  داي��و  �سركة  ببنائها 
يوفر  ال��وق��ود، مما  ثنائي  دف��ع  مبحرك 
ب�سكل  ويقلل   ، للبيئة  �سديًقا  ت�سغياًل 
كبري من انبعاثات الحتبا�ض احلراري.

اأ�سطول  اإىل  ال�����س��ف��ن  ه����ذه  و���س��ت��ن�����س��م 
�سفينة   140 م����ن  امل����ك����ون  ال�������س���رك���ة 
ت�سمل  اأخ��رى موؤجرة،  و100  مملوكة، 
و�سفن  العميقة،  املياه  يف  ال�سحن  �سفن 
و�سفن  البحري،  الدعم  خدمات  تقدمي 
اأ�سطول  ..وي��ن��ق��ل  ال��ب��ح��ري��ة  اخل��دم��ات 
اأدنوك  ل�سركة  ال��دويل  التجاري  النقل 
ل�����الإم�����داد واخل�����دم�����ات ال���ن���ف���ط اخل����ام 
ال�سائبة  والب�سائع  امل��ك��ررة  وامل��ن��ت��ج��ات 
امل�سال  ال��ط��ب��ي��ع��ي  وال���غ���از  واحل����اوي����ات 
ت�ستاأجرها  اأو  على منت ناقالت متلكها 
اأدنوك  عمليات  ل��دع��م  وذل���ك  ال�����س��رك��ة، 
حم���ل���ي���اً وت�����س��ه��ي��ل ���س��ح��ن ال�����س��ل��ع اإىل 

الأ�سواق العاملية.

•• دبي-الفجر: 

املوؤ�س�سات  اأح���د  الإ�سالمي”،  “الإمارات  اخ��ت��ت��م 
املالية الإ�سالمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
وامل�سرف املف�سل ملواطنيها، بنجاٍح برنامج تدريب 
ح�سري لإعداد موظفيه من املواطنني الإماراتيني 
منا�سب  ل��ت��ويل  عالية  ب��اإم��ك��ان��ات  يتمتعون  ال��ذي��ن 

قيادية �سمن اإدارته واأق�سامه. 
ويف اإط����ار ال��ت��زام��ه ال��دائ��م ب��رع��اي��ة ودع���م املواهب 
“الإمارات  اخ���ت���ار  امل�������س���ريف،  ال��ق��ط��اع  يف  امل��ح��ل��ي��ة 
الإ�سالمي” 9 من موظفيه الإماراتيني للم�ساركة 
وتقييماً  تدريباً  يقدم  اأ�سهر   10 مدته  برنامج  يف 
����س���ام���اًل، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل�����درب اخل��ب��ري يف 
لتنمية  لم���ربت  دوج  التنفيذية  الأع���م���ال  جم���ال 
للتقدم  وتاأهيلهم  املوظفني  لدى  القيادية  املهارات 
املبا�سرون  املديرون  قدم  كما  املهنية.  م�سريتهم  يف 
ال���دع���م ل��ل��م�����س��ارك��ني ط����وال رح��ل��ة ال��ربن��ام��ج عرب 
وت�سجيعهم  والنمو،  للتعلم  اإ�سافية  منحهم فر�ض 

على حتدي اإمكاناتهم وتطوير 
اأ�ساليب خا�سة بهم يف القيادة. 
ق����ال  امل����ن����ا�����س����ب����ة،  ه��������ذه  ويف 
الرئي�ض  اأم���ني،  حممد  �سالح 
“الإمارات  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
قطاع  “يلعب  الإ�سالمي”: 
هاماً  دوراً  امل�سرفية  اخلدمات 
يف الق��ت�����س��اد الإم���ارات���ي، وهو 
الأعمال  ق��ط��اع��ات  اأك����رث  م���ن 
وانطالقاً  ال��دول��ة.  يف  حيويًة 
مالية  كموؤ�س�سة  مكانتنا  م��ن 
دول�����ة  رائ���������دة يف  اإ�����س����الم����ي����ة 
املف�سل  وامل�����س��رف  الإم������ارات، 
على  ن����ح����ر�����ض  مل����واط����ن����ي����ه����ا، 
املحلية  امل���واه���ب  دور  ت��ف��ع��ي��ل 

لالرتقاء  البتكار  وحفز  القطاع  م�ستقبل  بناء  يف 
املالية  اخل��دم��ات  م�سهد  يف  املناف�سة  م�ستوى  اإىل 
ال���ع���امل���ي. وي���ه���دف ه����ذا ال���ربن���ام���ج ال��ت��دري��ب��ي اإىل 

احت�سان موظفينا الإماراتيني 
العالية  الإم���ك���ان���ات  ذوي  م���ن 
ومتكينهم  م��ه��ارات��ه��م  و���س��ق��ل 
قادة  وي�سبحوا  مهنياً  ليتطور 
وتندرج  امل�ستقبل”.  اأع���م���ال 
التزام  اإط����ار  امل���ب���ادرة، يف  ه���ذه 
بدعم  الإ�سالمي”  “الإمارات 
اأجندة التوطني التي تنتهجها 

دولة الإمارات؛ 
وينّظم “الإمارات الإ�سالمي” 
التدريب  ب��رام��ج  م��ن  �سل�سلة 
امل�سريف  ال��ق��ط��اع  يف  ال���رائ���دة 
الإمارات  معهد  مع  بالتن�سيق 
واملالية  امل�سرفية  ل��ل��درا���س��ات 
ال�سباب  ت����دري����ب  اإىل  ���س��ع��ي��اً 
قطاع  من��و  يف  امل�ساهمة  م��ن  ومتكينهم  الإم���ارات���ي 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  الإ���س��الم��ي يف  ال��ت��م��وي��ل 
الذي  “امل�ستقبل”  ب��رن��ام��ج  وي��ت�����س��م��ن  امل��ت��ح��دة. 

للمواطنني من  واملخ�س�ض  اأ�سهر  �ستة  ملدة  ي�ستمر 
عمرهم  يتجاوز  ل  الذين  الثانوية  ال�سهادة  حملة 
على  عملياً  وت��دري��ب��اً  ن��ظ��ري��ة  ح�س�ساً  ع��ام��اً،   20
الربنامج  اأمت��وا  الذين  املتدربون  ويحظى  ال�سواء. 
بنجاح بفر�ض عمل دائمة يف خمتلف اأق�سام واإدارات 
“مديري  ب��رن��ام��ج  اأّم����ا  الإ�سالمي”.  “الإمارات 
فهو برنامج تدريبي مدته  العالقات امل�ستقبليني”، 
اجلامعات  خلريجي  خ�سي�ساً  م�سمم  اأ�سهر  �سبعة 
قدراتهم  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  وي����ه����دف  امل����واط����ن����ني،  م����ن 
واإك�����س��اب��ه��م اخل����ربات ال���الزم���ة ل���س��ت��الم منا�سب 
يف  الرثوات”  “اإدارة  ق�سم  يف  ال��ع��الق��ات  م��دي��ري 
الربناجمني  على  ع��الوًة  الإ�سالمي”.  “الإمارات 
برنامج  الإ�سالمي”  “الإمارات  يقدم  امل��ذك��وري��ن، 
ال�سرتاتيجية”  لالإجنازات  الوطنية  “الأكادميية 
التدريبي لطالب الكليات املواطنني املهتمني بالعمل 
يف القطاع امل�سريف. وهو برنامج مفتوح ي�ستمر ملدة 
لت�سريع  الرائدة  املبادرات  اإح��دى  ويعترب  اأ�سهر،   9

التطور املهني التي اأطلقها امل�سرف.

•• عوا�شم-رويرتز:

هبطت اأ�سعار الذهب اأم�ض الثالثاء، 
اإذ نال �سعود الدولر وارتفاع عوائد 
����س���ن���دات اخل����زان����ة الأم���ري���ك���ي���ة من 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى امل���ع���دن ال�����ذي يعترب 

بيانات  ����س���دور  ق��ب��ي��ل  اآم���ن���ا  م�����الذا 
ال��ت�����س��خ��م يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف 

وقت لحق.
املعامالت  يف   0.4 ال���ذه���ب  ون�����زل 
ال�ساعة  ب��ح��ل��ول  ل��ي��ك��ون  ال���ف���وري���ة، 
عند  ج��ري��ن��ت�����ض  ب��ت��وق��ي��ت   0633

ل����الأوق����ي����ة  دولر   1725.15
العقود  ت��راج��ع��ت  كما  )الأون�����س��ة(. 
الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 باملئة 

اإىل 1726.20 دولر لالأوقية.
ي�سغط �سعود الدولر على الذهب، 
اإذ ي�سري املعدن اأكرث تكلفة بالن�سبة 
املتحدة،  الوليات  خارج  للم�سرتين 
يف حني ترفع زيادة عوائد ال�سندات 
الذي ل  املعدن  تكلفة فر�سة حيازة 

يدر عائدا.
الحتياطي  بنك  ن�سره  م�سح  خل�ض 
اأم�����ض الأول  ل��ن��ي��وي��ورك  الحت�����ادي 

امل�ستهلكني  توقعات  اأن  اإىل  الثنني 
من  ارتفعت  للت�سخم  الأمريكيني 
زي����ادات  ب��ع��د  اآذار  م��ار���ض  ج��دي��د يف 
ال�سهور الأخرية، واأنها  تدريجية يف 
���س��ارت اأك����رث اإي��ج��اب��ي��ة ح��ي��ال �سوق 
ال�سندات  ع��وائ��د  يدعم  مم��ا  العمل، 

والدولر.
اإن������ز ك���ب���ري حمللي  وق������ال ���س��ت��ي��ف��ن 
�سركة  ل������دى  ال���ع���امل���ي���ة  الأ�������س������واق 
اخلدمات املالية اأك�سي “من ال�سعب 
اليوم  يرتفع  ل��ن  ال��ذه��ب  اأن  ت�سور 
اإذا اأظهرت البيانات زيادة الت�سخم، 

لرت���داده  كبري  احتمال  ه��ن��اك  لكن 
ع��ن ه���ذا امل�����س��ار يف وق���ت لح���ق هذا 
مبيعات  بيانات  ج���اءت  اإذا  الأ���س��ب��وع 

التجزئة اإيجابية يوم اخلمي�ض«.
النفي�سة  ل���ل���م���ع���ادن  وب���ال���ن�������س���ب���ة 
الأخ��رى، هبطت الف�سة 0.1 باملئة 
بينما  لالأوقية،  دولر   24.81 اإىل 
 2676.70 عند  البالديوم  ا�ستقر 
البالتني  وه��ب��ط  ل���الأوق���ي���ة،  دولر 

0.2 باملئة اإىل 1166.82 دولر.
الأ�سهم  اأخ�����رى ح��وم��ت  م���ن ج��ه��ة   
الأوروب���ي���ة ع��ن��د م��ا ي��ق��ل قليال عن 

اأعلى م�ستوى لها على الإطالق ام�ض 
الثالثاء، اإذ عززت بيانات ال�سادرات 
ال��ت��ف��اوؤل حيال  ال�سني  ال��ق��وي��ة م��ن 
بينما  اأ���س��رع،  عاملي  اقت�سادي  تعاف 
حت����ول اه���ت���م���ام امل�����س��ت��ث��م��ري��ن نحو 
بيانات الت�سخم الهامة يف الوليات 

املتحدة التي ت�سدر يف وقت لحق.
 600 ���س��ت��وك�����ض  مل���وؤ����س���ر  وارت�����ف�����ع 
الأوروبي 0.1 باملئة بحلول ال�ساعة 
بعدما  جرينت�ض  بتوقيت   0703
�سجل م�ستوى غري م�سبوق الأ�سبوع 

املا�سي.

تعزيزًا للتزامه جتاه التوطني

»الإمارات الإ�ضلمي« يختتم بنجاح برناجمًا ح�ضريًا لتطوير مهارات القيادة لدى موظفيه الإماراتيني املتميزين

الذهب يهبط مع �ضعود الدولر وعوائد ال�ضندات والأنظار تتجه لبيانات الت�ضخم الأمريكية 

الإمارات دبي الوطني يوقع
MoniMove اتفاقية �ضراكة مع 

•• دبي-وام:

وقع “ بنك الإمارات دبي الوطني” 
من�سة  م�����ع  ت�����ع�����اون  ات����ف����اق����ي����ة 
على  احلائزة  املالية  التكنولوجيا 
 «  MoniMove« اجل���وائ���ز 
وذلك بهدف حتقيق التكامل بني 
الرقمي  الأع���م���ال  وب��ن��ك  امل��ن�����س��ة 
الإم�������ارات  ل��ب��ن��ك  ال���ت���اب���ع   E20
دب���ي ال��وط��ن��ي وامل��خ�����س�����ض لرواد 
النا�سئة  وال�������س���رك���ات  الأع����م����ال 
وال�سركات  واملتو�سطة  وال�سغرية 
الأخرى يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
ت����اأت����ي ال�������س���راك���ة ان�����س��ج��ام��ا مع 
التي  ال��رق��م��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا ب���ن���ك الإم����������ارات دبي 
املتوا�سلة  وم�����س��اع��ي��ه  ال���وط���ن���ي 
يف  ال�سباقة  الب��ت��ك��ارات  لإط����الق 
يف  الرقمية  امل�سرفية  اخل��دم��ات 
امل��ن��ط��ق��ة وم�����س��ارك��ت��ه ال��ف��اع��ل��ة يف 
التكنولوجيا  م�ساريع  منظومة 

النا�سئة.
و م�����ن خ�������الل ه�������ذه ال�������س���راك���ة 
ال�سغرية  ال�������س���رك���ات  ���س��ت��ح��ظ��ى 
بنك  ع���م���الء  م����ن  امل���ت���و����س���ط���ة  و 
باإمكانية  الوطني  دب��ي  الإم����ارات 
امل�سرفية  م���ع���ام���الت���ه���ا  ت��ن��ف��ي��ذ 
تامة  ب�سال�سة  الدولية  و  املحلية 
عرب من�سة مبتكرة لإدارة �سل�سلة 
ال��ت��وري��د و ال���س��ت��ف��ادة م��ن املزايا 
اخت�سار  ت�����س��م��ل  ال���ت���ي  امل���ت���ع���ددة 
املخاطر  م�����ن  احل������د  و  ال�����وق�����ت 
التكاليف.  وتقلي�ض  الت�سغيلية 
تاأ�س�ست من�سة MoniMove يف 
العام 2019 وتوفر روؤية �ساملة 
بدءا  التوريد  ل�سل�سلة  ومتكاملة 
اإ�سدار  حتى  الطلبات  اإج��راء  من 
وبالتايل  و�����س����داده����ا  ال���ف���وات���ري 
اأط���ر ال��ت��ع��اون وال��ث��ق��ة بني  تعزيز 
الأطراف املعنية لتعزيز موثوقية 
�����س����اأن حتقيق  وم�����ن  الأع������م������ال. 
التكامل مع بنك الأعمال الرقمي 
للم�ستخدمني  ي��ت��ي��ح  اأن   E20
ال����ذي ي��ج��رون م��ع��ام��الت��ه��م عرب 
حتقيق   MoniMove م��ن�����س��ة 
ال�سفافية  م�������س���ت���وي���ات  اأع�����ل�����ى 
واملوثوقية عرب اإطالع البنك على 
معامالتهم وتفاعلهم مع املوردين 
التقارير  وبف�سل  �سامل  باأ�سلوب 

التي  امل���ف�������س���ل���ة  وال���ت���ح���ل���ي���الت 
 MoniMove من�سة  تقدمها 
ميكن لبنك الإمارات دبي الوطني 
ال�سغرية  ال�سركات  ن�ساط  تقييم 
واإن�ساء  ب��ا���س��ت��م��رار  وامل��ت��و���س��ط��ة 
تزويدها  تتيح  ائ��ت��م��ان��ي��ة  م��ل��ف��ات 

بالت�سهيالت والقرو�ض.
الدكتور من�سور احل�سيني  و قال 
ال���رئ���ي�������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����س��رك��ة
MoniMove : » ي�سعدنا توقيع 
امل��ت��م��ي��زة كخطوة  ه���ذه ال�����س��راك��ة 
اإ�سافية نحو حتقيق هدفنا بتعزيز 
التجارة  يف  واملوثوقية  ال�سفافية 
الرقمية ونظرا لأهمية ال�سراكات 
اليوم  ن��ف��خ��ر  ع��م��ل��ن��ا  من������وذج  يف 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اأح���د اأك���رب البنوك 
يف  للم�ستقبل  ا�ست�سرافا  واأكرثها 
بروؤيتنا  التزامنا  ون��وؤك��د  املنطقة 
امل�سرتكة لتح�سني اأ�سلوب مزاولة 
الأعمال ودعم ال�سركات ال�سغرية 
وتنمية  امل���ح���ل���ي���ة  وامل���ت���و����س���ط���ة 
القت�ساد الوطني«. من جانبه قال 
عبد اهلل قا�سم الرئي�ض التنفيذي 
جمموعة  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  لإدارة 
ب��ن��ك الإم������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي: “ 
باعتباره �سباقا اإىل تعزيز البتكار 
على  امل�سريف  القطاع  يف  الرقمي 
بنك  ك��ان  لطاملا  املنطقة  م�ستوى 
ال��وط��ن��ي ملتزما  دب���ي  الإم������ارات 
لرقمنة  ج���دي���دة  ���س��ب��ل  ب��اب��ت��ك��ار 
لعمالئنا  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
�سمانا لتمكينهم من حتقيق اأعلى 
عملياتهم  يف  ال��ك��ف��اءة  م�ستويات 
ال�سفافية  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ع������الوة 
ومن  امل��خ��اط��ر  وتقلي�ض  وال��ث��ق��ة 
التعاون  ي�����س��ع��دن��ا  امل��ن��ط��ل��ق  ه����ذا 
 MoniMove م���ن�������س���ة  م�����ع 
لتوفري اأرقى اخلدمات واملنتجات 
على  لعملياتهم  دع��م��ا  لعمالئنا 
امتداد �سال�سل التوريد يف خمتلف 
املناطق وم�ساعدتهم على الو�سول 
عرب  التمويل  اإىل  اأك���رب  ب�سهولة 
ونوؤكد  اأعمالهم  موثوقية  تعزيز 
الرا�سخ  ال���ت���زام���ن���ا  ع���ل���ى  اأي�������س���ا 
املنتجات  بت�سريع عمليات تطوير 
وطرحها  ال��رق��م��ي��ة  واخل����دم����ات 
ان��ط��الق��ا م��ن حر�سنا  ال�����س��وق  يف 
امل��ت��وا���س��ل ع��ل��ى دع���م روؤي����ة دولة 
طويلة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

الأمد يف بناء القت�ساد الرقمي.

Date 14/ 4/ 2021  Issue No : 13215
Defendant’s notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0002759 civil (partial)

To the defendant: Rizwan Ahmed Naseer 
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street 
Sharjah, Taxi Drivers residence building Phone number 0555979445
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff filed the Sharjah Transportation (LLC) against the defendant / Rizwan Ahmed Naseer 
–Pakistani, demanding and claiming the following: 
Obligate the defendant to pay an amount of (15709.64 dirhams) fifteen thousand seven hundred 
nine dirhams and sixty-four fils, and the legal interest at 12% from the date of the judicial claim 
until the date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 25/04/2021 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person 
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the 
documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear 
and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad 
Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates 
Ministry of Justice 

Date 14/ 4/ 2021  Issue No : 13215
Defendant’s notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0002823 civil (partial)

To the defendant: Kuldeep Singh Sucha Singh - Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra 
area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street Sharjah, Taxi Drivers residence building Phone 
number: 0509184306. For notification by publication in both Arabic and English languages. The 
plaintiff filed the Sharjah Transportation (LLC) against the defendant / Kuldeep Singh Sucha 
Singh –Indian, demanding and claiming the following: Obligate the defendant to pay an amount 
of (17241.41 dirhams) Seventeen thousand two hundred forty-one dirhams and forty-one fils, and 
the legal interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment. Rule your 
generous verdict - preventing the defendant debtor / Kuldeep Singh Sucha Singh - Indian - from 
traveling and depositing his passport No (M1275322) in the court’s treasury and circulating this to 
all state outlets in order to ensure the fulfillment of plaintiff’s accruals recognized in the defendant’s 
trust, amounting of (17241.41 dirhams) Seventeen thousand two hundred forty-one dirhams and 
forty-one fils. - Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees. You are 
assigned to attend the hearing 25/04/2021 in front of the Case Management Office of Sharjah Court 
of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person or authorized 
agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, 
within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine 
the case mentioned above, as a you are the defendant.

Judicial Services Office/Hamda Muhammad/Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates 
Ministry of Justice 

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14

ف��ق��د امل���دع���و/ حم��م��د فاروق 
باك�ستان    ، ب���خ�������ض  ح�������س���ني 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )8965741(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان �سهادة اأ�سهم تفقدان جواز �ضفر
ا�سهم  �����س����ه����ادة  ف�����ق�����دان 
العاملية  اأ����س���م���اك  ���س��رك��ة 
باإ�سم  ال��ع��ام��ة(  )القب�سة 
حممد  ي�����و������س�����ف  ع�����ل�����ي 
ال�سهادة رق��م   الأن�����س��اري. 
 A S M A K 1 7 1 8 8 5 1

بعدد 1200 �سهم

ف���ق���د امل�����دع�����و/ ك����ارول����ني 
فيالرتا افيندانو ، الفلبني   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A5019822( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0526476680

فقدان جواز �ضفر
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العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/3370(

املخطرة : �سركة كم�ستوك ذ . م. م - بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي
املخطر اليها الأوىل : ميد بوينت انرتنا�سيونال للتجارة �ض ذ م م 
املخطر اإليه الثاين : حممد نور العامل حممد - بنغايل اجلن�سية

جمهول حمل القامة
املرت�سد يف  املبلغ  �سداد  بالوفاء وب�سرورة  تكلفهما  و  اإليهما  املخطر  املخطرة تخطر  فاإن 
ذمتهيما والبالغ وقدره 820.742.00 درهم ثمامنائة وع�سرون األف و�سبعمائة واثنان 
واأربعون درهما بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما والثابت مبوجب ال�سيكات املرت�سدة يف 
ذمة املخطر اإليهما وامل�سحوبني على بنك نور بنك ، وذلك خالل مدة اأق�ساها �سبعة اأيام 
من تاريخ ن�سر هذا الإخطار العديل وال �سوف ن�سطر اآ�سفني اإىل ا�ست�سدار اأمر اأداء ب�سداد 

املبلغ املذكور ل�سالح املخطر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/3383(

املخطرة : �سركة دبى بال�سرت دراى مك�ض ذ م م - اجلن�سية الإمارات
بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي

املخطر اإليها : العابر للمقاولت ملالكها عبداهلل ال عبد اهلل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذم م
جمهول حمل القامة

درهم   225.437.63 قدرها  البلغ  بذمتكم  املرت�سدة  املديونية  �سداد  ب�سرعة  ننذركم  فاإننا 
)مائتان وخم�سة وع�سرون األف واأربعمائة �سبعة وثالثون درهما وثالثة و�ستون فل�سا( يف موعد 
اأق�ساه خم�سة اأيام تبداأ من تاريخ ن�سر هذا الإنذار ويف حال اإنتهاء املهلة وعدم ال�سداد خاللها ، 
فاإن املنذرة �ست�سطر اإىل رفع عري�سة اأمر اأداء �سدكم لإلزامكم ب�سداد املديونية املرت�سدة مع 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام ، ف�سال عن الر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/3389(

املخطرة : �سركة راك فيك�ض ذ م م - اجلن�سية المارات
بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي

املخطر اإليه الثاين : حممد عمر و�سفي عطايا - امريكي اجلن�سية
جمهول حمل القامة

فاإن املخطرة تخطر املخطر اإليهما و تكلفهما بالوفاء وب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتهما والبالغ وقدره 115،920 درهم مائة وخم�سة ع�سر الف وت�سعمائة وع�سرون 
درهما بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما ، وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من 
تاريخ ن�سر هذا الإخطار العديل واإل �سوف ن�سطر اأ�سفني اإىل ا�ست�سدار اأمر اأداء ب�سداد 

املبلغ املذكور ل�سالح املخطر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/3378(

املخطرة : فريدوم فا�سرت لتجارة العدد املعدنية - اجلن�سية الإمارات
بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي

املْخَطراليها الأوىل: جتارة الأجهزة الكهربائية املزدهرة - اجلن�سية الإمارات
املخطر اإليه الثاين : عبد ال�سالم مونودين - اجلن�سية الهند - جمهول حمل القامة

فاإن املنذرة تنذركما ب�سرعة �سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم والبالغ قدرها 47،51،28 درهم 
يف موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار ويف حال اإنتهاء املهله وعدم ال�سداد فاإن 
املنذرة �ست�سطر اىل رفع عري�سة اأمر اأداء �سدكم لإلزامكم بالت�سامن فيما بينكما ب�سداد املبلغ 
املرت�سد بذمتكم امل�سار اإليها اإعاله مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد اأمر الأداء 

حتي ال�سداد التام ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/3393(

املخطرة : موؤ�س�سة م�سنع مينوتي دراي مك�ض - اجلن�سية المارات
بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي

املخطر اإليه الثاين : حممد عمر و�سفي عطايا - امريكي اجلن�سية
جمهول حمل القامة

فاإن املخطرة تخطر املخطر اإليهما و تكلفهما بالوفاء وب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد 
يف ذمتهما والبالغ وقدره 74،340.00 درهم اربعة و�سبعون الف وثالثمائة واربعون 
درهما بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما ، وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من 
تاريخ ن�سر هذا الإخطار العديل واإل �سوف ن�سطر اأ�سفني اإىل ا�ست�سدار اأمر اأداء ب�سداد 

املبلغ املذكور ل�سالح املخطر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/3394(

املخطرة : ماي هوم للمفرو�سات - اجلن�سية الإمارات
بوكالة املحامية/رميا اجلر�سي

املخطر اليها الأوىل : جي ا�ض 4 خلدمات احلرا�سة �ض ذ م م - اجلن�سية الإمارات 
املخطر اإليه الثاين : ايوب بن مرهون بن غريب ال�سعدي - عمان اجلن�سية 

جمهول حمل القامة 
فاإن املنذرة تنذركما ب�سرعة �سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم والبالغ قدرها 234.311.70 
درهم يف موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخ ن�سرهذا الإنذار ويف حال اإنتهاء املهله وعدم ال�سداد 
فاإن املنذرة �ست�سطر اىل رفع عري�سة اأمر اأداء �سدكم لإلزامكم بالت�سامن فيما بينكما ب�سداد 
املبلغ املرت�سد بذمتكم امل�سار اإليها اإعاله مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد اأمر 

الأداء حتي ال�سداد التام ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/3415(
املعلن : �سركة �ستار ب�سكران لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م

املعلن اليها : �سركة جيه ام ام للمقاولت �ض.ذ.م.م
لذلك

وقدره  ذمتها  يف  امل��رت���س��د  املبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  برغبتها  ال��ي��ه  املعلن  املعلن  يخطر 
وثمانية و ت�سعون  اربعمائة  الف  وخم�سون  و�ستة  “�ستمائة  فقط   656.498.45
امل��رت���س��دة على  ال��ف��وات��ري  فل�سا فقط” وال���ذي ميثل قيمة  وارب��ع��ون  دره��م��ا وخم�سة 
كافة  امل��ن��ذرة لتخاذ  �ست�سطر  وال  اأي��ام عمل  خ��الل خم�سة  وذل��ك يف  لدينا  ح�سابكم 
دع��وى مدنية  واإق��ام��ة  بها  املعمول  ل��الإج��راءات  وفقا  بالالزمة  القانونية  الإج���راءات 
كافة  اليها  امل��ن��ذر  حتميل  م��ع  القانونية  الفائدة  م��ع  امل��ذك��ور  املبلغ  ب�سداد  لإل��زام��ك��م 

الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3089(

املنذر : ورثة حممد �سلطان �سعيد 
املنذر اليه : 1- ربيانة للتجارة العامة �ض ذ م م

القامة( حمل  )جمهول   - فيالن   ايوب  الدين  �سالح   -  2
فاإن املنذر ينذر املنذر اإليه ب�سرورة �سداد مبلغ 42.450 درهم اثنان واربعون الف واربعمائة 
الإنذار  اليه بهذا  املنذر  اإليه  املنذر  ايام من تاريخ تبليغ  ، وذلك خالل خم�سة  وخم�سون درهم 
ت�سجيل دعوي  املنذر اىل  و�سوف ي�سطر  القانونية  امل�سوؤولية  كافة  اليه  املنذر  قانونيا ويحمل 
امر اأداء لإلزام املنذر اليه بال�سداد واذا تعنت املنذر اليه وعدم ال�سداد بعد ا�ستالم هذا النذار 
ملدة �سهر من تاريخ اإ�ستالمه �سوف ي�سطر املنذر اليه لتخاذ الجراءات القانونية مبركز ف�ض 
اليه  املنذر  ذمة  يف  مرت�سده  مبالغ  من  ماي�ستجد  و�سداد  الخ��ال،  وطلب  اليجارية  املنازعات 
ويحمل املنذر اليه كافة امل�سوؤولية القانونية مع حتميل املنذر اليه كافة ما يرتتب علي ذلك من 

ر�سوم وم�ساريف واتعاب حماماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
 اعالن بالن�سر

للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
يف االإ�ستئناف رقم 2020/599 مدين 

يف �سحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة االإجنليزية

بناء علي طلب امل�ستاأنف : حممد املال 
امل�ستاأنف �سده : ابراج ال�سارقة للمقاولت العامة - ذ م م

انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )2( مبحكمة ا�ستئناف 
جوابية  م��ذك��رة  وت��ق��دمي  معتمد  وك��ي��ل  ب��وا���س��ط��ة  او  �سخ�سيا   - ال�����س��ارق��ة 
ع��ل��ى ال���دع���وى م��رف��ق��ا ب��ه��ا ك��اف��ة امل�����س��ت��ن��دات وذل����ك يف ي���وم الأح����د املوافق 

�سده. م�ستاأنف  بو�سفك   - اأعاله  رقمها  املذكورة  يف   2021/4/25

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  االحتادية اال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000741 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : عمر مرت�سى ملقاولت ال�سيانة العامة  

جمهول حمل الإقامة : عجمان النعيمية مقابل �سرطة النعيمية �سارع ثابت بن قي�ض  
الزام املدعي عليه بدفع مبلغ التعوي�ض املادي اىل املدعي بقيمة 29748.55 درهم 

الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/4/18 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 10( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/4/7   
مكتب اخلدمات الق�سائية      
عائ�سة عبداهلل اآل علي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0002148 اأمر اأداء 
اإىل املدعي عليه : افتاب عامل ان�سار احمد هندي اجلن�سية 

العربية  الإمارات  احلمادي  عبداهلل  حممد  عبداحلميد  رو�سة  املدعي  بان  نعلمكم 
املتحدة / اجلن�سية 

قد اأقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة 
والزمته  درهم(   25500( وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 
والزمته  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %5 مبقدار  بالفائدة 

بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2021/4/13  - حرر بوا�سطة املوظف 

مركز �سعادة املتعاملني 
القا�سي /ه�سام اأحمد عو�سني 
حمكمة ال�سارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
م�ستعجل   /  SHCFICIINJ2021 /0002049 يف  الدعوى رقم

اىل : �سعيد �سلطان �سعيد الزوباق الكتبي
الهاتف  عمر  ابن  ا�سحاق  مركز  من  قريب    275/1 رقم  البيت   5 رقم  ج�سر  املطار  �سارع  اجلديدة  الفالح  ال�سارقة  اإمارة   : الإقامة  حمل  جمهول 

املتحرك 0501844094 
نعلمكم باأن املدعي )ة( / �سيخه �سلطان �سعيد الزوباق الكتبي  - العنوان / حمل الإقامة : اإمارة دبي بر دبي منطقة ديرة �سارع بور �سعيد بناية �سيتي 

اأفينيو مكتب رقم 203 و 204 الهاتف 042955050 رقم الهاتف: 971508303030 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب

لذلك ، تلتم�ض املدعية من حمكمتكم املوقرة الالآتي : اأول : قيد الدعوى واإعالن املدعى عليه مبوعد نظرها 
ثانيا : ندب خبري ح�سابي خمت�ض تكون مهمته :   1- الطالع على ملفات الرتكة للمرحوم �سلطان �سعيد الزوباق الكتبي برقم )2012/290( و 

برقم )61 /2011( و برقم )959/2002( لدى حمكمة ال�سارقة ال�سرعية.
اأبوظبي  م�سرف  لدى   )AE560500000000025092187( الآيبان  و   )25092187( رقم  البنكى  املدعية  ح�ساب  على  الطالع   -2
الإ�سالمي وذلك لبيان مقدار املبالغ التي اإ�ستوىل عليها املدعى عليه من الموال العائدة للمدعية من ن�سيبها يف تركة والدها املرحوم �سلطان �سعيد 
الزوباق الكتبي ، وكذلك املبالغ التي قام املدعى عليه بالأ�ستيالء عليها من ح�ساب املدعية ال�سخ�سي بالبنك الذكور اأعاله م�ستغال الوكالة التي �سبق 
اأتعاب  مقابل  و  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعى  ت�سمني   : ثالثا  عليه.  املدعي  بذمة  للمدعية  املرت�سد  بيان  ال�سحيحة  وبالنتيجة   - له.  منحتها  و 
 2021/04 اأمام الدائرة دائرة الأمور امل�ستعجلة الثانية حمكمة ال�سارقه �سباح يوم --------- املوافق 19  املحاماة . لذا يتوجب عليكم احل�سور 
ال�ساعة 08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات 

القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية / حامد عبداحلميد 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
لدى حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية املوقرة

الكاتب العدل - اإخطار عديل   
برقم املحرر 2021/5849 

مقدم من املخطر / جمعية مالك برج العرب - بوكالة املحامي / حممد عبداهلل املال.
العنوان : ال�سارقة - املجاز 1 - خلف �سارع الكورني�ض - هاتف : 0503011739

�س������������������������������������������������������������������������د /  املخطر اإليه / خديجة عبد القادر دحنان
العنوان : ال�سارقة املجاز 2 �سارع جمال عبد النا�سر برج العرب ال�سقة رقم)609( - هاتف رقم 0547111781

الوق�������������������ائع - مبوجب ت�سريح حتديد ر�سوم اخلدمات وال�سيانة وال�سادرة عن دائرة ال�سجل العقاري حلكومة ال�سارقة ل�سالح جمعية 
مالك برج العرب القطعة رقم )938( مبنطقة )املجاز 2( فقد ترتب على الوحدة التي متتلكونها رقم 609 )مبلغ وقدره 36،825 
�ست وثالثون األفا وثمامنائة وخم�ض وع�سرون درهم( وذلك مبوجب ك�سف احل�ساب املقدم من ادارة جمعية مالك برج العرب ، ال انكم 

مل تقوموا ب�سداد هذه الر�سوم لقاء اخلدمات املقدمة من قبل ادارة جمعية مالك برج العرب
- حيث ن�ست الفقرة 17 من املادة رقم 2 من النظام الأ�سا�سي جلمعية مالك برج العرب وفقا للنموذج رقم )9/4( ال�سادر من دائرة 

الت�سجيل العقاري ، و اخلا�سة بالتعاريف على انه :
“17. ر�سوم اخلدمات وال�سيانة : هي املبالغ املدفوعة من الع�ساء ل�سالح ح�ساب جمعية املالك ، واملحددة �سلفا من قبل مدير اجلمعية 
واملعتمدة من جمل�ض الإدارة وفق درا�سة مكتوبة ومعتمدة من الدائرة  - كما ون�ست املادة رقم 40 من النظام الأ�سا�سي على انه : “ املوارد 
املالية للجمعية :  1. ر�سوم اخلدمات وال�سيانة التي يوؤديها اع�ساء اجلمعية العمومية من املالك ل�سالح ح�ساب اجلمعية العمومية 

للربج وذلك  خالل ال�سهر الأول من كل �سنة ميالدية"

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
لدى حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية املوقرة

الكاتب العدل - اإخطار عديل   
برقم املحرر 2021/06019 

مقدم من املخطر / جمعية مالك برج العرب - بوكالة املحامي / حممد عبداهلل املال.
العنوان : ال�سارقة - املجاز 1 - خلف �سارع الكورني�ض - هاتف : 0503011739

�س������������������������������������������������������������������������د /  املخطر اإليه / رقية رجب عواد 
العنوان : ال�سارقة املجاز 2 �سارع جمال عبد النا�سر برج العرب ال�سقة رقم)1002( - هاتف رقم 0509536648

الوق�������������������ائع - مبوجب ت�سريح حتديد ر�سوم اخلدمات وال�سيانة وال�سادرة عن دائرة ال�سجل العقاري حلكومة ال�سارقة ل�سالح جمعية 
مالك برج العرب القطعة رقم )938( مبنطقة )املجاز 2( فقد ترتب على الوحدة التي متتلكونها رقم 1002 )مبلغ وقدره 18،337 
ثمانية ع�سر الفا وثالثمائة و�سبع وثالثون درهم( مبوجب ك�سف احل�ساب املقدم من ادارة جمعية مالك برج العرب ، ال انكم مل تقوموا 

ب�سداد هذه الر�سوم لقاء اخلدمات املقدمة من قبل ادارة جمعية مالك برج العرب
- حيث ن�ست الفقرة 17 من املادة رقم 2 من النظام الأ�سا�سي جلمعية مالك برج العرب وفقا للنموذج رقم )9/4( ال�سادر من دائرة 

الت�سجيل العقاري ، و اخلا�سة بالتعاريف على انه :
“17. ر�سوم اخلدمات وال�سيانة : هي املبالغ املدفوعة من الع�ساء ل�سالح ح�ساب جمعية املالك ، واملحددة �سلفا من قبل مدير اجلمعية 
واملعتمدة من جمل�ض الإدارة وفق درا�سة مكتوبة ومعتمدة من الدائرة  - كما ون�ست املادة رقم 40 من النظام الأ�سا�سي على انه : “ املوارد 
املالية للجمعية :  1. ر�سوم اخلدمات وال�سيانة التي يوؤديها اع�ساء اجلمعية العمومية من املالك ل�سالح ح�ساب اجلمعية العمومية 

للربج وذلك  خالل ال�سهر الأول من كل �سنة ميالدية"

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/8674 
SH20201213d56444 مقدم من املخطر / جمعية مالك برج العرب - بوكالة املحامي / حممد عبداهلل املال. بوكالة رقم

العنوان : ال�سارقة - املجاز 1 - خلف �سارع الكورني�ض - هاتف : 0503011739
�س������������������������������������������������������������������������د /  املخطر اإليه / كمال عبداحلميد بن ح�سن بو خم�سني 

العنوان : ال�سارقة املجاز 2 �سارع جمال عبد النا�سر برج العرب ال�سقة رقم)1011( - هاتف رقم 971509323343
الوق�������������������ائع - مبوجب ت�سريح حتديد ر�سوم اخلدمات وال�سيانة وال�سادرة عن دائرة ال�سجل العقاري حلكومة ال�سارقة ل�سالح جمعية 
مالك برج العرب القطعة رقم )938( مبنطقة )املجاز 2( فقد ترتب على الوحدة التي متتلكونها رقم 1011 )مبلغ وقدره 11،778 
درهم )اإحدى ع�سر الفا و�سبعمائة وثمان و�سبعون درهم( مبوجب ك�سف احل�ساب املقدم من ادارة جمعية مالك برج العرب ، ال انكم مل 

تقوموا ب�سداد هذه الر�سوم لقاء اخلدمات املقدمة من قبل ادارة جمعية مالك برج العرب
- حيث ن�ست الفقرة 17 من املادة رقم 2 من النظام الأ�سا�سي جلمعية مالك برج العرب وفقا للنموذج رقم )9/4( ال�سادر من دائرة 

الت�سجيل العقاري ، و اخلا�سة بالتعاريف على انه :
“17. ر�سوم اخلدمات وال�سيانة : هي املبالغ املدفوعة من الع�ساء ل�سالح ح�ساب جمعية املالك ، واملحددة �سلفا من قبل مدير اجلمعية 
واملعتمدة من جمل�ض الإدارة وفق درا�سة مكتوبة ومعتمدة من الدائرة  - كما ون�ست املادة رقم 40 من النظام الأ�سا�سي على انه : “ املوارد 
1. ر�سوم اخلدمات وال�سيانة التي يوؤديها اع�ساء اجلمعية العمومية من املالك ل�سالح ح�ساب اجلمعية العمومية  املالية للجمعية : 

للربج وذلك  خالل ال�سهر الأول من كل �سنة ميالدية"
ون�ست املادة رقم 41 من ذات النظام ال�سا�سي على انه : امل�ساريف املالية للجمعية. 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
لدى حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية املوقرة

الكاتب العدل - اإخطار عديل   
برقم املحرر 2021/05848 

مقدم من املخطر / جمعية مالك برج العرب - بوكالة املحامي / حممد عبداهلل املال.
العنوان : ال�سارقة - املجاز 1 - خلف �سارع الكورني�ض - هاتف : 0503011739

�س������������������������������������������������������������������������د /  املخطر اإليه /  ال�سيخ نا�سر بن علي بن �سعود بن ثاين اآل ثاين  - العنوان : ال�سارقة املجاز 2 �سارع جمال عبد 
النا�سر برج العرب ال�سقة رقم)1001- 1007( - هاتف رقم 0567348755 - 046686008

الوق�������������������ائع - مبوجب ت�سريح حتديد ر�سوم اخلدمات وال�سيانة وال�سادرة عن دائرة ال�سجل العقاري حلكومة ال�سارقة ل�سالح جمعية 
مالك برج العرب القطعة رقم )938( مبنطقة )املجاز 2( فقد ترتب على الوحدة التي متتلكونها رقم 1001 )مبلغ وقدره 20.751 

ع�سرون الفا و�سبعمائة وواحد وخم�سون درهم( والوحدة رقم 1007 )20.581 ع�سرون الفا وخم�سمائة وواحد وثمانون درهم( 
وذلك مبوجب ك�سف احل�ساب املقدم من ادارة جمعية مالك برج العرب ، ال انكم مل تقوموا ب�سداد هذه الر�سوم لقاء اخلدمات املقدمة 
من قبل ادارة جمعية مالك برج العرب - حيث ن�ست الفقرة 17 من املادة رقم 2 من النظام الأ�سا�سي جلمعية مالك برج العرب وفقا 
للنموذج رقم )9/4( ال�سادر من دائرة الت�سجيل العقاري ، و اخلا�سة بالتعاريف على انه :“17. ر�سوم اخلدمات وال�سيانة : هي املبالغ 
املدفوعة من الع�ساء ل�سالح ح�ساب جمعية املالك ، واملحددة �سلفا من قبل مدير اجلمعية واملعتمدة من جمل�ض الإدارة وفق درا�سة 

مكتوبة ومعتمدة من الدائرة
- كما ون�ست املادة رقم 40 من النظام الأ�سا�سي على انه : 

“ املوارد املالية للجمعية :
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 616/2021/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة مببلغ )250.000( درهم على �سبيل التعوي�ض املدين 
والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد 

طالب الإعالن / 1-زين الدين كونارى حممد -  �سفته بالق�سية : مدعي 
اإعالنه :  1-  عبداحل�سني احمد يو�سف كاظم -  �سفته بالق�سية : مدعي  املطلوب 

عليه   -  جمهول حمل القامة 
املطالبة مببلغ )250.000(  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
تاريخ  من  �سنويا   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  امل��دين  التعوي�ض  �سبيل  على  دره��م 
رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2021/4/20  
ال�ساعة 9.00 �ض لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  113/2018/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : 1342540.84 
طالب الإعالن : بنك ابوظبي التجاري -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- احمد حممد عبداهلل �سعيد بن دميثان  - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

- جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن اأ�سهم م�سجلة 
لدى �سوق دبي املايل )الفردو�ض القاب�سة �ض.م.ع - عدد ال�سهم 24 �سهم( و )العربية للطريان 
9686 �سهم( و )ديار للتطوير 6532 �سهم( و )�سوق دبي املايل 5000 �سهم( )المارات لالت�سالت 
املتكاملة دو 562 �سهم( و )�سركة متويل 1184( وذلك وفاء للمبلغ املطالب به )1340203.84( 

درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا 
بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2021/3/31.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  219/2020/250 بيع عقار مرهون 

مو�سوع الدعوى : طلب احلجز على عقار متهيدا لبيعه باملزاد العلني وفقا لحكام املادة رقم 
26 من القانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�سان الرهن التاأميني يف امارة دبي يف حدود مبلغ وقدره 

)4234993.50( درهم 
طالب الإعالن : حبيب بنك اي جي زيوريخ -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- اجنم احمد  - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 

قيمة  ل�سداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2021/4/7  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   : الإع���الن  مو�سوع 
املطالبة وقدرها )1.800.000( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ 
اعاله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات 
 - jash falqa b4 املدنية )�سقة �سكنية - املنطقة نخلة جمريا - رقم الر�ض 1123 - ا�سم املبنى

رقم العقار 305 - امل�ساحة 1550/75 قدم مربع.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بالن�سر 

 1783/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  هيثم �سوكت ح�سني �سليمان ح�سني

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)847938.52( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن حكم بالن�سر        

يف  الدعوى 753/2019/20 جتاري كلي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- �سي ار جي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :ات�سالت لدارة املرافق ذ.م.م - فرع دبي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/20  اول:/بقبول ادخال قدير عبا�ض �سوردى عبا�ض 
علي �سكال - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )ثالثة ماليني وخم�سمائة واربعة ع�سر الف 
وخم�سمائة و�ستني درهم ( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2018/12/30 وحتى 
ال�سداد - ثالثا:الزام املدعي عليها واخل�سم املدخل بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية مبلغ )ثالثة ماليني  متام 
ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دراه��م(  وخم�سة  و�ستمائة  الف  وع�سرين  وثالثة  ومائتي 

احلا�سل يف 2018/12/30 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 425/2021/18 عقاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )1.200.749( درهم والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة 

طالب الإعالن / 1-موؤ�س�سة عقار -  �سفته بالق�سية : مدعي 
-   �سفتهما  احمد خليل  احمد خليل 2- حممود �سالح  احمد �سالح    -1   : اإعالنه  املطلوب 

بالق�سية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل القامة 
عليهم مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )1.200.749( وق��دره 
الحد   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى 
املوافق  2021/4/18  ال�ساعة 8.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اعالن بالن�سر        
 1221/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- جينيت موجي�ض مامو  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سليمان حمي الدين �سيخ حمي الدين ح�سن �سيخ 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ت����وؤدي  ب���ان  عليها  امل��دع��ي  ال����زام  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
)158.740( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد 

التام وت�سمني املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/4/20 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3/3355(

املنذر : املنذر : بنك مياب �ض.م.ل )بنك ال�سرق الو�سط وافريقيا �ض.م.ل �سابقا( وميثله وكيله 
املحامي / علي �سلطان احلداد مبوجب الوكالة امل�سدقة ح�سب الأ�سول 

املنذر اليه / احمد اإبديرات - دومينكاين اجلن�سية 
)جمهول حمل الإقامة( 

املو�سوع 
اأرقام  الوطني  دبي  الإم��ارات  بنك  على  امل�سحوبة  ال�سيكات  قيمة  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
000128 ، 000129 ، 000130 ، 000131 باإجمايل )22،000،000 درهم اثنني 
وع�سرون مليون درهم( اإماراتي وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمه لهذا الإنذار واإل 

ا�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �سد املنذر اليه لقت�ساء حقه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2017/73 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - �ض م ع

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجوار دوار ال�ساعة - امتداد �سارع املكتوم - مبنى ال�ساملية 
- خلف فندق مو�سكو - الطابق الر�سي 

املنفذ �سده : انيل كابور �سايندا�ض كابور - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الرفاعة - بردبي - �سارع الرفاعة - مبنى 
ملك الدكتور جي ا�ض فريناندا�ض - مكتب 503 - �سركة بان جلوبال التجارية - ذ م م 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  1.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2021/4/21 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ض 25 - ا�سم املبنى : رويال ريزيدن�سي�ض 1 - رقم العقار : 1406 - 

امل�ساحة : 305.77 مرت مربع - املقدرة ب�� )1،564.997/39( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/267 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض ذ م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �سارع 5 متفرع من �سارع دم�سق - 

بناية نهال - الق�سي�ض 2 - الطابق الر�سي - بجوار فندق تاميز 
املنفذ �سده : علي علي اكرب نيك رو�ض متني 

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - داون تاون - برج خليفة - رقم الر�ض 202 - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : برج 
فيوز تاور �سي - رقم العقار : 403 - رقم الطابق 4 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  1.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2021/4/21 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض 202 - رقم املبنى : 3  - ا�سم املبنى : برج فيوز تاور �سي - 

رقم الوحدة : 403 - امل�ساحة : 120.68 مرت مربع - التقييم : 1428886  درهم - ويباع لعلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/308 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ:نور بنك )م�ساهمة عامة( )بنك نور الإ�سالمي( )�ض.م.ع( �سابقا 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مكتب رقم 801 - ملك اعمار العقارية 
املنفذ �سده : طيب عبدالرحيم احمد الباكر - واآخرون  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - منطقة بردبي - القوز 

ال�سناعية رقم 4 - م�ستودع رقم 1 - ملك موؤ�س�سة دبي العقارية
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  1.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2021/4/21 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
ب���  امل��ق��درة   - مربع  م��رت   4960.46  : امل�ساحة   -  98 الر����ض  رق��م   -  2 �سعيب  �سيح   : املنطقة   - ف�ساء  ار���ض  قطعة 

)6.941.206( درهم.   مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2020/54 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني )�ض.م.ع( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�ض - بالقرب من دائرة الأرا�سي والأمالك 
املنفذ �سده : عبداهلل ابراهيم عبداهلل الدبو�ض 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة نخلة اجلمريا Palm Jumeirah - فيال رقم B1 - بالقرب من 
الدبوي�ض  عبداهلل  ابراهيم  عبداهلل   / �سده  املنفذ   -  Atlantis

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  1.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2021/4/21 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
ب���  امل��ق��درة  918.62 مرت مربع -   : امل�ساحة  ال��رباح��ة -  295 - املنطقة :   : ار���ض وم��ا عليها من بناء - رق��م الر���ض 

)33،000،000( درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/98 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: قا�سم عبا�ض جنفي اأ�سل  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - املركز التجاري - مكتب رقم 2402B - �ض ب 

 1366976169  : مكاين  رقم   -  044329020 رقم  هاتف   49856
املنفذ �سده : يوليا بيلونوغ 

2803 - رق��م مكاين :  28 - مكتب رق��م  ت��ور - الطابق رق��م   1 ب��ح��ريات جمريا - �سابا  اب���راج  اإم���ارة دب��ي -   : عنوانه 
القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  واملطرو�سي  العوي�ض   / املحامي  بوكالة   -   4303894844

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  1.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2021/4/21 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : �سقة 
�سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 959 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : �سبا 1 - رقم الوحدة : 2803 - 

امل�ساحة : 237.81 مرت مربع - التقييم : 1.919.822.00 درهم ويباع لعلى عطاء.  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2019/267 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض ذ م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �سارع 5 متفرع من �سارع دم�سق - 

بناية نهال - الق�سي�ض 2 - الطابق الر�سي - بجوار فندق تاميز 
املنفذ �سده : علي علي اكرب نيك رو�ض متني 

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - داون تاون - برج خليفة - رقم الر�ض 202 - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : برج 
فيوز تاور �سي - رقم العقار : 403 - رقم الطابق 4 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  1.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2021/4/21 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض 202 - رقم املبنى : 3  - ا�سم املبنى : برج فيوز تاور �سي - 

رقم الوحدة : 403 - امل�ساحة : 120.68 مرت مربع - التقييم : 1428886  درهم - ويباع لعلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2019/308 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ:نور بنك )م�ساهمة عامة( )بنك نور الإ�سالمي( )�ض.م.ع( �سابقا 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مكتب رقم 801 - ملك اعمار العقارية 
املنفذ �سده : طيب عبدالرحيم احمد الباكر - واآخرون  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - منطقة بردبي - القوز 

ال�سناعية رقم 4 - م�ستودع رقم 1 - ملك موؤ�س�سة دبي العقارية
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  1.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2021/4/21 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
ب���  امل��ق��درة   - مربع  م��رت   4960.46  : امل�ساحة   -  98 الر����ض  رق��م   -  2 �سعيب  �سيح   : املنطقة   - ف�ساء  ار���ض  قطعة 

)6.941.206( درهم.   مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2020/54 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني )�ض.م.ع( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�ض - بالقرب من دائرة الأرا�سي والأمالك 
املنفذ �سده : عبداهلل ابراهيم عبداهلل الدبو�ض 

B1 - بالقرب  Palm Jumeirah - فيال رقم  اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة نخلة اجلمريا  عنوانه : الإم���ارات - 
 Atlantis من

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  1.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2021/4/21 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
ب���  امل��ق��درة  918.62 مرت مربع -   : امل�ساحة  ال��رباح��ة -  295 - املنطقة :   : ار���ض وم��ا عليها من بناء - رق��م الر���ض 

)33،000،000( درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/98 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: قا�سم عبا�ض جنفي اأ�سل  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - املركز التجاري - مكتب رقم 2402B - �ض ب 

 1366976169  : مكاين  رقم   -  044329020 رقم  هاتف   49856
املنفذ �سده : يوليا بيلونوغ 

2803 - رق��م مكاين :  28 - مكتب رق��م  ت��ور - الطابق رق��م   1 ب��ح��ريات جمريا - �سابا  اب���راج  اإم���ارة دب��ي -   : عنوانه 
القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  واملطرو�سي  العوي�ض   / املحامي  بوكالة   -   4303894844

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  1.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2021/4/21 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : �سقة 
�سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 959 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : �سبا 1 - رقم الوحدة : 2803 - 

امل�ساحة : 237.81 مرت مربع - التقييم : 1.919.822.00 درهم ويباع لعلى عطاء.  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/2617 تنفيذ جتاري  
ابراهيم  املحامي احمد  - وكالة  يا�ض  بني  دي��رة - ميدان   - دبي  اإم��ارة   : زيوريخ  - عنوانه  اي جي  بنك  التنفيذ: حبيب  طالب 
احمد - دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية ا�سيكو لالعمال - الطابق الرابع - مكتب 406 و 304 هاتف 042989888 الربيد 

اللكرتوين ablaw@eim.ae مكاين 3250094543 
املنفذ �سده : راجو تيك�ساند جوالين - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الراأ�ض - بناية بن �سلوم - بجوار حمطة مرتوالرا�ض �سارع 

رقم 1 - مكتب رقم 103 - مكاين رقم 2817495593 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   1.00 ال�ساعة   2021/4/21 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
AG TOWER رقم الوحدة  122 - املنطقة : اخلليج التجاري - ا�سم املبنى :  نوع العقار : وح��دة �سكنية - رقم الر���ض 

درهم.   663.990.04  : التقييم   - مربع  مرت   43،19  : امل�ساحة   -  2206
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/240 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: نور بنك م�ساهمة عامة )بنك نور الإ�سالمي �سابقا( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مكتب رقم 801 ملك اعمار العقارية 
املنفذ �سده : �سادق ح�سني حممد �سكيل 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع املنخول - مبنى 104 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   1.00 ال�ساعة   2021/4/21 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ض 21 - امل�ساحة : 201،72 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى 

: مارينا كراون تاور - رقم الوحدة : 3803 - التقييم : 1663452.59 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2016/1376 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: �سركة التوريد واخلدمات الفنية - ذ م م - ال�سارقة 

عنوانه : اإمارة ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية العا�سرة - دوار بن لدن خلف مركز خان �ساحب - مبنى ملك ال�سركة هاتف رقم 
Gokulk@Tsscuae.com الإلكرتوين  الربيد    0506463873 متحرك  وهاتف   050/5341344

املنفذ �سده : جمموعة ال�سام�سي - ذ م م - واآخرون - عنوانه :  اإمارة ال�سارقة - منطقة النباعة - �سارع اخلليج العربي - مقابل 
م�ست�سفى الزهراء - بناء ال�سام�سي - هاتف رقم 06/5632266 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   1.00 ال�ساعة   2021/4/21 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : عود ميثا - رقم الر�ض 91 - امل�ساحة : 4234.52 مرت مربع - التقييم : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   140000000

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2018/2617 تنفيذ جتاري  

ابراهيم  املحامي احمد  - وكالة  يا�ض  بني  دي��رة - ميدان   - دبي  اإم��ارة   : زيوريخ  - عنوانه  اي جي  بنك  التنفيذ: حبيب  طالب 
احمد - دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية ا�سيكو لالعمال - الطابق الرابع - مكتب 406 و 304 هاتف 042989888 الربيد 

اللكرتوين ablaw@eim.ae مكاين 3250094543 
املنفذ �سده : راجو تيك�ساند جوالين - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الراأ�ض - بناية بن �سلوم - بجوار حمطة مرتوالرا�ض �سارع 

رقم 1 - مكتب رقم 103 - مكاين رقم 2817495593 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   1.00 ال�ساعة   2021/4/21 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
AG TOWER رقم الوحدة  122 - املنطقة : اخلليج التجاري - ا�سم املبنى :  نوع العقار : وح��دة �سكنية - رقم الر���ض 

درهم.   663.990.04  : التقييم   - مربع  مرت   43،19  : امل�ساحة   -  2206
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/240 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: نور بنك م�ساهمة عامة )بنك نور الإ�سالمي �سابقا( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مكتب رقم 801 ملك اعمار العقارية 
املنفذ �سده : �سادق ح�سني حممد �سكيل 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع املنخول - مبنى 104 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   1.00 ال�ساعة   2021/4/21 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ض 21 - امل�ساحة : 201،72 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى 

: مارينا كراون تاور - رقم الوحدة : 3803 - التقييم : 1663452.59 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اعالن بيع  عقار بالن�سر       
فى الدعوى رقم  2018/1887 تنفيذ جتاري  

طالب التنفيذ: بوكتارة للمقاولت الكهربائية واملوا�سري - �ض ذ م م 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة الق�سي�ض - �سارع عمان - م�ستودع 3 ملك حكومة دبي )بوا�سطة اأحمد عتيق املري( هاتف 

رقم 045670653 - فاك�ض رقم 042670649 - �ض ب : 15750 
املنفذ �سده : �سركة خليفة الفهد للمقاولت - ذ م م - عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع الرب�ساء 1 - بناء D2 - مكتب رقم 901 - 

هاتف رقم 043474716 - فاك�ض رقم : 043474718 - �ض ب 13659 )باإر�ساد املدعية( 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/4/21 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : حق انتفاع على مبنى - املنطقة : القوز ال�سناعية الرابعة - رقم الر�ض 430 - رقم البلدية : 682 - 369 - 

امل�ساحة : 884.44 مرت مربع - قيمة البناء وحق النتفاع : 5000000 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم 2016/1376 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: �سركة التوريد واخلدمات الفنية - ذ م م - ال�سارقة 

عنوانه : اإمارة ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية العا�سرة - دوار بن لدن خلف مركز خان �ساحب - مبنى ملك ال�سركة هاتف رقم 
Gokulk@Tsscuae.com الإلكرتوين  الربيد    0506463873 متحرك  وهاتف   050/5341344

املنفذ �سده : جمموعة ال�سام�سي - ذ م م - واآخرون - عنوانه :  اإمارة ال�سارقة - منطقة النباعة - �سارع اخلليج العربي - مقابل 
م�ست�سفى الزهراء - بناء ال�سام�سي - هاتف رقم 06/5632266 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   1.00 ال�ساعة   2021/4/21 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : عود ميثا - رقم الر�ض 91 - امل�ساحة : 4234.52 مرت مربع - التقييم : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   140000000

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 16/2020/2350 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )342.854.99( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية بن�سبة 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن :  ايه بي جي لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م/ميثلها ابو جورج جورج جون  - �سفته بالق�سية 

: مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- ع�ستار للديكور )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( ميثلها ن�سال ال�سعد احمد حممد 

احلاج عبداخلالق -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/2/17 يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�سالح/ايه بي جي لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م/ميثلها ابو جورج جورج جون الزام املدعي عليها 
بان توؤي للمدعية مبلغ )342.155،09( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
احلا�سل يف 2020/6/23 وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
 اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 791/2021/305 ا�ستئناف جتاري 
مو�سوع الدعوى: ا�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1206/2018 جتاري جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعالن : عمروارعمرو  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنهم : 1- كون�سوليدايتد انترينا�سيونال لتجيل ال�ساحات اخلارجية 
وتركيب احوا�ض ال�سباحة �ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/1206 جتاري جزئي 
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2021/4/28 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت   ،
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

 اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 70/2021/387 ا�ستئناف تظلم جتاري 

مو�سوع الدعوى: ا�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 726/2020 تظلم جتاري 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعالن : نور الدين مر�سى ر�سيد حتاملة  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعالنهم : 1- الك�ساندرابوجومولوفا  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده. 

جمهول حمل الإقامة 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2020/726 تظلم جتاري  مو�سوع الإعالن : قد 
بتاريخ 2021/3/30 ، وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2021/5/12  ال�ساعة 17.30 
م�ساءا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  1421/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/5233  امر اأداء ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 101.229.83 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : يوين اخلليج للتنمية �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
���ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية :  اإعالنهم : 1- ا�ض ايه بي اليكرتوميكانيكال  املطلوب 

منفذ �سده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )102229.83( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  6238/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2196  امر اأداء ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 63153 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : ار�ض املدينة للنقليات �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

وميثله:عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 2- عمر حيات حكيم زا كل  - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )63153( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  313/2019/250 بيع عقار مرهون 

مو�سوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون عبارة عن قطعة ار�ض رقم 105 مبنطقة 
�سيح �سعيب 4 ، دبي 

طالب الإعالن : بنك برودا -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهما : 1- ليربا تريدينغ ���ض.م.ح 2- روبني هيمانت بانكري  - �سفتهما 

بالق�سية : منفذ �سدهما  - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار )املنطقة 
، امل�ساحة 1135.68 مرت  جمريا الوىل ، رقم الر���ض 1285 ، رقم البلدية 332-3064 

مربع ، يف حدود املبلغ املنفذ به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 
اعالن بالن�سر 

 1141/2021/16 جتاري جزئي 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
����ض.ذ.م.م 2- حممد عمران حممد  الفنية  للخدمات  لعيونك  املنفذ �سدها/1-   اىل 

�سريف - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فا�ست لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م

وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�سى 
فانت مكلف  اعاله  املذكورة  الدعوى  امل�سرف يف  القا�سي  ال�سادر من  القرار  مبوجب 
بالتي ب�سداد مبلغ الفائدة القانونية للمدعي  او خزينة املحكمة وذلك خالل يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان املحكمة �ستتخذ الجراءات القانونية بحقكم. 
مكتب اإدارة الدعوى  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13215 بتاريخ 2021/4/14 

اعالن بالن�سر        
 437/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- حممد �سعيد احمد ح�سن النقبي   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :جامعة اجلزيرة �ض.ذ.م.م - وميثله:احمد عبداهلل حممد الكندري 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/1/26 بالزام املعرو�ض �سده/ حممد �سعيد 
احمد ح�سن النقبي ان يوؤدي اىل طالبة المر/ جامعة اجلزيرة �ض.ذ.م.م مبلغ وقدره 
بواقع  القانونية  والفائدة   ، درهما  و�ستون  وخم�سمائة  الف  وع�سرون  �ستة   )26.560(
9% �سنويا من 2021/1/12 وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة
ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• دبي-الفجر:

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة وال��رتاث بدبي يوم  اأم�ض 
افرتا�سية  حما�سرة  2021م،  اإب��ري��ل   12 الث��ن��ني  الأول 
ال�سيخ  ف�سيلة  قدمها   ،“ ال�سهور  ت��اج  رم�سان   “ بعنوان 
اإم����ام وخطيب   ، ع��ن��داين  �سعيد  ال��دك��ت��ور حم��م��ود حم��م��د 

م�سجد الفطيم بدبي.
اإىل ا�ستغالل �سهر  يهدف املركز من تنظيم هذه املحا�سرة 

على  يعود  مبا  منه  ال�ستفادة  على  والعمل  املبارك  رم�سان 
فيه  اإميانهم  ي  يقوِّ مبا  وتذكريهم  العميم،  بالنفع  النا�ض 

وي�سجعهم على ا�ستثمار اأيامه ولياليه.
ع��دة ت�سمنت  ع��ن��داين يف حما�سرته حم��اور  ال�سيخ  ت��ن��اول 
ت�سميته،  و���س��ب��ب  رم�����س��ان،  �سهر  وف�����س��ل  ال�����س��ي��ام،  اأه��م��ي��ة 
وا�ستعر�ض فر�سية ال�سيام يف الإ�سالم وال�سرائع ال�سماوية 
ال�سابقة، وملاذا كان رم�سان اأعظم ال�سهور؟ وما اخل�سائ�ض 
ال�سهر  ه��ذا  يف  ل��الأم��ة  اهلل  حباها  التي  والف�سائل  وامل��زاي��ا 

املبارك؟ وكيف كان حال النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحال ال�سلف ال�سالح يف 
وكيف  ال��ع��ب��ادة؟  يف  ِتهم  وبهمَّ بهم  نقتدي  وكيف  رم�سان؟ 
اهلل  برحمة  ف��ائ��زي��ن  يجعلنا  وع��ب��ادات��ن��ا مب��ا  اأوق��ات��ن��ا  ننظم 

وف�سله؟ 
وامل�سلمني  و�سعباً  حكومًة  الإم���ارات  دول��ة  بتهنئة  ختم  ث��ّم   
بحلول هذا ال�سهر الكرمي راجياً اأن يكون �سهر خري وبركة 
وعفو وعافية، وقد اأجاب ف�سيلته على جمموعة من الأ�سئلة 

التي وجهها له عدد من امل�ساركني يف نهاية املحا�سرة.

•• ال�شارقة-الفجر:

عرب  والتلفزيون  ل��الإذاع��ة  ال�سارقة  هيئة  تقدم 
من  و”ال�سرقية  “ال�سارقة”،  ال��ث��الث  قنواتها 
اأثري  وع���رب  الذيد”  م��ن  و”الو�سطى  كلباء”، 
تبث  ج��دي��داً،  م�سل�ساًل   16 ال�سارقة”،  “اإذاعة 
كوكبة  فيها  جتمع  املبارك،  رم�سان  �سهر  خالل 
من م�ساهري وجنوم الدراما اخلليجية والعربية، 
املو�سم  اإط��اللت��ه��م يف  ي��رتق��ب اجلمهور  ال��ذي��ن 

الرم�ساين. 

حتولت عائلة خليجية  »مطر �ضيف”.. 
اأعمال   5 رم�سان  يف  ال�سارقة  تلفزيون  يعر�ض 
“مطر �سيف”  امل�سل�سل اخلليجي  درامية، منها 
اأحداثه  وت��دور  ال��ف��رج،  �سعد  الفنان  بطولة  من 
اإىل  اأفرادها  التي جتر احلياة  حول عائلة غامن 
طريق الهاوية بعد فرتة ا�ستقرار عائلي، ي�سعى 
خ��الل��ه��ا ال���زوج���ان ل��رتب��ي��ة اأب��ن��ائ��ه��م ع��ل��ى �سلة 
الرحم واخللق احل�سن. من جنوم العمل الفنانة 
م�ساعد،  واأحمد  املهدي،  وح�سني  ن��ور،  الكويتية 

وح�سة النبهان، وم�ساري املجيبل.

م�ضل�ضل “النامو�ض” واأجواء الأربعينيات  
الليايل  اإح����دى  يف  “النامو�ض”  اأح����داث  ت���دور 
امل��م��ط��رة ع��ل��ى ب��ي��وت الأرب��ع��ي��ن��ي��ات ال��ط��ي��ن��ي��ة يف 
من  املاثر  را�سد  التاجر  يطلب  عندما  الكويت، 
مل  فرحته  لكن  زوج��ت��ه،  ت��ول��د  اأن  نعمة  ال��داي��ة 
ول��دت طفل ميتا.  زوجته  اأن  تتم عندما تخربه 
لكن  ي��رزق  الطفل حي  اأن  بعد حني  نكت�سف  ثم 
كيف مي�سي  احل��ل��ق��ات  وت��ت��اب��ع  ال��داي��ة خطفته. 

حياته يف �سن ال�سباب.
 وميتد الزمن يف الق�سة اإىل حقبه ال�سبعينيات، 
من  تخلو  ل  حلقة   30 يف  درام���ي  ق��ال��ب  �سمن 

الأحداث املفاجئة. 
اأنور  حممد  “النامو�ض”  يف  العمل  فريق  ي�سم 
موؤلفاً، وعبد اهلل بو�سهري يف الإخ��راج والإنتاج، 
ويف التمثيل حممد اأ�سكناين ومنى ح�سني وبثينة 

الرئي�سي وح�سني املهدى.

»الطاوو�ض” يقدم دور حمامي التعوي�ضات
بفريق متثيل على راأ�سه النجمان جمال �سليمان 
م�سل�سل  ال�سارقة  قناة  تعر�ض  اأي���وب،  و�سميحة 
املخرج  خ��الل��ه  م��ن  ي��ق��دم  ال���ذي  “الطاوو�ض” 
ت���دور  اج��ت��م��اع��ي��ة،  درام������ا  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د  روؤوف 
الدهاء  ذي  التعوي�سات  حمامي  ح��ول  اأحداثها 
واملكر “كمال ال�سطول” الذي يتحرى يف ق�سية 
اأمنية،  الفتاة  على  ال�سباب  من  جمموعة  تعدي 
ال���ت���ي ت��ع��م��ل يف خ���دم���ات ال��ن��ظ��اف��ة خ����الل اأح���د 
الأفراح الكربى بال�ساحل ال�سمايل، بعد اأن قاموا 
الفيديو  وتبادلوا  لها  �سربهم  اأثناء  بت�سويرها 

على �سبيل املزاح وال�سخرية.

»الكندو�ض” دراما البيئة ال�ضامية 
قناة  على  رم�سان  يف  ال�سورية  ال��درام��ا  حت�سر 
الذي  ال�سارقة من خالل م�سل�سل “الكندو�ض”، 
ياأتي من بطولة �سالف فواخرجي واأمين زيدان. 
ويتخذ من البيئة ال�سامية حموراً لأحداثه، حيث 
وال�سر  ثنائيات اخلري  زاوي��ة خمتلفة  يعالج من 
واحلب واخليانة، وي�سور يف جانب منه تفا�سيل 
من  الثالثينيات  منت�سف  يف  دم�سق  مدينة  من 

القرن املا�سي.

»قنديل احلكايات” يروي ق�ض�ض الرتاث
م�سل�سل  ال�سارقة  قناة  على  رم�سان  جديد  من 
الثاين  مو�سمه  يف  احلكايات”  “قنديل  كرتوين 
الع�سور  خمتلف  يف  ال��ع��رب  �سرد  ي�ستلهم  ال��ذي 
القناديل. يحكي يف  حكايات لأبنائهم على �سوء 
اإطار درامي م�سوق ق�س�ساً من الرتاث واحلكمة 
العربيتني يف ع�سور خمتلفة. ويقدم �سخ�سيات 
عربية اأثرت يف تاريخ النه�سة، وتاأثرت بها الأمم 
الأ�سيلة  ال��ق��ي��م  تنمية  ع��ل��ى  وي��رك��ز  الأخ������رى. 
وح�سن  وال�سجاعة  وال��ت��وك��ل  وال��ك��رم  كال�سدق 
التدبري والفطنة، ويعزز الهوية العربية والوعي 

مبدى تاأثريها على املجتمعات الأخرى.

»الروح والرية” .. عائلة تواجه اأحالمها
ت��ق��دم ق��ن��اة ال�����س��رق��ي��ة م��ن ك��ل��ب��اء مل�����س��اه��دي��ه��ا يف 
م�سل�سل  اأب��رزه��ا  جديدة،  م�سل�سالت   5 رم�سان 
“الروح والرية” الذي يدور يف حقبة الت�سعينيات، 
بني  الإن�سانية  العالقات  ي�سور  درام��ي  اإط��ار  يف 
ومنغ�سات  الأ�سقاء،  وم�سكالت  واآبائهم  الأب��ن��اء 
ال��ع��الق��ات ال��زوج��ي��ة وال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي تواجه 
اأحالمه  ع��ن  البع�ض  تخلي  ب��ني  العائلة،  اأف���راد 
غ���ريه، مقابل من  اإ���س��ع��اد  �سبيل  وط��م��وح��ات��ه يف 

يف�سل الأنانية. 
وهبة  الرتكماين  عبداهلل  امل�سل�سل  فريق  ي�سم 
الدري و�سيما علي ورمي ارحمه واميان احل�سيني 
ف��اط��م��ة احل��و���س��ن��ي واأ�سماء  وي��ع��ق��وب ع��ب��داهلل و 

اأخرى. 

»اأمينة حاف” .. �ضراع من اأجل البقاء
حياتها  ت��ب��داأ  التي  اأمينة  ق�سة  امل�سل�سل  يحكي 
مبلغاً  يخبئ  القا�سي  زوجها  اأن  تكت�سف  عندما 
كبرياً من املال يف منزلها ويحرمها هي واأبنائها 
من اأب�سط حقوقهم. لكنها عندما تعرف بوجود 
اأ�سخا�ض يطاردونه ويريدون قتله تقرر اأن تخبئ 
تتلقى  عندما  البقاء  على  �سراعها  ويبداأ  املبلغ، 

خرب وفاة زوجها وتتواىل الأحداث. 
�سائد  واإخ���راج  دوح���ان  علي  تاأليف  م��ن  امل�سل�سل 
وطيف  الف�سالة،  اإلهام  وبطولة  الهواري،  ب�سري 
واأ�سماء  ال�����س��رق��اوي  ويف  ال��ط��ل��ي��ح��ي،  وع���ب���داهلل 

اأخرى.

»نب�ض موؤقت” والتعوي�ض باحلب 
تقدم ال�سرقية من كلباء اأي�ساً يف رم�سان م�سل�سل 
عبدال�سالم  ه��ي��ا  ب��ط��ول��ة  م��ن  موؤقت”  “نب�ض 
و���س��ه��اب جوهر.  ال��ك��ن��دري  ب��در وه��ن��ادي  وميثم 
اأمرا�ض  طبيبة  �سخ�سية  ح��ول  اأح��داث��ه  وت���دور 
م��ن عمرها،  ال��ث��الث��ني  اأواخ����ر  وت��ول��ي��د يف  ن�ساء 
اأنها حرمت  اإل  وبالرغم من جناحها يف عملها، 
من نعمة الأمومة ومل تنجب من زوجها املحب 
تعوي�سها  كيفية  ح��ول  الق�سة  بقية  وت��دور  لها، 

ل��زوج��ه��ا م��ق��اب��ل ح��ب��ه وت��ع��ل��ق��ه ب��ه��ا، رغ���م ف�سل 
حماولت الإجناب.

»واأنا اأحبك بعد” يف قالب رومان�ضي
ث��الث��ة حم����اور يف  امل�سل�سل ح���ول  ت����دور ح��ل��ق��ات 
قالب رومان�سي خليجي، عندما تكت�سف م�ساعل 
عن طريق ال�سدفة اأن زواج بدر منها كان بدافع 
امل�سلحة، واأنه ل يطيقها ويتمنى اأن تفهم �سبب 
ل  لأن���ه  بنف�سها،  ال��ط��الق  لتطلب  معها  ف��ت��وره 
ي�ستطيع اأن يغامر يف خ�سارة عالقته مع والدها. 
الهاجري،  م����رمي  واحل������وار  ال�����س��ي��ن��اري��و  ك��ت��ب��ت 
واأخرجه خالد جمال، ويلعب اأدوار البطولة: فهد 
الرئي�سي،  وبثينة  املهدي،  وح�سني  عبداملح�سن، 

ومي�ض قمر، وحممد الرم�سان واأ�سماء اأخرى.

امل�ضل�ضل الكرتوين م�ضاعل النور
ي������روي امل�����س��ل�����س��ل ق��������س��ة جم���م���وع���ة م�������ن اأه����م 
ال�ح�سارة  ب�ناء  ف�ي  اأ�سهمت  ال�تي  ال�سخ�سيات 
الإ����س���الم���ي���ة، وك��ي��ف ظ��ه��ر ت���اأث���ريه���م م��ن��ذ �سن 
ال�سخ�سيات  ع��ل��ى  ال��������س��وء  وي�����س��ل��ط  ال�����س��ب��اب. 
العظيمة ال�تي نبغت ف�ي �ستى املجالت، وتاأثريها 
يف ع�����س��ور ك���ان ي�����س��وده��ا اجل��ه��ل وال��ع��ن��ف، وما 
�سريهم  يجعل  مم��ا  والعلم.  للح�سارة  اأ�سافته 

تقدم درو�ساً ملهمة.

»جلمود ال�ضحاري” على قناة الو�ضطى من 
الذيد 

ت��ع��ر���ض ق��ن��اة ال��و���س��ط��ى م��ن ال��ذي��د يف رم�سان 
الذي  ال�سحاري”  “جلمود  اجل��دي��د  امل�سل�سل 
“�سحاري”  ب���دوي���ة  ف��ت��اة  اأح���داث���ه ح���ول  ت����دور 
ويقف  التعليم،  على  حت�سل  كبري،  بذكاء  تتمتع 
“جلمود”  اأم��ا  القبيلة،  �سيخ  الدها  جانبها  اإىل 
ال��دي��رة يقع يف حبها رغم  رج��ال  م��ن  �ساب  فهو 
اخلالفات بني والده ووالدها. يجمع امل�سل�سل يف 
البطولة جولييت عّواد، وعال م�ساعني، وحممد 
وحممد  عي�سى،  وعبري  رياحنة،  ومنذر  املجايل، 
الربيحي، ومنيا،  عّواد، وو�سام  العبادي، وجميل 

وغادة عبا�سي.

“�ضقار”  م�����ض��ل�����ض��ل 
م�����ض��ارب ال��ب��ادي��ة 

و�ضراعاتها
م�سل�سل “�سقار” من 

ر�سيد  ال��ن��ج��م  ب��ط��ول��ة 
ع�ساف الذي يقوم بدور 

“�سقار” وقمر خلف يف دور 
“غواي�ض” اإىل جانب النجوم 

الأبي�ض،  ورن�����ا  ال���ع���ل���ي،  ج���م���ال 
اجلمعات،  ف�����اروق  ي��ا���س��ني،  وروع�����ة 

وجن���وم اآخ��ري��ن. ت���دور اأح����داث العمل 
وتعر�ض  ال��ب��ادي��ة  “م�سارب”  يف 

ت������ف������ا�������س������ي������ل 
جم����ت����م����ع����ه����ا 
وب������ي������ئ������ت������ه������ا 
ك������اأر�������س������ي������ة 
ل���ل�������س���راع���ات 
ال�������درام�������ي�������ة 
امل�������������س������ّوق������ة، 
ب����������ني احل�������ب 
والثاأر  والغدر 
والذكاء واملكر، 

والد�سائ�ض وقيم الفرو�سية.

»خطار الهنا” على اإذاعة ال�ضارقة
 3 مل�ستمعيها  رم�����س��ان  ال�����س��ارق��ة يف  اإذاع����ة  ت��ب��ث 
امتاع  خاللها  م��ن  توا�سل  ج��دي��دة،  م�سل�سالت 
اجل��م��ه��ور ال���ذي اع��ت��اد على درام���ا رم�����س��ان عرب 
“خطار  م�سل�سل  الأع���م���ال  اأب����رز  وم���ن  الأث�����ري. 
اخلليج  ممثلي  م��ن  كوكبة  ي�سم  ال��ذي  الهنا”، 
ال����ع����رب����ي، ل���ي���ق���دم���وا جم���م���وع���ة م����ن امل����واق����ف 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤك��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة الرتابط 
بني اأفراد الأ�سرة الواحدة، لتكون عالقة الأ�سرة 
ال����ذي ل يتنافى  ال����ود والح������رتام  م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى 
م��ع الب��ت�����س��ام��ة وال��ف��رح وال��ف��ك��اه��ة يف مو�سعها 

اأحمد  م��ن:  ك��ل  امل�سل�سل  يف  وي�سارك  ال�سحيح، 
الرميثي،  وخليل  ع��ب��داهلل،  وم����روان  اجل�سمي، 

وعادل اجلوهر، ومالك اخلالدي.

عودة م�ضل�ضل “حلي�ض« 
اإذاعة  على  رم�سان  يف  “حلي�ض”  م�سل�سل  يعود 
ال�����س��ارق��ة ب��ج��زئ��ه اخل��ام�����ض، وي�����س��ور يف درام���ا 
اأحالمه  يف  ب�سيط  اإن�سان  حكاية  م�سوقة  اإذاعية 
وينه�ض  الجتماعية  احلياة  يقدر  وطموحاته، 
املواقف  يف  نظر  وجهة  له  املحتاج،  م�ساعدة  اإىل 
مرحة.  وروح  اح���رتام  بكل  يبديها  الجتماعية 
يقوم بدور ال�سخ�سية الرئي�سية املمثل الإماراتي 
القدير جابر نغمو�ض، وي�ساركه يف التمثيل، ناجي 

خمي�ض، واأحمد الأن�ساري، وهدى الغامن.

ت�ضم اأ�ضهر جنوم الدراما اخلليجية والعربية

على قنوات ال�ضاحرة  والدراما  الت�ضويق  من  م�ضل�ضًل   16
 »هيئة ال�ضارقة للإذاعة والتلفزيون« يف رم�ضان

•• ال�شارقة-الفجر:

العامة،  ال�����س��ارق��ة  م��ك��ت��ب��ات  اأع���ل���ن���ت 
عن  للكتاب،  ال�سارقة  لهيئة  التابعة 
ت��ع��دي��ل اأوق������ات دوام���ه���ا خ����الل �سهر 
ال�سهر  مع  لتتنا�سب  املبارك  رم�سان 
الف�سيل، حيث �سيت�سنى لزّوار مكتبة 
ملقتنياتها  الو�سول  العامة  ال�سارقة 
وما تت�سمنه من معارف من ال�ساعة 
9 �سباحاً وحتى 5 م�ساًء، فيما �سُتفتح 
 9 ال�ساعة  الإف��ط��ار من  الأب���واب بعد 

وحتى 12 لياًل. 
اأم��ا ف��روع املكتبات يف كّل من املنطقة 
زّوارها  فت�ستقبل  والو�سطى  ال�سرقية 
خالل ال�سهر الف�سيل من ال�ساعة 9 

�سباحاً وحتى 5 م�ساًء. 
العامة  ال�سارقة  مكتبة  اأن  اإىل  ي�سار 
بن  �سلطان  ال�سيخ  ي��د  على  تاأ�س�ست 
�سقر القا�سمي عام 1925 حتت ا�سم 
خا�سة  كمكتبة  القا�سمية”  “املكتبة 
له، و�سهد موقعها عدة تنقالت، حيث 
كانت يف �ساحة احل�سن ثم انتقلت اإىل 

اأفريقيا،  اإىل قاعة  البلدية، ثم  مبنى 
ثم اإىل مبنى املركز الثقايف بال�سارقة، 
واملدينة اجلامعية، ويف مايو 2011، 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  افتتح �ساحب 
ع�سو  القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان 
املجل�ض الأعلى، حاكم ال�سارقة املبنى 
ق�سر  “ميدان  يف  للمكتبة  اجل��دي��د 
الثقافة” حتت ا�سم “مكتبة ال�سارقة 
ن�سف  م���ن  اأك����رث  وجت��م��ع  العامة”، 
العلوم  �ستى جم��الت  مليون كتاب يف 

واملعارف والآداب بلغات متعددة.

يف خمتلف فروعها يف الإمارة

مكتبات ال�ضارقة العامة ت�ضتقبل 
رّوادها باأوقات جديدة خلل �ضهر 

رم�ضان املبارك

مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان املبارك

مركز جمعة املاجد ينظم حما�ضرة بعنوان »رم�ضان تاج ال�ضهور«

االربعاء   14  إبريل   2021  م   -   العـدد   13215  
Wednesday    14  April   2021   -  Issue No   13215



فــن عــربـــي

31

دينا فوؤاد: اراهن على 
�ضخ�ضية قدرية مب�ضل�ضل 

كبري" مالو�س  "اللى 
"قدرية" خالل  �سخ�سية  بتقدمي  �سعادتها  عن  ف��وؤاد  دينا  الفنانة  اأعربت 
داخل  التفا�سيل  من  الكثري  حتمل  لأنها  كبري"،  مالو�ض  "اللى  م�سل�سل 
اإطار  ي��دور فى  ال��ذى  الأح���داث، وتعترب حمركا حموريا لأح��داث العمل، 

اجتماعى، حيث تتواىل الأحداث ب�سكل درامى �سيق.
املذاع  م�سر"  "من  بربنامج  مداخلة  خ��الل  ف���وؤاد،  دينا  الفنانة  واأ�سافت 
على ف�سائية cbc، اأنها تراهن على هذه ال�سخ�سية، والتى و�سفتها ببنت 
البلد اجلدعة، م�سرية اإىل اأنها تهتم فى اختيارها بتقدمي اأمناط �سخ�سية 
الأداء  م�ستوى  على  �سواء  وخمتلف  جديد  و�سكل  متكررة،  غري  خمتلفة 

الذى ياأتي بجوانب جديدة ل�سخ�سية العمل.
واأكدت، اأنها من خالل الأحداث تتمرد على جميع ال�سخ�سيات التي قدمتها 
من قبل، فتظهر يف �سورة فتاة بنت بلد تتميز ب�"اجلدعنة" وباأخالق "بنات 

البلد"، وتواجه منعطفات درامية فى حياتها.
يا�سمني  للفنانة  ال�سكر  بتوجيه  ف��وؤاد، ت�سريحاتها  دينا  الفنانة  واختتمت 

عبد العزيز واملنتجني.

ت�������س���ارك ال���ف���ن���ان���ة وف������اء ال�����س��ي��د يف 
 2021 رم�سان  بدراما  م�سل�سلني 
ويت�سادف اأنها تقدم �سخ�سيتني 
دراما  يتناولن  م�سل�سلني  يف 
فرتات  يف  ول��ك��ن  ال�سعيد 
العمل  خمتلفة،  زمنية 
"مو�سى"  ه����و  الأول 
ال��ن��ج��م حممد  اأم������ام 
رم�������������س������ان وت�����ق�����دم 
�سخ�سية  خ�����الل�����ه 
"م�سعدة"،  ت���دع���ي 
الآخر  العمل  اأم��ا 
ال���������ذي ي���ت���ن���اول 
���ا ال���درام���ا  اأي�������سً
فهو  ال�سعيدية 
"ن�سل الأغراب" 
اأما النجم اأحمد 
ال���������س����ق����ا وت����ق����دم 
�سخ�سية  خ���الل���ه 

"حمدية".
ن�سل  "
الأغ���������������������راب" 
�سركة  اإن�����ت�����اج 
���������س��������ي��������رنج��������ي 
واإخراج  وتاأليف 
�سامى  حم���م���د 
اأحمد  ب��ط��ول��ة 
ال�������س���ق���ا، اأم����ري 
مي  ك������������������رارة، 
فردو�ض  ع��م��ر، 

ع��ب��د احل��م��ي��د، دي�����اب، جن����الء ب���در، 
دا�ض،  اأح��م��د  م��ال��ك،  اأح��م��د  اإدوارد، 
م��ن��ة ف�����س��ايل، حم��م��د ع���الء، حممد 
�سامي،  رمي  جمعة،  حممد  م��ه��ران، 
ملك اأحمد زاهر، هدير عبدالنا�سر، 
���س��ل��وى ع��ث��م��ان، اأح��م��د ف��ه��ي��م، عماد 
زيادة، اإنعام اجلريتلي، حمدي هيكل، 

اأحمد ماجد، ليال عبداخلالق .
في�سارك  "مو�سى"  م�����س��ل�����س��ل  اأم�����ا 
يف ب��ط��ول��ت��ه ���س��م��ي��ة اخل�����س��اب، عبري 
�سربى، ريا�ض اخلوىل، �سيد رجب، 
���س��ربى ف�����واز، م��ن��ذر ري��اح��ن��ة، هبة 
جمدى، فريدة �سيف الن�سر، عارفة 
الدين،  اأم���ري ���س��الح  ال��ر���س��ول،  عبد 
�سياء عبد اخلالق تاأليف نا�سر عبد 
واإخ�����راج حم��م��د �سالمة،  ال��رح��م��ن، 

واإنتاج �سركة �سيرنجى.
الفنانة وفاء ال�سيد �ساركت من قبل 
ال�سينمائية  الأع��م��ال  من  الكثري  يف 
ف��ق��د ظ���ه���رت م���ع اأح���م���د ح��ل��م��ي يف 
ظهرت  كما  م�ساكل"  "ميدو  فيلمه 
فيلم  يف  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د  ك�����رمي  م����ع 
يف  اأي�سا  وظ��ه��رت  تلميذ"  "البا�سا 
فيلم "غاوي حب" مع الفنان حممد 
فوؤاد ورامز جالل ويف فيلم "اللمبي" 
مع النجم حممد �سعد وكانت �سمن 
مع  فرن�سا"  "خالتي  ف��ي��ل��م  اب��ط��ال 
الزعيم  زكي، ومع  كامل ومني  عبلة 
عادل امام قدمت �سخ�سية "جانيت" 

يف فيلم "ح�سن ومرق�ض" .

م��داخ��ل��ة هاتفيه  �سليم، خ���الل  ه�����س��ام  ال��ن��ج��م  ق���ال 
اإمي���ان  ل��الإع��الم��ي��ة   "dmc "م�ساء  ب��رن��ام��ج  يف 
كلها  "الأدوار   :dmc قناة  على  امل��ذاع  احل�سرى، 
املخابرات  ج��ه��از  يف  ب�ستغل  تتحكى  �سعب  معقدة 
ع��ز وهند  اأح��م��د  بيعملها  ال��ل��ى  ال��ع��م��ل��ي��ات  ب�����س��وف 
الربيع  م��ا  اأول  م��ن  وامل�سل�سل  وبتابعهم،  ���س��ربى 
والدور  معايا،  تعب  ع��الء  واأح��م��د  اب��ت��دى،  العربى 
كلنا  لأن  جن��اح  ويحقق  ي�سهل،  وربنا  ج��دا،  ح�سا�ض 

حبينا العمل ده".م�سل�سل "هجمة مرتدة"، يتناول 
ملفا من ملفات املخابرات العامة امل�سرية املعا�سرة، 
من تاأليف باهر دويدار واإخراج اأحمد عالء الديب، 
وب��ط��ول��ة اأح���م���د ع���ز، ه��ن��د ����س���ربي، م���اج���دة زكي، 
ه�سام �سليم، ن�سال ال�سافعي، �سالح عبداهلل، ندى 
اأنور،  البزاوي، حممد عادل، خالد  مو�سى، حممود 
نور حممود، حممد جمعة، فيدرا، اأحمد فوؤاد �سليم، 
يو�سف عثمان، هاجر ال�سرنوبي، مايان ال�سيد، �سمم 

احل�سن، ل�سينة ل�سني، علي قنديل.
وي��ج�����س��د ع����ز، ف���ى امل�����س��ل�����س��ل دور ����س���اب ي��ع��م��ل فى 
ا�ستخبارات  من  جتنيد  ملحاولة  ويتعر�ض  اخل��ارج، 
جهاز  م��ع  التوا�سل  ف��ى  ينجح  لكنه  اأجنبية،  دول��ة 
على  م�ستوى  اأع��ل��ى  على  تدريبه  ليتم  امل��خ��اب��رات، 
ن�سال  دوري��ه��م��ا  ويج�سد  اجل��ه��از،  م�سئوىل  اأي���دى 
خداع  عملية  يخو�ض  ث��م  �سليم،  وه�سام  ال�سافعى 

لتلك الأجهزة املعادية.

امل�ضرح يعيد الألق للممثل وينع�ض اأدواته وينع�ضه كممثل حقيقي

كندة حنا: م�ضرحية )كا�ضتينغ( 
حتمل ر�ضالة مهمة

م�سرحية  ب����روف����ات  اخل�����اين  م�����س��ط��ف��ى  امل��م��ث��ل  م���ع  ب�������داأِت   •
)كا�ستينغ(... ما تفا�سيل هذا العمل؟

ر  يح�سّ ن�ض  عن  اإ�سماعيل،  �سامر  اإخ���راج  من  العمل   -
�سنوات،  ث��الث  نحو  منذ  م�سطفى  الزميل  م��ع  ل��ه 
بالعمل يف مهنة  ترغب  فتاة  ك��ل  ح��ول  وي���دور 
الجتماعية  احلياة  اىل  يتطرق  وهو  الفن، 
مقابل  الأم���ور  بع�ض  اىل  الفتاة  ون��ظ��رة 
معينة،  نواحي  يف  اإليها  النا�ض  نظرة 

وامل�سرحية حتمل ر�سالة مهمة.
التح�سري  البع�ض  ي�ستغرب  • قد 
اأجواء  اأن  ح��ني  يف  م�سرحي  لعمل 
واأوقفت  ن��ف�����س��ه��ا  ف��ر���س��ت  ك���ورون���ا 
العامل.  ح��ول  امل�سرحية  العرو�ض 
ف��ه��ل ه���ذه اخل��ط��وة م��غ��ام��رة اأو 

انتحار اأو حب للم�سرح؟
للتواجد على  ���س��وق  ه��و  ب��ل   -
امل�������س���رح. امل�������س���رح ي��ع��ي��د الأل�����ق 
للممثل وينع�ض اأدواته وينع�سه 
وُي�ْسِعُره  حقيقي،  كممثل 
برهبة مواجهة اجلمهور، 
لي�ست  الناحية  لأن هذه 
متوافرة يف التلفزيون، 
اإىل  ب������الإ�������س������اف������ة 
ال��������ت��������واج��������د م���ع 
�سركاء عمل. وقد 
الربوفات  ب���داأت 
م�سطفى  م����ع 
اخلاين، وكالنا 
على  ح���ري�������ض 
الإج��������������������راءات 
التي  ال�����س��ح��ي��ة 
كورونا،  يفر�سها 
بالفح�ض  وق����م����ن����ا 
الالزم، واأمتنى اأن نكمل 

على خري.
اىل  وب������ال������ن�������������س������ب������ة   •

اجلمهور؟
ع������ْر�������ض  ح��������ني  اإىل   -
اهلل  ���س��اء  اإن  امل�����س��رح��ي��ة، 
ي����ك����ون ق�����د ُوج��������د ح����ّل 
ل��ف��ريو���ض ك���ورون���ا. ويف 
هناك  ي����ك����ن  مل  ح�������ال 
امل�سرح  يف  �سُيعتمد  ح��ل، 
ب������روت������وك������ول ال���ت���ب���اع���د 
الجتماعي، بالإ�سافة اىل 

ارتداء الكمامات، كما يح�سل حالياً يف العرو�ض ال�سينمائية.
م�سل�سل  يف  رم�����س��ان  يف  تطلني  )ك��ا���س��ت��ي��ن��غ(،  م�سرحية  اإىل   •
هل  ال�سورية.  الدراما  جنوم  من  نخبة  يجمع  ال��ذي  )الكندو�ض( 

اأنِت متفائلة؟
- هذا العمل مغامرة ُتْقِدم عليها الدراما ال�سورية يف ظل الظروف 

التي منّر بها واأمتنى اأن نكون على قدر امل�سوؤولية.
مع  عادًة  تتعاطني  كيف  عملك.  يف  انتقائية  انك  عنك  • ُيعرف 
التي جتعلك ترف�سني  الأ�سباب  اليك؟ وما  التي ت�سل  الن�سو�ض 

اأو تقبلني عماًل دون اآَخر؟
- يجب اأن اأقتنع بالورق اأوًل، لأنني عندما ل اأقتنع به ل اأ�ستطيع 
اأن اأقدم �سيئاً للعمل، واإذا قبلُت به عن غري اقتناع ف�ساأ�ستغل كيفما 
كان. اإما اأن اأحب الورق واأ�سعر باأنني اأ�ستطيع اأن اأقدم �سيئاً يرفع 
موجودة،  غ��ري  باأنني  اأ�سعر  واإم���ا  ب��ه،  فاأقبل  العمل  م�ستوى  م��ن 

وعندها ل ميكنني اأن اأجرب نف�سي على القبول بالورق.
• جتربتك منّوعة بني ال�سينما وامل�سرح والتلفزيون. هل تعتربين 

نف�سك حمظوظة، من منطلق اأن الفن فر�ض وعرو�ض؟
- العرو�ض ل تاأتي عبثاً! ل توجد لدّي عالقات ول اأعتمد عليها، 
اأقول  اأمانة  وبكل  �سابقاً.  قّدمُتها  مادة  نتيجة  ت�سلني  والعرو�ض 
اإنه مل ي�سلني حتى اليوم اأي عر�ض نتيجة عالقات. ل توجد لدّي 

عالقات اإجتماعية،
واأنني  �سحيح،  وب�سكل  ب�سدق  م��وج��ودة  اأنني  يعرف  الكل  ولكن   

اأ�ستغل املادة التي اأحبها، 
ولأنهم يعرفون اأنني ممثلة ملتزمة عن طريق الأ�سخا�ض الذين 

�سبق اأن تعاملت معهم.
الفني،  بالو�سط  تتحكمان  وال�ِسللية  امل��وؤام��رات  اأن  ترين  هل   •
اأ����س���م���اء م��ع��ي��ن��ة دون غريها  ال��ت��ع��ام��ل م���ع  ح��ي��ث ي��ب��دو وا����س���ح���اً 

وخ�سو�ساً يف الدراما امل�سرتكة؟
- اأفرح كثرياً عندما تتم الإ�ستعانة بفنانة من خارج �سورية للعمل 

يف الدراما ال�سورية. 
واإبراز  تبّني  �سورية،  غري  اإنتاج  �سركة  حت��اول  عندما  املقابل  ويف 
القبعة. ل ميكن ح�سر  لها  اأرف���ع  اأن  اإل  ف��ال ميكن  ج��ددا  جن��وم 
العمل الفني يف بلد واحد، وكل بلد له جنومه، ولكن خارج �سورية 

يجيدون ت�سدير جنومهم وهذا اأمر جيد.
 نحن يف ع�سر ال�سو�سيال ميديا، وهناك َمن ل يتابعون دراما بل 
راأيهم  عن  ويعرّبون  املواقع،  هذه  على  مقاطع  مب�ساهدة  يكتفون 

ببع�ض الفنانني، 
وهذا الراأي ُيعّمم حتت عنوان اأن فالنة هي جنمة وفالن هو جنم. 
ولكن َمن يتابع ب�سدق كل املواد التي ُتعر�ض على ال�سا�سات، �سيجد 
اأن هناك جنوماً يف لبنان و�سورية وم�سر، والفارق الوحيد يكمن 

يف كيفية �سناعتهم وت�سديرهم.
 وهذا الأمر يح�سل خارج �سورية،

 ولكنه ل يقلل من اأهمية الفنانني ال�سوريني الذين ُيْحِدثون فارقاً 
وا�سحاً يف اأي عمل ي�ساركون فيه. نحن نعي�ض �سغطاً ونواجه حرباً 
للُمْنتجني  خوفاً  ي�سّبب  الأم��ر  وه��ذا  حمطات،  وح��رب  اإقت�سادية 

لأنهم يبغون الربح وهذا حقهم.

بعد م�ضل�ضل )الكندو�ض( الذي ُيعر�ض يف املو�ضم الرم�ضاين، تطّل كندة حنا مع املمثل م�ضطفى اخلاين يف عمل م�ضرحي بعنوان 
)كا�ضتينغ(، وهما انطلقا بتدريباته خالل الأ�ضابيع املا�ضية على اأن يكون جاهزًا للعر�ض يف عيد الفطر داخل �ضورية، لُيعر�ض 
التي تفر�ض تباعدًا اجتماعيًا،  العمل يتخطون ظروف كورونا  للم�ضرح جعلها وفريق  ال�ضوق  اأن  اأخرى.ويبدو  لحقًا يف دول 
مو�ضحًة انه يف حال ا�ضتمرت اأزمة كورونا عند عر�ض امل�ضرحية ف�ضُيطّبق بروتوكول التباعد الجتماعي يف امل�ضرح كما يح�ضل 

يف العرو�ض ال�ضينمائية. مع الفنانة كندة حنا كان هذا احلوار:

وفاء ال�ضيد تقدم �ضخ�ضيتني �ضعيدتني 
يف م�ضل�ضلي "مو�ضى ون�ضل الأغراب"

ه�ضام �ضليم: "هجمة مرتدة" يتناول 
ملفا من ملفات املخابرات العامة امل�ضرية
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فوائد وم�ضار تناول 
القهوة للج�ضم

تناول  ك��ان  اإذا  عما  الأط��ب��اء،  ب��ني  اجل���دال  ي�ستمر  طويلة  �سنوات  منذ 
القهوة �سحيا ومفيدا للج�سم اأم اأن �سربها بانتظام له عواقب �سلبية.

وبالطبع القهوة الطبيعية الطازجة غنية جدا مب�سادات الأك�سدة، التي 
حتمي اجل�سم من التاأثري ال�سلبي للمعادن الثقيلة والإجهاد والنرتات 

ومبيدات الآفات.
 ولكن من املهم اإدراك اأن القهوة �سهلة الذوبان لي�ض لها هذه اخل�سائ�ض. 
ولكن  الفوائد.  ه��ذه  ينفي  والع�سائر  واحلليب  ال�سكر  اإ�سافة  اأن  كما 
اأو  الهند  والزبدة وكرمية جوز  القرفة  اأو  الربتقال  اأو  الليمون  اإ�سافة 

ر�سة ملح اأو اإكليل اجلبل، له فوائده.
ال�سباح،   يف  اجل��ودة  عالية  القهوة  من  فنجان  تناول  ي��وؤدي  اأن  وميكن 
اإىل حت�سني ن�ساط النواقل الع�سبية، ويكون له تاأثري اإيجابي يف الأداء 
وحتى  واخل��رف  ال�سيخوخة  تطور  منع  على  وي�ساعد  التفكري  و�سرعة 

اأمرا�ض مثل الزهامير وباركن�سون.
ووفقا لنتائج درا�سة اأجراها علماء بريطانيون، تكون موؤ�سرات الذاكرة 
القهوة  يتناول  من  كل  لدى  اأعلى  اجلديدة  املعلومات  معاجلة  و�سرعة 

املغلية بانتظام يف ال�سباح.
يحفز  املحلى،  الزبادي  اأو  والفواكه  الكربوهيدرات  مع  القهوة  وتناول   

مناطق الدماغ امل�سوؤولة عن النتباه والذاكرة.
الكافيني يوميا، ميكن  القهوة اخلالية من  3-6 فناجني من  وبتناول 
 ،35% تخفي�ض خطر تطور النوع الثاين من مر�ض ال�سكري بن�سبة 

لأن القهوة اخلالية من الكافيني لها نف�ض الفوائد.
لأن  القلب،  على  ال��ع��بء  زي���ادة  يف  فتكمن  القهوة  ت��ن��اول  �سلبيات  واأم���ا 
اإىل  الكافيني يزيد من م�ستوى هرمون الكورتيزول يف الدم، ما يوؤدي 

زيادة �سربات القلب.
 لذلك على الأ�سخا�ض الذين يعانون من م�سكالت يف القلب المتناع 
م�ساد  فهو  اآخ��ر،  �سلبيا  تاأثريا  للكورتيزول  اأن  كما  القهوة.  تناول  عن 

لهرمون النوم امليالتونني.
كمية  تناول  ف��اإن  واليقظة  الن�ساط  عن  م�سوؤول  الكورتيزول  اأن  ومب��ا 
كبرية من القهوة خالل النهار اأو بعد ال�ساعة الرابعة ع�سرا، ميكن اأن 

ي�سبب اأ�سطراب النوم. 
كما ميكن اأن يكون �سببا يف ازدياد العدوانية وانخفا�ض م�ستوى الرتكيز، 

ولتجنب هذه امل�سكالت ين�سح بتناول القهوة اخلالية من الكافيني.
ويجب اأن نتذكر اأي�سا، اأن القهوة تخرج الكال�سيوم من اجل�سم. لذلك 
به�سا�سة  لالإ�سابة  عر�سة  اأكرث  هم  القهوة،  تعاطي  على  املدمنني  فاإن 

العظام. لذلك عليهم الهتمام بحالة عظامهم.

اليطالية؟ الوحدة  �ضانع  هو  • من 
هو الكونت كاميلوكافور بن�سودي زعيم وطني ايطايل ولد عام 1810 

يعترب ال�سانع احلقيقي للوحدة اليطالية.
النيوترون؟ مكت�ضف  • من 

هو ال�سري جيم�ض ت�سادويك فيزيائي بريطاين ولد عام 1932 .
يوليو؟  23 ثورة  قبل  م�ضري  ملك  اآخر  هو  • من 

التنازل ع��ن العر�ض عام  ال��ث��ورة على  ال��ذي اج��ربت��ه  ف���اروق  ه��و امللك 
.  1965 عام  املنفى  يف  ومات  نفى  ثم   1952

م�ضر؟ يف  ال�ضعب  فنان  لقب  حمل  الذي  املو�ضيقى  هو  • من 
هو املو�سيقار امل�سري الكبري �سيد دروي�ض الذي ولد عام 1893 عا�ض 

يف ال�سكندرية وقدم لل�سعب امل�سري اعظم احلانه .

الدام�ض. الظالم  يف  لترى  البومة  اأن   . الإناث  من  هو  والن�سيط  العامل  النمل  • اأن 
الأبطاأ. هو  اإبهامك  ظفر  منو  بينما  اأ�سرع  هو  الو�سطى  اإ�سبعك  ظفر  منو  • اأن 

البحر. جنم  هو  اخلارج  اإىل  معدته  يخرج  اأن  ي�ستطيع  الذي  الوحيد  احليوان  • اأن 
رحلة  اإىل  ال��ذه��اب  ث��م  وم��ن  النحل  ج��م��اع��ات  ق��ي��ادة  اأج���ل  م��ن  فقط  اخللية  ت��غ��ادر  النحل  ملكة  اأن   •

الزفاف.
بل�سانها. ال�سوت  موجات  ذبذبات  التقاط  طريق  عن  الأ�سوات  ت�سمع  الأفعى  • اأن 

 . عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�سري  اجل�سم  اأن  تعلم  • هل 
الطعام قلة  عن  النوم  قلة  من  اأ�سرع  ب�سكل  منوت  • اأننا 

كامل اإن�سان  ابتالع  باإمكانه  ال�سديف  بال�سمك  يدعى  الأ�سماك  من  نوعا  هنالك  • اأن 
بخاري. حمرك  لت�سغيل  كاف  الب�سلة  يف  خلية  كل  داخل  املاء  �سغط  • اأن 

ظهره. على  ينام  الذي  الوحيد  احليوان  هو  الإن�سان  • اأن 
النحيلني. اأقرانهم  من  اأقل  ياأكلون  املدر�سة  �سن  يف  البدينني  الأطفال  • اأن 

اأ�سبوع كل  املليون  ون�سف  مليون  مبعدل  يزدادون  العامل  �سكان  • اأن 

ال�سجناء والعمالقة 
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الأ�ضنان واأمرا�ض القلب

اأثبتت درا�سات �سابقة، اأن امل�سابني باأمرا�ض اللثة معر�سون اأكرث لالإ�سابة 
اأن  حديثة  درا���س��ة  اأظ��ه��رت  فيما  الدماغية،  وال�سكتات  القلبية  بالنوبات 

تنظيف الأ�سنان مينع حدوث الإ�سابة بالنوبات وال�سكتات.
اأن  اإىل  للطب،  الأمريكية  املجلة  موقع  يف  ن�سرت  التي  الدرا�سة،  واأ���س��ارت 
الذين ي�ستخدمون معجون الأ�سنان يقل احتمال اإ�سابتهم بالتهابات بن�سبة 
)�سي  بروتني  ن�سبة  على  تاأثريه  ب�سبب  وذلك  بغريهم،  مقارنة   26%

التفاعلي( يف اجل�سم وهو موؤ�سر الإ�سابة بنوبة قلبية اأو �سكتة دماغية.
واعترب طبيب القلب الأمريكي جوزيف األربت نتائج الدرا�سة مهمة، راأى 
الربوفي�سيور ت�سارلز هانيكيز من جامعة فلوريدا اأتالنتيك اأنها �سترتك 
اأثراً اإيجابياً على م�ستخدمي اأدوية الوقاية من اأمرا�ض القلب، واأن الأمر 
املطلوب ب�سيط وهو تنظيف الأ�سنان للوقاية من الإ�سابة بالتهابات الفم 

واللثة، بالتايل تقليل احتمال الإ�سابة بنوبة قلبية اأو �سكتة دماغية.

اثناء ابحار جمموعة كبرية من التجار يف �سفينة كبرية بتجارتهم اإىل احدى الدول هب اع�سار �سديد، �سال 
ودار بال�سفينة يف عر�ض البحر واخذ يحاورها ويحملها ويقذف بها �سمال وميينا حتى اغرقها وا�ستطاع من 
عليها من جتار ان ينجو بحياتهم فوق األواحها اخل�سبية حتى و�سلوا اإىل احدى اجلزر النائية .. وهناك ارمتوا 
فوق اجلزيرة يرتاحون مما اأمل بهم، وبعد فرتة من الوقت قام احدهم ويدعي مرجان ليتجول فيها ويعرف 
ما بها وبعد ان �سار خطواته الوىل تراجع واختباأ و�سط ال�سجار حني وجد جمموعة من العمالقة ميلكون 
يعترب زعيمهم يحملون قف�سا  ما  و�سفاها غليظة ومعهم  براقة خميفة  وا�سعة  ب�سعة وعيونا  وجوها غريبة 

كبريا القوا فيه كل التجار وا�سطحبوهم اإىل قبيلتهم .
اغدق العمالقة على التجار الطعام واملاء بدون ان يفتحوا لهم القف�ض ابدا ويف اثناء ذلك كان مرجان يتل�س�ض 
عليهم وعرف انهم ل�سو�ض يقتلون الفيال ووحيد القرن للح�سول على العاج ويبيعونه بالذهب، كانت اجلزيرة 
تعج بالفيال البي�ساء النادرة فحزن مرجان لذلك خا�سة عندما عرف انهم يطعمون التجار لت�سمينهم ثم 
اكلهم .. فت�سلل ليال وحذر التجار من الطعام .. عند ذلك بدا التجار خطة غريبة كلما اكلوا و�سعوا ا�سابعهم 
يف افواههم حتى يتقياوا الطعام مرة اخرى ومتار�سوا حتى �سعفت اج�سادهم يف ذلك الوقت ا�ستطاع مرجان 
ان يفك ا�سر جمموعة كبرية من الفيال كانت مقيدة ب�سال�سل وت�سلل بها ليال و�ساعد ا�سدقاءه على اخلروج 
من ق�سبان القف�ض ثم ركبوا الفيال واطلقوا لها العنان فهربت بهم حتى �ساطئ البحر ومن هناك �سبحوا 
على طوفا ا�ستطاع مرجان ان ي�سنعه ويخفيه لكنه اي�سا كان قد و�سع عليه كمية كبرية من الذهب جعلتهم 

جميعهم من الغنياء .

حديث  يف  كوماروف�سكي،  يفغيني  الرو�سي  الطبيب  ك�سف 
تلفزيوين، عن الأعرا�ض الرئي�سية للح�سا�سية، التي ميكن 

تق�سيمها اإىل خم�ض جمموعات.
ووفقا للطبيب، تظهر اأعرا�ض احل�سا�سية يف:

- اجلهاز التنف�سي: احتقان الأنف، ال�سعال، بحة يف ال�سوت، 
�سيق يف التنف�ض.

- اجلهاز اله�سمي:  غثيان، تقيوؤ، اآلم يف البطن.
- اجللد: تظهر اأعرا�ض احل�سا�سية، على �سكل حكة واحمرار 

وطفح جلدي وتورم.
�سكل  على  العيون  يف  احل�سا�سية  اأع��را���ض  تظهر  العيون:   -

احمرار وتدمع وحرقة.
- وهناك اأعرا�ض اأخرى للح�سا�سية تظهر على �سكل �سعف 

و�سحوب اجللد وا�سطراب الوعي وانخفا�ض م�ستوى �سغط 
الدم والعرق البارد.

وي�سري كوماروف�سكي، اإىل اأن احل�سا�سية هي عملية مناعية 
يف  املناعة  منظومة  ح�سا�سية  ف��رط  عنها  يعرب  من��وذج��ي��ة، 

اجل�سم، عند تعر�سه املتكرر مل�سببات احل�سا�سية.
التاقية،  ال�سدمة  ح�سا�سية  هي  احل�سا�سية  ا�سكال  واأخطر 
التنف�ض،  ف��ورا، احلكة ومن ثم �سعوبة يف  التي ينجم عنها 
واأحد   . ال��دم  �سغط  م�ستوى  انخفا�ض  اإىل  ت��وؤدي  و�سدمة 
والتعرق  القلب  اأعرا�ض هذه احل�سا�سية هو �سعف �سربات 

ال�سديد و�سحوب اجللد.
توّرم يف  التاقية،  ال�سدمة  ون��ادرا ت�سبب ح�سا�سية  وي�سيف، 

الدماغ والرئتني، ما قد يوؤدي اإىل الوفاة.

الأعرا�س الرئي�ضية للح�ضا�ضية

طفل و�ضقيقته يلتقطان �ضورة اأمام لوحة جدارية كبرة يف مدينة املو�ضل �ضمال العراق، يف الليلة الأوىل من �ضهر رم�ضان املبارك. ا ف ب


