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م�ؤ�سرات تدل على اأن ال�سيام املتقطع غري منا�سب لك
ال�شيام املتقطع هو اجتاه غذائي �شائع ي�شاعد الكثري من الأ�شخا�ص 
على التخل�ص من الوزن الزائد وحت�شني ال�شحة باأكرث من طريقة. 
وعلى الرغم من فوائد هذا النظام الغذائي اإل اأنه قد ل ينا�شب بع�ص 

الأ�شخا�ص، ويوؤدي اإىل اآثار جانبية على �شحتهم.
فيما يلي 4 اأ�شباب متنع املرء من اتباع نظام ال�شيام املتقطع، بح�شب 

ما اأوردت �شحيفة تاميز اأوف اإنديا:
ي��وؤدي تقييد الطعام  اأن  حدوث ا�شطرابات يف ع��ادات الطعام: ميكن 
خ��ال ���ش��اع��ات معينة اإىل ح���دوث ا���ش��ط��راب يف ع���ادات ال��ط��ع��ام. اإن 
اإ�شارات اجل�شم  اإىل جتاهل  عدم تناول الطعام عند اجلوع قد يوؤدي 

الطبيعية، وحدوث عدم انتظام يف عادات الطعام.
اأحد الآثار  ال��دورة ال�شهرية: قد يكون غياب دورتك ال�شهرية  غياب 
اجلانبية لل�شيام املتقطع. ميكن اأن يوؤدي تقييد الكثري من ال�شعرات 

احلرارية اإىل اإعاقة الأداء الطبيعي جل�شمك.
ال�شعور بالغثيان والدوار: قد يكون ال�شعور بالغثيان والدوار والتعب 
عامة على اأنك ل تاأكل ما يكفي من الطعام. اإذا �شعرت بهذا ملدة تزيد 

عن اأ�شبوع، فعليك اأن تعلم باأن نظام ال�شيام املتقطع ل ينا�شبك.
النوم من  القدرة على  تكون عدم  اأن  النوم: ميكن  القدرة على  عدم 
الآثار اجلانبية لنظام ال�شيام املتقطع، اإذ ميكن اأن يوؤثر ال�شيام على 

اإيقاع ال�شاعة البيولوجية ويقلل من نوم حركة العني ال�شريعة.

رغم ف�ائده.. فيتامني قد يعر�ض حياتك للخطر
ب�شكل عام تعد الفيتامينات مفيدة للج�شم وال�شحة، وبالتبعية يعترب 
الفيتامني "اإي" "E" مهما لل�شحة وم�شادا لاأك�شدة، اإل اأن املبالغة 

يف تناوله قد توؤدي اإىل م�شاعفات �شحية خطرية.
احلاملة  احل��رة  اجل��ذور  من  اجل�شم  "اإي" خايا  فيتامني  ويحمي 
ل��اأم��را���ص، وه��ي عبارة عن اإل��ك��رون��ات ح��رة ت��دور يف ف�شاء غاف 
الذرة اأو اجلزيء، ت�شاهم يف ربط الذرات مع بع�شها حيث تنجذب اإىل 
الأوك�شجني،  جزيئات  انق�شام  وعند  اأي�شا.  ال��ذرات  فتتجاذب  بع�شها 
غ��ري م�شتقرة،  ح���رة  ج���ذور  اإىل  ب��دوره��ا  وت��ت��ح��ول  م��ن��ف��ردة،  ت�شبح 
عملية  وت�شمى  معها،  ت��راب��ط  اأخ���رى  جزيئات  ع��ن  لنف�شها  تبحث 
من  املزيد  هناك  ي�شبح  وبالتايل  التاأك�شدي،  بالإجهاد  هذه  البحث 
ال�شرر للخايا. كذلك ي�شاعد الفيتامني على تعزيز عملية التمثيل 
الغذائي، وحت�شني نظام املناعة، ح�شبما ذكر موقع "هيلث دايج�شت" 

املتخ�ش�ص باملوا�شيع الطبية.
"E" يوميا،  ويحتاج ال�شخ�ص البالغ اإىل 15 ميليغرام من فيتامني 
ذلك  يف  مب��ا  الأط��ع��م��ة،  م��ن  متنوعة  جمموعة  يف  يتواجد  اأن���ه  علما 

املك�شرات والبذور والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون.

بعد التعايف من ك�رونا.. ما الفارق اخلطري مع الإنفل�نزا؟
ك�شف علماء اأن واحدا من كل 3 متعافني من كوفيد19- يف درا�شة 
اأمريكيون عانوا من  األف مري�ص، معظمهم   230 اأكرث من  �شملت 
اأ�شهر،  �شتة  غ�شون  يف  نف�شية  ا�شطرابات  اأو  الدماغ  يف  ا�شطرابات 
مما ي�شري اإىل اأن اجلائحة قد تقود اإىل موجة من امل�شكات العقلية 

والع�شبية.
يرتبط  كيف  يت�شح  مل  اإن��ه  التحليل  اأج���روا  الذين  الباحثون  وق��ال 
ل��ك��ن هذين  ال��ق��ل��ق والك���ت���ئ���اب،  ال��ف��ريو���ص مب�����ش��ك��ات نف�شية م��ث��ل 
قيد  و�شعوها   14 �شمن  �شيوعا  ال�شطرابات  اأك��رث  من  العر�شني 

البحث.
واأ����ش���اف���وا اأن ح�����الت ال�����ش��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة واخل�����رف وغ���ريه���ا من 
كوفيد- بعد  ما  مرحلة  يف  ن��درة  اأك��رث  كانت  الع�شبية  ال�شطرابات 
19، لكنها ل تزال قائمة خا�شة بني من اأ�شيبوا باملر�ص يف �شورته 

ال�شديدة.
الذي  ت��اك��ي��ت،  ماك�ص  اأوك�����ش��ف��ورد،  بجامعة  النف�شي  الطبيب  وق���ال 
�شارك يف قيادة العمل البحثي "نتائجنا ت�شري اإىل اأن اأمرا�ص الدماغ 
بعد  منها  كوفيد19-  بعد  �شيوعا  اأك���رث  النف�شية  وال���ش��ط��راب��ات 

الإنفلونزا اأو اأمرا�ص اجلهاز التنف�شي الأخرى".
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درا�سة: خاليا جلد ال�سفادع 
حت�ل نف�سها اإىل اآلت حية

با�شتخدام قطرات من خايا جلود اأجنة ال�شفادع، متكن العلماء من اإنتاج 
درا�شة جديدة. وميكن  الأر���ص، بح�شب  لها على وجه  خملوقات ل مثيل 
لتلك "الآلت احلية" امليكرو�شكوبية ال�شباحة واإزالة احلطام وعاج نف�شها 

بعد تعر�شها جلروح.
وتاأتي الدرا�شة اجلديدة التي ن�شرتها جملة "�شاين�ص روبوتك�ص"، ونقلها 
العلم"، بح�شب  تاريخ  "حلظة حتررية يف  اإط��ار  "�شاين�ص نيوز"، يف  موقع 
جاكوب فو�شر، وهو باحث يف جمال الذكاء اجلمعي يف جامعة كاليفورنيا 

بلو�ص اأجنلي�ص.
على غرار الروبوتات

وبطريقة ما ت�شنع الروبوتات نف�شها بنف�شها. واأزال العلماء اأجزاء �شغرية 
من اخلايا اجلذعية للجلد من اأجنة ال�شفادع لريوا ما الذي �شوف تفعله 
تلك اخلايا مبفردها. وبعد ف�شلها عن مواقعها املعتادة يف اأجنة ال�شفادع 
النامية، نظمت هذه اخلايا نف�شها على �شكل كرات، ثم منت. وبعد ثاثة 

اأيام لحقة، بداأت املجموعة امل�شماة "�شينوبوت" ال�شباحة.
جلد  على  اأه���داب  ت�شمى  التي  بال�شعر  ال�شبيهة  الهياكل  تطرد  ما  وع��ادة 
ال�شفادع، م�شببات، وتن�شر املخاط حولها. ولكن يف حالة ال�شينوبوت، �شمحت 
الأهداب لها بالتحرك. وهذا التطور املفاجئ "مثال عظيم على حياة تعيد 
وهو  ليفني،  مايكل  الدرا�شة،  يف  امل�شارك  الباحث  بح�شب  املتاح"،  توظيف 

عامل اأحياء يف جامعة تافت�ص مبيدفورد، يف ولية ما�شات�شو�شت�ص.

هاري وميغان ينتجان 
لـ نتفليك�ض وثائقيًا 

عن  وثائقياً  م�شل�شًا  ه��اري  الأم��ري  ُينتج 
الريا�شية  غيمز"  "اإنفيكتو�ص  م�شابقة 
املخ�ش�شة للجنود اجلرحى، يف اإطار عقد 
ق��ي��م��ة ط��ائ��ل��ة وق��ع��ه وزوج���ت���ه ميغان  ذي 
"نتفليك�ص"، وفق  ماركل العام الفائت مع 

ما ، اأعلنت من�شة البث التدفقي.
اجلي�ص  يف  خ�����دم  ال������ذي  ه������اري  وي����ت����وىل 
م�شابقة  واأق���ام  اأفغان�شتان  يف  الربيطاين 
 2014 العام  غيمز" الأوىل  "اإنفيكتو�ص 
اأوف  "هارت  ب���ع���ن���وان  امل�����ش��ل�����ش��ل  اإن����ت����اج 
ال�شا�شة  على  فيه  و�شيظهر  اإنفيكتو�ص" 
اأي�شاً. ويرافق امل�شل�شل الوثائقي امل�شاركني 
خال ا�شتعدادهم لهذه امل�شابقة الريا�شية 
التي  امل��ع��وق��ني  اأو  اجل���رح���ى  ل��ل��م��ح��ارب��ني 
بهولندا.  له��اي  يف   2022 ربيع  يف  تقام 
واأو�شح هاري يف بيان اإن امل�شل�شل "�شيفتح 
لهوؤلء  امل����وؤث����رة  ال��ق�����ش�����ص  ع��ل��ى  ن���اف���ذة 
هولندا  اإىل  طريقهم  يف  وه��م  املتناف�شني 
ال�شنة املقبلة". وهذا امل�شل�شل هو امل�شروع 
ل�شركة"اآرت�شويل  الأول  الب�شري  ال�شمعي 
وميغان  ه��اري  اأ�ش�شها  التي  بروداك�شنز" 
عقًدا  الفائت  اأيلول-�شبتمرب  يف  ووق��ع��ت 

مع �شبكة "نتفليك�ص" العماقة.

رغم التمارين الريا�سية.. ما 
الذي يعيق فقدان ال�زن؟! �ص 23

تناول رقائق البطاط�ض وال�س�ك�لتة 
قد ي�ؤثر �سلبًا على الكليتني

البطاط�ص  رق���ائ���ق  م��ق��اوم��ة  امل�����ش��ت��ح��ي��ل  م���ن 
ال���ل���ذي���ذة، لكنك  امل��ق��رم�����ش��ة وال�������ش���وك���ولت���ة 
الأطعمة  ه���ذه  اأن  ت��ع��رف  ع��ن��دم��ا  �شتنده�ص 
ت�شبب  وق��د  بالكلى  ت�شر  اأن  ميكن  ال��ل��ذي��ذة 

ا�شطرابات مثل متازمة الأمعاء املت�شربة.
القوار�ص،  اأجريت على  لدرا�شة حديثة  وفًقا 
امل�شنعة  الأطعمة  تناول  اأن  الباحثون  لحظ 
املت�شربة،  الأم��ع��اء  متازمة  ي�شبب  اأن  ميكن 
الإ�شابة  خ��ط��ر  م���ن  ت���زي���د  ب����دوره����ا  وال���ت���ي 

باأمرا�ص الكلى.
اأظ���ه���رت ال���درا����ش���ة، ال��ت��ي ق��اده��ا ب��اح��ث��ون يف 
الأطعمة  اأن  اأ���ش��رال��ي��ا،  يف  م��ون��ا���ص  ج��ام��ع��ة 
الكيميائية  باملركبات  غنية  ح��راري��اً  املعاجلة 
هذه  ت��ع��ط��ي   .)AGEs( امل�����ش��م��اة  ال�����ش��ارة 
واملقلية  املحم�شة  الأطعمة  الكيميائية  امل��واد 

وامل�شوية واملخبوزة مذاقها ورائحتها.
تطلق مركبات AGEs عملية ت�شمى تفاعل 

اخلطر  اإ���ش��ارات  بت�شغيل  وت��ق��وم  "ميارد"، 
التهابية  ا�شتجابة  اإىل  ي��وؤدي  مما  اجل�شم  يف 

ومر�ص الكلى املزمن.
الأطعمة  ت���ن���اول  ف����اإن  ال��ب��اح��ث��ني،  وب��ح�����ش��ب 
مثل  املقاومة  عالية  األياف  على  حتتوي  التي 
وال�شعري  وامل����ربد  امل��ط��ب��وخ  والأرز  ال�����ش��وف��ان 
ال�شوداء  الفا�شوليا  مثل  والبقوليات  والفول 
والبطاطا  النيئة،  البطاط�ص  ون�شا  والبازلء 
املطبوخة واملربدة ميكن اأن ي�شاعد يف ا�شتعادة 

�شحة الأمعاء وحت�شن �شحة الكلى.
وقالت رئي�شة فريق البحث الدكتورة ميليندا 
جامعة  يف  امل�������ش���اع���دة  الأ�����ش����ت����اذة  ك����وج����ان، 
مونا�ص: "هذه الأطعمة مهمة لأنها ت�شل اإىل 
اأ�شا�شي كغذاء  ال�شفلية وتعمل ب�شكل  اأمعائك 
لبكترييا الأمعاء. تخمر بكترييا الأمعاء هذه 
امل�شتقلبات املنتجة للغذاء والتي تعترب م�شادة 

لالتهابات".

يفكر  يعد  مل  �شعره،  على  ال��ه��ام  ه��ذا  ي�شع  اأ�شبح  الكل   
املظهر جميا  اأن��ه يجعل  فوائده وم�شاره طاملا  الكثري يف 
واأنيقا، وبذات الوقت يثبت ال�شعر اأمام العوا�شف والأمطار، 
اأي�شا،  الرق�ص  حفات  ويف  وال��زل��زال،  الر�شية  وال��ه��زات 
جتعلك  ال�شعر  ج��ل  ف��وائ��د  ه��ل  نت�شاءل،  يجعلنا  م��ا  وه���ذا 
ال�شعر؟،  ي��ح��دث��ه يف  ق��د  ال��ط��رف ع��ن م�����ش��اره وم���ا  تغ�ص 
على الرغم من الكثري من الت�شاوؤلت وازديادها يف الع�شر 
احل��ايل وم��ع م��رور م��ا ي��ق��ارب الأرب��ع��ني عاما على ظهوره 
كمو�شة �شائعة يرغب بها الكثري، ومع انح�شار الهالة التي 
حتيط به وخروج بع�ص البدائل القابل ا�شتخدامها، اإل اأن 
جل ال�شعر ما يزال لديه حمبون وراغبون، ومن يع�شقون 
ال�شعر الامع، لهوؤلء �شنبحث عن اأ�شرار جل ال�شعر اأكرث 
ترمي  واأن  جم���ددا  ت�شتخدمه  األ  عليك  مل���اذا  ل��ك  ون��ق��ول 

العلبة بعيدا عنك.

ما هو جل ال�شعر؟
اإذا قراأت مكونات جل ال�شعر، فقد ت�شاب باملفاجاأة والده�شة 
هذه  كل  وبالطبع  يحتويها،  التي  الكيماوية  امل��واد  لكمية 
ال�شعر  لها م�شار عديدة على  وال�شناعية  الكيماوية  املواد 
ب��اأه��م م��ك��ون��ات جل  ال���راأ����ص، فيما يلي قائمة  ف���روة  وع��ل��ى 

ال�شعر والذي ت�شعه على �شهر وفروة راأ�شك:
هذه   :)Polyvinylpyrrolidone( ل�شقة  م��واد 
املواد هي مواد تتكون من ذرات متناهية يف ال�شغر، وتعمل 
على جعل هذا الهام ميلك خا�شية تثبيت ال�شعر، ويجب 
اأن ت�شاف �شمن مقادير حمددة وبدقة، وبعك�ص ذلك واإل 
املعدلت  اأعلى من  كان  ال�شعر يف حال  ت�شاقط  عملت على 
الكحول  لهذا  العلمي  ال�شم   : الإيثيلي  الكحول  الدقيقة. 
هو )تراي اإيثانول اأمني(، اأما الغاية من اإ�شافته فهي عملية 
ت�شريع جفاف اجلل عند و�شعه على ال�شعر، ويجب اأن يكون 
تركيزه بني )30 اإىل %40 ( وميكن ال�شتغناء عنها اإذا مل 
تتوّفر. مادة الكاربابول: وهي املادة الرئي�شية والتي تتحول 
ولونها  مبلمرة،  مادة  هي  الكاربابول  اجلل،  اأو  الهام  اإىل 
مييل اإىل اللون الأبي�ص، ويف الأ�شل تكون على �شكل بودرة 

ب�شورة  تاأتي  اللون،  بي�شاء  )م�شحوق(، 
املواد  راق��ب ه��ذه  ب���ودرة. فقط  م�شحوق 
ال��ت��ي مل ي��ت��م ذك���ره���ا وتخيل  وغ���ريه���ا 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة ال��ت��ي حت���دث يف 

ال�شوؤال  اإىل  يقودنا  م��ا  وه��و  �شعرك، 
يجب  مل��اذا  املقال:  مو�شوع  الرئي�شي 
ال�شعر؟  ج��ل  علبة  ت��رم��ي  اأن  عليك 

وما اأهم اأ�شرار جل ال�شعر ؟

اجلل يحتوي على كميات كبرية 
من الكحول

 ك���م���ا ذك����رن����ا ���ش��اب��ق��ا ف������اإن اجلل 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�����ش��ب ع��ال��ي��ة من 
الكحول الأثيلي، والكحول يقوم 
اأي  ال�شريع،  التجفيف  بعملية 

اإزالة  بعملية  يقوم  فعليا  اأن��ه 
ال�شعر  ف����روة  م���ن  ال��رط��وب��ة 

ويركهما  ث��ان��ي��ا  وال�����ش��ع��ر  اأول 
ال�شعر  اإن تكرار و�شع اجلل على  جافني، 

ال�شعر  اأن  ت��ع��ن��ي  ���ش��وف  ب�شيطة  لي�شت  ول���ف���رات 
�شوف يعاين من اجلفاف وهو ما يوؤدي بالتايل اإىل 

الت�شاقط غري الطبيعي والكثيف ولحقا ال�شلع، اأما 
ال�شلع  م��ن  يخافون  ول  كثيفا  �شعرا  ميلكون  ال��ذي��ن 

ال�شعر  ب��ه��ا  �شي�شاب  اأخ����رى  اأم���را����ص  م��ن  ف�شيعانون 
مع  لل�شعر  �شيئ  مظهر  و�شتعني  لحقا  بذكرها  �شنقوم 

ال�شتخدام املتوا�شل لهذه املادة.

من اأ�شرار جل ال�شعر اأنه �شيئ جدا لل�شعر اخلفيف 
والناعم

�شيعانون  فاإنهم  ج��دا  ناعما  اأو  خفيفا  �شعرا  ميلكون  مل��ن   
جدا عند ا�شتخدام هذه املادة، فهي اأول حتقق لهم النبوءة 
اأن هذه املادة �شتوؤدي  التي هم ل يرغبون بت�شديقها وهي 
اإىل اإ�شابتهم بال�شلع يف النهاية، فعند و�شعها على ال�شعر 

اخل������ف������ي������ف �����ش����رى 
اخل�������ش���ل ت���ت���ج���م���ع يف 
بع�شها  م��ع  جمموعات 
يك�شف  مم����ا  ال���ب���ع�������ص 
وب�شكل  ال���راأ����ص  ف���روة 
ال�شوء  وم���ع  وا����ش���ح، 
الكثيف �شيبدو الأمر 
�شلع  ح���ال���ة  وك����اأن����ه 

جديدة.
اإىل  ي���ح���ت���اج  ل�����ن   
بل  ال����ت����ج����ف����ي����ف، 

الت�شفيف ال�شريع
 يعمل اجل��ل معك 
فكما  دون���������ك،  اأو 
�شابقا يحتوي  قلنا 
ع������ل������ى ال�����ك�����ح�����ول 
ال����ذي ي��ج��ع��ل امل����واد 
جتف  ال�����ه�����ام�����ي�����ة 
لذلك  فائقة،  ب�شرعة 
اأفكار  لديك  كانت  اإذا 
التي  الت�شفيفة  ح���ول 
ترغب  اأو  ب���ه���ا،  ت���رغ���ب 
�شكوك  اأية  اأو  بتجربتها، 
ح�����ول م����ا ت��ف��ع��ل��ه ب����ه عند 
فرمبا  ����ش���ع���رك،  ت�����ش��ف��ي��ف 
يكون قد فات الأوان 
الوقت  يف 
ال��������ذي 
ت�����ق�����رر 
ف���������ي���������ه 
مرة  �شعرك  تبلل  اأم��ا  عليك  ول��رمب��ا  فعلًيا. 
اأخرى وو�شع كمية جديدة من اجلل عليه لت�شفيفه ب�شكل 

اأ�شرع وهو ما يعني املزيد من اأ�شرار جل ال�شعر .

العلماء يكت�سف�ن �سرا 
مذهال عن الثق�ب ال�س�داء

علماء  ال���ف���ل���ك  ع���ل���م���اء  ي���وا����ش���ل 
م�����ش��اع��ي��ه��م احل��ث��ي��ث��ة لأج�����ل فهم 
الثقوب ال�شوداء، لكنهم ما يزالون 
اأحجام هذه املناطق  اأمام  يف حرية 

التي متتاز بجاذبية قوية للغاية.
�شاين�ص"،  "بوبلر  موقع  وبح�شب 
الثقوب  اأن  املعروف حاليا هو  فاإن 
اثنني؛  بحجمني  ت��ك��ون  ال�����ش��وداء 
فاإما �شغرية اأو كبرية ب�شكل هائل، 
اإىل جانب فجوة كبرية يف الو�شط. 
الأ�شود عبارة عن منطقة  والثقب 
وهي  "الزمكان"،  يف  م����وج����ودة 
ال�شخمة  النجوم  موت  عن  تنجم 

اأو "امل�شتعرات العظمى".
وم�����ا ج�����رى اك���ت�������ش���اف���ه، م����وؤخ����را، 
ب��ح�����ش��ب ال���ب���اح���ث���ني، ه����و وج����ود 
احلجم،  متو�شطة  ���ش��وداء  ث��ق��وب 
اأي اأن الأمر مل يعد مقت�شرا على 

الثقوب ال�شخمة وال�شغرية.
الثقوب  ه����ذه  اأن  امل�������ش���در  وذك�����ر 
امل���ت���و����ش���ط���ة م����ن ح���ي���ث احل���ج���م، 
ق���د ت��ك��ون م��ن��ت�����ش��رة يف ك��ث��ري من 
الثقوب  حجم  اأم��ا  الكون.  مناطق 
ال�شوداء الهائلة في�شاهي املايني 
ال�شم�ص،  كتلة  املليارات من  وحتى 
جمموعتنا  بجحم  منطقة  داخ���ل 
الثقوب  ه���ذه  ومت��ت��از  ال�شم�شية. 
باإ�شعاعات طاقية ل ميكن ت�شورها 
لأنها قوية جدا، وتو�شف بالأكرث 

اإ�شعاعا يف هذا الكون.

عملية حترير احلمار 
ُتنقذ من كارثة قطار 

كارثة  يف  ي��ت�����ش��ب��ب  اأن  ح���م���ار  ك����اد 
ال�شكك  ����ش���ري���ط  ع���ل���ى  ج����دي����دة 
احلديدية امل�شرية ما بني الأق�شر 

واأ�شوان، جنوبي م�شر.
امل�شري  ال�����ش��ارع  ي��رق��ب  وب��ي��ن��م��ا 
حادث  ق�شية  يف  التحقيق  ن��ت��ائ��ج 
مبحافظة  ال���ق���ط���اري���ن  ت�������ش���ادم 
���ش��وه��اج ج��ن��وب��ي ال���ب���اد، وال����ذي 
اأ���ش��ف��ر ع���ن م��ق��ت��ل م���ا ل ي��ق��ل عن 
اإ�شابة  ع��ن  ف�شا  �شخ�شا،   19
ن�شطاء  ت������داول  اآخ����ري����ن،   185
م��وق��ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي يف 
قطار  �شائق  لقيام  فيديو  م�شر، 
على  م���رب���وط  حمار"  ب�"حترير 
بني  ما  احلديدية  ال�شكك  �شريط 

الأق�شر واأ�شوان.
"الوطن"  ����ش���ح���ي���ف���ة  وق������ال������ت 
الفيديو،  م���ن  ت��ب��ني  امل�شرية": 
القطار  ل�������ش���ائ���ق  ت����اح����ظ  اأن��������ه 
على  مربوط  حمار  وج��ود   751
دفعه  م��ا  احل��دي��د،  ال�شكة  �شريط 
على  م��رج��ا  وال��ن��زول  للتوقف، 
الذي  احل��م��ار  ح��رر  حيث  قدميه، 
اإىل  واق��ت��اده  بحبل،  مربوطا  ك��ان 
ال�شكة  �شريط  عن  بعيدة  منطقة 

احلديد.

ما اأ�سرار جل ال�سعر وملاذا 
يجب الت�قف عن ا�ستعماله؟
هذا  يف  �شنذكرها  التي  ال�شعر  جل  اأ�شرار  بـ  معرفتك  بعد 

املقال �شتتوقف على الأغلب عن ا�شتخدامه للأبد، و�شتجد 

اأن جمرد احل�شول على هذا املظهر اللمع لل�شعر ل ي�شتحق 

منك اإف�شاد �شعرك وفروة راأ�شك بهذا ال�شكل.

لعل من اأكرث الأ�شياء التي ا�شتهرت يف ثمانينات القرن املا�شي وا�شتمرت 

يف الت�شعينيات واىل الوقت احلايل )لكنها لي�شت كما كانت يف ال�شابق( هي اأن 

ترى اأحد الأ�شخا�ض من ذوي ال�شعر ال�شود الداكن، مع اإ�شاءات يف بع�ض البقع من 

�شعره امللموم اإىل اأحد اجلهات اأو اإىل الأعلى، وتلك اللمعة القوية منه كاأنه قطعة 

من اجلليد اأو البل�شتيك، يف تلك الفرتات ظهر جل ال�شعر والذي اأ�شبح فيما بعد من 

ال�شخ�ض  الأحيان  بع�ض  يف  ترى  انك  حتى  احلقبة،  تلك  يف  �شادية  التقليعات  اكرث 

الأ�شلع ي�شتخدمه فيما تبقى من بقع ال�شعر على راأ�شه.
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�ش�ؤون حملية

حتت �شعار اليوم، �شحة الغد للجميع

جامعة الإمارات حتتفل بي�م ال�سحة العاملي
اجلامعة ت�شعى باأن تكون مركزًا عامليًا للإبداع والبتكار يف جمال البحوث التطبيقية 

حديقة احلي�انات بالعني تنجز 3187 �ساعة تدريبية داخلية مركزة على مهارات التمكني ال�سخ�سي

خلل فعاليات املوؤمتر الدويل لل�شيدلة والطب يف الإمارات 

اإطالق جهاز »�سايك�كان« الأول من ن�عه يف العامل لل�سيطرة على الفريو�سات واحلد منها

•• العني- الفجر

اح��ت��ف��ل��ت ك��ل��ي��ة ال��ط��ب وال��ع��ل��وم ال�����ش��ح��ي��ة يف جامعة 
الذي  العاملي  ال�شحة  بيوم  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
يوافق 7 اأبريل من كل عام، حتت �شعار "اليوم، �شّحة 
بتنظيم  الكلية  قامت  املنا�شبة  وبهذه  للجميع".  الغد 
ال��ع��دي��د م��ن ح��م��ات ال��ت��وع��ي��ة ال��ف��ّع��ال��ة ال��ه��ادف��ة اإىل 
ودقيق حول طرق  ب�شكل عملي  املجتمع  اأف��راد  توعية 
اأخذ  و�شرورة  كورونا  جائحة  من  ال�شحيحة  الوقاية 
املعلومات  م��ن  العديد  انت�شار  ظ��ّل  يف  ة  خا�شّ اللقاح، 

اخلطاأ بني اجلمهور.
الطب  كلية  يانكوف�شكي، عميد  يانو�ص  الدكتور  وقال 

و العلوم ال�شحية يف جامعة الإمارات العربية املتحدة 
جديدة  ط��رق  بظهور  كوفيد19-  جائحة  "ت�شّببت 
على  اجلامعة  حر�شت  لذا  والتفكري.  والعمل  للعي�ص 
اأهدافها  اأه���م  م��ن  وا�شحة  ا�شراتيجية  روؤي���ة  و���ش��ع 
املقام  يف  والطلبة  امل��وظ��ف��ني  ورف��اه��ي��ة  �شحة  �شمان 
اإ�شافة  املجالت،  كافة  اجل��ودة يف  قيادة  الأول، �شمان 
املجتمع  ت���واج���ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  اإىل 
يف  "ن�شعى   : ق��ائ��ًا  واأ���ش��اف   ." ُمبتكر  ب�شكل  باأكمله 
ال��دول��ة يف  اإىل مواكبة ودع��م جهود  الإم���ارات  جامعة 
يف  رئي�شياً  �شريكاً  نكون  ب��اأن  ونت�شّرف  املجالت،  كافة 
حملة الت�شجيع على اأخذ اللقاح �شد "كوفيد 19-"، 
املجتمع،  ف��ئ��ات  جلميع  املُختلفة  ال��ر���ش��ائ��ل  لإي�����ش��ال 

جن�شية،   200 من  اأك��رث  ت�شّم  الإم���ارات  واأن  خا�شة 
وانت�شار العديد من املعلومات املُ�شّللة التي من �شاأنها 
هّز ثقة الأفراد باللقاح واأهميته ل�شمان م�شتقبل اأكرث 
"ُي�شعدنا يف جامعة الإمارات  �شحة للجميع". واأردف 
للو�شول  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  وث��ق��ة  ب��دع��م  نحظى  اأن 
ي�شع  ال���ذي  الأم���ر  و�شعيد،  �شحي  جمتمع  اإىل  م��ع��اً 
الإم����ارات  رح��ل��ة  يف  املُ�شاهمة  م�شوؤولية  عاتقنا  على 
اآف��اق الريادة والتطور والزده��ار، لذا نبذل على  نحو 
ال��دوام  املزيد من اجلهود لتح�شني الرعاية ال�شحية 
والرفاهية ل�شكان دولة الإم��ارات العربية املتحدة من 
خال التعليم الطبي املُتجّدد وتعليم العلوم ال�شحية 
لأف�شل  وفقاً  العالية  اجل��ودة  ذات  املُتقّدمة  والبحوث 

املُمار�شات يف جمال اخلدمات الطبية املُقّدمة".
باأن  "نفتخر  قائًا:  ت�شريحه  يانكوف�شكي  د.  واختتم 
كلية الطب والعلوم ال�شحية يف جامعة الإمارات ُت�شّكل 
اأول كلية معرف بها دولياً كاأف�شل كلية طبية وطنية 
رائ��دة يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة، حائزة على 
املنظمات  من  العديد  قبل  من  ُمتمّيز  عاملي  ت�شنيف 
يحّثنا  وه��ذا  العاملية.  الطبية  واملجال�ص  واجل��ام��ع��ات 
احلكومة  تنتهجها  التي  الريادة  م�شرية  مواكبة  على 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود لتحقيق ر�شالة  ال��ر���ش��ي��دة، وب���ذل 
والبتكار  ل��اإب��داع  عاملياً  م��رك��زاً  ت��ك��ون  ب���اأن  اجلامعة 
الوطنية  وال��ت��وع��ي��ة  التطبيقية  ال��ب��ح��وث  جم���ال  يف 

والعاملية".

•• العني - الفجر

�شاعة   3187 ب��ال��ع��ني  احل���ي���وان���ات  ح��دي��ق��ة  اأجن�����زت 
منظومة  �شمن   2020 ع��ام  خ��ال  داخلية  تدريبية 
متخ�ش�شة �شملت جميع موظفي املوؤ�ش�شة وبال�شراكة 

مع جهات الخت�شا�ص الأكادميية املعتمدة.
نظام  على  التدريبية  خطتها  يف  احلديقة  واعتمدت 
التدريب الرقمي عن بعد ل�شمان ا�شتمرارية الأعمال 

الحرازية  املرحلة  خ��ال  الب�شري  ال��ك��ادر  وتطوير 
لتف�شي فايرو�ص كوفيد 19.

وقال جمعة خليفة الكعبي، مدير اإدارة املوارد الب�شرية 
" ت�����ش��م��ن��ت اخلطة  ب��ال��ع��ني  يف ح��دي��ق��ة احل���ي���وان���ات 
العربية  باللغتني  و�شاملة  متعددة  برامج  التدريبية 
مثل  املوظفني،  وفئة  الإ�شرافية  للفئة  والإجنليزية 
الفنية  وامل��ه��ارات  العاطفي  وال��ذك��اء  النف�شية  ال�شحة 
و  )كوت�شنج(  ال�شخ�شي  التمكني  وبرامج  وال�شلوكية 

مل�شاعدتهم يف  الإ�شرافية  والفئة  للمدراء  الفرق  اإدارة 
تطبيق ما يكت�شبونه من مهارات على ال�شعيد العملي 
التوا�شل  م��ه��ارات  ل��ربام��ج  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�شخ�شي.  اأو 
وم���ه���ارات ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي وامل�����ش��وؤول��ي��ة ع��ن النتائج 

والركيز على العماء لفئة املوظفني.
وعن م�شتوى جودة الربامج املطروحة اإ�شاف الكعبي  
بع�ص الربامج على من�شة كور�شريا  باختيار  قمنا   "
وه���ي اإح�����دى اأ���ش��ه��ر م��ن�����ش��ات ال��ت��ع��ل��م امل��ع��ت��م��دة عرب 

جل�شات  بتنظيم  ال����دورات  ه��ذه  ودعمنا  و  الإن��رن��ت، 
لتبادل  الربامج  تتناول ما مت طرحه يف هذه  نقا�شية 
للربامج  بالإ�شافة  املوظفني،  ب��ني  وامل��ه��ارات  املعرفة 
ال��ت��ي ت��ط��رح��ه��ا اأك��ادمي��ي��ة اأب��وظ��ب��ي احل��ك��وم��ي��ة. كما 
علي  احلا�شلني  الداخليني  املدربني  من  فريق  لدينا 
اأعلى  ال�شهادات املهنية  العاملية يف التدريب والتمكني 
املوؤثرة  ال��ربام��ج  لتقدمي  توؤهلهم  وال��ت��ي  ال�شخ�شي  

بجانب خرباتهم و�شغفهم يف تطوير الأفراد."

•• دبي- الفجر

اأحدث  ر�شمًيا  �شايكوكان  �شركة  اأطلقت 
منتجاتها، جهاز �شايكوكان، وذلك يف اإطار 
فعاليات املوؤمتر الدويل لل�شيدلة والطب 
ال�شارقة  جم���ّم���ع  يف  ع���ق���ده  مت  وال�������ذي 
هذا  والب��ت��ك��ار.  والتكنولوجيا  للبحوث 
الهندي  وامل����خ����رع  ال����ع����امل  ط�����ور  وق�����د 
املعروف الدكتور راجا فيجاي كومار  هذا 
من  للتخفيف  نوعه  م��ن  الفريد  اجل��ه��از 

حدة الفريو�شات واحلد من انت�شارها.
اأثبتت التجارب العلمية التي مت اإجراوؤها 
اأ�شطواين  وه���و  ���ش��اي��ك��وك��ان،  ج��ه��از  ع��ل��ى 
ال�شكل، قدرته على تعطيل الفريو�ص فى 
الوباء وغريها من فريو�شات الإنفلونزا، و 
امل�شاعدة يف احلد من انت�شاره يف الأماكن 
%99.9، مم��ا ميّكن  ب��ك��ف��اءة  ال��داخ��ل��ي��ة 
والفنادق  وامل�شت�شفيات  والكليات  املدار�ص 
وو�شائل  وال���ق���اع���ات  وامل��ط��اع��م  وامل��ك��ات��ب 
النقل والتجزئة واملطارات من العودة اإىل 

طبيعتها وخدمة العماء يف بيئة اآمنة.
���ش��اي��ك��وك��ان فعاليته يف  اأث��ب��ت ج��ه��از  ك��م��ا 
والطفرات  امل���ت���غ���ريات  ج��م��ي��ع  م��واج��ه��ة 
الفريو�شات،  لهذه  وامل�شتقبلية  احلالية 
حماية  يف  ملحوظة  ب�شورة  ي�شاهم  مم��ا 
ال�شاعات  مايني  وت��وف��ري  النا�ص  �شحة 

من الإنتاجية املفقودة.
وبهذه املنا�شبة، �شرح ال�شيد األوك �شارما، 
�شايكوكان،  ل�شركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص 
اأكرب  اأح����د  ال���ع���امل  واج����ه  "لقد  ق���ائ���ًا: 
فقد  وال��ذي  ال��وب��اء،  انت�شار  مع  حتدياته 
حياتهم،  �شخ�ص  مليار  يقارب  ما  ب�شببه 
وذل���ك ف��ًق��ا لآخ���ر الإح�������ش���اءات. ويف ظل 
الأم��ل يف قدرة  العامل  هذا كله، مل يفقد 
العلوم والتكنولوجيا والبتكار على القيام 
وامل�شاعدة  للوباء  الت�شدي  ب��دور كبري يف 
ك��ان��ت عليه.  م���ا  اإىل  ع����ودة احل���ي���اة  ع��ل��ى 
ف��ري��د من  ج��ه��از  اإط����اق  ال��ي��وم  ي�شعدنا 
نوعه للت�شدي للفريو�شات، األ وهو جهاز 
ذلك،  لتحقيق  يهدف  وال��ذي  �شايكوكان، 
على اأمل اأن ي�شكل خطوة هائلة واإيجابية 
ت�شاعد النا�ص واحلياة والأعمال يف العودة 
اإىل طبيعتها. كما ي�شرفني اأن اأ�شرح اأننا 
مل ولن جند من�شة اأكرث م�شداقية و�شلة 

من هذه املرموقة، من�شة املوؤمتر الدويل 
التقنية  ه��ذه  لعر�ص  وال��ط��ب،  لل�شيدلة 

املتطورة واإطاقها."
���ش��اي��ك��وك��ان يف  ه���ذا و�شيتم ت��وزي��ع ج��ه��از 
للعماء  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
ق��ب��ل ريدنكتون  م��ن  امل��ه��ت��م��ة  وال�����ش��رك��ات 
ميدل اي�شت )���ص.ذ.م.م( ، و م�شتودع ابن 
بطوطة لاأدوية و املعدات الطبية ذ.م.م . 
كما جتدر الإ�شارة اإىل اأن جهاز �شايكوكان 
قد خ�شع لختبارات دقيقة اأثبتت جميعها 
�شامته وفعاليته. ل ي�شتخدم اجلهاز ول 
الكيميائية  امل��واد  اأو  الإ�شعاع  منه  ينبعث 
ب������الأوزون،  ���ش��ارة  اأو  ���ش��ام��ة  م����واد  اأي  اأو 
للب�شر   100% ب��ن�����ش��ب��ة  اآم����ن  اأن����ه  ك��م��ا 
اإىل ذلك،  بالإ�شافة  واحليوانات والبيئة. 
ل ي�شر اجلهاز بالنظام البيئي البكتريي 
والتي  البيئة  يف  تزدهر  التي  وامليكروبات 

ُتعترب �شرورية للمحافظة على مناعتنا.
فيجاي  راج���ا  ال��دك��ت��ور  علق  وم��ن جهته، 
�شايكوكان،  العامل وخمرع جهاز  كومار، 
بوترية  ال���ف���ريو����ش���ات  "تتف�شى  ق���ائ���ًا: 
���ش��ال��ة الفريو�ص  اأث��ب��ت��ت  ل��ق��د  ���ش��ري��ع��ة. 
اأنها الأك��رث ع��دوى وفتًكا  الوباء  فى ه��ذا 
ال�شنوات  ال��ت��ي ح��دث��ت يف  ال��ط��ف��رات  م��ع 
جهاز  اأهمية  يوؤكد  مما  املا�شية،   17 ال� 
التحدي  يتمثل  ���ش��اي��ك��وك��ان.  ج��ه��از  م��ث��ل 

الأكرب للت�شدي لهذا الفريو�ص يف قدرته 
ال�شريعة على النتقال من �شخ�ص لآخر. 
يتطلب ك�شر �شل�شلة العدوى العمل املركز 
لأنها  ال��داخ��ل��ي��ة  والأم���اك���ن  البيئات  على 
تنطوي على اأكرب خطر لنتقال العدوى. 
بنغالورو،  يف  اجلامعي  حرمنا  يف  �شهدنا 
الإ�شابة  ح������الت  م����ن  ال���ع���دي���د  ال���ه���ن���د، 
 ،2017 املو�شمية خال عام  بالأنفلونزا 
وتثبيت  وب��ن��اء  لت�شميم  ا���ش��ط��رين  مم��ا 
اجلهاز الذي مت ت�شميته لحًقا �شايكوكان. 
الإ�شابة  اأن  لح��ظ��ن��ا  ع����ام،  م����رور  وب��ع��د 
بالإنفلونزا املو�شمية اأ�شبحت �شبه غائبة 
متاًما عن احلرم اجلامعي. لهذا، عندما 
تف�شى الوباء، مت اإر�شال اجلهاز لاختبار 
العاملية  للمختربات  التنظيمي  والمتثال 
القدر �شده.  اأن��ه فعال بنف�ص  ُوج��د  حيث 
اأن��ن��ا �شممنا  ن����درك  اأن  امل��ذه��ل  ك���ان م��ن 
ملحاربة  ال���ع���امل  يف  ت��ق��ن��ي��ة  اأول  ون��ف��ذن��ا 
ال��وب��اء قبل ف��رة طويلة م��ن وق���وع مثل 
باأ�شره."  ال��ع��امل  �شلت  التي  الأزم���ة  ه��ذه 
مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دم ج��ه��از ���ش��اي��ك��وك��ان على 
وا�شع وعرب قطاعات خمتلفة، مبا  نطاق 
واملدار�ص  والعيادات  امل�شت�شفيات  ذلك  يف 
والقطاع  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
والتجزئة  ال��ت�����ش��ن��ي��ع  وم��ن��اف��ذ  امل�����ش��ريف 
احلكومية  وامل���ك���ات���ب  ال�����ش��ي��اف��ة  وق���ط���اع 

ال��ع��ق��اري��ة وغ���ريه���ا، وكذلك  وال�����ش��رك��ات 
اإىل ه��ذا اجلهاز  امل��ن��ازل. بالإ�شافة  داخ��ل 
ال�شتنثائي، تقدم ال�شركة للعماء الدعم 
خم�ش�شة،  ا�شت�شارات  �شكل  على  ال��ق��وي 
واحد،  عام  ملدة  اجلهاز  ا�شتبدال  و�شمان 
الإمارات  اأن��ح��اء  جميع  يف  خدمة  و�شبكة 
لفح�ص  وم���راج���ع���ة  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 

اجلهاز بعد ثبيته.
ي�شغل اجلهاز عند تركيبه م�شاحة 1،000 
قدم مربع )10،000 قدم مكعب(، كما 
اأج���ه���زة م��ت��ع��ددة لتغطية  مي��ك��ن ت��رك��ي��ب 
م�شاحة داخلية اأكرب. ي�شهد اجلهاز طلًبا 
ق��وًي��ا يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ع��امل وه���و قيد 
ال�شتخدام يف عدد من الدول، على راأ�شها 
الهند والوليات املتحدة واأوروبا وماليزيا 
اأفريقيا  وج��ن��وب  ونيوزيلندا  واأ���ش��رال��ي��ا 

والإمارات العربية املتحدة، وغريها.
الدكتور  ع��رب  الإط������اق،  ه���ذا  اإط����ار  ويف 
الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الكندي،  اهلل  عبد 

وال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ل��م��وؤمت��ر الدويل 
قائًا:  �شعادته،  ع��ن  وال��ط��ب،  لل�شيدلة 
تواجه،  تزال  ول  الب�شرية،  واجهت  "لقد 
تاريخها  الأوق������ات حت��دًي��ا يف  اأك����رث  اأح����د 
اأّث�����رت ع��ل��ى احلياة  – ج��ائ��ح��ة  ال��ط��وي��ل 
و�شبل العي�ص والأعمال على نطاق عاملي. 
نحتاج  ع���امل���ي���ون،  م���واط���ن���ون  وب�����ش��ف��ت��ن��ا 
للعلوم  ي��ق��دم��ه  اأن  م��ا مي��ك��ن  اأف�����ش��ل  اإىل 
الجتماعية،  امل�شوؤولية  والتكنولوجيا، 
اجلائحة  ل��ه��ذه  للت�شدي  الإرادة  وق����وة 
الدويل  املوؤمتر  يحمل  عليها.  والنت�شار 
م�شوؤولية  اإن�شائه  منذ  والطب  لل�شيدلة 
م�شوؤولية  ككل،  الإن�شانية  جتاه  بها  يعتز 
اإنه  ال�شحية.  الرعاية  اأ�شا�ص  على  قائمة 
اإط���اق جهاز  يتم  اأن  �شرورنا  دواع���ي  مل��ن 
املنتج  ه��ذا  املن�شة،  ه��ذه  على  �شايكوكان 
والذي  التقنيات  ب��اأح��دث  املتميز  املُبتكر 
اإىل  الأعمال واحلياة  �شي�شاعد على عودة 

طبيعتها .

بالتعاون مع موؤ�ش�شة �شعود بن را�شد املعل
جمعية الإمارات لرعاية وبر ال�الدين ت�زع �سالًل 

غذائية ومعدات طبية  يف  منطقة الرملة باأم القي�ين
 ••  اأم القيوين-الفجر        

و�شال  ح�ش�ص  بتوزيع  ال��وال��دي��ن  وب��ر  لرعاية  الإم����ارات  جمعية  ق��ام��ت 
املواطنة واملقيمة يف  الأ���ش��ر  ع��دد من  واأدوي���ة طبية على  غذائية وم��ع��دات 
وذوي  املحتاجني  مل�شاعدة  خطوة  يف  الرملة  مبنطقة  القيوين  اأم  اإم���ارة 
املعا مدير جمعية  ال�شيخ خالد عبداهلل  باإ�شراف  وذلك  املحدود،  الدخل 
ال�شارقة يف  ف��رع  الر�شوان مدير  واأمي��ن  الوالدين  وب��ر  لرعاية  الإم���ارات 
اجلمعية ومب�شاركة عدد من املتطوعني واملتطوعات من اأع�شاء اجلمعية 
الحرازية  الإج����راءات  كامل  اتخاذ  �شمن  والن�شانية  اخلريية  وال��ف��رق 

والتدابري الوقائية حول عدوى كورونا.
 وقال ال�شيخ خالد املعا اإن اجلمعية بالتعاون مع موؤ�ش�شة �شعود بن را�شد 
ح�شة   100 ح��وايل  بتوزيع  قامت  والإن�شانية   اخلريية  لاأعمال  املعا 
توفري  اأج���ل  م��ن  ال��رم��ل��ة   ح��ي منطقة  املتعففة يف  الأ���ش��ر  �شملت  غذائية 
العائات مع اقراب قدوم �شهر  الغذائية واملعي�شية  لبع�ص  الحتياجات 
رم�شان املبارك. اإ�شافة اإىل تقدمي بع�ص املعدات الطبية والأدوية للم�شنني 
اللجان  اجتماعية من  درا�شة  املقيمني وذلك وفق  والإخ��وة  املواطنني  من 
اأن الدور  اإىل  املخت�شة يف جمعية الإم��ارات لرعاية وبر الوالدين، م�شرياً 
اخلريي والن�شاين التي تقوم به اجلمعية ياأتي يف اإطار برنامج اجلمعية 
املوؤ�ش�شات اخلريية  اإىل جانب  الإن�شاين يف خمتلف مناطق الدولة لتكون 

الأخرى يف حتمل امل�شوؤولية املجتمعية. 
اآل نهيان  م�شدداً على توجيهات معايل ال�شيخ الدكتور �شعيد بن طحنون 
رئي�ص  �شودين  �شامل  اأحمد  الدكتور  و�شعادة  للجمعية  الفخري  الرئي�ص 
وبالتايل  اأه��داف اجلمعية  اإدارة اجلمعية وحر�شهما على حتقيق  جمل�ص 

تنفيذ املبادرات والفعاليات اخلريية واخلدمات الجتماعية.

تزامنًا مع النطلق الر�شمي لعام اخلم�شني
تكرمي 7 اإماراتيات وعربيات 
بجائزة ب�سمة قائدة بالفجرية

•• الفجرية - الفجر

اخلم�شني"،  "عام  ب�  الإم���ارات  لحتفالت  الر�شمي  الن��ط��اق  مع  تزامناً 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع املجل�ص  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ج��رية الج��ت��م��اع��ي��ة  ن��ظ��م��ت جمعية 
الإمنائي العربي للمراأة والأعمال ومقره لبنان، م�شاء اأم�ص الثاثاء، حفل 
"املراأة  2021، حتت �شعار  الثالثة لعام  "ب�شمة قائدة" يف دورتها  جائزة 
اجلمعية  مقر  يف  اأقيم  ال��ذي  احلفل،  ح�شر  للخم�شني".  واإ�شراقة  طموح 
و�شعادة  اجلمعية،  يف  الفخري  الع�شو  املا  علي  حممد  �شعادة  بالفجرية، 
غ�شني  اإمي��ان  والدكتورة  اجلمعية،  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الظنحاين  خالد 
امل�شوؤولني  من  وع��دد  والأع��م��ال،  للمراأة  العربي  الإمن��ائ��ي  املجل�ص  رئي�شة 
والإعاميني. ومت منح اجلائزة اإىل �شبع ن�شاء اإماراتيات وعربيات مقيمات 
وهيفاء  الكعبي،  واأمل  املطرو�شي،  الدولة، وهن: موزة م�شعود  اأر�ص  على 
الأمني، وبدرية الظنحاين، وناعمة املوح، وعذراء غازي، ومنى اللوغاين، 
الإم��ارات وم�شاهماتهن  دول��ة  الريادي يف جمتمع  لدورهن  وذل��ك تقديراً 
امل�شرفة  جهودهن  عن  ف�شًا  الأج��ي��ال،  وبناء  التنمية  م�شرية  يف  الفاعلة 

�شمن خط الدفاع الأول يف مواجهة جائحة كورونا.
املراأة  بها  حتظى  ال��ت��ي  الرفيعة  باملكانة  امل��ا  علي  حممد  ���ش��ع��ادة  واأ���ش��اد 
الإماراتية، بف�شل دعم القيادة الر�شيدة لن�شاطاتها  يف خمتلف املجالت، 
لتكون عن�شراً فاعًا ورائداً يف عملية البناء والتنمية، مثمناً الدور الذي 
املجل�ص  م��ع  بال�شراكة  الثقافية  الجتماعية  ال��ف��ج��رية  جمعية  ب��ه  ت��ق��وم 

الإمنائي العربي يف دعم املراأة على ال�شعيدين املحلي والعربي.
ومن جهته، اأو�شح �شعادة خالد الظنحاين اأن حفل تكرمي الفائزات بجائزة 
اخلم�شني" الذي  "عام  يف  اجلمعية  فعاليات  باكورة  قائدة" جاء  "ب�شمة 
لتاأ�شي�ص   50 ال�  بالذكرى  احتفاًء  املا�شي  الأحد  ر�شمياً  انطلقت فعالياته 
"الفجرية الثقافية" على ا�شتعداد تام لإطاق  اأن  دولة الإم��ارات، م�شرياً 
مبادرات اإبداعية خاقة تتوافق مع املرحلة املقبلة التي تتطلب العمل بروؤية 
ا�شت�شرافية طموحة ت�شتند اإىل املنجزات التي حققتها الدولة وت�شت�شرف 

امل�شتقبل للو�شول بالإمارات اإىل الريادة العاملية يف كافة املجالت.
واأكد الظنحاين اأهمية املبادرات التي تطلقها دولة الإمارات يف بناء قدرات 
لتكون  احل��ي��اة،  وميادين  قطاعات  خمتلف  يف  املتحققة  واإجن��ازات��ه��ا  امل���راأة 

منوذجاً م�شرفاً يف كل املحافل املحلية والإقليمية والدولية. 
من ناحيتها، اأ�شارت الدكتورة اإميان غ�شني اإىل النجاح الكبري الذي حققته 
املراأة الإماراتية على امل�شتوى اخلليجي والعربي والدويل بدعم من القيادة 
قائدة" تهدف  "ب�شمة  ج��ائ��زة  اأن  مو�شحة  الإم����ارات،  دول��ة  يف  الر�شيدة 
لاإ�شادة  العربي؛  ال��وط��ن  يف  قياديات  ون�شاء  ب���ارزات  رائ���دات  تكرمي  اإىل 

باإجنازاتهن وتعزيز م�شريتهن يف �شتى جمالت التنمية وبناء الإن�شان.
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واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  من  الكثري  تدار 
بعد  املنزل  من  واخلا�شة  احلكومية 
اأن اأدى انت�شار فريو�ض كورونا امل�شتجد 
اإىل فر�ض احلظر يف اأغلب دول العامل، 
املوؤ�ش�شات  هذه  اإدارات  زالت  ما  ولكن 
ملراقبة  طــرق  عن  تبحث  وال�شركات 
اأداء العمل من املنزل، وذلك با�شتخدام 

برامج املراقبة والكامريات.

النا�ص  اأن  ج���دي���دة  درا�����ش����ة  اأظ����ه����رت 
ياأكلون اأكرث يف الليلة التي ت�شبق 
لأنهم  الأرج���ح  على  التمرين، 
�شيعملون  اأن����ه����م  ي���ع���رف���ون 
ال�شعرات  م��ن  التخل�ص  على 

احلرارية يف اليوم التايل.
يف  الريا�شة  علماء  واخترب 
جمموعة  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة 
من 14 رجا - مكونة من 
موظفني جامعيني 
وط�������������������������اب، 
فة  �شا لإ با
ىل  اإ

اأفراد من اجلمهور - اعتادوا جميعا على التمارين الهوائية 
يف ال�شالة الريا�شية.

ووجد الفريق اأنه عندما كان لديهم جل�شة مترين خمططا 
لها يف اليوم التايل، تناول امل�شاركون طعاما مبعدل 10% 

اأكرث.
باأن  ال��اوع��ي  اع��ت��ق��اد  خ��ال  م��ن  النتيجة  تف�شري  ومي��ك��ن 
خال  م��ن  تعوي�شه  ميكن  اإ�شافية  مكافاأة  على  احل�شول 
التمارين  مثل  و�شحية،  اإيجابية  �شلوكيات  يف  الن��خ��راط 

الريا�شية.
بالن�شبة  ب��امل��خ��اط��ر  حم��ف��وف��ا  ه���ذا  ي��ك��ون  اأن  املحتمل  وم���ن 
لأج�شامنا لأنه ميكن اأن يوؤدي اإىل ما ي�شمى "توازن الطاقة 
الإيجابي" - حيث يفوق ا�شتهاكنا للطاقة ا�شتهاكنا لها، 

ونزيد وزنا.
التي  بالطاقة  ال��ت��زود  يف  ال��زي��ادة  اأن  لاهتمام  املثري  وم��ن 
ال�شعرات  كل  لتعوي�ص  كافية  تكن  مل  الباحثون،  لحظها 

احلرارية الزائدة امل�شتخدمة خال جل�شة التمرين.
�شلبيا"  ط���اق���ة  "توازن  ال��ت��م��ري��ن  ج��ل�����ش��ة  خ��ل��ق��ت  ل���ذل���ك 
ا�شتهاك  على  بالطاقة  ال��ت��زود  تفوق  حيث   - للم�شاركني 

الطاقة.
ومع ذلك، قد ل يكون الأفراد حمظوظني اإذا اختاروا 

تناول الطعام يف الليلة التي ت�شبق جل�شة التدريب.
واأجرى الدرا�شة فريق من كلية الريا�شة والتمرين 

والعلوم ال�شحية بجامعة لوبورو.
الدرا�شة  م��ع��دة  ب��اروت��ك��و،  اآ�شيا  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
يف   10% بن�شبة  زي����ادة  "لحظنا  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة: 
الأ�شخا�ص  على  ال�شابق  اليوم  يف  الطاقة  تناول 
الذين يخططون لإكمال جل�شة مترين مقارنة 

بالراحة".
لذا فاإن توقعهم لن�شاط خمتلف - اأي ممار�شة 
املزيد  تناول  اإىل  قادهم   - ال��راح��ة  اأو  الريا�شة 

حت�شبا ملمار�شة الريا�شة.
اأنهم زادوا من  ومع ذل��ك، على الرغم من 
يف   10% بنحو  للطاقة  ا�شتهاكهم 
ال� 24 �شاعة ال�شابقة، اإل اأن هذا مل 
عن  الكامل  للتعوي�ص  كافيا  يكن 
ع��ن جل�شة  ال��ن��اجت  ال��ط��اق��ة  نق�ص 

التمرين.

لذلك، ما يزال النخراط يف التمرين يوؤدي اإىل توازن طاقة 
�شلبي ق�شري املدى، ما قد يوؤدي اإىل فقدان الوزن.

وميكن اأن يكون البحث حا�شما مل�شاعدة النا�ص على معاجلة 
م�شاكل عاداتهم الغذائية ومعاجلة اأزمة ال�شمنة.

مرات  ث���اث  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�شمنة  وت�شاعفت 
تقريبا منذ عام 1975، وفقا ملنظمة ال�شحة العاملية.

الوزن  زي��ادة  انت�شار  ا�شتمرار  "مع  الدرا�شة:  معدو  ويقول 
حاجة  هناك  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  الرت��ف��اع  يف  وال�شمنة 

يف  الناجح  التحكم  لت�شهيل  فعالة  ا�شراتيجيات  اإىل 
الوزن".

راح��ة( على  اأو  واأج��ري الختبار لكل جتربة )مترين 
مدار يومني يف جامعة لوبورو.

وح�شل ك��ل م�����ش��ارك على وج��ب��ة الإف��ط��ار )اخ��ت��ي��ار 21 
عن�شرا مبا يف ذلك احلبوب واللنب والفواكه( والغداء )24 

اخلبز  ذل�����ك  يف  مب����ا  ع���ن�������ش���را، 
يف  املعلبة(  والتونة  واجل��نب 

التغذية  خم��ت��ربات 
ب������اجل������ام������ع������ة، 

بحيث ميكن 
م������راق������ب������ة 
ت  ا ل�شعر ا

احل������راري������ة 
ال����������������������ت����������������������ي 

يتناولونها.
طعام  ح����زم����ة  اإع�����ط�����اوؤه�����م  مت  ث����م 

مبا  �شنفا   18 على  حت��ت��وي   - م�شائية 
وال�����ش��وك��ولت��ة ورقائق  ال��ف��اك��ه��ة  ذل���ك  يف 

البطاط�ص ومعكرونة الطماطم - لتناولها 
يف املنزل.

ويف اليوم التايل، عادوا اإىل خمترب التغذية 
اإما للراحة اأو ممار�شة الريا�شة.

من  دقيقة   30 التمرين  جتربة  وت�شمنت 
م��ن اجلري  ال��دراج��ات و30 دقيقة  رك��وب 

%80 من  اإىل   75 بكثافة معتدلة من 
احل���د الأق�����ش��ى مل��ع��دل ���ش��رب��ات القلب 

لكل �شخ�ص، يف حني ت�شمنت جتربة 
ال�����راح�����ة، ال�����ش����راح����ة مل�����دة 60 

دقيقة.
فقدان  مراقبة  تت�شمن  مل  التجربة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
تكون  اأن  ميكن  النتائج  اإن  باروتكو  الدكتورة  قالت  ال��وزن، 

مفيدة لاأ�شخا�ص الذين يحاولون اإنقا�ص الوزن.
ي�شتخدم  �شخ�شا  كنت  "اإذا  وق��ال��ت: 
لفقدان  ك��و���ش��ي��ل��ة  ال���ت���م���ري���ن 
اأن  اإىل  حت���ت���اج  ف��ق��د  ال�������وزن، 
بتناول  دراي������ة  ع��ل��ى  ت���ك���ون 
ح�شتك،  وح���ج���م  ط��ع��ام��ك 
خا�شة يف الفرة التي ت�شبق 

التمرين".
يف  البحثية  الورقة  ون�شرت 

املجلة الأوروبية للتغذية.

بحاجة ملعاجلة م�شاكل عاداتنا الغذائية واأزمة ال�شمنة

رغم التمارين الريا�سية.. ما الذي يعيق فقدان ال�زن؟!

اأثناء  الا�شقة  العد�شات  ارت���داء  اأن  اأي�شا  الفريق  ووج��د 
القرنية  بالتهاب  الإ�شابة  خطر  من  يزيد  اأن  ميكن  النوم 

اجلرثومي مبقدار ثاثة اأ�شعاف.
وقال طبيب العيون بارويز ح�شني، من جامعة �شاوثهامبتون، 
للت�شحيح  الا�شقة  العد�شات  "توفر  التلغراف:  ل�شحيفة 

الب�شري العديد من الفوائد".
املرتبط  اجلرثومي  القرنية  "التهاب  اأ���ش��اف:  ذل��ك،  وم��ع 
ب��ال��ع��د���ش��ات ال��ا���ش��ق��ة ه���و ���ش��ب��ب م��ت��ك��رر ل�����ش��ع��ف الب�شر 
الدائم، وقد حتتاج بع�ص احلالت اإىل زرع القرنية اأو يوؤدي 
الا�شقة  للعد�شات  ال�شيئة  النظافة  ال��ع��ني.  ف��ق��دان  اإىل 

%66 من  ُت��ع��زا  ال���ع���دوى، ح��ي��ث  ه��ي م�شاهم م��ع��روف يف 
الكبري  والتباين  ال�شيئة  النظافة  اإىل ممار�شات  امل�شاعفات 
مرتدي  ب��ني  امل��خ��اط��ر  على  وال��ت��ع��رف  بالنظافة  ال��وع��ي  يف 

العد�شات الا�شقة املنتظمني".
ويف درا�شتهم، اأجرى الربوفي�شور ح�شني وزماوؤه مقابات 
اأ�شيبوا   37 بينهم  م��ن   - العد�شات  م��رت��دي  م��ن   78 م��ع 
ا�شتخدامهم  ح��ول   - اجل��رث��وم��ي  القرنية  بالتهاب  �شابقا 

للعد�شات الا�شقة.
وعلى وجه التحديد، �ُشئل الأ�شخا�ص عن نوع العد�شات التي 
ال�شخ�شية  النظافة  وع��ادات  ارتدائها،  وم��دة  ا�شتخدموها، 

وما اإذا كانوا ينامون اأو ي�شتحمون اأثناء ارتداء العد�شات اأم 
ل.

العد�شات قبل ال�شتحمام كان  اإزال��ة  اأن عدم  الفريق  ووجد 
بالتهاب  الإ���ش��اب��ة  خطر  زي���ادة  م��ع  ل��ل��ع��دوى،  رئي�شيا  �شببا 
ال��ق��رن��ي��ة اجل��رث��وم��ي ���ش��ب��ع��ة اأ���ش��ع��اف ب���ني اأول���ئ���ك الذين 

ي�شتحمون يوميا.
وب��امل��ث��ل، وج���د اأن الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ن��ام��وا وه���م يرتدون 
عد�شاتهم - يحرمون القرنية من الأك�شجني ووقت ال�شفاء 

- يزيدون من خطر الإ�شابة بالعدوى ثاثة اأ�شعاف.
كما ُوجد اأن العمر عامل خطر، حيث يكون الأ�شخا�ص الذين 

تراوح اأعمارهم بني 25 و39 عاما اأكرث عر�شة للخطر.
العد�شات  جلمعية  املنتخب  الرئي�ص  ريتاليك،  نيل  وق���ال 
م��ل��ي��ون �شخ�ص   140 اإن ح���وايل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ال��ا���ش��ق��ة 
معدل  مع  بنجاح  الا�شقة  العد�شات  يرتدون  العامل  حول 

منخف�ص جدا من اأي م�شاعفات خطرية.
واأ�شاف: "هذا البحث مرحب به للم�شاعدة يف تعزيز ورفع 
الآمنة.  ارتداء املاب�ص  الوعي حول كيفية تعظيم  م�شتوى 
لدينا اإر�شادات داعمة متاحة لكل من فرق العناية بالعيون 
وتعزيز  املواقف  على  للتاأثري  الا�شقة  العد�شات  ومرتدي 
يجب  الا�شقة.  للعد�شات  اجل��ي��دة  الروتينية  الإج����راءات 
اأن ت�شبح ال�شلوكيات التي  علينا جميعا العمل معا ل�شمان 

تقلل املخاطر عادات دائمة".
العد�شات  ارت������داء  "يعد  ح�����ش��ني:  ال��ربوف��ي�����ش��ور  واأ�����ش����اف 
الا�شقة اآمنا حيث يوفر ملن يرتدونها اتباع ن�شائح النظافة 
ال�شخ�شية التي ي�شدرها طبيب العيون اأو ممار�ص العد�شات 

الا�شقة بعناية".
 BMJ Open ون�شرت النتائج الكاملة للدرا�شة يف جملة

.Ophthalmology

درا�سة حتذر من خطر يرتبط بارتداء العد�سات الال�سقة اأثناء ال�ستحمام!
حذرت درا�شة من اأن ترك العد�شات الل�شقة بانتظام اأثناء ال�شتحمام ميكن اأن يزيد من خطر الإ�شابة بعدوى 

موؤملة ومهددة للب�شر ب�شبعة اأ�شعاف.
وقام باحثون من اململكة املتحدة مب�شح عادات 78 من مرتدي العد�شات الل�شقة لتحديد عوامل اخلطر لتطور 
التهاب القرنية اجلرثومي املرتبط بالعد�شات الل�شقة.وت�شبب هذه احلالة احمرارا موؤملا للعني وتقرحات على 

�شطح القرنية. واإذا تركت دون علج، ميكن اأن ت�شبب عدم و�شوح الروؤية وتندب القرنية الدائم.
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيدة/ 
امل حممد علي حممد الظنحاين ، اجلن�شية : الإمارات ، وطلب الت�شديق على حمرر 
يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري �شالون غ�شن الريحان 
للن�شاء  ال�شعر واحلاقة  الرخ�شة نق�ص احلناء - ق�ص وت�شفيف  ن�شاط   ، لل�شيدات 
التنمية القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة جتارية رقم 783137  واملرخ�ص من دائرة 
ال�شيد/  اىل  بخورفكان.  الإقت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   2021/1/10 بتاريخ  ال�شادرة 
ريهانه �شفيان �شيخ ، اجلن�شية : الهند  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
 عبيد الرويل 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد را�شد طالب ح�شني   

)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2019/ M0000939 اإخطار دفع يف الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : حممد را�شد طالب ح�شني 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شعدية رم�شان حممد رم�شان  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 11600 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي /معت�شم احمد �شمري ابو �شادي 
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2020 /0007164 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / نيان بوديافتيل �شاندران - 9187971 
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاه ل�شالح جمدي غريب نا�شر الحبابي بالتايل : ن�ص احلكم 
درهم(   142500( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 
 ...... القانونية  املدة  خال  لا�شتئناف  قابا  حكما  بامل�شروفات.   والزمته 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�شي/ ه�شام احمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اإخطار عديل

 رقم الت�شديق:2021/6016
املنذر:بنك دبي الإ�شامي

وميثله ال�شيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شامي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه / مرمي حارب مبارك مطر الظاهري - اإماراتية اجلن�شية - وعنوانها اإمارة ابوظبي - مدينة ابوظبي - �شارع رقم 

 0506822244  -  0588509476 رقم  متحرك   -  110 رقم  فيا   -  2
املو�شوع/اخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )136046( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )136046( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املر�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��ال  اع��اه  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
52141

الفئة
5

نوع املركبة
جيب راجنلر 

لون املركبة
اأحمر

�شنة ال�شنع
2018

جهة الرخي�ص
اأبوظبي

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اإخطار عديل

 رقم الت�شديق 2021/6018
املنذر:بنك دبي الإ�شامي

وميثله ال�شيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شامي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه /  �شيتار اجنان �شيفنا �شيفنا ياياه - هندي اجلن�شية - وعنوانه اإمارة عجمان - منطقة الكرامة - �شارع الكرامة 

- فيا رقم 20 - متحرك رقم 0527502263 
املو�شوع/اخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )38108.50( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )38108.50( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املر�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��ال  اع��اه  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
78304

الفئة
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نوع املركبة
ميت�شوبي�شي لن�شر 

لون املركبة
رمادي

�شنة ال�شنع
2016

جهة الرخي�ص
ال�شارقة

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اإعالن بالن�شر

الدعوى رقم 7660 ل�شنة 2020 مدين جزئي 
لدى حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية

املدعي : �شيد هارث �شينها
املدعى عليه : �شيف نظام بن غامن

معتمد  بوكيل  اأو  �شخ�شيا  للح�شور  مدعو   - غ��امن  بن  نظام  �شيف   : عليه  املدعى 
عقده  امل��ق��رر  تيمز  ميكرو�شوفت  برنامج  ع��رب  امل��رئ��ي  احل�شابية  اخل��ربة  لجتماع 
 14/04/2021 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم   - الظهر  بعد  والن�شف  الثانية  ال�شاعة 
ويرجى   - للخبري  تقدميها  ترغبون يف  التي  امل�شتندات  كافة  - م�شطحبني معكم 

التوا�شل على هاتف اخلبري النقال رقم 00971505721269
لتزويدكم برابط ح�شور الإجتماع.

اخلبري احل�شابي 
حممد اأبوالنور اأحمد ال�شغري

اإجتماع خربة 
العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000710 يف  الدعوى رقم
وب�شفته  ب�شخ�شة  الظاهري  ربيع  بن  �شالح  �شعيد  يو�شف  �شعود علي   -  1  : عليه  املدعي  اإىل 
اإمارة عجمان احلميدية  مالك املوؤ�ش�شة الفردية �شيدلية بوليفارد - جمهول حمل الإقامة : 
  067473933 رقم  هاتف   4،3 رقم  حمل  النخيل  مبركز   4 رقم  بلوك   4 رقم  حو�ص   1
الكروين  بريد   1091 ب  �ص   067473933 رقم  فاك�ص   0557238901

  5056910349 رقم  مكاين   -  bolypharm@gmail.com
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/4/12 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاه  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/4/7 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية/ مرمي ابراهيم البلو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
انذار عديل بالن�شر
رقم )3216/2021(

املخطر / دبي للخر�شانة اجلاهزة - �ص ذ م م 
املخطر اليهما / 1- �شركة جايكو للمقاولت - ذ م م   2-احمد �شامل عبد ال�شبور خلف 

املو�شوع:- 
مبوجب تعامل جنارى بني املخطرة واملخطر اليهما قام املخطر اليه الثاين بتحرير ال�شيكات من ح�شاب املخطر 
درهم   44375 مببلغ   2020/9/30 بتاريخ   000002 رق��م  ال�شيك  املخطرة  ولم��ر  ل�شالح  الأوىل  اليها 
 2020/11/30 11312 درهم بتاريخ  000026 مببلغ  م�شحوب على بنك الفجرية الوطنى وال�شيك رقم 
م�شحوب على بنك الفجرية الوطني  وال�شيك رقم 000095 بتاريخ 2021/2/14 مببلغ 100000 درهم 
م�شحوب على بنك ابوظبي التجاري مبجموع قيمة ال�شيكات 155687 درهم ولدى تقدمي تلك ال�شيكات بتاريخ 
ا�شتحقاقها ارجتعت بدون �شرف لعدم كفاية الر�شيد وحيث اأن املخطر اليهما ممتنعني عن ال�شداد ولذلك فان 
املخطرة تخطر املخطر اليهما ومتهلهما خم�شة اأيام من تاريخ تبلغهما بالأخطار لوفاء و�شداد املر�شد من قيمة 
درهما(  وثاثون  واثنان  و�شتمائة  الف  واربعون  و�شتة  )مائة  دره��م   146632 وق��دره  مبلغ  املرجتعة  ال�شيكات 
وبخاف ذلك فان املخطرة �شتكون م�شطرا اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �شبيل اإلزام املخطر 

اليهما باملبلغ املذكور بعاليه بالإ�شافة اإىل الر�شوم وامل�شاريف والفوائد.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
انذار عديل بالن�شر
رقم )3215/2021(

املنذر / هنيكل بويل بت لل�شناعات املحدودة - ذ م م
املنذر اليها / الأداء املميز للمقاولت العامة - ذ م م 

اليها  املنتجات التي ت�شنعها للمنذر  املنذرة بتوريد  اليها قامت  املنذر  املو�شوع/- بناء على طلب 
اليها  امل��ن��ذر  ذم��ة  يف  تر�شد  التجارى  التعامل  لذلك  ونتيجة  اأ�شولية  ت�شليم  اأوام���ر  ومب��وج��ب 
وبالرغم من ايفاء املنذرة بالتزاماتها بالتوريد والت�شليم ال اأن املنذر اليها  درهم   43،233.75
ف�شلت ب�شداد قيمة املواد امل��وردة بدون وجه حق بالرغم من كافة املحاولت الودية وعما بن�ص 
اليها ومتهلها  املنذر  املنذرة تخطر  فان  املدنية  الإج���راءات  لقانون  التنفيذية  63 لائحة  امل��ادة 
خم�شة اأيام من تاريخ تبلغها بالنذار للوفاء باملبلغ املر�شد املذكور عاليه وقيمته 43،233.75 
)ثاثة واربعون الف ومائتان وثاثة وثاثون درهما وخم�شة و�شبعون فل�شا( وبخاف ذلك فان 
املنذرة �شيكون م�شطرا اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �شبيل  اإلزام املنذر اليها 

باملبلغ املذكور بعاليه بالإ�شافة اإىل الر�شوم وامل�شاريف والفوائد
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اإخطار يف الق�شية التنفيذية 
رقم )2018/232( ام القيوين 

اإعالن باحلجز التنفيذي على العقار  
اإىل املنفذ �شدها / مدائن اأم القيوين العقارية - تعلن بالن�شر 

املنفذ له 1/ حاجي زاده بايرام كمال اوغلو 
قد �شدر القرار التي يف التنفيذ املذكور رقمه اأعاه : 

بيــــــــــــــــــــــان 
التنفيذي على  اإخطاركم باحلجز  اأع��اه،  التنفيذية  الق�شية  التنفيذ( يف  قررت املحكمة )دائ��رة 
التاأ�شري يف  05/10/2020 مت  بتاريخ  وذل��ك  القيوين  ام  باإمارة   )2468( امللف  رقم  العقار 
�شجات دائرة الت�شجيل العقاري ل�شالح املنفذ له املذكور. لذلك يتوجب عليكم مراجعة حمكمة 
اأم القيوين البتدائية الحتادية ق�شم التنفيذ خال �شبعة اأيام من تاريخ العان اويف حال وجود 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��اإن  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفكم  ح��ال  ويف  اع��را���ص.  اأي 

اجراءات البيع يف  غيابكم. 
  ق�شم التنفيذ  

    دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اعالن بالن�شر

رقم )2021/2544(
 املخطر: علي حممد جعفر حممد اهلي

املخطر اليه : عوي�ص قرين حممد اأ�شرف ها�شمي
اأي���ام م��ن ت��اري��خ الع���ان ل�شداد  لذلك ، ف��اإن ال��دائ��ن ميهل امل��دي��ن خم�شة 
بالوفاء  درهما( وكلفته  األف  درهم )مائة   100000 بقيمة  ال�شيك  قيمة 
وجب  لذلك  ب���الأداء  اأم���را  ا�شت�شدار  ال��دائ��ن  يعتزم  حيث  و   ، املبلغ  بكامل 
التنبيه واإخطار املدين بالوفاء بقيمة الدين ، مع حتميل املدين كافة ر�شوم 
على  وتنبه  امل��ح��ام��اة.  اأت��ع��اب  مقابل  اإىل  بالإ�شافة  التقا�شي  وم�شروفات 

املدين بالعلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
انذار عديل بالن�شر
رقم )3122/2021(

املنذر: م�شنع المارات لاإ�شاءة - ذم م
املنذر اإليه: فرا�ص اأحمد الرفاعي - �شوري اجلن�شية

 346،811.06 وق���دره  مبلغ  ب�شداد  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يكلف  امل��و���ش��وع: 
درهم - ثاثمائة و�شت واأربعون األفا وثمامنائة واحدى ع�شر درهما و�شتة 
فل�شا ، والفائدة القانونية بواقع 12%من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
اأيام  اأق�شاها خم�شة  املحاماة خال مدة  واأتعاب  ر�شوم  اإىل  بالإ�شافة  التام 
الجراءات  كافة  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الإن���ذار  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  من 

القانونية بحقكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3101(

املنذر: م�شت�شفى اأ�شر )فرع من ا�شر دي ام هيلث كري �ص م ح(  )فرع دبي(  
املنذر اإليهما : 1- امريت جورجن - نيبايل اجلن�شية.   2- �شوجاتا لما - نيبالية اجلن�شية  

جمهولني حمل الإقامة 
واأثنني  ومائتني  األ��ف  و�شتون  وثمانية  )مائة  دره��م   168،232 وق��دره  مر�شد  مديونية  مبلغ  ب�شداد  تنذركم  املنذرة 
الطبية  اخلدمات  املنذرة  قدمت  اأن  حيث  املنذرة،  موكلتنا  بني  و  بينكم  ال�شابق  التعامل  مبوجب  فقط(  درهما  وثاثون 
الازمة للمنذر اإليها الثانية، وقدمت مطالباتها للمنذر اإليهما وفق الإجراءات املتبعة مع كافة املر�شى لدى املنذرة، اإل 
اأن الأخري اإمتنع عن �شداد قيمة اخلدمات الطبية وبلغت قيمة املر�شدات عن قيمة اخلدمات الطبية املقدمة من جانب 
املنذرة مبلغ وقدره 168،232 درهم )مائة وثمانية و�شتون األف ومائتني واإثنني وثاثون درهم فقط( "ولزالت م�شتحقة 
يف ذمتكم و متوجبة ال�شداد اإيل موكلتنا املنذرة. وذلك خال املدة القانونية �شندا لن�ص املادة 25/2 من القانون رقم 27 
ل�شنة 2007 بوجوب �شداد مبلغ مديونية املر�شد وذلك خال خم�شة اأيام من تاريخ الن�شر لهذا الإنذار. يف حال تخلفكم 
عن ال�شداد خال الفرة املذكورة، فاإننا �شن�شطر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف حقكم و التي ت�شمل ر�شوم اخلدمات 
امل�شتحقة املذكورة اأعاه و حماية حقوق املجمع الرئي�شي بالإ�شافة اإيل اإلزامكم ب�شائر اخل�شائر و الأ�شرار املادية و الأدبية 

الناجتة عن اإخالكم القانوين و التعاقدي ومطالبتكم بالر�شوم و امل�شاريف و اتعاب املحاماة

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2021/1/2829(
املنذر / ا�ص بي كيه للعقارات 

املنذر اليه / مطعم ديرة زمزم للمندي
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي

وما   2021/3/9 وحتى   2020/12/25 من  للفره  دره��م   9221 مبلغ  امل�شتحق  �شداد   )1
ي�شتجد من ايجار من تاريخ 2021/3/10 حتى تاريخ ال�شداد وذلك خال 30 يوما من ا�شتامه 

هذا النذار.
يف حالة عدم دفع اليجار وت�شليم العني للمنذر خاليه من ال�شواغل مع  امل�شتاجره  العني  اخاء   )2

�شداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�شة
3( و بخاف ذلك �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه 
جربا ب�شداد املبلغ املطالب به والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الإخاء التام مع حفظ 

كافة احلقوق الأخرى للمنذر اأيا كان نوعها ال�شابقه واحلالية وامل�شتقبليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 4
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حميد عبداهلل �شالح يو�شف احلمادي ، اإماراتي 
اجلن�شية ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( لل�شيد/ �شامل 
 / امل�شماة  التجارية  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  عماين   ، ال�شكيلي  �شامل  بن  م�شبح  بن 
وال�شادرة  رقم )557762(  - رخ�شة مهنية فردية  النيل  ك�شري وحما�شي  كافترييا 
املادة )14( فقرة  ، وعمابن�ص  بتاريخ 2007/11/4م. تنازل �شاحب الرخ�شة لخر 
 . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5(
فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2
اإماراتي   - البلو�شي  جمعه  كرمك  عبا�ص  حميد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )5%( لل�شيد/ عمر فايز 
)القوة  امل�شماة  التجارية  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  اإماراتي  احلو�شني  عبدالواحد  احمد 
العالية ملقاولت اخلر�شانة( وال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية - حكومة ال�شارقة 
ذات  موؤ�ش�شة  اىل  مهنية  اعمال  �شركة  القانوين من  ال�شكل  وتغيري   )526362( برقم 
م�شوؤولية حمدودة.  وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العان  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  �شوف يتم 
فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 402
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبداهلل احمد غلوم ح�شني الزرعوين اإماراتي 
لل�شيد/   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، اجلن�شية 
�شعيد احمد غام حياه البلو�شي اإماراتي اجلن�شية يف الرخ�شة التجارية امل�شماة 
/ مغ�شلة املطهر وال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية - حكومة ال�شارقة برقم 
)603978( - تنازل ا�شحاب الرخ�شة لخر.  وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 403
الإمارات   - ال�شويدي  �شامل  جمعه  عبداهلل  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
عبدالرحمن ح�شن نبكي - �شوريا اجلن�شية بالرخ�شة امل�شماة )التباهي لتجارة املفرو�شات(  
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )510234( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 

الإقت�شادية بال�شارقة.  
تعديات اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية  اىل وكيل خدمات. 

وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان    

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 400

ال�شودان   : اجلن�شية   - العاقب  �شليمان  حاج  النور  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
،  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ رم�شان 
جمال رم�شان عبيد العامري - اجلن�شية : الإمارات ، يف الرخ�شة امل�شماة )�شالون ال�شاحل 
ال�شادرة من   )764839( رقم  رخ�شة  ال�شارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ش�شت  للرجال(  ال�شمايل 

دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة.  
تعديات اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية. 

وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان    

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اإعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية 
املو�شوع  الدعوى 2021/792 جتاري جزئي   

اىل املدعي عليه / حممد �شامى - املاين اجلن�شية 
مبا اأن هنالك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل املدعي / مطعم ومقه زيت زيتون وكيا عنه/ 
تكليفنا خبريا  واأنه مت  الإمارات   القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  الزعابي  عبداهلل مطر 
ح�شابيا مبوجب احلكم ال�شادر بالدعوى اأعاه فاإننا ندعوكم حل�شور اإجتماع خربة مرئي 
 1.00 ال�شاعة  متام  يف   2021/4/14 املوافق  القادم  الأربعاء  يوم  زووم  برنامج  بوا�شطة 
ظهرا - وعليه يرجى التواجد واحل�شور عن طريق الفيديو )برنامج زووم( باملوعد املحدد كما 
يرجى تزويدنا قبل موعد الإجتماع بكافة امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم على الربيد الإلكروين 
للخربة واملبني ادناه - للتوا�شل معنا يرجى الإت�شال على الهاتف 0589323011 - هاتف 

intrafinance@intra.ae  : 042206244 بريد الكروين 
مكتب اخلبري املحا�شبي وامل�شريف 
د. علي را�شد الكيتوب 

اإجتماع خربة 
العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى حمكمة ال�شارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 

م�شتعجل   /  SHCFICIINJ2021 /0001876 يف  الدعوى رقم
اىل : احام حممد علي يو�شف ماحي  

 - 0562115686  : اإمارة دبي - القوز الوىل - م�شت�شفى دبي - هاتف رقم   : جمهول حمل الإقامة 
  042195000

نعلمكم باأن املدعي )ة( / را�شيل ماجدالينى كري�شتوفر �شامربا�شاد - العنوان / حمل الإقامة : دبي - ديرة 
�شارع املكتوم - بناية احمد بن حيدر رقم الهاتف : 971559669128   

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة ب������ :  ندب طبيب �شرعي 
يوم  �شباح  ال�شارقة  الثالثة حمكمة  اجلزئية  والتجارية  املدنية  الدائرة  اأمام  احل�شور  عليكم  يتوجب  لذا 
عدم  حالة  ويف   ، وم�شتندات  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   8.00 ال�شاعة   2021/4/19 املوافق   ......

ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2021/4/5 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية 
حامد عبداحلميد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIREA2020 / 0003503 مدين جزئي 
العربية املتحدة /  الزرعوين الإمارات  ابراهيم حممد عبداهلل  اىل املدعي عليه : حممد 

اجلن�شية 
نعلمكم بان املدعي حممد حمي الدين حممد يو�شف - بنجادي�شي / اجلن�شية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : 

بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )10500درهم( وتذكرة عودة اىل موطنه عند 
الإلغاء او املغادرة اوالزامها بالر�شوم وامل�شروفات املنا�شبة واعفاء املدعي من باقي الر�شوم 

ورف�ص الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات. 
 مركز �شعادة املتعاملني

القا�شي / ع�شام حممود رحمة 
حمكمة ال�شارقة / املحكمة الإبتدائية املدنية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�شائية رقم 24 ل�شنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(

اإىل املنفذ �شده /1-طم طم للتجارة العامة - �ص ذ م م  2-عا�شور احمد حممد مندور احمد �شيد 
ل�شالح املنفذ له / بنك دبي التجاري )�ص.م.ع( 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/4/12، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )2808( مبنطقة الرميلة )2( برج الكورني�ص باإمارة عجمان ب�شعر ا�شا�شي مقداره )600،000( درهم، 
)�شتمائة األف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع الإلكروين لاإمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين لاإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثاثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم باعرا�شه معززا  وعلى كل من له اعرا�ص 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�شائية رقم 24 ل�شنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(

اإىل املنفذ �شده /1-طم طم للتجارة العامة - �ص ذ م م  2-عا�شور احمد حممد مندور احمد �شيد 
ل�شالح املنفذ له / بنك دبي التجاري )�ص.م.ع( 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/4/12، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )1307( مبنطقة الرميلة )2( برج الكورني�ص باإمارة عجمان ب�شعر ا�شا�شي مقداره )600،000( درهم، 
)�شتمائة الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع الإلكروين لاإمارات للمزادات

http: www.emiratesauction.ae
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين لاإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثاثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم باعرا�شه معززا  وعلى كل من له اعرا�ص 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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املال والأعمال

مكا�سب اقت�سادية للت�سغيل 
التجاري لأوىل حمطات براكة 

•• اأبوظبي - وام: 

مع بدء الت�شغيل التجاري لأوىل حمطات براكة للطاقة النووية ال�شلمية 
اإىل  املحطات  تطوير  م�شرية  تنتقل  اأبوظبي  ب��اإم��ارة  الظفرة  منطقة  يف 
مرحلة جديدة من اإدارة امل�شالح التجارية واملالية بعدما بداأت املحطة يف 

اإنتاج الكهرباء على نحو يدر عوائد مالية.
مبوجب   2016 اأك��ت��وب��ر  يف  تاأ�ش�شت  ال��ت��ي  الأوىل  ب��راك��ة  �شركة  وت��ت��وىل 
اتفاقية الئتاف امل�شرك بني موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية وال�شركة 
الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” املوقعة يف نف�ص العام اإدارة امل�شالح 
املقر�شني  من  املحطات  م�شروع  متويل  وتاأمني  براكة  ملحطات  التجارية 
املوؤ�ش�شيني والتجاريني وتلقي عوائد الكهرباء من حمطات براكة الأربع يف 
مرحلة الت�شغيل التجاري.  وتدير ال�شركة عملية بيع الكهرباء التي تنتجها 
املرافق  �شركات  م��ن  امل�شتلمة  والأم����وال  النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حمطات 
التابعة لدائرة الطاقة يف اأبوظبي كجزء من اتفاقية �شراء الطاقة املوقعة 
براكة  2016 ف�شًا عن تويل م�شوؤولية �شمان تطوير حمطات  يف عام 
وفق اأعلى معايري اجلودة وال�شامة وال�شتدامة وذلك طبقاً لكافة العقود 
حمطات  م�شروع  متويل  يتم  حيث  الأ�شا�شي  العقد  ذل��ك  يف  مبا  احلالية 
امللكية كما  القرو�ص وحقوق  النووية من خال مزيج من  براكة للطاقة 

ت�شمن �شركة براكة الأوىل اأن يوا�شل املقر�شون دعم امل�شروع.
اأكتوبر  يف  اأعلنتا  و”كيبكو”  النووية  للطاقة  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  وك��ان��ت 
اتفاقية متويل م�شروع حمطات براكة حيث تقدر متطلبات  2016 عن 

متويل امل�شروع الإجمالية مببلغ 24.5 مليار دولر اأمريكي.
التجاري  الت�شغيل  ملرحلة  م�شبقا  ا�شتعدت  الأوىل  ب��راك��ة  �شركة  وك��ان��ت 
2016 حني وقعت  العام  تاأ�شي�شها يف  بدايات  براكة منذ  لأوىل حمطات 
اأول اتفاقية ل�شراء الطاقة مع �شركة اأبوظبي للماء والكهرباء، التي ُتعنى 

ب�شراء الطاقة الكهربائية املنتجة من حمطات براكة للطاقة النووية.
اأطر  لتحديد  “كيبكو”  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة   2019 ال��ع��ام  يف  وق��ع��ت  كما 
التعاون بني ال�شركتني يف م�شاريع الطاقة النووية ال�شلمية والتي تهدف 
ال�شركتني  ب��ني  التعاون  اأوج���ه  ل�شتك�شاف  �شامل  عمل  اإط���ار  حتديد  اإىل 
الأ�شواق  املتاحة يف  الفر�ص  ا�شت�شراف  اأجل  من  “منوذج براكة”  لتطوير 

اجلديدة للطاقة النووية.

الإح�شاء والتنمية املجتمعية: 
51.3 % من� رخ�ض الأعمال يف 
ال�سارقة بالربع الثالث 2020

•• ال�شارقة-الفجر:

منو  ال�شارقة  يف  املجتمعية  والتنمية  الإح�����ش��اء  دائ���رة  م��وؤ���ش��رات  اأظ��ه��رت 
اإجمايل عدد رخ�ص الأعمال ال�شادرة يف الإم��ارة خال الربع الثالث من 
اإىل  و�شلت  حيث   %  51.3 �شبتمرب(  اأغ�شط�ص،  )ي��ول��ي��و،   2020 ع��ام 
 2020 الثاين  الربع  يف  ال�شادرة  الرخ�ص  مع  مقارنة  رخ�شة   17344
)اأبريل، مايو، يونيو( والبالغ عددها 8900 رخ�شة. واأكد ال�شيخ حممد 

رئي�ص  القا�شمي  حممد  بن  حميد  بن 
املجتمعية  والتنمية  الإح�شاء  دائ��رة 
وترية  ارت��ف��اع  يعك�ص  النمو  ه��ذا  اأن 
ن�شاط  الإم���ارة وتوا�شل  الأع��م��ال يف 
القت�شادية  ال���ق���ط���اع���ات  م���ع���ظ���م 
لاقت�شاد  رئي�شاً  داعماً  ت�شكل  التي 
الذي  التباطوؤ  بعد  وذل���ك  ال��وط��ن��ي، 
العامل  اق��ت�����ش��ادات  خمتلف  �شهدته 
ب�����ش��ب��ب ج���ائ���ح���ة ف����ريو�����ص ك����ورون����ا 
والإج���������راءات الح����رازي����ة ال��ت��ي مت 

اتخاذها ملنع انت�شار الفايرو�ص. 
و���ش��م��ل من���و ع����دد ال���رخ�������ص جميع 
م��ن��اط��ق الإم�������ارة ح��ي��ث و���ش��ل��ت اإىل 
13735 رخ�شة يف مدينة ال�شارقة 
و2081 رخ�شة يف املنطقة الو�شطى 

و1528 رخ�شة يف املنطقة ال�شرقية.  وت�شدرت الرخ�ص التجارية قائمة 
الرخ�ص ال�شادرة يف الربع الثالث 2020 بح�شة بلغت 62.9 % لت�شل 
اإىل 10912 رخ�شة، يليها الرخ�ص املهنية بواقع 31.8 % لت�شل اإىل 
بن�شبة  الثالثة  املرتبة  يف  ال�شناعية  الرخ�ص  حلت  بينما  رخ�شة،   5519
3.7 % لت�شل اإىل 643 رخ�شة، اأما رخ�ص العتماد فبلغت 218 بن�شبة 

1.3% رخ�شة واملتاجر الإلكرونية 52 رخ�شة بن�شبة %0.3.
املوؤ�ش�شات  ع��دد  اأن  املجتمعية  والتنمية  الإح�شاء  دائ��رة  موؤ�شرات  وبينت 
القت�شادية  القطاعات  خمتلف  يف  تراخي�ص   على  ح�شلت  التي  الفردية 
خال الربع الثالث 2020 بلغ 4254 موؤ�ش�شة، فيما بلغ عددها لل�شركات 
 441 املهنية  الأعمال  4551 رخ�شة، ول�شركات  امل�شوؤولية املحدودة  ذات 
رخ�شة و�شركة ال�شخ�ص الواحد 131 رخ�شة، و�شجلت بقية الراخي�ص 
�شركات  ول��ف��روع  اخل��دم��ات  ووكيل  العامة  وامل�شاهمة  الت�شامن  ل�شركات 

اأجنبية وخليجية وحملية.
ي�شار اإىل اأن اإجمايل رخ�ص الأعمال ال�شادرة يف الإمارة خال الربع الأول 
2020 )يناير، فرباير، مار�ص( بلغ 14267 رخ�شة، وا�شتحوذت الرخ�ص 

.% التجارية على %63.7 منها تاها املهنية بن�شبة 31.7 

حممد بن خليفة: ت�سغيل اأوىل حمطات »براكة« يثبت متيز الإمارات وريادتها
•• اأبوظبي - وام:

ع�شو  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
الإمارات  م�شي  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�ص 
ق��دم��ا وب��خ��ط��ى واث���ق���ة ح��ك��ي��م��ة ن��ح��و خ��م�����ش��ني �شنة 
جديدة ملوؤها العمل والإنتاج والأخذ باأ�شباب التقدم 
والرقي يف اإطار م�شرية مظفرة عمادها روؤية القيادة 
الر�شيدة التي ل تدخر جهدا يف �شبيل نه�شة الباد 

وتقدمها وازدهارها لت�شاهي اأعظم الأمم.
ال��ر���ش��ي��دة و�شعب  ال��ق��ي��ادة  ل��ه  ���ش��م��وه يف كلمة  وه��ن��اأ 
الإم��ارات املعطاء ببدء مراحل ت�شغيل اأوىل حمطات 
التجاري  ل��اإن��ت��اج  ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��راك��ة 
مبرحلة  اخلم�شني  بعام  احتفالتها  الدولة  لتد�شن 
اأ�شا�شها الطاقة الكهربائية ال�شديقة للبيئة  جديدة 
وامل�شاهمة بفعالية يف مواجهة تداعيات التغري املناخي 
عامليا اإىل جانب دورها املهم يف تعزيز م�شرية التنمية 
اإم��دادات ثابتة وموثوقة وم�شتدامة من  عرب توفري 

الطاقة النظيفة.

عام  التاريخي ويف  الإجن���از  ه��ذا  اأن  اإىل  �شموه  ون��وه 
اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإم��ارات يوؤكد القدرات 
الهائلة التي متتلكها الدولة لإجناز امل�شاريع الكربى 
يف خمتلف املجالت القت�شادية وال�شحية والربوية 
وال�شيا�شية والعلمية والإن�شانية ويثبت متيز وريادة 

الإمارات يف العامل.
الإجناز  عنوان  براكة  حمطات  اأن  على  �شموه  و�شدد 
وتعد ا�شتمرارا جلهود ل تتوقف لتوفري ما يحتاجه 
كل من يقيم على اأر�ص اإماراتنا الطيبة من مواطنني 
لفريق  ال��دوؤوب  العمل  لعقد من  وتتويجا  ومقيمني 
متعدد اخلربات بقيادة اإماراتية، وا�شفا الت�شغيل باأنه 
التعاون يف جمالت  وا���ش��ح على  اإجن���از كبري وم��ث��ال 

اخلري والتنمية والعمل من اأجل �شالح الب�شرية .
واقعا  اأ�شبحت  براكة  حمطات  اأن  اإىل  �شموه  ولفت 
ال�شمو  بقيادة �شاحب  الإم��ارات  ق��درة  يوؤكد  حقيقيا 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه 
اهلل” على العمل والإجناز رغم كل ما ي�شهده العامل 

يف الوقت الراهن من حتديات.

الر�شيدة  للقيادة  الطموحة  ب��ال��روؤي��ة  �شموه  واأ���ش��اد 
جانب  اإىل  الإم��ك��ان��ات  جميع  ت��وف��ري  على  وحر�شها 
ال��وط��ن��ي��ة وم�شاركتها يف  ل��ل��ك��وادر  امل��ت��وا���ش��ل  دع��م��ه��ا 
امل�شاريع الإ�شراتيجية الكربى التي تنفذها الإمارات 
وت�شكل روافد متعددة يف م�شرية الدولة اخلم�شينية 
وتعمل بتناغم وتكامل لتحقيق التنمية ال�شاملة عرب 
امل��وارد وال��رثوات ودميومتها لاأجيال  احلفاظ على 

املقبلة..
التي  الآخ��رى  تاأتي حمطات براكة  ال�شدد   ويف هذا 
خال  الت�شغيل  مرحلة  لدخولها  الإم����ارات  ت�شتعد 
الأعوام املقبلة لتكون رافدا مهما لتعدد م�شادر تزويد 
املنازل وقطاعات الأعمال بالطاقة النظيفة و�شمان 
�شامة املجتمع والبيئة حمليا وعامليا وحتقيق النمو 

القت�شادي امل�شتدام.
وقال �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة اآل نهيان يف ختام 
كلمته :” ها هي حمطة تاريخية جديدة تقدم فيها 
اآخ��ر ب�شواعد �شبابها الذين  اإجن��ازا  الإم��ارات للعرب 

يقودون م�شتقبلها يف القطاعات احليوية«.

خلل ندوة افرتا�شية نظمت لتعزيز وعي جمتمع الأعمال ح�شرها ممثلو 35 �شركة

غرفة دبي تناق�ض تاأثريات ك�فيد-19 على املباين
 التجارية اخل�سراء وحل�ل احلفاظ على ال�سحة وال�سالمة

العا�سمة الإماراتية تختتم فعاليات الن�سخة الثانية من منتدى اأب�ظبي لل�سياحة وحتليل البيانات

•• دبي -الفجر: 

ن��ظ��م��ت غ���رف���ة جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة دبي 
مم��ث��ل��ة مب���رك���ز اأخ���اق���ي���ات الأع���م���ال 
ال���ت���اب���ع ل��ه��ا ن�����دوة اف���را����ش���ي���ة حول 
تاأثريات اأزمة كوفيد-19 على املباين 
مواكبة  وكيفية  اخل�����ش��راء،  التجارية 
م�شابهة  لتحديات  اخل�����ش��راء  امل��ب��اين 
لاأوبئة على نظمها وبيئتها وعملياتها 

ون�شاطها.
جمموعة  الفرا�شية  ال��ن��دوة  ونظم 
ل�شبكة  التابعة  اخل�شراء  املباين  عمل 
وح�شرها  ل��ا���ش��ت��دام��ة،  دب����ي  غ��رف��ة 
�شركة   35 من  م�شاركاً  من80  اأك��رث 
من اأع�شاء ال�شبكة واملهتمني بالتعرف 
على اأف�شل املمار�شات العاملية املعتمدة 

يف هذا املجال.
وقد اأثرت اأزمة كوفيد-19 على املباين 
الإغاق  نتيجة  اخل�����ش��راء  التجارية 
واعتماد اإجراءات التباعد الجتماعي، 
للمباين،  ال�شتيعابية  ال�شعة  وخف�ص 
اإىل  الفرا�شية  ال��ن��دوة  هدفت  حيث 
تعزيز وعي امل�شاركني بتاأثري اجلائحة 
اخل�شراء،  ال���ت���ج���اري���ة  امل���ب���اين  ع��ل��ى 
وم��ن��اق�����ش��ة م�����ش��ت��ق��ب��ل ه����ذه امل���ب���اين يف 
ب��ع��د كوفيد-19،  م��ا  م��رح��ل��ة  دب���ي يف 
التغريات  على  الأزم���ة  ت��اأث��ري  وكيفية 
املباين  جتهيز  واإع�����ادة  وال��ت��ح�����ش��ي��ن��ات 
قاطني  و�����ش����ام����ة  ����ش���ح���ة  ل�������ش���م���ان 

و�شاغلي هذه املباين.
الدكتور  اأ���ش��ار  ال��ن��دوة،  على  وتعليقاً 
الأبحاث  ق��ط��اع  رئ��ي�����ص  رت����اب،  بلعيد 
يف  امل�����ش��ت��دام��ة  والتنمية  الق��ت�����ش��ادي��ة 

غرفة دبي اإىل اأهمية الندوة يف التعرف 
على اأف�شل املمار�شات للمحافظة على 
موؤكداً  اخل�����ش��راء،  امل��ب��اين  ا���ش��ت��دام��ة 
املوظفني  ���ش��ام��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اأن 
و���ش��ح��ت��ه��م، وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وامل����وارد 
م��ن خ���ال اع��ت��م��اد م���ب���ادرات تخف�ص 
وتقلل  وامل�����ي�����اه،  ال���ط���اق���ة  ا����ش���ت���ه���اك 
خم����اط����ر ان���ت���ق���ال ال����ف����ريو�����ش����ات هي 
اجلديدة  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  يف  الأول����وي����ة 

واملتغرية. 
اإدارة  اأول  وحتدث في�شل را�شد، مدير 
الطلب على الطاقة يف املجل�ص الأعلى 
للطاقة يف دبي عن املبادرات والربامج 
لتقليل  تهدف  التي  املطبقة  املتنوعة 
ا�شتهاك الطاقة واملياه بن�شبة 30% 

اأن  اإىل  م�شرياً   ،2030 العام  بحلول 
امل��ب��اين يعترب  اإع���ادة جتهيز وحت��دي��ث 
اإىل مباٍن  ل��ل��و���ش��ول  م��ه��م��اً  ا���ش��ت��ث��م��اراً 

اأكرث كفاءة وت�شتهلك موارد اأقل.
و�شلط فيبهور بهاتناجار، مهند�ص اأول 
التقنية  واخل��دم��ات  الطاقة  ا�شتدامة 
الأو�شط”  ال�شرق  “�شريكو  �شركة  يف 
الإجراءات  اأهمية تطبيق  ال�شوء على 
الجتماعي  ل��ل��ت��ب��اع��د  ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
انتقال  اح��ت��م��ال��ي��ة  خلف�ص  وال��ت��ه��وي��ة 
وا�شتعر�ص  امل��ب��اين.  داخ���ل  ال��ف��ريو���ص 
ع���ر����ص ت��ع��ري��ف��ي ق���دم���ه ك���ل م���ن تيم 
�شيفتون، ال�شريك الإداري يف “ايتريمي 
اأخ�شائي  هورن،  ومايكل   »Iterum
املدير  داوين،  وج���ون  اجل��راث��ي��م  ع��ل��م 

“انرتيك  يف  املباين  لعلوم  الإقليمي 
ك�شفت  اأب��ح��اث  ن��ت��ائ��ج   »Intertek
الأ�شطح  نظافة  على  احل��ف��اظ  اأهمية 
انتقال فريو�ص  لتفادي  الهواء  وجودة 

كوفيد-19 داخل املباين.
الإقليمي  املدير  جو�شي،  يوتبال  وركز 
ل�شت�شارات املبيعات يف “دايكن ال�شرق 
مكيفات  وج��ود  اأهمية  على  الأو�شط” 
الهواء يف كل الأماكن يف املبنى لتفادي 
ع��ن عدد  ال��ف��ريو���ص، متحدثاً  ان��ت��ق��ال 
العامة  واخل����ط����وات  الإج��������راءات  م���ن 
�شركتهم  مكاتب  يف  املتبعة  والتقنية 

ل�شمان �شحة و�شامة املوظفني
م�شت�شار  بايبي،  بيا�ص  حتدث  وب��دوره 
 »Farnek ف��ارن��ي��ك  يف  اول  ط��اق��ة 

�شركته  يف  امل��وظ��ف��ني  �شكن  مبنى  ع��ن 
»Farnek Village« والإجراءات 
التي مت تطبيقها داخل املبنى ل�شمان 
نظام  ومنها  املوظفني  و�شامة  �شحة 
وتقنيات  ال��ه��واء  ج��ودة  لتهوية  داخلي 
والطاقة  امل���ي���اه  ا���ش��ت��ه��اك  خل��ف�����ص 
الإج���راءات  وغ��ريه من  املبني  وتعقيم 
ال�شامة  م��ف��اه��ي��م  ل��ت��ع��زي��ز  الأخ�����رى 

لقاطني املبنى.
لا�شتدامة  دب��ي  غرفة  �شبكة  ومتثل 
م��ن�����ش��ًة اأ����ش���ا����ش���ي���ًة مل��ج��ت��م��ع الأع���م���ال 
ل���ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل�������ربات حول 
امل�شوؤولية  تطبيق  املمار�شات يف  اأف�شل 
مبثابة  وهي  للموؤ�ش�شات،  الجتماعية 
ال�����ش��رك��ات املهتمة  ي��ج��م��ع ج��م��ي��ع  ن����اٍد 
مبجال املمار�شات الجتماعية امل�شوؤولة 

وامل�شتدامة.
وي�شار اإىل اأن مركز اأخاقيات الأعمال 
تاأ�ش�ص يف غرفة جتارة و�شناعة دبي يف 
عام 2004، وبرز كاأهم مركز ي�شاهم 
يف الرويج لأهمية م�شوؤولية املوؤ�ش�شات 
جتاه املجتمع يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة. وي�شم 
الذين  اخل��������رباء  م����ن  ع��������دداً  امل����رك����ز 
دبي  يف  العاملة  ال�����ش��رك��ات  ي�����ش��اع��دون 
التي  امل�شوؤولة  املمار�شات  تطبيق  على 
ال�شركات  اأداء  ت��ع��زز  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة. وي��وف��ر املركز  وق��درت��ه��ا 
البحوث والتدريب والتقييم بالإ�شافة 
الهامة  الفعاليات  بع�ص  تنظيم  اإىل  
التي  ال�شت�شارية  اخل��دم��ات  وت��وف��ري 
امل�شوؤولية  م���ف���ه���وم  ب���ت���ع���زي���ز  ت���ع���ن���ى 

الجتماعية للموؤ�ش�شات.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اخ��ت��ت��م��ت دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة - 
اأبوظبي بنجاح فعاليات الن�شخة الثانية 
من منتدى اأبوظبي لل�شياحة وحتليات 

البيانات، الذي ُعقد ب�شكل افرا�شي.
ومناق�شة  مل�شاركة  من�شة  احل��دث  �شكل 
حتدد  التي  واملعلومات  البيانات  اأح��دث 
حيث  ال�شياحي،  للقطاع  احلايل  الواقع 
عامة  ملحة  وامل�شاركني  للح�شور  قدمت 
والتوقعات  ال���ق���ط���اع  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ح����ول 
املرافقة له، وذلك بناًء على ما مت الك�شف 
عنه من اإح�شاءات واأرقام ح�شرية. وقد 
625 م�شاركة  م��ن  اأك��رث  امل��وؤمت��ر  �شهد 
رواد  م���ن  ن��خ��ب��ة  ج���ان���ب  اإىل  م�����ش��ج��ل��ة، 
واملحللني  والباحثني  ال�شياحي  القطاع 
من عدد من الدول والتي ت�شمل اململكة 
الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة 
رو�شيا  اإىل  بالإ�شافة  والهند،  وال�شني 

واإ�شبانيا.
ليزا  م��ع  خا�شة  مقابلة  احل���دث  تخلل 
كومينز، وزيرة ال�شياحة والنقل الدويل 
يف ب���ارب���ادو����ص، حت��دث��ت خ��ال��ه��ا حول 
قطاع ال�شياحة على املدى البعيد يف ظل 
ت�شمّنه  اإىل  بالإ�شافة  بعد،  عن  العمل 
واجلل�شات  النقا�ص  حلقات  من  ل�شل�شلة 
احل���واري���ة ب��ق��ي��ادة جم��م��وع��ة م���ن رواد 
ال��واق��ع احلايل  ن��اق�����ش��وا فيها  ال��ق��ط��اع، 
ل��ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ة يف ال��ع��امل واجل����دول 
وموا�شيع  ل��ت��ع��اف��ي��ه،  امل��ت��وق��ع  ال��زم��ن��ي 
توظيف  ب���ك���ي���ف���ي���ة  ت���ع���ّل���ق���ت  خم���ت���ل���ف���ة 
اإىل  التو�شل  اأج��ل  م��ن  البيانات  ق��اع��دة 
ا�شراتيجيات  لو�شع  دقيقة  معلومات 
اإع������ادة تن�شيط  ���ش��اأن��ه��ا  وم����ب����ادرات م���ن 
املوؤمتر  ت��ط��رق  كما  ال�شياحي،  القطاع 
التجربة  من  امل�شتخل�شة  ال��درو���ص  اإىل 
ال�شينية يف ا�شتئناف حركة ال�شفر عقب 

جائحة كوفيد-19.

م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ����ش���ع���ادة ����ش���ع���ود عبد 
الثقافة  دائ��رة  وكيل  احلو�شني،  العزيز 
“�شاهمت  اأب����وظ����ب����ي:   - وال�������ش���ي���اح���ة 
ال���ب���ي���ان���ات وال���ت���ح���ل���ي���ات خ������ال ع���ام 
وحتديد  التحديات  تعريف  يف   2020
يواجهها  ال���ت���ي  وامل�����خ�����اوف  ال��ق�����ش��اي��ا 
ال��ع��م��ل. وبناء  ع��م��اوؤن��ا و���ش��رك��اوؤن��ا يف 
مبادرات  اإط���اق  م��ن  متّكنا  ذل���ك،  على 
وحمات فّعالة يف الوقت املنا�شب لتلبية 
احتياجات جميع اأ�شحاب امل�شلحة. فقد 
 - وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  يف  اعتمدنا 
اأبوظبي نهًجا دقيقاً قائًما على البيانات 
لتقييم واإع��ادة ت�شميم جتارب عمائنا 
جميع  ي�شمل  مب��ا  وف��اع��ل��ي��ة،  با�شتمرار 
و�شائل التوا�شل معهم، من حجز تذاكر 
املتاحف، اإىل تقدمي طلبات الرخي�ص، 

وحتى عملياتنا الداخلية اليومية«.
حتليل  “يعترب  احل��و���ش��ن��ي:  واأ�����ش����اف 
ل�شراتيجيتنا  اأ�شا�شية  ركيزة  البيانات 

�شتمكننا من حتقيق  والتي  ال��دائ��رة،  يف 
اأه����داف����ن����ا ال���ط���م���وح���ة وط���وي���ل���ة امل����دى 
البحوث  على  فا�شتناداً  اأبوظبي.  لإمارة 
كبرية  بثقة  اأ�شعر  التحليلية،  وال���روؤى 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  طموحاتنا  �شنحقق  باأننا 
تطوير الإم��ارة وتعزيز مكانتها كوجهة 
�شياحية رائدة يف مقّدمة اأذهان العامل، 
مع 23 مليون زيارة �شنوًيا بحلول عام 

».2030
�شوجنول  ك�����ش��ف  ح��دي��ث��ه،  م��ع��ر���ص  ويف 
الدولية  ال�شياحة  جنكيز، رئي�ص حتليل 
للقطاع العام ل�شركة جوجل يف منطقة 
ال�شرق الأو�شط، اأن جائحة كوفيد-19 
اإىل  ال����دويل  ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  اأع����ادت 
ت�شعينيات القرن املا�شي، مع خ�شائر يف 
الناجت املحلي الإجمايل العاملي تقّدر مبا 
يزيد عن تريليوين دولر اأمريكي. حل�شن 
ال�شريعة  ال���ش��ت��ج��اب��ات  �شكلت  احل����ظ، 
حلكومات دول العامل يف مكافحة الوباء، 

واإطاق حمات التطعيم على ال�شعيد 
العاملي الأمل الوحيد اأمام القطاع، حيث 
جنحت بع�ص الوجهات كدولة الإمارات 
ال�شياح  ا�شتقبال  باإعادة  املالديف  وجزر 

الدوليني من جديد.
الإعان  مت  التي  النتائج  واأ���ش��ارت  ه��ذا 
التوقعات  اأن  اإىل  امل��وؤمت��ر  خ���ال  عنها 
ال�شفر  ق��ط��اع  م�شتقبل  ح���ول  ال�شابقة 
ما قبل اجلائحة العاملية، من املمكن اأن 
تتحقق بحلول عامي /20252024، 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع اجل��ه��ود الدولية  وذل���ك 
يف  ال��ع��امل  �شكان  حت�شني  اإىل  ال��رام��ي��ة 
�شبيل  ويف  كوفيد-19.  وب���اء  م��واج��ه��ة 
باتت  ال�����ش��ي��اح��ة،  ق��ط��اع  تن�شيط  اإع�����ادة 
اأنحاء  خمتلف  يف  واملنظمات  املوؤ�ش�شات 
ال����ع����امل ت��ع��ت��م��د ب�����ش��ك��ل اأ����ش���ا����ش���ي على 
لو�شع  والتحليات  العلمية  ال��ب��ي��ان��ات 
وتنفيذ ا�شراتيجيات وحلول من �شاأنها 

امل�شاهمة يف تطوير القطاع.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ج��ائ��زة زاي���د ل��ا���ش��ت��دام��ة، اجل��ائ��زة العاملية 
الرائدة التي اأطلقتها دولة الإمارات لتكرمي احللول 
والبتكار  التاأثري  مقومات  متتلك  التي  امل�شتدامة 
 6 )ل��غ��اي��ة  واح���د  �شهر  تبقي  ع��ن  امللهمة،  والأف��ك��ار 
واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  اأم��ام   )2021 مايو 
الثانوية لتقدمي  الربحية واملدار�ص  واملنظمات غري 

طلبات امل�شاركة يف دورة اجلائزة لعام 2022. 
لإرث  اإط��اق��ه��ا تخليداً  ال��ت��ي مت  وت��دخ��ل اجل��ائ��زة، 

نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�ص  ال��وال��د 
الإن�شاين والتنمية  العمل  طيب اهلل ثراه، يف جمال 
طلبات  لتقدمي  ع�شرة  ال��راب��ع��ة  دورت��ه��ا  امل�شتدامة، 
عن   2020 نوفمرب   18 يف  الإع���ان  بعد  امل�شاركة 
فتح باب التقدمي للدورة املقبلة. وكرمت جائزة زايد 
لا�شتدامة منذ تاأ�شي�شها 86 فائزاً �شاهمت حلولهم 
اإحداث  يف  املتميزة  املدر�شية  وم�شاريعهم  املبتكرة 
اأكرث  حياة  يف  مبا�شر  غري  اأو  مبا�شر  اإيجابي  تاأثري 

من 352 مليون �شخ�ص حول العامل حتى الآن.
واملتو�شطة  ال�������ش���غ���رية  ال�������ش���رك���ات  ع���ل���ى  وي���ت���ع���ني 

واملنظمات غري الربحية تقدمي حل م�شتدام قائم يف 
اإحدى فئات ال�شحة والغذاء والطاقة واملياه، على اأن 
ميتلك هذا احلل مقومات التاأثري والإبتكار والأفكار 
اأما بالن�شبة لفئة املدار�ص الثانوية العاملية،  امللهمة. 
قبل  من  م�شممة  املقدمة  امل�شاريع  تكون  اأن  فيجب 
الطاب واأن يقوموا بالإ�شراف عليها باأنف�شهم، على 
اأن تتمحور حول واحدة اأو اأكرث من فئات ال�شتدامة 
الأربع، و�شيتم متويل هذه امل�شاريع بحيث ت�شاهم يف 
اإحداث تاأثري ايجابي على م�شتوى املدر�شة اأو املجتمع 
املحلي. وبهذه املنا�شبة، قال معايل الدكتور �شلطان 

والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزي���ر  اجل��اب��ر،  اأح��م��د  ب��ن 
املتقدمة مدير عام جائزة زايد لا�شتدامة: “تركز 
اجلائزة على امل�شاهمة يف تنفيذ روؤية القيادة الر�شيدة 
عملية  ح��ل��ول  ل��ت��ق��دمي  الب��ت��ك��ار  وحت��ف��ي��ز  بت�شجيع 
ت�شهم يف الرتقاء بنوعية وجودة احلياة للمجتمعات 
دورة  اأن  اجلائزة  واأعلنت  العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف 
عام 2022 �شركز ب�شكل اأكرب على حتفيز البتكار 
من  متكننا  التي  الرئي�شية  الو�شائل  اأح��د  باعتباره 
مواجهة جائحة كوفيد-19 وحتقيق عملية التعايف 

املن�شودة بعدها.

جائزة زايد لال�ستدامة : �سهر واحد على اإغالق باب تقدمي طلبات امل�ساركة لدورة عام 2022
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املال والأعمال

بلحيف النعيمي ي�ستعر�ض اأهمية دور ال�سباب يف حتقيق ال�ستدامة
•• دبي -وام:

����ش���ارك م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل بن 
التغري  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد 
“املحادثات  والبيئة يف منتدى  املناخي 
اخل�شراء - Green Talks« الذي 
الأملانية و�شركة  اأكادميية واكر  نظمته 

ماجد الفطيم حتت رعاية وزارة التغري 
املناخي والبيئة.

و�شلط معاليه ال�شوء على منوذج دولة 
ال�����ش��ب��اب وتعزيز  الإم������ارات يف مت��ك��ني 
ا�شراتيجيات  تنفيذ  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
وتوجهات الدولة، وحتقيق ال�شتدامة، 
لاأجيال  اأف�����ش��ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  واإي����ج����اد 

العمل  يف  وبالأخ�ص  واملقبلة،  احلالية 
اأمن  وت��ع��زي��ز  وامل��ن��اخ  البيئة  اأج���ل  م��ن 

وا�شتدامة الغذاء.
ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى �شرورة  وح���ث م��ع��ال��ي��ه 
الدولة من دعم  ال�شتفادة مما توفره 
لقيادتها  الثاقبة  ال��روؤي��ة  بف�شل  دائ��م 
الر�شيدة لتعزيز م�شاركتهم يف حتقيق 

البيئة  اأج����ل  ل��ل��ع��م��ل م���ن  ال���ش��ت��دام��ة 
القطاع  يف  الأع���م���ال  وري������ادة  وامل���ن���اخ، 

الغذائي.
م��ع��ال��ي��ه جت���رب���ة وجهود  وا���ش��ت��ع��ر���ص 
ال�شباب  متكني  يف  امل��ن��اخ  التغري  وزارة 
العمل  يف  البتكارية  قدراتهم  وتعزيز 
لإ�شراتيجية  واإ����ش���داره���ا  امل���ن���اخ���ي، 

وتنظيمها  ل��ل��م��ن��اخ،  الإم�������ارات  ���ش��ب��اب 
ت��ب��ادل الب���ت���ك���ارات يف  ال�����دوري مللتقى 
يف  و�شراكتها  “كليك�ص”،  املناخ  جم��ال 
واإ�شراكهم يف  الكربون،  �شفراء  برنامج 
رفيع  وتنظيم ملتقى  املناخ،  مفاو�شات 
امل�شتوى لل�شباب خال موؤمتر اأبوظبي 

للمناخ 2019.

تتوقع فتح باب الكتتاب العام اجلاري
عم�مية الظفرة التعاونية تقرر 

ت�زيع اأرباح 20 % على امل�ساهمني
•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

 20.25 اأعلنت اجلمعية العمومية جلمعية الظفرة التعاونية عن توزيع 
راأ�ص املال امل�شاهمني عن ال�شنة املنتهية 2020  كما مت النتهاء  % من 
الذين  املواطنني  اأم��ام  الع�شوية  باب  الإج���راءات اخلا�شة بفتح  من  كافة 
ل مي��ل��ك��ون اأ���ش��ه��م يف اجل��م��ع��ي��ة  وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ي��ت��م ف��ت��ح ب���اب الكتتاب 
خال العام اجلاري وهو القرار الذي يام�ص اهتمام �شريحة كبرية من 
لهم  ا�شتثمارية  فر�ص  بفتح  لطلباتهم  ا�شتجابة  ج��اء  ال��ذي  و  املواطنني 
من  ال�شتفادة  وبالتايل  اجلمعية  يف  اأع�شاء  ودخولهم  الظفرة  جمعية  يف 
خدماتها خا�شة واأن القرار اجلديد �شيحقق الفائدة للم�شاهمني القدامى 
واجلدد على حد �شواء . جاء ذلك خال اجتماع اجلمعية العمومية الذي 
للحد من  اتخاذها  التي مت  الح��رازي��ة  الإج����راءات  ب�شبب  بعد  عقد عن 
انت�شار فريو�ص كورونا  ومت خاله مناق�شة امليزانية العمومية والطاع 
على تقرير املدقق املحا�شبي و اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�ص الإدارة و الإعان 
عن ن�شبة توزيع الأرب��اح عن العام املن�شرم ، كما مت ا�شتعرا�ص الإجنازات 
التي حققتها اجلمعية خال العام املا�شي وامل�شاريع امل�شتقبلية التي تعتزم 
ادارة  جمل�ص  رئي�ص  الهاملي  خليفة  حممد  واأو���ش��ح   . تنفيذها  اجلمعية 
جمعية الظفرة التعاونية  اأن قرار اجلمعية العمومية بتوزيع 50 % على 
م�شريات امل�شاهمني من اأي فرع جلمعية الظفرة  والذي يتم تطبيقه لأول 
امل�شاهمني وفتح جم��الت دخل  اإط��ار جهود اجلمعية لدعم  ياأتي يف  م��رة  
الركيز  املبيعات لدى فروع اجلمعية مع  زي��ادة  والت�شجيع على  اإ�شافية  
امل�شاهمني  احتياجات  كافة  تلبي  التي  واخلدمات  ال�شلع  كافة  توفري  على 
يف فروع اجلمعية املختلفة  م�شريا اإىل  اأن القرار اجلديد �شي�شتفيد منه 
جمعية  ف��روع  م��ن  ال�شلع  اأن���واع  خمتلف  ب�شراء  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  امل�شاهمون 

الظفرة خال العام املا�شي 2020 .

تريلي�ن درهم القيمة   1.25
ال�س�قية لالأ�سهم الإماراتية 

•• اأبوظبي- وام:

الإماراتية  املالية  الأ���ش��واق  يف  امل��درج��ة  لاأ�شهم  ال�شوقية  القيمة  قفزت 
من  تقريبا   81% ن�شبته  م��ا  ت�شكل   ، دره���م  تريليون   1.25 اىل  ام�����ص 
 2019 الناجت املحلي الإجمايل لدولة الم��ارات بالأ�شعار اجلارية خال 
�شمنها  وم��ن  املخت�شة  اجلهات  تر�شدها  التي  لاإح�شائيات  وفقا  وذل��ك 
ال�شوقية  القيمة  موؤ�شر  ويعد  ودب��ي.  ابوظبي  من  كل  يف  املالية  ال���ش��واق 
الإجمايل  املحلي  الناجت  مع  مقارنة  املالية  الأ���ش��واق  يف  امل��درج��ة  لاأ�شهم 
من اأهم موؤ�شرات التناف�شية العاملية والتي ميكن من خالها معرفة قوة 
ا�شتقطاب  يف  خا�شة  للدول  ال�شتثمارية  اجلاذبية  ودرج��ة  امل��ايل  ال�شوق 
ال�شتثمارات غري املبا�شرة. ويح�شب هذا املوؤ�شر عن طريق ق�شمة اإجمايل 
“القيمة ال�شوقية ل�شوق اأبوظبي لاأوراق املالية + القيمة ال�شوقية ل�شوق 
املالية  الأ�شواق  وكانت  للدولة.  الإجمايل  املحلي  الناجت  املايل” على  دبي 
�شهدت ارتفاعات قوية منذ بداية العام اجلاري و�شط دخول عدد كبري من 
ال�شركات  ا�شهم  يف  لا�شتثمار  والأجنبية  املحلية  ال�شتثمارية  املوؤ�ش�شات 
الأ�شهم وهو ما  اأ�شعار  باآثاره الإيجابية على  انعك�ص  الذي  املدرجة، الأمر 
اأدى بدوره اىل ارتفاع القيمة ال�شوقية لغالبية ال�شركات. ويظهر الر�شد 
اخلا�ص بحركة موؤ�شر القيمة ال�شوقية لا�شهم املدرجة يف �شوق ابوظبي 
م�شتوى  اىل  وخا�شة” ارتفاعها  عامة  م�شاهمة  “�شركات  املالية  ل��اأوراق 
ابريل احلايل وهو اأعلى م�شتوى   7 تاريخ  يف  تقريبا  درهم  مليار   893
ت�شله. اأما يف �شوق دبي املايل فقد ارتفعت القيمة ال�شوقية ل�شهم ال�شركات 
املدرجة �شواء كانت م�شاهمة عامة او خا�شة اىل 357 مليار درهم تقريبا 
بالن�شبة  الثاين  التناف�شي  املوؤ�شر  اأن  اىل  ي�شار  ذاتها.  الر�شد  خال فرة 
املحلي  بالناجت  قيا�شا  املتداولة  ال�شيولة  قيمة  يف  يتمثل  املالية  لاأ�شواق 
الإجمايل وهو املوؤ�شر الذي �شهد منوا كبريا خال الفرة املا�شية خا�شة 

مع ارتفاع وترية ال�شيولة املتدفقة اىل الأ�شواق منذ بداية العام اجلاري.

»ويز اإير اأب�ظبي« ت�سيري رحالتها 
اإىل تل اأبيب يف 18 اأبريل

•• اأبوظبي-وام: 

اإىل  اأب��وظ��ب��ي  ب��دء ت�شيري رح��ات��ه��ا م��ن  ع��ن  اأبوظبي”  اإي���ر  “ويز  اأع��ل��ن��ت 
اأبوظبي”  اإي��ر  “ويز  و�شُت�شّغل  اجل���اري.  اأب��ري��ل   18 من  اعتباراً  اأبيب  تل 
اأبريل، قبل  اأبيب خال �شهر  اأ�شبوعية من اأبوظبي اإىل تل  ثاث رحات 
العام  املدير  �شايك  املقبل. وقال كي�ص فان  �شهر مايو  اأن ت�شبح يومية يف 
ل�شركة “ويز اإير اأبوظبي” اإن ت�شيري اأوىل رحات ال�شركة التي تربط بني 
الربط  ُيعد  اجل��اري حيث  اأبريل  �شهر  �شتنطلق خال  اأبيب  وتل  اأبوظبي 
بني البلدين حدثاً تاريخياً مهماً �شي�شاهم يف تعزيز قطاع ال�شياحة وتنويع 
القت�شاد املحلي، وتوفري فر�ص عمل مميزة، اإىل جانب توفري فر�ص �شفر 
و�شيلة  على  احل�شول  للم�شافرين  وميكن  امل�شافرين.  جلميع  ا�شتثنائية 
“ويز  تاأمني اإ�شافية يف هذه الأوق��ات ال�شتثنائية من خال �شراء خدمة 
فليك�ص” الإ�شافية مع تذاكر الطريان، والتي تتيح لهم تبديل حجوزاتهم 
مبرونٍة تاّمة حيث ميكن للم�شافرين اإلغاء حجوزاتهم حتى ثاث �شاعات 
قبل موعد املغادرة دون اأّي ر�شوٍم باملقابل، مع ا�شرداد كامل ال�شعر الأ�شلي 
اإمكانية تغيري املواعيد وحتى م�شار الرحلة  اإىل  اإ�شافة  للتذكرة مبا�شرًة، 

عدداً غري حمدود من املّرات.

م�ا�سالت الإمارات تبيع نح� 6000 مركبة اإلكرتونيًا يف 2020 •• دبي-الفجر:

متّكنت موا�شات الإم��ارات من خال 
وحدة الوطنية للمزادات - اإحدى مراكز 
الإمارات-  ملوا�شات  التابعة  الأع��م��ال 
من بيع 5878 مركبة خمتلفة خال 
العام  التي مت تنظيمها خ��ال  امل���زادات 
خال  م����ن  وذل������ك   ،2020 امل���ا����ش���ي 
اأتاحتها  التي  الإلكروين  امل��زاد  خدمة 

ال�شركة للمتعاملني.
وق����ال ���ش��ل��م��ان حم��م��د اإب��راه��ي��م مدير 
وحدة الوطنية للمزادات، باأنه مت خال 
العام املا�شي 2020 تنظيم 53 مزاداً 
 6333 اإل��ك��رون��ي��اً مت خ��ال��ه��ا ط���رح 
اأي  م��رك��ب��ة   5878 منها  ب��ي��ع  م��رك��ب��ة 
املركبات  م��ن   92.8% ن��ح��و  ب��ي��ع  مت 
ن�����ش��ب��ة منو  ب����ارت����ف����اع يف  امل����ط����روح����ة، 

مبيعات املركبات بلغ %38.8 مقارنة 
الوحدة  اأن  م��و���ش��ح��اً   ،2019 ب���ع���ام 
قامت خال العام املا�شي ببيع مايقارب 
2200 مركبة من مركبات موا�شات 
اأكرث  ب��ي��ع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الإم��������ارات، 
بالأفراد  خ��ا���ش��ة  م��رك��ب��ة   2000 م��ن 
باأن  م��وؤك��داً  وخا�شة،  حكومية  وجهات 
جميع املزادات املنظمة كانت اإلكرونية 
ال�شركة، وتن�شجم  اأه��داف  وتتوافق مع 
الحرازية  والتدابري  الإج����راءات  مع 

ملواجهة فريو�ص كوفيد-19.
بيع  الوحدة يف  اأن جناح  ابراهيم  واأّك��د 
املعرو�شة  امل���رك���ب���ات  م����ن   92.8%

اإلكرونياً يعد دليًا وا�شحاً على حجم 
الثقة التي اكت�شبها من قبل املتعاملني، 
م�����ن حتقيق  ي���ع���ك�������ص مت���ّك���ن���ه���ا  ك����م����ا 
�شرائح  خمتلف  م��ع  الفاعلة  امل�����ش��ارك��ة 
عمليات  وتنفيذ  امل�شتهدف  اجل��م��ه��ور 
واإج��������راءات مب�شطة  ب�����ش��ف��اف��ي��ة  ال��ب��ي��ع 
املتعاملني،  �شعادة  تامة حتقق  و�شهولة 
امل��ن��ف��ذة �شملت  امل�������زادات  ب����اأن  م�����ش��رياً 
املركبات  م��ن  متنوعة  جمموعة  ط��رح 
الدفع  وم��رك��ب��ات  واخل��ف��ي��ف��ة،  الثقيلة 
الرباعي وال�شالون، اإىل جانب املركبات 
بيك  مركبات  تت�شمن  والتي  التجارية 
خمتلفة  وح����اف����ات  وم���ق���ط���ورات  اأب 

ومركبات  ن���اري���ة،  ودراج�������ات  ال�����ش��ع��ة، 
متخ�ش�شة مثل مركبات الإ�شعاف.

باأن  ل��ل��م��زادات  الوطنية  و���ش��ّرح مدير   
ال���وح���دة ت��ت��ي��ح ل��ل��ج��م��ه��ور ع���دة قنوات 
للم�شاركة يف املزادات التي تنظمها من 
للخدمات،  الإلكروين  التحول  خال 
الت�شجيل  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل  مي���ك���ن  ب��ح��ي��ث 
وامل�������ش���ارك���ة م����ن م���ك���ان ت����واج����ده عرب 
www. الإلكروين  املوقع  ا�شتخدام 
يتم  ح��ي��ث   ،  alwataneya.ae
اإر�شال اإي�شال ال�شداد للمتعامل وطلب 
تو�شيل املركبة ملكان تواجده، م�شرياً اأن 
عدد امل�شجلني يف املوقع اللكروين بلغ 

25409 متعامٍل حتى نهاية 2020، 
على  الط����اع  للمتعامل  مي��ك��ن  ح��ي��ث 
���ش��روط واأح���ك���ام امل�����ش��ارك��ة يف امل����زادات 
امل���وق���ع، وك��ذل��ك احل�شول  م��ن خ���ال 
التوا�شل  خ���ال  م���ن  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
امل��ج��اين ملركز  ال��رق��م  ال�شركة على  م��ع 

الت�شال 8006006. 
للمزادات  ال��وط��ن��ي��ة  وح�����دة  ومت��ت��ل��ك 
اإم�����ك�����ان�����ي�����ات وخ�����������ربات مم�����ي�����زة عرب 
اح���راف���ي���ة اإدارت�������ه ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د على 
التعامل،  يف  وال��و���ش��ط��ي��ة  ال�����ش��ف��اف��ي��ة 
والفائدة  امل��ن��ف��ع��ة  حت��ق��ي��ق  اإىل  لت�شل 
حٍد  ع��ل��ى  وامل�����ش��ري  للبائع  امل�����ش��رك��ة 
العديد  ث��ق��ة  ك�����ش��ب  يف  �����ش����واء، وجن����ح 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن 
بالإ�شافة اإىل معظم جتار ال�شيارات يف 

الدولة وخارجها.

»م�سدر« تط�ر اأول م�سروع طاقة �سم�سية على نطاق املرافق وبا�ستثمار اأجنبي يف اأذربيجان
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي لطاقة امل�شتقبل  وقعت �شركة 
العاملية  ال�����ش��رك��ات  اإح���دى  “م�شدر” 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  جم���ال  يف  ال���رائ���دة 
للطاقة  م�شروع  اأول  لتطوير  اتفاقية 
نطاق  على  الكهرو�شوئية  ال�شم�شية 

املرافق يف جمهورية اأذربيجان.
وي��ع��ت��رب امل�����ش��روع ال����ذي ت��ب��ل��غ طاقته 
الإنتاجية 230 ميجاواط اأول م�شروع 
با�شتثمار  ال�شم�شية  للطاقة  م�شتقل 
بني  �شراكة  وب�شيغة  الباد  يف  اأجنبي 

القطاعني العام واخلا�ص.
الأول  اأم�ص  اأقيم  ر�شمي  وخ��ال حفل 
يف وزارة الطاقة بالعا�شمة باكو .. وقع 
الطاقة  وزير  �شهبازوف  برويز  معايل 
الرحمي  جميل  وحممد  الأذربيجاين 
“م�شدر”  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص 

على اتفاقية ا�شتثمار امل�شروع.
كما وقع الرحمي وبابا رزاييف رئي�ص 
اأ�ص �شي”  اأوه جيه  “اأذريرنجي  �شركة 
وتو�شيل  الطاقة  �شراء  اتفاقيتي  على 

ونقل الكهرباء.
افرا�شيا..  ال��ت��وق��ي��ع  ح��ف��ل  ح�����ش��ر 
اأحمد  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزي��ر  اجلابر 
لدولة  اخل����ا�����ص  امل���ب���ع���وث  امل���ت���ق���دم���ة 
الإمارات ل�شوؤون التغري املناخي رئي�ص 

جمل�ص اإدارة “م�شدر” ومعايل �شهيل 
امل��زروع��ي وزير  بن حممد ف��رج فار�ص 

الطاقة والبنية التحتية .
كما ح�شر احلفل اأي�شا �شعادة عبداهلل 
�شفارة  يف  بالأعمال  القائم  ال�شام�شي 

الدولة لدى اأذربيجان.
بهذا  �شهبازوف  ب��روي��ز  م��ع��ايل  واأ���ش��اد 
ال�شتثمار  ي�شتقطب  ال���ذي  امل�����ش��روع 
مواجهة  يف  ي�����ش��ه��م  ال�����ذي  الأج���ن���ب���ي 
ا�شتدامة  وحتقيق  العاملية  التحديات 
وكذلك  ال��دول��ة  يف  القت�شاد  وتنويع 
بتطوير  اخل��ا���ش��ة  الأه������داف  حت��ق��ي��ق 

قطاع الطاقة.
اإلهام  ف��خ��ام��ة  “ اإن   : م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
اأذربيجان  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص  علييف 
يويل اهتماما كبريا ب�شرورة العتماد 
تعزيز  الأخ�شر من خال  النمو  على 
ا�شتخدام م�شادر الطاقة املتجددة على 
وي�شعه  املقبلة  الع�شر  ال�شنوات  مدى 
من  ال��ت��ي  الوطنية  الأول���وي���ات  �شمن 
الجتماعية  التنمية  حتقيق  ���ش��اأن��ه��ا 

والقت�شادية«.
“ ياأتي توقيع ه��ذه العقود   : واأ���ش��اف 
بقيمة  �شم�شية  طاقة  حمطة  لإن�شاء 
خطوة  مب��ث��اب��ة  دولر  م��ل��ي��ون   200
املتعلقة  الدولة  اأهداف  باجتاه حتقيق 
ب���ال���ط���اق���ة امل����ت����ج����ددة والن����ب����ع����اث����ات 
ال��ك��رب��ون��ي��ة و���ش��ي��ت��م ت�����ش��ي��ي��د حمطة 

اأب�شرون  منطقة  يف  ال�شم�شية  الطاقة 
بالعا�شمة باكو، و�شتولد 500 مليون 
كيلوواط / �شاعة من الكهرباء �شنوياً 
وت�شاهم يف توفري 110 مايني مر 
ال��ط��ب��ي��ع��ي وتفادي  ال���غ���از  م��ك��ع��ب م���ن 
اإطاق 200 األف طن من النبعاثات 
ال��ك��رب��ون��ي��ة ف�����ش��ًا ع��ن ت��وف��ري فر�ص 
ع��م��ل ج��دي��دة وا���ش��ت��ق��ط��اب امل��زي��د من 
م�شاريع  اإقامة  اأج��ل  من  ال�شتثمارات 

جديدة«.
وبهذه املنا�شبة ... قال معايل الدكتور 
“ متا�شياً   : اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان 
مع توجيهات القيادة الر�شيدة بال�شري 
واإر�شاء  التعاون  ج�شور  م��د  نهج  على 
ال�شراكات الدولية التي حتقق امل�شالح 
امل�شركة و�شمن التزام دولة الإمارات 
بامل�شاهمة يف جهود احلد من تداعيات 
تغري املناخ مع الركيز على خلق فر�ص 
ي�شرنا   .. اجلهود  ه��ذه  من  اقت�شادية 
ال��ت��ع��اون م��ع ج��م��ه��وري��ة اأذرب��ي��ج��ان يف 
فر�شة مهمة  يتيح  الذي  امل�شروع  هذا 
لرجمة روؤانا امل�شركة يف جمال العمل 
يف  ت�شهم  عملية  م��ب��ادرات  اإىل  املناخي 
تطوير املعارف واملهارات، وخلق فر�ص 

عمل يف جمالت جديدة«.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال م���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل بن 
حم��م��د ف���رج ف��ار���ص امل���زروع���ي : “من 
التعاون  تعزز  اأن  ال��ي��وم  اتفاقية  ���ش��اأن 

القائم بني جمهورية اأذربيجان ودولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف جمال 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وب��اع��ت��ب��اره��م��ا من 
ال����دول امل��وق��ع��ة ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة باري�ص 
ل��ل��م��ن��اخ ت��ل��ت��زم ال��دول��ت��ان ب��دع��م كافة 
مواجهة  اإىل  الرامية  العاملية  اجلهود 
نتطلع  ونحن  وتبعاته  املناخي  التغري 
مع  امل�شرك  العمل  نطاق  تو�شيع  اإىل 
اأذرب���ي���ج���ان م��ن خ���ال ت��ط��وي��ر املزيد 
م���ن م�����ش��اري��ع ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة يف 

امل�شتقبل«.
من جهته اأكد بابا رزاييف على اأهمية 
م�شاريع طاقة ال�شم�ص والرياح لتنويع 
م�شادر اإنتاج الطاقة يف اأذربيجان التي 
للكهرباء  امل�����ش��درة  ال����دول  م��ن  ب��ات��ت 
امل�شاريع  ه���ذه  م�����ش��اه��م��ة  ع���ن  ف�����ش��ًا 
الدولة من  الطاقة يف  اأم��ن  يف �شمان 
خ���ال الع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����ش��ادر طاقة 

متجددة.
التفاقيات  مب���وج���ب  اإن�����ه   “  : وق�����ال 
“اأذريرنجي  ���ش��رك��ة  �شتتوىل  امل��وق��ع��ة 
اأوه جيه اأ�ص �شي” مهمة ربط حمطة 
اإن�شائها  امل���زم���ع  ال�����ش��م�����ش��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
بال�شبكة  ميجاواط   230 با�شتطاعة 
وكذلك �شراء الطاقة الكهربائية التي 
ت��ول��ده��ا و���ش��ي��ت��م دم���ج امل��ح��ط��ة �شمن 
منظومة الطاقة من خال ربطها مع 
حمطة “جانوب” الفرعية ول �شك اأنه 

من  �شنتمكن  جميعاً  جهودنا  بت�شافر 
تنفيذ هذه التفاقيات بال�شكل الأمثل 

و�شمن اجلدول الزمني املقرر«.
من ناحيته اأكد حممد جميل الرحمي 
خ��ط��وة مهمة  ي�شكل  امل�����ش��روع  ه��ذا  اأن 
الطاقة  ن��ح��و  ال���ت���ح���ول  ط���ري���ق  ع��ل��ى 
اإىل  م�شرياً   .. اأذرب��ي��ج��ان  يف  النظيفة 
فاعل يف  ب�شكل  �شاهمت  “م�شدر”  اأن 
املناخي  التغري  مل�شكلة  الت�شدي  جهود 
م���ن خال  وذل����ك   2006 ع����ام  م��ن��ذ 
املتجدة  ال��ط��اق��ة  جم��ال  يف  م�شاريعها 
من  اأك��رث  يف  حالياً  تنت�شر  باتت  التي 

30 دولة حول العامل.
م��ع حكومة  العمل  “ ي�شعدنا   : وق��ال 
ج��م��ه��وري��ة اأذرب��ي��ج��ان م��ن خ���ال هذا 
امل�شروع املهم والذي من �شاأنه امل�شاهمة 
بتنويع م�شادر الطاقة يف الباد ودفع 
وتقليل  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ج���ه���ود 
وت�شمل  الكربونية.”  الن���ب���ع���اث���ات 
التفاقية عمليات التطوير والت�شميم 
وامل�شريات  وال��ه��ن��د���ش��ة  وال���ت���م���وي���ل 
والإجناز  والتكليف  والختبار  والبناء 
والتاأمني وامللكية والت�شغيل وال�شيانة 
الإنتاجية  ق��درت��ه��ا  البالغة  للمحطة 
بعد  وال��واق��ع��ة على  م��ي��ج��اواط   230
ت�شعة كيلومرات �شمال غرب منطقة 

“اآلت” يف اأذربيجان.
تنفيذ  ات��ف��اق��ي��ة  “م�شدر”  ووق���ع���ت 
امل�شروع يف يناير من العام املا�شي ومن 
يف  التجاري  الت�شغيل  يبداأ  اأن  املتوقع 

اأوائل عام 2023.
ي�شار اإىل اأن اأذربيجان ت�شعى اإىل اإنتاج 
املحلية  احتياجاتها  من  املائة  يف   30
م�������ش���ادر متجددة  م���ن  ال���ط���اق���ة  م���ن 
تتطلع  ح���ي���ث   2030 ع�����ام  ب���ح���ل���ول 
وتقليل  اقت�شادها  تنويع  اإىل  ال��ب��اد 

انبعاثات غازات الحتبا�ص احلراري.
للطاقة  ال���دول���ي���ة  ل���ل���وك���ال���ة  ووف����ق����اً 
اأذربيجان  ف����اإن  “اآيرينا”  امل��ت��ج��ددة 
تقدر  �شم�شية  طاقة  باإمكانات  تتمتع 
و�شت�شاهم  م���ي���ج���اواط.   23040 ب���� 
ن�شف  ت��ول��ي��د  يف  اجل����دي����دة  امل��ح��ط��ة 
الكهرباء  من  /�شاعة  كيلوواط  مليار 
�شنوياً وهو ما يكفي لتلبية احتياجات 
اأكرث من 110 اآلف منزل واحلد من 
 200 مب��ق��دار  الكربونية  النبعاثات 

األف طن �شنوياً.
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املال والأعمال
برعاية حاكم ال�شارقة

اجلامعة القا�سمية تطلق م�ؤمتر ال�سارقة الدويل الثالث يف القت�ساد الإ�سالمي

غرفة ال�سارقة تعلن انتهاء ا�ستعداداتها لتنظيم 
امل��سم الـ31 من مهرجان رم�سان ال�سارقة 2021

•• اأبوظبي-الفجر: 

مت الإعان ام�ص يف اأبوظبي عن عودة القمة 
جديدة  ن�شخة  يف  امل�شتقبل  لطاقة  العاملية 
ي�شت�شيفها مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص 
من 17 اإىل 19 يناير 2022 �شمن اأ�شبوع 
التجمعات  اأب���رز  اأح��د  لا�شتدامة،  اأبوظبي 
العاملية املعنية بال�شتدامة والذي ت�شت�شيفه 
“م�شدر«.  امل�شتقبل  لطاقة  اأبوظبي  �شركة 

ياأتي الإعان يف ظل �شعي حثيث لعدد كبري 
الأعمال  قطاعات  خمتلف  يف  املوؤ�ش�شات  من 
لتعزيز اأداءها يف 2021 من خال الركيز 
على الدور املركزي للتنمية امل�شتدامة، وتقدم 
القمة العاملية لطاقة امل�شتقبل يف هذا ال�شياق 
فر�شة مواتية ل�شتك�شاف هذا امل�شار وتوفري 
البتكارات  اأح���دث  لعر�ص  منا�شبة  من�شة 
ويف  امل�����ش��ت��دام��ة.  التنمية  جم��ال  يف  التقنية 
الرحمي،  جميل  حممد  ق��ال  املنا�شبة،  ه��ذه 

الرئي�ص التنفيذي ل� “م�شدر”: “تعد م�شدر 
املتجددة  الطاقة  �شركات  اأ���ش��رع  من  واح��دة 
من  اأك���رث  يف  م�شاريعها  تنت�شر  حيث  من���ًوا، 
30 دولة حول العامل ف�شًا عن العديد من 
ترتبط  التي  املتنوعة  وال�شراكات  امل��ب��ادرات 
النجاح  م��ن  كبري  ج��زء  وي��ع��ود  ال�شركة،  بها 
ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه م�����ش��در ع��ل��ى م����دار الأع�����وام 
املا�شية اإىل التزام اإمارة اأبوظبي بال�شتثمار 
يف  امل�شتدامة  والتقنيات  البتكار  جم��ايل  يف 
امل��ت��ج��ددة، ومت��ث��ل ا�شت�شافة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
م�شدر للقمة العاملية لطاقة امل�شتقبل �شمن 
فر�شة  لا�شتدامة  اأبوظبي  اأ�شبوع  فعاليات 
لاطاع  واملبتكرين  والباحثني  للحكومات 
من  ال��ت��ي  وال��و���ش��ائ��ل  التقنيات  اأف�����ش��ل  على 
ال��ع��امل��ي��ة للتحول نحو  ���ش��اأن��ه��ا دف���ع اجل��ه��ود 
العامل.«  حول  ا�شتدامة  اأك��رث  طاقة  م�شادر 
الرئي�ص  ج��ون��ز،  هيو  عّلق  ذات��ه  ال�شياق  ويف 
املنظمة  للمعار�ص«  »ري��د  ل�شركة  التفيذي 
 ،2022 امل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  ال��ع��امل��ي��ة  للقمة 
قائًا: “لنا الفخر ك�شركة عايل خمت�شة يف 
تنظيم املعار�ص باأن ن�شم اإىل �شجّلنا جمال 
بحجم  الفعاليات  وخا�شة  امل�شتقبل،  طاقة 
امل�شتقبل،  ل��ط��اق��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  واأه��م��ي��ة 
وال��ت��ي ل��ه��ا ت��اأث��ري ك��ب��ري يف ال��دف��ع باجلهود 
مع  يتوافق  مب��ا  ق��دًم��ا،  لا�شتدامة  العاملية 

••  ال�شارقة-الفجر:

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برعاية   
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص 
الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة رئ��ي�����ص اجلامعة 
الأربعاء  اأم�����ص  �شباح  انطلقت  القا�شمية 
الدويل  ال���دويل  ال�شارقة  م��وؤمت��ر  اأع��م��ال 
ال���ث���ال���ث يف الق��ت�����ش��اد الإ����ش���ام���ي حتت 
عنوان التمويل الإ�شامي الرقمي، الواقع 
من  عدد  مب�شاركة  امل�شتقبلي  وا�شت�شراف 
الباحثني واملخت�شني يف جمالت القت�شاد 
ال�شامي من خمتلف اجلامعات واملعاهد 
القانونية  واخل��رباء يف اجلوانب  البحثية 
وال�������ش���رع���ي���ة والق���ت�������ش���ادي���ة م����ن اأرج������اء 
ال��ع��امل  ويبحث امل��وؤمت��ر ال���ذي ي��ق��ام على 
واأه���م���ي���ة تطبيق  ف���ر����ص  ي����وم����ان  م������دار 
من  الإ���ش��ام��ي  التمويل  يف  التكنولوجيا 
والقانونية  وال�شرعية  التقنية  النواحي 
امل�شتقبلية  ال���روؤى  هي  وم��ا  والقت�شادية 
التمويل  لتطوير  ا�شت�شرافها  ميكن  التي 
بال�شام  النطاق  حفل  ب��داأ  الإ�شامي. 
الذكر احلكيم،  اآي��ات من  وت��اوة  الوطني 
ليلقي بعدها القائم باأعمال مدير اجلامعة 
اخللف  ع��واد  الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  القا�شمية 
ثمن  كلمة  للموؤمتر  العليا  اللجنة  رئي�ص 
فيها رعاية �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
رئي�ص اجلامعة القا�شمية لفعاليات موؤمتر 
القت�شاد  يف  ال��ث��ال��ث  ال�����دويل  ال�����ش��ارق��ة 
الرقمي،  الإ�شامي  التمويل  الإ�شامي: 

الواقع وا�شت�شراف امل�شتقبل.
واأ�شار اخللف  باأنه جاء املوؤمتر يف ن�شخته 
الإ�شامي  ال��ت��م��وي��ل  ب���ع���ن���وان:  ال��ث��ال��ث��ة 
ملا    امل�شتقبل،  وا�شت�شراف  الواقع  الرقمي، 
اأهمية  من  املت�شارع  التكنولوجي  للتطور 
بالغة واأثر ظاهر يف جودة ال�شناعة املالية 
الإ�شامية، وليكون لاقت�شاد الإ�شامي 

احل��ظ ال��واف��ر م��ن ه��ذا التطور مم��ا يدل 
�شائر  عن  �شاأناً  يقل  العلم ل  اأن هذا  على 
العلوم التي حتظى بالعناية من قبل �شناع 
يف  املتخ�ش�شة  والربجميات  التكنولوجيا 
باجلامعة  ح���ري  كلمته  يف  وت��اب��ع  ال��ع��امل 
يف  رائ���دة  اأك��ادمي��ي��ة  كموؤ�ش�شة  القا�شمية 
التعليم العايل، والبحث العلمي، اأن تلتفت 
اإىل ما ي�شهده العامل من ثورات �شناعية 
وتكنولوجية ت�شمل كافة املجالت، ل �شيما 
تلك املرتبطة ب�شكل مبا�شر بالخت�شا�شات 
العلمية التي تقدمها اجلامعة، كالقت�شاد 

والعلوم ال�شرعية، وغريهما.
ال�����ش��ارق��ة لاقت�شاد  ب���اأن م��رك��ز  واأو����ش���ح 
اأ�شبح  القا�شمية،  اجلامعة  يف  الإ�شامي 
اجلامعة  م����راك����ز  اإىل  ن���وع���ي���ة  اإ�����ش����اف����ة 
ت��ت��ح��ق��ق روؤي������ة �شاحب  ال��ع��ل��م��ي��ة، ح��ي��ث 
الدكتور �شلطان بن حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
هذا  ي��ك��ون  اأن  يف  اهلل،  حفظه  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
امل����رك����ز ن������واة ط��ي��ب��ة ت��ن��ط��ل��ق م����ن رح����اب 
القت�شاد  خل��دم��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
الإ�شامي وعلومه والدرا�شات التي تعنى 
بتطويره من اأجل خدمة املوؤ�ش�شات املالية 
الإ���ش��ام��ي��ة ال��ت��ي ت��اأخ��ذ مب��ب��ادئ��ه وتطبق 
امل��ع��اي��ري وال���ق���واع���د ال�����ش��رع��ي��ة ال��ت��ي تتم 
هند�شتها وفق �شوابط هذا العلم اجلليل 
خال  م��ن  ال��ق��ا���ش��م��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  لت�شبح 
الإ�شامي  ل��اق��ت�����ش��اد  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز 
ق����ادرة ع��ل��ى ت��ق��دمي ال��ك��ث��ري م��ن املبادرات 
القت�شاد  ت��ط��ور  ُت�����ش��ه��م يف  ال��ت��ي  اجل����ادة 
املالية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  وت���خ���دم  الإ����ش���ام���ي، 
الدرا�شات  تقدمي  خ��ال  م��ن  الإ�شامية 
ومناق�شة  احل��ا���ش��ر،  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ال��واع��ي��ة 

تواجهها  التي  والتحديات  ق�شاياها  كافة 
وتقدمي احللول الناجعة للم�شكات التي 
من  الكثري  تنظيم  خ��ال  من  تعر�شها، 
الدرا�شات  ل�شتقطاب  العلمية  الأن�شطة 
التي تعنى باجلوانب العملية والتطبيقية 
التي تتطلع اإىل النهو�ص بالعمل امل�شريف 

الإ�شامي حملياً واإقليمياً ودولياً.
واخ��ت��ت��م ك��ل��م��ت��ه ق��ائ��ا :  اأ���ش��ك��رك��م على 
،ول  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يف  الفاعلة  م�شاركتكم 
املوؤمتر  جل���ان  جميع  اأ���ش��ك��ر   اأن  يفوتني 
التي  التح�شريية  و  العلمية  و  املنظمة 
كانت وراء انعقاد هذا املوؤمتر واأ�شكر مدير 
الإ�شامي  ل��اق��ت�����ش��اد  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز 
الدكتور  اإبراهيم املن�شوري رئي�ص اللجنة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، ك��م��ا اأ���ش��ك��ر  ك���ل م���ن اأ�شهم 
الأ�شتاذ  اأخ�����ص  و  امل��وؤمت��ر  ه���ذا  اإجن����اح  يف 
ال��دك��ت��ور ح��م��ي��د جم���ول ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 
ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ك��ل ال��دع��م الذي 
تقدمه جامعة ال�شارقة  م�شكورة للجامعة 

القا�شمية.
اإبراهيم  ال���دك���ت���ور  ل�������ش���ع���ادة  ك��ل��م��ة  ويف 
املن�شوري مدير مركز ال�شارقة لاقت�شاد 
اأ�شار  التنظيمية  اللجنة  رئي�ص  الإ�شامي 
الإ�شامي  لاقت�شاد  ال�شارقة  مركز  ب��اأن 
ت��اأ���ش�����ص ب��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��ام��ي��ة م��ن �شاحب 
الدكتور �شلطان بن حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
حاكم  الأع��ل��ى،  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي، 
القا�شمية،  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����ص  ال�����ش��ارق��ة، 
ليكون يف طليعة املراكز التي ُتعنى بقطاع 
اأهم  ُيعّد من  وال��ذي  ال�شامي  القت�شاد 
احلا�شر  وق��ت��ن��ا  احل��ي��وي��ة يف  ال��ق��ط��اع��ات 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  بال�شكر  وت��وج��ه 

القا�شمي،  حم��م��د  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور 
لأن�شطة  وامل�شتمرة  الكرمية  رعايته  على 
الثالث يف  العلمية، ومنها موؤمترنا  املركز 

القت�شاد ال�شامي.
ق��ائ��ا : ل  امل��ن�����ش��وري يف كلمته  وحت���دث 
والثورة  التكنولوجي  التطور  اأن  يف  �شك 
الرقمية التي ي�شهدها العامل يف القت�شاد 
كان  املالية،  واملوؤ�ش�شات  امل�شارف  واأع��م��ال 
الكبري يف منو وتطور  الإيجابي  الأث��ر  له 
تلك املوؤ�ش�شات، فكان ل بد للمتخ�ش�شني 
ال��ل��ح��اق بالركب،  ال���ق���رار م��ن  واأ���ش��ح��اب 
والعمل على اأخذ ن�شيبهم من تلك الثورة 
قطاعات  كافة  تغطي  باتت  التي  الهائلة 
ال���وا����ش���ح يف تعزيز  الأث�����ر  ول���ه���ا  ال��ع��م��ل، 
املالية  املوؤ�ش�شات  ومقدرة  امل�شريف  العمل 
والهيئات احلكومية للعمل بكفاءة اأكرب يف 

ظل التكنولوجيا الرقمية.
ال�����ش��ارق��ة لاقت�شاد  اخ��ت��ار م��رك��ز  وت��اب��ع 
عنوان  القا�شمية،  باجلامعة  الإ���ش��ام��ي 
الإ�شامي  “التمويل  ل��ي��ك��ون  امل����وؤمت����ر 
امل�شتقبل”  وا�شت�شراف  ال��واق��ع  ال��رق��م��ي، 
والعلماء  اخل�������رباء  ب���اه���ت���م���ام  ل��ي��ح��ظ��ى 
اختارتها  ع��ل��م��ي��ة  حم����اور  يف  وال��ب��اح��ث��ني 
فائقة  بعناية  للموؤمتر  العلمية  اللجنة 
والتقنية  وال�����ش��رع��ي��ة  ال��ن��واح��ي  ل��ت��غ��ط��ي 
للتكنولوجيا  والق��ت�����ش��ادي��ة  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
الرقمية يف التمويل الإ�شامي، بالإ�شافة 
ال�شت�شرافية  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال������روؤى  اإىل 
لتطوير هذا النوع من التمويل  م�شتقطبا 
املوؤمتر املوؤمتر قرابة �شبعني ورقة علمية، 
العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ب��ل  م��ن  ت�شفيتها  مت 
وجل��ان��ه��ا ال��ف��رع��ي��ة لخ��ت��ي��ار اأف�����ش��ل تلك 

املتحدة  ل���اأمم  امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف 
وما مت التفاق عليه يف موؤمتر دول الأطراف 
للمناخ  الإط��اري��ة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 
 2020 ع��ام  ن�شخة  اأن  ُي��ذك��ر   ».»26 »ك��وب 
م���ن ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ط��اق��ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل قد 
دولة   125 م��ن  زائ���ر  األ���ف   34 ا�شتقبلت 
ج���دول  و���ش��ي�����ش��م  م�����ش��ارك��ة،  ج��ه��ة  و840 
اأعمال الدورة املقبلة من القمة �شتة معار�ص 
و»املياه«  »ال��ط��اق��ة«  ه��ي  رئي�شية،  ومنتديات 
و»املدن  وي�شت«  و»اإيكو  ال�شم�شية«  و»الطاقة 
الذكية« و»املناخ والبيئة«، اإ�شافة اإىل منتدى 
كليك�ص«   – املناخ  مبجال  البتكارات  »تبادل 
ال�شركاء  ب����ني  ف���ع���ال���ة  ���ش��ل��ة  ي�����ش��ك��ل  ال���ت���ي 
»برنامج  ع��ن  ف�شًا  وامل�شتثمرين،  النا�شة 
ال���ت���ي يخت�ص  اأع����م����ال ال����ش���ت���دام���ة«  رب����ط 
الازمة  والإج�����������راءات  ال�������ش���ات  ب��ت��وف��ري 
ال�شركات  بني  وال�شراكات  التعاقدات  لإب��رام 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  وامل�����ش��ري��ن  ال��ع��ار���ش��ة 
باحل�شول  وامل��ه��ت��م��ني  واإف��ري��ق��ي��ا،  الأو����ش���ط 
على تقنيات جديدة تفيد اأعمالهم. وبح�شب 
»فرو�شت  موؤ�ش�شة  عن  �شادر  حديث  تقرير 
اأن ت�شهد املنطقة  اآند �شاليفان«، من املتوقع 
 182.3 ق���دره���ا  ال����ش���ت���ث���م���ارات  يف  زي������ادة 
57 غيغاواط  لإ�شافة  اأمريكي  دولر  مليار 
ما  ال���ري���اح،  وط��اق��ة  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  م��ن 

علمية  ور�شانة  حداثة  واأك��رثه��ا  الأوراق 
وابتكارات تطبيقية كما  ا�شت�شاف املوؤمتر 
التمويل  ���ش��ن��اع��ة  يف  اخل�������رباء  اف�������ش���ل 
العامل  م�شتوى  على  الرقمي  ال���ش��ام��ي 
املجال  ه��ذا  يف  املمار�شات  اأف�شل  ملناق�شة 

ونظرته ال�شت�شرافية.
املنظمة   اللجنة  ب���اأن  امل��ن�����ش��وري  واأو����ش���ح 
جل�شتني  للموؤمتر  الأول  اليوم  خ�ش�شت 
رئي�شتني لعر�ص اأوراق النخبة من هوؤلء 
تخ�ش�شاتهم،   ب�شتى  واخل����رباء  ال��ع��ل��م��اء 
اليوم  يف  امل�شاركني  للباحثني  وجل�شتني 
الثاين له بالإ�شافة اإىل عقد امللتقى الول 
للم�شارف  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����ش��رع��ي��ة  ل��ل��ج��ان 
اأهم  ملناق�شة  الإم���ارات  بدولة  الإ�شامية 
ال��ق�����ش��اي��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ل��ك ال��ل��ج��ان وذلك 
للموؤمتر  امل�����ش��اح��ب��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
املركز  �شعى  اإىل  م�شريا  ال��ث��اين  ي��وم��ه  يف 
ان��ط��اق��ا م��ن روؤي��ت��ه ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة اإىل 
موؤ�ش�شات  مع  ا�شراتيجية  �شراكات  عقد 
تظافر  ب��ه��دف  وحكومية  ومهنية  علمية 
اجل��ه��ود ل��دع��م ه���ذه ال�����ش��ن��اع��ة، ح��ي��ث مت 
م����ذك����رات تفاهم  ت��وق��ي��ع  ع��ل��ى  الت����ف����اق 
 ، امل��وؤمت��ر  اف��ت��ت��اح  فعاليات  وت��ع��اون �شمن 
بدولة  وال�شلع  املالية  ال���ش��واق  هيئة  م��ع 
التنفيذي  رئي�شها  يف  متمثلة  الم�����ارات 
ال��زع��اب��ي، وكذلك  ال��دك��ت��ور عبيد  ���ش��ع��ادة 
ال��ت��وق��ي��ع م���ع امل���رك���ز الإ����ش���ام���ي ال���دويل 
رئي�شها  يف  م��ت��م��ث��ل��ة  وال��ت��ح��ك��ي��م  ل��ل�����ش��ل��ح 

التنفيذي �شعادة ال�شتاذ رامي �شليمان.
والقى �شعادة عبداهلل اآل �شالح وكيل وزارة 
الق��ت�����ش��اد ك��ل��م��ة ا���ش��ت��ع��ر���ص ف��ي��ه��ا جهود 
الإ�شامية  ال�����ش��ريف��ة  جم���ال  يف  ال��دول��ة 
متكاملة  ب�شكل  ال��رق��م��ن��ة  ن��ح��و  وال��ت��وج��ه 
للجامعة  ال�شكر  كلمته  ب��داي��ة  يف  مبديا 
القا�شمية على تنظيمها للموؤمتر وطرحها 

القيم .

•• ال�شارقة-الفجر:

عن  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اأعلنت 
“مهرجان  لإط�����اق  ا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا  اإمت�����ام 
مو�شمه  يف   ”2021 ال�����ش��ارق��ة  رم�����ش��ان 
كافة مناطق  فعالياته يف  تقام  ال��ذي  ال�31 
وم���دن الإم�����ارة خ���ال ال��ف��رة امل��م��ت��دة من 
13 اإبريل اجلاري ولغاية 15 مايو املقبل. 
الذي  اجلديد  مو�شمه  يف  املهرجان  ويحفل 
ت��ن��ظ��م��ه ال���غ���رف���ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع ع����دد من 
واخلا�ص  احل��ك��وم��ي  القطاعني  موؤ�ش�شات 
والأن�شطة  الفعاليات  بباقة من  الإم��ارة،  يف 
القت�شادية والرفيهية اجلاذبة التي تعزز 
�شياحية مميزة  كوجهة  ال�شارقة  مكانة  من 
الف�شيل.  ال�شهر  يف  املنطقة  م�شتوى  على 
م�شاركة لفتة  ال�شارقة”  “رم�شان  وي�شهد 
على  التجارية  وامل��ح��ال  الت�شوق  مراكز  من 
م�����ش��ت��وى الإم�����ارة يف امل��ه��رج��ان، م��ن خال 
التناف�شية  ال��روي��ج��ي��ة  ال��ع��رو���ص  اإط����اق 
وط������رح ت��خ��ف��ي�����ش��ات م���غ���ري���ة ط������وال اأي�����ام 
على  �شحوبات  تنظيم  جانب  اإىل  املهرجان، 
التي  اجلوائز  من  والعديد  فاخرة  �شيارات 
اإماراتي  دره���م  مليوين  اإىل  قيمتها  ت�شل 
يرياكم..  “رم�شان  ���ش��ع��ار  حت���ت  وذل����ك 

واجلوائز فالكم«.

علمة فارقة 
وق����ال ج��م��ال ���ش��ع��ي��د ب���وزجن���ال م��ن�����ش��ق عام 
املهرجان: “اإن اإمارة ال�شارقة �شهدت تطورا 
كبريا يف خمتلف املجالت على مدار العقود 
ال�شارقة  رم�شان  مهرجان  وك��ان  املا�شية، 
ع��ل��ى م���دار ثاثني  امل�شهد  ج���زءا م��ن ه���ذا 
عاما، وها نحن ن�شتعد لإطاق دورة مميزة 
و�شكان  ل��زوار  فر�شة  يعد  ال��ذي  للمهرجان 

ب��اأف�����ش��ل م���ا تقدمه  الإم�������ارة ل��ا���ش��ت��م��ت��اع 
ال�شارقة من عرو�ص ترفيهية، وتخفي�شات 
وجوائز  قيمة، كما �شاهم املهرجان يف حتقيق 
اأحام الآلف من الأ�شخا�ص، وذلك بف�شل 
خال  تقدميها  مت  التي  ال�شخمة  اجلوائز 
الدورات املا�شية، ونحن ن�شعى جلعل جتارب 
الزوار مميزة وفريدة من خال التعاون مع 
�شركائنا يف خمتلف القطاعات، وذلك لتعزيز 
العاملية  الوجهات  ك��اإح��دى  ال�شارقة  مكانة 
مهرجان  اأن  اإىل  م�شريا  للزيارة”،  املف�شلة 
رم�شان ال�شارقة غدى عامة فارقة وحدثا 
اأجندة  �شمن  ب����ارزا  واق��ت�����ش��ادي��ا  اجتماعيا 
الدولة،  ت�شهدها  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ف�����ش��ا ع��ن ك��ون��ه حم��ط��ة م��ه��م��ة لتن�شيط 
وحتديدا  القت�شادية  القطاعات  خمتلف 
ال�شيافة  ق��ط��اع  واإن��ع��ا���ص  ال��ت��ج��زئ��ة  جت���ارة 

وبالتايل دعم جمتمع الأعمال.

ن�شر البهجة 
م�شاعد  ال�����ش��وي��دي  ه��ن��ا  اأك����دت  جانبها  م��ن 
رم�شان  �شهر  اأن  للمهرجان،  ال��ع��ام  املن�شق 
امل����ب����ارك ل���ه خ�����ش��و���ش��ي��ة، ول���ه���ذا حتر�ص 
الغرفة يف كل مو�شم من مهرجان رم�شان 
واأن�شطة  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ال�����ش��ارق��ة 

املباركة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه  روح  م���ع  ت��ن�����ش��ج��م 
�شكان  ن��ف��و���ص  ال��ب��ه��ج��ة يف  ن�����ش��ر  وت�����ش��م��ن 
املو�شم  ه��ذا  اأن  اإىل  منوهة  الإم����ارة،  وزوار 
�شي�شهد تنظيم باقة متجددة ومتنوعة من 
امل�شحوبة  الرفيهية  والأن�شطة  الفعاليات 
بع�شرات اجلوائز القيمة لإ�شفاء مزيد من 
و�شول  الف�شيل،  ال�شهر  على  الفرح  اأج��واء 
املهرجان  مكانة  وتعزيز  املجتمع  دع��م  اإىل 
و�شمعته. وي�شكل مهرجان رم�شان ال�شارقة 

التجزئة  جت��ارة  لقطاع  تتيح  مثالية  من�شة 
اأك��رب ع��دد ممكن من  ال��و���ش��ول اىل  فر�شة 
يعد  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  وال�����زوار  امل�شتهلكني 
وال�شياحية  ال��ت��ج��اري��ة  الأح����داث  اأق���دم  م��ن 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة ح��ي��ث ي�����ش��م �شنويا 
العديد من الأن�شطة والفعاليات الت�شويقية 
والفنية  والتاريخية  والراثية  والرفيهية 
والدينية ومتتد فعالياته لتغطي كافة مدن 

و�شواحي اإمارة ال�شارقة. 

احلايل  ال�شتثمار  حجم  �شعف   18 ميثل 
اأجراها  اأب��ح��اث  ت�شري  ذل���ك،  ع��ل��ى  ع���اوة   .
ل�شركة  ال��ت��اب��ع  امل�شتثمرين  خ��دم��ات  ج��ه��از 
اإىل  ت�شري  »م���ودي���ز«،  الئ��ت��م��اين  الت�شنيف 
اإ�شدار  يف   32% ق��دره��ا  ب��زي��ادة  ت��وق��ع��ات 
باملقارنة  اخل�����ش��راء«  بال�»�شكوك  يعرف  م��ا 
الإجمالية  قيمتها  لت�شل   ،2020 ع��ام  مع 
هذا  ويف  اأم��ري��ك��ي،  دولر  م��ل��ي��ار   650 اإىل 
ال�شياق قال ماثيو كو�شتياك، نائب الرئي�ص 
امل�شاعد يف »موديز«: “نتوقع اإ�شدار �شكوًكا 
375 مليار دولر، و�شكوًكا  بقيمة  خ�شراء 
دولر،  م���ل���ي���ار   150 ب��ق��ي��م��ة  اج���ت���م���اع���ي���ة 
و�شكوك ا�شتدامة بقيمة 125 مليار دولر، 
واأ�شاف:  وح����ده.«   2021 ال��ع��ام  يف  وذل���ك 
نقلة  ح����دوث  ك��ذل��ك  »م���ودي���ز«  يف  “نتوقع 
كبرية يف قيمة ال�شكوك اخل�شراء ال�شادرة، 
تزامًنا مع  العام،  لهذا   39% بن�شبة  وذلك 
وما  ال��ع��امل��ي  لاقت�شاد  ال��ت��دري��ج��ي  ال��ت��ع��ايف 
يقرن بذلك من رغبة للموؤ�ش�شات امل�شدرة 

لل�شكوك بتمويل م�شاريع �شديقة للبيئة.«
2022 من  ن�����ش��خ��ة  ان��ع��ق��اد  ت��وق��ي��ت  مي��ث��ل 
الأطراف،  من  للعديد  كبرية  فر�شة  القمة 
ن���ظ���ًرا ل��ل��م�����ش��روع��ات ال���ك���ربى ال��ت��ي يجري 
الإعداد لها يف املنطقة والتي تقع ال�شتدامة 

والبيئة يف قلب اأولوياتها.

ال�سرتاتيجية ال�طنية لل�سناعة 
حلقة نقا�سية يف غرفة عجمان

•• عجمان- الفجر 

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املويجعي  عبداهلل  املهند�ص  �شعادة  تراأ�ص 
و�شناعة عجمان حلقة نقا�شية بعنوان “ال�شراتيجية الوطنية لل�شناعة” 
وذلك �شمن �شل�شلة احللقات النقا�شية بهدف الإطاع على اآخر م�شتجدات 
خا�شية  ع��رب  النقا�شية  احللقة  ح�شر  الق��ت�����ش��ادي.   ال��ق��ط��اع  وم���ب���ادرات 
واملدراء  بالإنابة  العام  املدير  املرزوقي  �شعادة عبداهلل عمر  املرئي  الت�شال 
التنفيذيني وكافة موظفي الغرفة. ويف بداية احللقة رحب �شعادة عبداهلل 
املويجعي باحل�شور، واأكد على اهمية احللقات النقا�شية وفاعليتها يف تنمية 
معارف املوظفني وتعزيز خرباتهم وتوفري من�شة لر�شد الآراء واملقرحات 
مبا ي�شب يف جودة اخلدمات. واأكد اأن دولة الإم��ارات ت�شعى بخطى واثقة 
من�شاآت  ومنو  اإ�شتدامة  دعم  بهدف  وريادته  الإقت�شادي  القطاع  تنمية  يف 
ال��دول��ة وج���ذب الإ���ش��ت��ث��م��ارات وذل���ك ع��رب �شل�شلة من  القطاع اخل��ا���ص يف 
املبادرات وامل�شاريع الوطنية املتنا�شقة والتي تعك�ص الروؤية الثاقبة لقيادتنا 
والبتكار  والب����داع  امل��ع��رف��ة  على  ق��ائ��م  اقت�شاد  على  والع��ت��م��اد  ال��ر���ش��ي��دة 
اأن ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة الوطنية  ال��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي. م��و���ش��ح��اً  واإ���ش��ت��خ��دام 
والهادفة   «  Operation 300bn املتقدمة  والتكنولوجيا  لل�شناعة 
اإىل رفع م�شاهمة القطاع ال�شناعي الوطني يف الناجت املحلي الإجمايل من 
2031 ، �شتفتح  300 مليار درهم يف العام  مليار درهم حاليا اإىل   133
اآفاقا جديدة حلقبة �شناعة اإماراتية رائدة اإقليمياً وعاملياً. واأ�شاف ان غرفة 
عجمان حري�شة على مواكبة توجهات الدولة وروؤية اإمارة عجمان، بحيث 
الطوابق  متعدد  �شناعي  مبنى  اإن�شاء  تبني  مقرح  عجمان  غرفة  تبحث 
القائمة  املن�شاآت  لدعم  التمويل  قنوات  توافر  مثمناً  العمال،  رواد  لدعم 

وجذب املهتمني بالن�شاط ال�شناعي. 
تناولت احللقة اأهداف ال�شراتيجية الوطنية لل�شناعة يف دعم تاأ�شي�ص 13 
األفاً و500 �شركة �شناعية وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير يف القطاع 
و  احليوية  ال�شناعات  من  العديد  يف  ال��ذات��ي  الكتفاء  وحتقيق  ال�شناعي 
املحلي  ال�شناعي  املنتج  الوطنية والرتقاء بجودة  ال�شناعية  القيمة  تعزيز 
وترويجه وتر�شيخ موقع دولة الإمارات كمركز �شناعي وتوفري بيئة اأعمال 

جاذبة وحمفزة لا�شتثمار املحلي والأجنبي.
واإط���ل���ع احل�����ش��ور ع��ل��ى ال�����ش��ن��اع��ات الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة امل�����ش��ت��ه��دف تطويرها 
وال�شناعات  املتقدمة،  التكنولوجية  وال�شناعات  الف�شائية،  “ال�شناعات 
الطبية والدوائية، وال�شناعات املتعلقة بالطاقة النظيفة واملتجددة، والآلت 
واملعدات، واملعادن، واملواد الكيميائية، ومنتجات املطاط واللدائن، والأجهزة 

الإلكرونية والكهربائية، واملنتجات الغذائية وامل�شروبات«.
“ �شناعة  الدولة ومنها  القائمة يف  ال�شناعات  اأه��م  الإط��اع على  كما مت 
الغاز و�شناعات تكرير النفط و �شناعة الأملنيوم و�شناعة احلديد وغريها 
املحلي  الناجت  يف  التحويلية  ال�شناعات  لت�شاهم  الكربى”،  ال�شناعات  من 
لدولة المارات ب� 9 % لعام 2019. وتناولت احللقة النقا�شية الن�شطة 
التكنولوجيا  “�شناعة  ومنها  العمال  رواد  قبل  من  امل�شتهدفة  ال�شناعية 
ال�شناعات  الن��رن��ت،  وخ��دم��ات  الت�����ش��ال  اج��ه��زة  و�شيانته،  والكمبيوتر 
وت�شمل  الدوائية  ال�شناعات  الكهربائية،  الجهزة   � املوبايل   � اللكرونية 
القيمة  وت�شمل  الغذائية  ال�شناعات  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  والتطوير  الب��ح��اث 
امل�شافة والتغليف والتعبئة، �شناعة الرفية  و �شناعة الطاقة  املتجددة ».

ا�شتناًدا اإىل اآليات لتحفيز البتكار التقني وتطوير الأنظمة

القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل تبحث يف ن�سختها القادمة تط�ير اأعمال الطاقة النظيفة والتنمية امل�ستدامة

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 891/2020/11 مدين جزئي 
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- نبيل يان �شنهاجي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : حمدان ال�شام�شي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

املذكورة  الدعوى  2020/9/24  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
اعاه ل�شالح/ حمدان ال�شام�شي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية بالزام املدعي عليه بان 
مائتي  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمته  درهم  وقدره )53.080(  للمدعي مبلغ  يوؤدي 

درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/2959(

املنذر:جال ناجي ح�شن هم�شري
املنذر اليه:معايل الفريق م�شبح را�شد م�شبح الفتان - جمهول حمل القامة

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة تعوي�شه عن ال�شرار املادية والدبية التي حلقته وبدفع 
مبلغ وقدره )231.578.375( درهم اماراتي خال 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا 
العان و /اأو علمكم بالنذار العديل اعاه وبخاف ذلك فاإن املنذر يحتفظ بكامل 
حقوقه القانونية باتخاذ كافة الج��راءات القانونية للزامكم ب�شداد مبلغ التعوي�ص 
امل�شاريف  كافة  عن  التعوي�ص  ذل��ك  يف  مبا  ت�شتجد  قد  اخ��رى  تعوي�شات  واي  اع��اه 
انفاذ حقوقه ف�شا عن  لغاية  و�شينفقها  انفقتها  التي  القانونية  والتعاب  والنفقات 

الفائدة القانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اإعالن ح�شور اأمام اخلبري املحا�شبي / يون�س حممود ح�شن

يف الدعوي رقم 188/2020 ا�شتئناف عقارى
يتعني على امل�شتاأنف �شده الرابع / �شلطان را�شد �شعيد الظاهري

جمهول حمل الإقامة احل�شور اإىل مقر اإدارة اخلربة وت�شوية املنازعات الكائن يف طابق 
امليزانني مكتب رقم )M09 مبجمع مباين احل�شيبة للجوائز مبنى )C( الواقع على 
اأثناء   23/4/2021 حتى   8/4/2021 من  الفرة  يف  دي�شمرب،  من  الثاين  �شارع 
�شاعات الدوام الر�شمي من ال�شابعة والن�شف �شباحا حتى الثانية والن�شف بعد الظهر، 
التي  الوثائق وامل�شتندات  املذكور واإح�شار كافة  املحا�شبي  واإباغ موكلكم ملقابلة اخلبري 
توؤيد موقفكما يف الدعوى )188/2020 ا�شتئناف عقاري( وذلك خال اأ�شبوعني من 

تاريخ ن�شر الإعان .
عن/ اإدارة اخلربة وت�شوية املنازعات
اخلبري املحا�شبي
يون�س حممود ح�شن

اإجتماع خربة 
العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/128 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �شارع ابوبكر ال�شديق 

املنفذ �شده : �شعيد ح�شني من�شئى 
عنوانه : اإمارة دبي - العوير - الإدارة العامة للمن�شاأت العقابية - ال�شجن املركزي 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�شاء   1.00 ال�شاعة   2021/4/21 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�ص على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ص 907 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : جمريا باي تاور اك�ص 
3 - رقم الوحدة : 3603 - امل�شاحة : 319.89 مر مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )1769509.37( درهم يباع لعلى عطاء. 

ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : باك تامي جلوبال لتجارة مواد التغليف - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1301 اىل 1304 ملك ال�شيخ احمد بن مكتوم ال مكتوم - املركز 
 : الرخ�شة  رق��م   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل   -  )B )ا�شتدامة  التجاري 
837773 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1423762 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة 
اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/3/24 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2021/3/24 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
 )1801( مكتب   : العنوان  قانونيون   حما�شبون  هامت  بي  ال  ات�ض  املعني  امل�شفي 
اآل مكتوم - بردبي - املركز التجاري - هاتف :  ملك ال�شيخه هند بنت مكتوم بن جمعة 
3277775-04 فاك�ص : 3277677-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ض ال بي هامت حما�شبون قانونيون
العنوان : مكتب )1801( ملك ال�شيخه هند بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم - بردبي 
- املركز التجاري - هاتف : 3277775-04 فاك�ص : 3277677-04  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاه 
لت�شفية باك تامي جلوبال لتجارة مواد التغليف - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2021/3/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/3/24 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
انذار عديل 

رقم )2021/3109(
املنذر: �شعيد حممد ح�شن امل�شعود 

املنذر اليه : اإلني ابراهام ابراهام كوندان
لذلك ، تنذركم بوجوب �شداد اإجمايل املبالغ املر�شده يف ذمتكم للمنذر 
و قدرها مبلغ )120.000 الف درهما( و ذلك خال خم�ص ايام من 
ل�شالح  ذمتكم  املتبقية يف  املبالغ  �شدادكم  ، ويف حالة عدم  الإن��ذار  هذا 
الإلزامكم  املتاحة  القانونية  الإج����راءات  لإت��خ��اذ  �شنلجاأ  فاإننا  امل��ن��ذرة 
و  وامل�شاريف  الر�شوم  كافة  والفوائد وحتميلكم  التعوي�ص  بال�شداد مع 

الأتعاب..
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3169(

املنذرة / رامي�ص هريا )�ص.ذ.م.م(
املنذر اليها / �شركه ارم�ص الكهروميكانيكية )ذ.م.م(

املو�شوع : تكليف بالوفاء 194،511 درهم )مائه واربعه وت�شعون الف وخم�شمائه واحدي 
ع�شر درهم مع الفائده القانونيه بواقع 9%من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيكات وحتى ال�شداد التام( 
وعليه ، فاإننا نيابة عن املوكلني نكلفكم وتنذركم ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمتكم والبالغ 
الفائده  مع  دره��م  ع�شر  واح��دي  وخم�شمائه  ال��ف  وت�شعون  وارب��ع��ه  )مائه  دره��م   194،511
مدة  خ��ال  ذل��ك  و  ال��ت��ام(  ال�شداد  وحتى  ال�شيكات  ا�شتحقاق  تاريخ  9%من  بواقع  القانونيه 
الإجراءات  اإتخاذ  اإىل  �شن�شطر  فاإنه  اإل  و   ، بالن�شر  الع��ان  تاريخ  اي��ام من  تتجاوز خم�شة  ل 
وامل�شروفات  الر�شوم  ت�شمينكم  مع  موكلينا  حقوق  على  للحفاظ  بحقكم  الازمة  القانونية 

وكامل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبدالرحمن بن يحيى حممد احمد الكمايل   
جتاري   SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000219/ 

اإىل املحكوم عليه : عبدالرحمن بن يحيى حممد احمد الكمايل 
اإمارة ال�شارقة - اخلان - بناية ديار اخلان - الطابق رقم 22 - �شقة رقم 2206 - جوال رقم 0504644666 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ عمر بن احمد بن حممد با يزيد - اجلن�شية : �شعودي  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 1045721 درهم
 / اإعانك  تاريخ  يوما من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعانكم 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 968/2021/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2216937 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2016/2/25 وحتى ال�شداد التام و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  

طالب الإعان : �شوزين فران�شي�شكوتتي ميتالورجيكا ليميتادا )�شوزين فران�شي�شكوتتى لل�شناعات املعدنية 
املحدودة(  - �شفته بالق�شية : مدعي - املطلوب اإعانه : 1- الواحة الف�شية للتجارة العامة )���ص.ذ.م.م( - 

�شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2216937 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2016/2/25 
املوافق   ال��ث��اث��اء   ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  كفالة.  ب��ا  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و�شمول  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  وح��ت��ى 
2021/4/13  ال�شاعة 10.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : جمموعة يونك فيجن - �ض ذ م م  
2404B م��ل��ك ف��وزي��ه ع��ب��دال��رزاق حم��م��د ���ش��ال��ح بردبي  ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 
 : الرخ�شة  رقم   ، م�شوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�شكل   - الثانية  ال�شفوح   -
748952 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1206103 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال 
  2021/1/31 ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  اأعاه  ال�شركة املذكورة 
لديه  من  وعلى    2021/1/31 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
القانونية  للمحا�شبة  الفهد  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�ص  اأي 
  04-5596338  : هاتف    -  B ا�شتدامة   - فكورب  �شري  ملك  مكتب   : العنوان 
الثبوتية وذل��ك خال )45(  امل�شتندات والأوراق  :     م�شطحباً معه كافة  فاك�ص 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : انرتافرم لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي - �ض ذ م م  
ال�شكل   - تيكوم   - ت��اور  �شنرال  بيزن�ص  ملك   -  2404B رق��م  مكتب   : العنوان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 718984 رقم القيد بال�شجل 
باأنه  التنمية القت�شادية بدبي  دائرة  تعلن  1146119 مبوجب هذا   : التجاري 
قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/1/31  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�ص  2021/1/31  وعلى من لديه  بتاريخ  دبي 
الفهد للمحا�شبة القانونية العنوان : مكتب ملك �شري فكورب -  امل�شفي املعني 
ا�شتدامة B -  هاتف : 5596338-04  فاك�ص :     م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : مطعم اديك�شن بوينت - �ض ذ م م  
ال�شكل   - ال�شبا  ند   - بردبي   - اينوك  ب��رول  �شركة  ملك   3 رق��م  حمل   : العنوان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 724816 رقم القيد بال�شجل 
باأنه  التنمية القت�شادية بدبي  دائرة  تعلن  1151870 مبوجب هذا   : التجاري 
قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/1/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2021/1/31 بتاريخ  دبي 
الفهد للمحا�شبة القانونية العنوان : مكتب ملك �شري فكورب -  امل�شفي املعني 
ا�شتدامة B -  هاتف : 5596338-04  فاك�ص :     م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : الفهد للمحا�شبة القانونية
العنوان : مكتب ملك �شري فكورب - ا�شتدامة B -  هاتف : 5596338-
04  فاك�ص :        مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد 
مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية جمموعة يونك فيجن - �ض ذ م م 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/1/31 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/1/31 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو 
العنوان  على  ب��دب��ي  الكائن  مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اه،  امل��ذك��ور 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : الفهد للمحا�شبة القانونية
 العنوان : مكتب ملك �شري فكورب - ا�شتدامة B -  هاتف : 04-5596338
فاك�ص :        مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد 
مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية انرتافرم لعمال تنفيذ الت�شميم 
الداخلي - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/1/31 
من  وعلى   2021/1/31 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ص  اأي  لديه 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اه، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : الفهد للمحا�شبة القانونية
 العنوان : مكتب ملك �شري فكورب - ا�شتدامة B -  هاتف : 04-5596338

فاك�ص :        مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد 
مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية مطعم اديك�شن بوينت - �ض ذ م م  
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/1/31 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/1/31 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
ال�شادة/مكتب خليفه بن هويدن للمحاماه و ال�شت�شارات القانونية املحرمون

املو�شوع / اعالن بالن�شر 
يف ق�شية رقم 2021/266 جتاري جزئي حمكمة ال�شارقة البتدائية

للمدعي عليه: 1- ايهيجيت موهان دي�شباندي  2- ديبتى ايهيجيت دي�شباندي
املعلن اليه للمدعى عليه : 1- ايهيجيت موهان دي�شباندي ، 2- ديبتى ايهيجيت دي�شبندي

يف الق�شية رقم 266 ل�شنة 2021 جتارى جزئي حمكمة ال�شارقة البتدائية
بناء على تكليفنا نحن اخلبري امل�شريف اأكرم حممد اأحمد ال�شبكي من قبل حمكمة ال�شارقة البتدائية 
امل��دن��ي��ة - امل��وق��رة لع��م��ال اخل���ربة امل�����ش��رف��ي��ة يف ال��دع��وى اع���اه ف��ق��د ح��ددن��ا ي���وم الث��ن��ني املوافق: 
امل�شرفية و ذلك من خال  احلادية ع�شر �شباحا لعقد الجتماع للخربة  ال�شاعة   12/04/2021
الت�شال املرئي عرب تطبيق )زووم( لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع املذكور 

مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى. وتف�شلوا بقبول فائق الحرام..... 
اخلبري امل�شريف / اأكرم ال�شبكي 
رقم القيد بوزارة العدل 637

    دعوة حل�شور
اجتماع اخلربة امل�شريف 

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اعالن انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر )2021/3090(

املنذرة : �شركة ا�شتار للت�شميم الداخلى وال�شيانة العامة �ص.ذ.م.م
املنذر اليه : اأ�شي�ص ديف ، هندى اجلن�شية

524،112 درهما  انه ترتب يف ذمتكم ل�شالح املخطرة مبلغ وق��دره  مبا 
املخطرة  وان  ال��ف��رو���ش��ي��ة،  53 مبنطقة  رق���م  ال��ف��ي��ا  اع��م��ال جت��دي��د  ع��ن 
تخطركم بالتي : بوجوب �شدادكم للمخطرة مبلغ وقدره )524.112( 
تاريخه واعتبار هذا الخطار تكليفا  ا�شبوع من  درهما وذلك خال مهلة 
�شنبا�شر  فاننا  ال�شداد  عن  تخلفكم  ح��ال  ويف  للقانون.  وفقا  بالوفاء  لكم 

الجراءات القانونية بحقكم على م�شوؤوليتكم ونفقتكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اعالن انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر )2021/3091(

املنذرة : اأرابيان اأوتدور منطقة حرة - ذ.م.م
املنذر اليهما : 1- �شينتيل راجارامان راجارامان ، هندى اجلن�شية

والإعان �ص.ذ.م.م والدعاية  للن�شر  اأي  بي  ا�ص  �شركة   -2
مبا اأن املخطرة تخطركم بوجوب �شداد قيمة ال�شيكات املر�شدة بذمتكم وهي كالتي : 
1- ال�شيك رقم )00161( املوؤرخ يف 2020/3/31 ،  2-ال�شيك رقم )00163( 
2020/5/1 البالغة  امل��وؤرخ يف  ، وال�شيك رقم )00164(   2020/4/1 امل��وؤرخ يف 
ال�شامي  الإم���ارات  م�شرف  على  م�شحوبني  وجميعهم  دره��م   )689.062.50(
ا�شبوع من تاريخه واعتبار هذا الإخطار تكليفا لكم بالوفاء وفقا  وذلك خال مهلة 
للقانون.  ويف حال تخلفكم عن ال�شداد فاننا �شنبا�شر الجراءات القانونية بحقكم على 

م�شوؤوليتكم ونفقتكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
الإنذار العديل بالن�شر

رقم )3102/2021(
املنذرة : مركز برجمان �ص.ذ.م.م.

املنذر اإليها : مطعم با�شتا مورو - �ص.ذ.م.م
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لنذاره بالآتي : 

تتوجة املنذرة بهذا الإنذار لإنذار املنذر اليها ب�شداد مبلغ وقدره-/ 309،865.11 درهم ميثل بدل الإيجار و�شريبة 
القيمة امل�شافة والر�شوم الت�شويق والرويج والر�شوم الإدارية املتفق عليها ح�شب بنود العقد املر�شدة بذمة املنذر 
اليه عن الفرة من )2020/3/1 وحتى ت�شليم املنذر اليه مفتاح املاأجور للمنذرة بتاريخ 2020/11/22( هذا 
املبلغ مف�شل على النحو التايل  )131.563.95 درهم بدل الإيجار ور�شوم الرويج والر�شوم الإدارية للفرة 
من 2020/3/1  وحتى 2020/7/30 نهاية ال�شنة الإيجارية الأوىل + مبلغ وقدره=/99.791.99 درهم 
بد الإيجار ور�شوم الت�شويق و�شريبة القيمة امل�شافة عن الفرة من 2020/7/30 وحتى تاريخ ت�شليم املفتاح 
يف 2020/11/22 + مبلغ وقدره =/ 78.500.16 درهم غرامة الإنهاء املبكر لعقد الإيجار ح�شب العرف + 
�شريبة القيمة امل�شافة عن هذه الفرة ور�شوم الت�شويق ح�شب العقد( وذلك خال خم�شة اأيام من تاريخ تبليغكم 
بال�شداد  لإلزامكم  بدبي  الإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  اإىل  للجوء  اأ�شفني  �شن�شطر  وال  لل�شداد  الإخطار  بهذا 
مع الإخاء وحفظ حق املنذرة يف املطالبة بالتعوي�ص عن الأ�شرار التي تتعر�ص لها جراء التاأخري يف ال�شداد مع 

حتميلكم الر�شوم وم�شاريف التاق�شي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �شركة فرانكو بلتيني التجارية - ذ م م  
ال�شكل  دي��رة - رق��ة البطني -  العنوان : حمل رق��م )12( ملك حمد �شهيل اخليلي - 
بال�شجل  القيد  رقم   566644  : الرخ�شة  رقم   ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   72701  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اه  املذكورة  ال�شركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/3/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2021/3/30
 703 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�شابات   وتدقيق  لل�شت�شارات  و�شركاه  ي�شرى 
ملك ي�شرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري  هاتف : 045588206  فاك�ص 
خال  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   045588204  :

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ي�شرى و�شركاه لل�شت�شارات وتدقيق احل�شابات
التجاري   - اخلليج  بردبي   - ام��ني  ع��ادل  ي�شرى  703 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   045588204  : فاك�ص    045588206  : هاتف 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية �شركة 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ   - التجارية  بلتيني  فرانكو 
 2021/3/21 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/3/21
وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�شائية رقم 24 ل�شنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده  )ن�شرا(
اإىل املنفذ �شده /1-طم طم للتجارة العامة - �ص ذ م م  2-عا�شور احمد حممد مندور احمد �شيد 

ل�شالح املنفذ له / بنك دبي التجاري )�ص.م.ع( 
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/4/12، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )3108( مبنطقة الرميلة )2( برج الكورني�ص باإمارة عجمان ب�شعر ا�شا�شي مقداره )600،000( درهم، 
)�شتمائة األف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع الإلكروين لاإمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين لاإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثاثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم باعرا�شه معززا  وعلى كل من له اعرا�ص 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�شائية رقم 24 ل�شنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني  )ن�شرا(

اإىل املنفذ �شده /1-طم طم للتجارة العامة - �ص ذ م م  2-عا�شور احمد حممد مندور احمد �شيد 
ل�شالح املنفذ له / بنك دبي التجاري )�ص.م.ع( 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/4/12، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )3108( مبنطقة الرميلة )2( برج الكورني�ص باإمارة عجمان ب�شعر ا�شا�شي مقداره )230،000( درهم، 
)مائتان وثاثون درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع الإلكروين لاإمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين لاإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثاثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم باعرا�شه معززا  وعلى كل من له اعرا�ص 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�شائية رقم 24 ل�شنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده  )ن�شرا(
اإىل املنفذ �شده /1-طم طم للتجارة العامة - �ص ذ م م  2-عا�شور احمد حممد مندور احمد �شيد 

ل�شالح املنفذ له / بنك دبي التجاري )�ص.م.ع( 
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/4/12، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )2808( مبنطقة الرميلة )2( برج الكورني�ص باإمارة عجمان ب�شعر ا�شا�شي مقداره )600،000( درهم، 
)�شتمائة األف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع الإلكروين لاإمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين لاإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثاثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم باعرا�شه معززا  وعلى كل من له اعرا�ص 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�شائية رقم 24 ل�شنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده  )ن�شرا(
اإىل املنفذ �شده /1-طم طم للتجارة العامة - �ص ذ م م  2-عا�شور احمد حممد مندور احمد �شيد 

ل�شالح املنفذ له / بنك دبي التجاري )�ص.م.ع( 
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/4/12، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

مقداره  ا�شا�شي  ب�شعر  عجمان  باإمارة   A7 مبنى  اخلور  ابراج   )1( الرا�شدية  مبنطقة   )1307( رقم  قطعة  العقار 
)230،000( درهم، )مائتان وثاثون الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع الإلكروين 

http: www.emiratesauction.ae  : لاإمارات للمزادات
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكروين لاإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثاثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم باعرا�شه معززا  وعلى كل من له اعرا�ص 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/03947
اجلن�شية   �شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب   784199463925976" رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�شي  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
املخطر اإليه : مدثر ح�شني حممد منري- باك�شتاين اجلن�شية ويحمل الرقم املوحد " 12677917 "

العنوان : ال�شارقة - املجاز 2- �شقة رقم " 31 " - بناية القبي�شي - بناية رقم 12 .
هاتف رقم : 57949492 9715

مو�شوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�شيكني
الوقائع :-  بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اإليه ل�شالح املخطر �شيكني وبياناتهم كالتي:

الدفع  املتحد" م�شتحق  العربي  البنك  "خم�شة الف درهم فقط ل غري م�شحوب على  درهم   5،000 " بقيمة   727753 " رقم   -
"خم�شة الف وثمامنائة و ثمانية و ع�شرون درهم فقط ل  " 5،828 درهم  " بقيمة   727754 " " رقم   30/11/2019 بتاريخ 
قابل  ر�شيد  يقابلهما  ل  ال�شيكني  اأن  حيث   ،"  31/12/2019 بتاريخ  الدفع  املتحد" م�شتحق  العربي  البنك  على  م�شحوب  غري 

لل�شحب و احل�شاب  مغلق.
- وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار واإل �شوف يقوم 

باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    
- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/04107
اجلن�شية   �شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب   784199463925976" رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�شي  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
املخطر اإليه : جرمي الي�شتري بول - هندي اجلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم " 784198879031619 "

العنوان : ال�شارقة - القا�شمية - �شقة رقم " 1105 " - بناية القبي�شي - بناية رقم " 7 " -  هاتف رقم : 971555440809
مو�شوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�شيكات.

الوقائع :- بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اإليه ل�شالح املخطر �شيكات و بيناتهم كالتى :
"م�شرف الإمارات الإ�شامي  - رقم " 000010 " بقيمة " 5،500 درهم "خم�شة الف وخم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على 

�ص.م.ع" م�شتحق الدفع بتاريخ " 25/09/2019 "
- رقم " 000011 " بقيمة " 5،500 درهم "خم�شة الف و خم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على " م�شرف الإمارات الإ�شامي 

�ص.م.ع " م�شتحق الدفع بتاريخ " 25/12/2019 "
- رقم " 000012 " بقيمة " 5،500 درهم "خم�شة الف وخم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على " م�شرف الإمارات الإ�شامي 

�ص.م.ع " م�شتحق الدفع بتاريخ " 25/03/2020 "
- رقم " 000013 "بقيمة " 5،500 درهم "خم�شة الف وخم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على "م�شرف الإمارات الإ�شامي 

�ص.م.ع" م�شتحق الدفع بتاريخ " 14/10/2020 "، حيث اأن ال�شيكات ل يقابلهم ر�شيد قابل لل�شحب. 
- وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار واإل �شوف يقوم 

باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.     - وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/03931
اجلن�شية   �شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب   784199463925976" رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�شي  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
املخطر اإليه : ب�شام عبد الغني ال�شد - �شوري اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم "784197261806240"

العنوان : ال�شارقة - القا�شمية - �شقة رقم " 905 " - بناية القبي�شي الزمالك بناية رقم " 6 " هاتف رقم : 971569049362
مو�شوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�شيكات

الوقائع:-  بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اإليه ل�شالح املخطر �شيكات و بيناتهم كالتى : 
- رقم " 500002 " بقيمة " 7،500 " درهم " �شبعة اآلف وخم�شمائة درهم فقط ل غري م�شحوب على "م�شرف اأبوظبي الإ�شامي" 

م�شتحق الدفع بتاريخ " 10/09/2019 "
- رقم " 500003 " بقيمة 7،500 درهم " �شبعة الف وخم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على "م�شرف اأبوظبي الإ�شامي" 

م�شتحق الدفع بتاريخ " 10/12/2019 "
- رقم " 500004 " بقيمة 7،500 " درهم " �شبعة الف و خم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على "م�شرف اأبوظبي الإ�شامي" 

م�شتحق الدفع بتاريخ 04/08/2020 "، حيث اأن ال�شيكات ل يقابلهم ر�شيد قابل لل�شحب.
- وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار واإل �شوف يقوم 

باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    
- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/06690
اإماراتي اجلن�شية و ميثله بالوكالة/ �شلطان احمد راتب اخلطيب - �شوري اجلن�شية   املخطر: على حممد حجي القبي�شي - 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب  ويحمل بطاقة هوية رقم "784199463925976 
املزيونة - مكتب على  بناية  اأبو �شغارة -  اأبو �شغارة - مقابل حديقة   - ال�شارقة   : "SH20171219C47959" العنوان 

القبي�شي للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
املخطر اإليه : جيورج باليبالو�ص ليدي�شما - فلبيني اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم " 784196208364628 "

 العنوان: ال�شارقة - الند القا�شمية - �شقة رقم " 1207 "- بناية القبي�شي - بناية رقم " 07 "هاتف رقم : 971507156315
مو�شوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�شيك. 

الوقائع :-  بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اإليه ل�شالح املخطر �شيك :
- رقم " 000033 " بقيمة " 5،500 درهم "خم�شة الف و خم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على "بنك راأ�ص اخليمة 
احل�شاب  و  لل�شحب  قابل  ر�شيد  يقابله  ل  ال�شيك  اأن  حيث   ،"  25/04/2020 " بتاريخ  الدفع  �ص.م.ع" م�شتحق  الوطني 
مغلق.  - وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار 

واإل �شوف يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    
- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/06695
اجلن�شية   �شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب   784199463925976" رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�شي  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
املخطر اإليه : فادي ابراهيم حممد يون�ص - اردين اجلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم " 784197730648199 "

العنوان : ال�شارقة - القا�شمية - بناية القا�شمية 2 - بناية رقم " 13 " – �شقة رقم " 1305 " هاتف رقم : 971509618242
مو�شوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�شيكني.

الوقائع :-  بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اإليه ل�شالح املخطر �شكني و باناتهما كالتى
الدفع  الإ�شامي" م�شتحق  "بنك دبي  " �شتة الف درهم فقط ل غري" م�شحوب على  " 6،000 درهم  "100011" بقيمة  - رقم 

بتاريخ 20/09/2020 " 
- رقم " 100013 " بقيمة " 5،250 درهم " خم�شة الف و مئتان و خم�شون درهم فقط ل غري" م�شحوب على "بنك دبي الإ�شامي" 

م�شتحق الدفع بتاريخ 20/06/2020 " حيث اأن ال�شيكني ل يقابلهما ر�شيد قابل لل�شحب. 
- وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار واإل �شوف يقوم 

باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    
- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/04106
اجلن�شية   �شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب   784199463925976" رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�شي  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
" و ميثلها   743222 " برقم  ال�شارقة  باإمارة  القت�شادية  التنمية  دائرة  واملرخ�شة من  للحا�شوب  : معهد اجلوهرة  اإليهم  املخطر 

�شريكها / جو�ص ماتيو - هندي اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم " 784196043930625 "
العنوان : ال�شارقة - بو �شغارة - �شقة رقم " M4 " - بناية القبي�شي - بناية رقم " 1 "

هاتف رقم : 971503841593
مو�شوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�شيكات.

الوقائع -  بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اإليه ل�شالح املخطر �شيكات و باناتهم كالتى :
- رقم " 000130 " بقيمة " 7،500 " درهم "�شبعة الف و خم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على "بنك اأبوظبي التجاري" 
م�شتحق الدفع بتاريخ 10/02/2020 " - رقم " 000131 " بقيمة " 7،500 درهم "�شبعة الف وخم�شمائة درهم فقط ل غري 
 " درهم   7،500 " بقيمة   000132 " رقم   - "10/03/2020" بتاريخ  الدفع  التجاري" م�شتحق  اأبوظبي  "بنك  م�شحوب على 
�شبعة الف وخم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على "بنك ابوظبى التجاري" م�شتحق الدفع بتاريخ 01/04/2020 "،  حيث 

اأن ال�شيكات ل يقابلهم ر�شيد قابل لل�شحب.  
- وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار واإل �شوف يقوم 

باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    
- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/03932
اجلن�شية   �شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب   784199463925976" رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�شي  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
املخطر اإليها : اف�شان فاطمه خان - هندية اجلن�شية و حتمل بطاقة هوية رقم " 784199017319876 " العنوان : ال�شارقة - 

971507140868  : رقم  هاتف   ."  6 " رقم  بناية   - القا�شمية - بناية القبي�شي الزمالك - �شقة رقم 807 
 مو�شوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�شيكني

الوقائع:-  بتاريخ �شابق قد حررت املخطر اإليها ل�شالح املخطر �شيكني و بيناتهما كالتي:
- رقم " 100006 " بقيمة " 7،500 درهم " �شبعة الف وخم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على "بنك دبي الإ�شامى" م�شتحق 

الدفع بتاريخ 15/11/2019 "
- رقم " 100007 " مقيمة " 7،500 " درهم " �شبعة الف و خم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على "بنك دبي الإ�شامي" 

م�شتحق الدفع بتاريخ 15/02/2020 " حيث اأن ال�شيكني ل يقابلهما ر�شيد قابل لل�شحب
- وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار واإل �شوف يقوم 

باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    
- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/06715
�شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
اجلن�شية  ويحمل بطاقة هوية رقم "784199463925976 "مبوجب وكالة م�شدقة لدى الكاتب العدل باإمارة 
اأبو �شغارة - بناية  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  ال�شارقة برقم "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

املزيونة - مكتب على القبي�شي للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
رقم  هوية  بطاقة  حتمل  و  اجلن�شية  فلبينية   - رامو�ص  ماكاباجنون  رو�ص  ماري   : اإليها  املخطر 
ال�شارقة - القا�شمية - بناية القبي�شي الزمالك - بناية رقم 6 - �شقة رقم   : العنوان   - "784197897365835"

" 410 - هاتف رقم :   971561623443
مو�شوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�شيك.

الوقائع:  بتاريخ �شابق قد حررت املخطر اإليها ل�شالح املخطر �شيك :
- رقم " 000094 " بقيمة " 8،000 " درهم " ثمانية الف درهم فقط ل غري" م�شحوب على "م�شرف ال�شارقة 

الإ�شامى"م�شتحق الدفع بتاريخ 15/06/2020 "، حيث اأن ال�شيك ل يقابله ر�شيد قابل لل�شحب.
 - وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار 

واإل �شوف يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    
- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/06688
اجلن�شية   �شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب   784199463925976" رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�شي  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
 املخطر اإليه : فكيه عبداهلل حممد املدهون - م�شري اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم " 784198021032713 "

العنوان : ال�شارقة - القا�شمية - بناية القبي�شي القا�شمية 2- بناية رقم 13 - �شفة رقم " 805 " هاتف رقم : 971529428235
مو�شوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�شيكني

الوقائع :-  بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اإليه ل�شالح املخطر �شيكني و بياناتهما كالتي:
- رقم " 000002 " بقيمة " 6،750 درهم " �شتة الف و�شبعمائة و خم�شون درهم فقط ل غري م�شحوب على "م�شرف المارات 

ال�شامي �ص.م.ع" م�شتحق الدفع بتاريخ 05/07/2019 "
- رقم " 000003 " بقيمة " 6،750 درهم " �شتة الف و �شبعمائة و خم�شون درهم فقط ل غري"م�شحوب على "م�شرف  المارات 

ال�شامي �ص.م.ع" م�شتحق الدفع بتاريخ 05/10/2019 "، حيث اأن ال�شيكات ل يقابلهم ر�شيد قابل لل�شحب. 
- وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار واإل �شوف يقوم 

باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    
- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/03947
اجلن�شية   �شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب   784199463925976" رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�شي  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
املخطر اإليه : بيني�ص فا�شانتى جاناردهانان - هندي اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198058093513

"  604 " رقم  �شقة   -" العنوان : ال�شارقة - بو �شغارة - بناية القبي�شي - بناية رقم " 3 
هاتف رقم : 971588002930

مو�شوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�شيكات.
 7،500 " " بقيمة   000020 " رقم   - كالتى:  بياناتهم  و  �شيكات  املخطر  ل�شالح  اإليه  املخطر  حرر  قد  �شابق  بتاريخ  الوقائع:- 
 " بتاريخ  الدفع  �ص.م.ع" م�شتحق  ال�شامي  الإمارات   "م�شرف  على  م�شحوب  غري  ل  فقط  درهم  خم�شمائة  و  الف  " �شبعة  درهم 
" �شبعة الف وخم�شمائة درهم فقط ل غري"م�شحوب على  " درهم   7،500 " " بقيمة   000021 " رقم   - "  20/01/2020

ال�شامي �ص.م.ع" م�شتحق الدفع بتاريخ " 20/03/2020 " المارات   "م�شرف 
- رقم " 000022 " بقيمة " 7،500 " درهم " �شبعة الف وخم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على "م�شرف المارات ال�شامي 
�ص.م.ع" م�شتحق الدفع بتاريخ 20/05/2020 " - رقم " 000024 " بقيمة 6،500 درهم " �شتة الف وخم�شمائة درهم فقط 
ل غري" م�شحوب على م�شرف المارات ال�شامي �ص.م.ع" م�شتحق الدفع بتاريخ 20/07/2020 " ، حيث ان ال�شيكات ل يقابلهم 
ر�شيد قابل لل�شحب. - وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام 

الإخطار واإل �شوف يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    
- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/04104
اجلن�شية   �شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب   784199463925976" رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�شي  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
 - رقم  هوية  بطاقة  يحمل  و  اجلن�شية  بنغادي�شي   - مازومدير  �شوبي�ص  مازومدير  كومار  راجيب   : اإليه  املخطر 

 784197613186432
العنوان : ال�شارقة - القا�شمية - �شقة رقم " 1602 " - بناية القبي�شي القا�شمية 2 - بناية رقم " 13 "

هاتف رقم : 971508016046
مو�شوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�شيكني

الوقائع: -  بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اإليه ل�شالح املخطر �شكني و بيناتهما كالتي:
غري" م�شحوب على "بنك برودا" م�شتحق  ل  فقط  درهم  وخم�شمائة  الف  "�شبعة  " درهم   7،500 " " بقيمة  - رقم " 060960 

الدفع بتاريخ 30/07/2020 " 
"م�شتحق  " بنك برودا  "�شبعة الف وخم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على  " درهم   7،500 " " بقيمة   060961 " - رقم 

الدفع بتاريخ " 30/10/2020 " ، 
حيث اأن ال�شيكني ل يقابلهما ر�شيد قابل لل�شحب.

اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار واإل �شوف  اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة   - وعليه يعلن املخطر املخطر 
يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    

- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/06697
اجلن�شية   �شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب   784199463925976" رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�شي  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
املخطر اإليه : حممود على احلاج علي - �شوري اجلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم " 784198046437269 "- العنوان : ال�شارقة 

- القا�شمية - �شقة رقم " 1013 " - بناية القبي�شي الزمالك - بناية رقم " 6 " هاتف رقم : 971556688754
مو�شوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�شيكني

الوقائع:- بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اإليه ل�شالح املخطر �شيكني و بيناتهما كالتى 
- رقم " 000004 " بقيمة " 7،500 " درهم "�شبعة الف وخم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على "م�شرف عجمان" م�شتحق 

الدفع بتاريخ 19/10/2020 "
- رقم " 000007 " بقيمة " 7،500 " درهم "�شبعة الف وخم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على "م�شرف عجمان" م�شتحق 

الدفع بتاريخ " 03/03/2020 "، حيث اأن ال�شيكني ل يقابلهما ر�شد قابل لل�شحب.
- وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار واإل �شوف يقوم 

باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    
- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/06684
اجلن�شية   �شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب   784199463925976" رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�شي  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
 املخطر اإليه : حامت ابراهيم يو�شف الكناين - م�شري اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم "784198041831078"

97158  8135420  : رقم  "هاتف  العنوان : ال�شارقة القا�شمية - بناية القبي�شي - بناية رقم " 13 " - �شقة رقم " 1105 
مو�شوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�شيكات.

الوقائع :-  بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اليه ل�شالح املخطر �شيكات و بياناتهم كالتى: 
- رقم " 000001 " بقيمة " 7،750 " درهم " �شبعة الف و�شبعمائة و خم�شون درهم فقط ل غري" م�شحوب على "بنك الإمارات دبى 
الوطنى" م�شتحق الدفع بتاريخ 12/02/2020 " - رقم " 000006 " بقيمة " 7،000 " درهم " �شبعة الف درهم فقط لغري 
 "  7،000 " " بقيمة   000007 " " - رقم   01/04/2020 بتاريخ  الدفع  الوطني" م�شتحق  دبي  المارات  "بنك  م�شحوب على 
درهم " �شبعة الف درهم فقط ل غري" م�شحوب على "بلك المارات دبي الوطني"  م�شتحق الدفع بتاريخ 01/07/2020 " - رقم 
" �شبعة الف درهم فقط ل غري" م�شحوب على "بنك المارات دبي الوطني" م�شتحق الدفع  " درهم   7،000 " " بقيمة   000008 "

بتاريخ 01/10/2020 "، حيث ان ال�شيكات ل يقابلهم ر�شيد قابل لل�شحب  
- وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار واإل �شوف يقوم 

باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    
- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/06699
اجلن�شية   �شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب   784199463925976" رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�شي  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
 املخطر اإليه : �شيد وامق ح�شني - هندي اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم " 784197650570258 "  العنوان : ال�شارقة - الند 

القا�شمية - �شقة رقم " 804 " - بناية القبي�شي القا�شمية 2- بناية رقم " 13 " هاتف رقم : 56343 9715435
مو�شوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�شيكني

الوقائع:-   بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اإليه ل�شالح املخطر �شيكني و بيانانهما كالتى :
- رقم " 000014 " بقيمة 10،500 " درهم "ع�شرة الف و خم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على "بنك اأبوظبي التجاري" 

م�شتحق الدفع بتاريخ " 30/05/2020 "
- رقم " 000015 " بقيمة " 10،500 " درهم "ع�شرة الف وخم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على "بنك اأبوظبي التجاري" 

م�شتحق الدفع بتاريخ 30/09/2020 "، 
حيث اأن ال�شيكني ل يقابلهما ر�شيد قابل لل�شحب. 

- وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار واإل �شوف يقوم 
باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    

- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/04091
اجلن�شية   �شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب   784199463925976" رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�شي  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
املخطر اإليه : اندونيل دانثانارايانة - �شريانكي اجلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم "784198060909367"

العنوان : ال�شارقة - النهدة - �شقة رقم " 503 " - بناية القبي�شي - بناية رقم " 9 "
هاتف رقم : 971502636727

مو�شوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�شيك.
الوقائع :-

بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اإليه ل�شالح املخطر �شيك :
- رقم " 000011 " بقيمة " 6،500 درهم "�شتة الف و خم�شمائة درهم فقط ل غري م�شحوب على "بنك الإمارات دبى الوطنى" 

م�شتحق الدفع بتاريخ 18/09/2019 "، حيث اأن ال�شيك ل يقابله ر�شيد قابل لل�شحب.
- وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار واإل �شوف يقوم 

باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    
- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/03934
اجلن�شية   �شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب   784199463925976" رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�شي  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
املخطر اإليه : عبد ال�شام جنيب ال�شعد - �شوري اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم  784195218038297- العنوان : ال�شارقة 

- القا�شمية - �شقة رقم " 901 " - بناية القبي�شي الزمالك - بناية رقم   06 - هاتف رقم : 971502196312
مو�شوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�شيكات

الوقائع -  بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اإليه ل�شالح املخطر �شيكات و بياناتهم كالتي:
على "بنك اأبوظبي الوطني"  م�شحوب  غري  ل  فقط  درهم  وخم�شمائة  الف  "�شبعة  " درهم  رقم " 000140 " بقيمة " 7،500 

م�شتحق الدفع بتاريخ " 20/09/2019 "
- رقم " 000141 " بقيمة " 7،500 " درهم "�شبعة الف وخم�شمائة درهم فقط ل غري" م�شحوب على "بنك ابوظبى الوطني" 

 " م�شتحق الدفع بتاريخ " 20/12/2019 
- رقم " 000142 " بقيمة " 7،500 " درهم "�شبعة الف وخم�شمائة درهم فقط ل غري م�شحوب على بنك ابوظبى الوطني" م�شتحق 

الدفع بتاريخ 04/08/2020 "، حيث اأن ال�شيكات ل بقابلهما ر�شيد قابل لل�شحب، و احل�شاب مغلق
- وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار واإل �شوف يقوم 

باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    
- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/06689
�شوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �شلطان  بالوكالة/  ميثله  و  اجلن�شية  اإماراتي   - القبي�شي  حجي  حممد  على  املخطر: 
اجلن�شية  ويحمل بطاقة هوية رقم "784199463925976 "مبوجب وكالة م�شدقة لدى الكاتب العدل باإمارة 
اأبو �شغارة - بناية  اأبو �شغارة - مقابل حديقة  ال�شارقة برقم "SH20171219C47959" العنوان : ال�شارقة - 

املزيونة - مكتب على القبي�شي للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
املخطر اإليه : جيورج باليبالو�ص ليدي�شما - فلبيني اجلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم "784196208364628"  
 : رقم  "هاتف   07  " رقم  بناية   - القبي�شي  بناية   -  "  1207 " رقم  �شقة   - القا�شمية  الند   - ال�شارقة  العنوان 

971507156315
مو�شوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�شيك.

الوقائع :-   بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اإليه ل�شالح املخطر �شيك :
"بنك  على  درهم فقط ل غري" م�شحوب  الف وخم�شمائة  "خم�شة  درهم   5،500 " " بقيمة   000033 " رقم   -
ال�شيك ل يقابله ر�شيد قابل  اأن  "، حيث   25/04/2020 " بتاريخ  الدفع  الوطني �ص.م.ع" م�شتحق  را�ص اخليمة 

لل�شحب و احل�شاب مغلق.
- وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار 

واإل �شوف يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    
- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/06709
اإماراتي اجلن�شية و ميثله بالوكالة/ �شلطان احمد راتب اخلطيب - �شوري اجلن�شية   املخطر: على حممد حجي القبي�شي - 
برقم  ال�شارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  "مبوجب  ويحمل بطاقة هوية رقم "784199463925976 
املزيونة - مكتب على  بناية  اأبو �شغارة -  اأبو �شغارة - مقابل حديقة   - ال�شارقة   : "SH20171219C47959" العنوان 

القبي�شي للعقارات. هاتف رقم : 971568189121 
املخطر اإليه : انوج كومار �شاندرا بال �شينغ توما - هندي اجلن�شية و يحمل بطاقة هوية رقم " 784199013869088

العنوان : ال�شارقة - القا�شمية - بناية القبي�شي - بناية رقم " 13 " - �شقة رقم " 1106 "
هاتف رقم : 971555723842

مو�شوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�شيك.
الوقائع : - بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اإليه ل�شالح املخطر �شيك

- رقم " 749581 " بقيمة " 3،800 " درهم " ثاثة الف و ثمانية درهم فقط ل غري" م�شحوب على "ات�ص ا�ص بى �شى 
بنك" م�شتحق الدفع بتاريخ 30/12/2020 "، حيث اأن ال�شيك ل يقابله ر�شيد قابل لل�شحب ، و احل�شاب مغلق.

- وعليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرة اق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتام الإخطار واإل 
�شوف يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.    

- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اخطاركم بهذا ر�شميا.  
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/04857
 ، املخطر/ �شركة جنوم العامل للمقاولت الفنية ذ م م )فرع دبي( مرخ�شة من دائرة التنمية القت�شادية يف دبي، رقم الرخ�شة )773367( 
ويخولها بالتوقيع ال�شيدة/ ح�شينه ن�شاد ناياكان بوتيابورايل حممد حنيف هندية اجلن�شية ب�شفتها مديرا لل�شركة ، وميثلها بالوكالة ال�شيد / 
 SH20201229D58571: ا�شحق كانان بالياليل اجلن�شية الهند ويحمل بطاقة هوية رقم 784197568132464 مبوجب وكالة رقم
�شادرة من كاتب العدل ال�شارقة يف تاريخ 2020/12/30 العنوان / دبى - م�شتودع رقم 8 - ملك خرا�شان التجارية-جممع دبي لا�شتثمار 

الثاين - �شندوق الربيد 112157 رقم  الهاتف 0509765728
وميثلها   19202: رخ�شة  برقم  دبي  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  م  م  ذ  البناء  ملقاولت  مزون  -�شركة   1  / اإليهما  املخطر 
 : رقم  هوية  ويحمل  اجلن�شية  هندي  ناجديف  كي�شور  ناند   / -ال�شيد   2 املذكورة  الرخ�شة  يف  مديرا  ب�شفته  ناجديف  كي�شور  ناند  ال�شيد/ 

�شقة رقم 10 بناية بنك ابوظبي الوطني هاتف رقم 0504820978 ال�شويهيني   - ال�شارقة  العنوان   -  784195004369732
املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء ب�شداد �شيك مببلغ 114.324.53 درهم اماراتي 

املخطر اليهما حررا �شيك للمخطر مببلغ 114.324.53 درهم مقابل فواتري بقيمة 170.053.93 حيث ان املخطر اليهما ترتبت عليهما 
مبالغ بقيمة 170.053.93 نتيجة اتفاقية متت بينهما وبني املخطر يف تنفيذ بع�ص اعمال الن�شاءات يف بع�ص امل�شاريع. حيث ان املخطر اليهما 
53. 114.324 - وعليه فان املخطر يطالب املخطر اليهما ب�شداد املبلغ  �شددا منها بع�ص الدفعات، لكنهما تعذرا عن دفع باقي املبلغ وقدره 
امل�شتحق يف ذمتهم . وحيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املخطر ل�شرف ال�شيك اإل اأنه ارتد دون �شرف لعدم وجود الر�شيد الكايف بيانات 
ال�شارقة  م�شرف  على  امل�شحوب   2019/08/20 ا�شتحقاق  بتاريخ  درهم   114.324.53 مببلغ   026707 رقم  ال�شيك   - كالتايل  ال�شيك 

الإ�شامي  - وحيث  اإن املخطر اليهما قد تعذرا بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى
فاننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ ال�شيك املذكور خال خم�شة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �شت�شطر لتخاذ الإجراءات  القانونية

واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به. وهذا اإخطار منا بذلك. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 123/2020/11 مدين جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )21.000( درهم 

على �شبيل التعوي�ص املدين املوؤقت والر�شوم وامل�شاريف والتعاب 
طالب الإعان :  املغربي لغ�شيل وكي املاب�ص ، موؤ�ش�شة فردية مملوكة لل�شيد/يو�شف عادل �شالح 

املغربي  - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله / احمد  عبداهلل حممد ملك اأنوهي 
املطلوب اإعانه : 1- �شيخ عني الدين قمر الدين -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  يف   2020/3/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��ان  مو�شوع 
املذكورة اأعاه ل�شالح/املغربي لغ�شيل وكي املاب�ص ، موؤ�ش�شة فردية مملوكة لل�شيد/يو�شف عادل 
�شالح املغربي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )21.000( درهم والزمته الر�شوم 
وامل�شاريف ومبلغ )500( درهم مقابل اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 8/2021/22 مدين كلي 
طالب الإعان / 1-بري نازقربانعلى م�شتاجران -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعانهم :  1-  حممد عبداهلل هرمزي/ايراين اجلن�شية ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته الوارث ملورثه 
املرحوم/عبداهلل هرمزي -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 

اق��رب جل�شة  الراهنة وحتديد  الدعوى  قيد   -1 ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��ان  مو�شوع 
ال�شخ�شية  ب�شفتهم  عليهم  املدعي  مواجهة  يف  احلكم  ا���ش��دار   -2 ا�شول  عليهم  املدعي  واع��ان  لنظرها 
وب�شفتهم الوارثني لن�شف العقار الكائن على قطعة الر�ص رقم )478( مبنطقة ال�شوق الكبري 312 بامارة 
دبي البالغ )6( ا�شهم من ا�شل )12( �شهم العائد ملكيته اىل مورثهم املرحوم )عبداهلل ما هرمزي( بنقل 
الرا�شي والم��اك بدبي  دائ��رة  املدعية وخماطبة  ا�شم  املذكور اىل  العقار  املدعي عليهم يف  م��ورث  ح�شة 
لتخاذ الازم بت�شجيل ح�شة مورث املدعي عليهم يف العقار املذكور با�شم املدعية 3- ت�شمني املدعي عليهم 
املوافق   الثاثاء   يوم  لها جل�شة  املحاماة. وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  والت�شامن  بالتكافل 
2021/4/13  ال�شاعة 9 �ص واحل�شور عرب برنامد الت�شال املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى 
البتدائية الرابعة على هاتف رقم )00971566039081( او احل�شور  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  1402/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/446 اأمر اداء ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 9.746.50 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعان : الطليه املمتازه لتجارة ال�شباغ -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
��������ص.ذ.م.م 2- ك��وم��ارا���ش��وام��ى م���ان���وج كومار  ان��ت��ريي�����ص  اإع��ان��ه��م : 1- ك��ري��و  امل��ط��ل��وب 

كومارا�شوامى  - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان :

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9746.50(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  7894/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/3692 اأمر اداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 3295885 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعان : هيمانت فينكاتاراماين لليرثاج -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعانهم : 1- اأو�شن ما�شر ذ.م.م 2- زين العابدين خاجاه حمي الدين  - �شفتهما 

بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان :

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن اأر�ص �شكنية - املنطقة الثنية 
اخلام�شة - رقم الر�ص 568 - امل�شاحة 931.08 قدم مربع + مر�شى دبي - رقم الر�ص 152-

905 - امل�شاحة 96.15 قدم مربع وفاء للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله 
قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ 2021/4/7.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13210 بتاريخ 2021/4/8 

 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 615/2021/305 ا�شتئناف جتاري 

مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/2503 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب  

طالب الإعان : عبيد خادم احمد بن طوق املري  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
املطلوب اإعانه : 2- فايرواي هوريزون لاعمال الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م  

- �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده. جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان : 

�شباحا   10.00 ال�شاعة    2021/4/26 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
قانونيا ويف  او من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  وعليه  بعد  التقا�شي عن  بقاعة 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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•• اأبوظبي- الفجر: 

اأهدى الإعامي املعروف ب�شام عبد ال�شميع اأعماله الأدبية الكاملة لعام 
2020، اىل مدير عام اآيري�ص ميديا الدكتور جمال املجايدة. وقام خال 
حفل بفندق ريحان روتانا خالدية بال�ص اأم�ص ،بتوقيع 10 كتب اأ�شدرها 
والأعمال  وال��رواي��ة  الذاتية  ال�شرية  بني  ما  تنوعت  املا�شي  العام  خ��ال 

الفكرية والر�شد واملجموعات الق�ش�شي.
نوفمرب  للكتاب  ال���دويل  ال�شارقة  خ��ال معر�ص  وق��ع  ق��د  امل��وؤل��ف  وك���ان 
زمن املنع، �شرخة 2020  يف  م�شافر  هى  اإ�شدارته  من  ثاثة   2020

والقا�شمي.. �شلطان مدينة اخلبز الفكري.
لهذه  وق���وًدا  �شكلت   2020 العام  اأح���داث  اأن  عبدال�شميع  ب�شام  وي��وؤك��د   
لإجراءات  الذاتية  املقاومة  �شاح  كانت  باأنها  اإ�شدارته  وا�شًفا  الأعمال، 

احلظر واملنع التي فر�شتها وباء كورونا . 
وقام بتاأليف هذه العمال دفعة واحدة من خال معاي�شته العمل عن ُبعد 

وتواجده يف اأبوظبي والقاهرة ودبي؛ 
حيث جاءت الأفكار،

 وتواردت اخلواطر وعرف اأن الإجناز يبداأ بخطوة يعقبها الرغبة يف املزيد 
من ال�شري.

ال�شورة  روؤي��ة  ال��دوري��ة متنح  العزلة  اأن  ه��ذه  الكتابة  ويقول عن جتربة 
كاملة وتزيد الإن�شان ب�شرية بالدروب،

عربية  دول��ة  اأر����ص  على  العي�ص  جتربة  اأن  عبدال�شميع  ب�شام  ي��وؤك��د  كما 
كالإمارات املتحدة اأخربته اأن املحن تعد منًحا توفر التاأهل ملرحلة جديدة 
الإرادة  الإم��ارات متنح قاطنيها فقه  اأن  اإىل  التطور والإجن��از، لفًتا  من 

والعمل لتحقيق كل الطموحات.

اإىل  النيل  “ر�شالة  ب�شام  لل�شديق  الكاملة  الع��م��ال  جمموعة  وت�شم 
ال�شي�شي”،

احلجة  ذي  م��ن  الأخ���رية  اجلمعة  ال�شتثنائي” يف  “احلج  كتاب  اأعقبه   
املوؤامرة  2020 و”�شفرة  “م�شافر يف زمن املنع” و�شرخة  وتاه بكتاب 
على م�شر”، و”رحلتي مع النووي” و”القا�شمي.. �شلطان مدينة اخلبز 

الفكري«.
يتوىل الكاتب ال�شحفي والروائي ب�شام عبد ال�شميع، حاليا رئي�ص الق�شم 
القت�شادي بجريدة الروؤية الماراتية وعمل حمررا بجريدة الحتاد يف 
ابوظبي ملدة 15 عاماً و رئي�ًشا لتحرير العديد من ال�شحف امل�شرية خال 

الفرة من 1998 وحتى 2005 منها “امل�شري” و”حديث الأمة”، 
كما حاز جائزة الإبداع ال�شحفي عام 2006 وجائزة ال�شحافة العربية 

عام 2017.

•• اأبوظبي-الفجر

فار�ص خلف  الركن طيار  اللواء  توج معايل 
رئي�ص  اأبوظبي  �شرطة  عام  قائد  امل��زروع��ي، 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
من  ال�شيط  �شلطان  ال�����ش��اع��ر  وال��راث��ي��ة، 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ب����ربدة وخامت 
اإمارة ال�شعر ولقب برنامج اأمري ال�شعراء يف 

ن�شخته التا�شعة.
نائب  املزروعي  �شيف  عي�شى  التتويج  ح�شر 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص 
و�شلطان  اأب��وظ��ب��ي،  يف  وال��راث��ي��ة  الثقافية 
واأع�شاء  ال�شعر،  اأكادميية  مدير  العميمي 
علي  “الدكتور  ال���ربن���ام���ج  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة 
الدكتور  ف�شل،  �شاح  ال��دك��ت��ور  متيم،  ب��ن 

عبدامللك مرتا�ص«.
واختتم برنامج اأمري ال�شعراء، الذي تنتجه 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
ا�شراتيجيتها  اإطار  باأبوظبي يف  والراثية 
وتعزيز  ال���راث  ل�شون  ال��ه��ادف��ة  الثقافية 
الهتمام بالأدب وال�شعر العربي، حيث بثت 
حلقاته ال� 10 املبا�شرة على الهواء، وتاألقت 
تقدميه،  يف  عبدالعزيز  مهرية  الإع��ام��ي��ة 
فرباير  الثاين  يف  مناف�شاته  انطلقت  حيث 
ال��راح��ة وعرب  �شاطئ  ع��ل��ى  م�شرح  امل��ا���ش��ي 

قناة بينونة وقناة الإمارات.
املزروعي،  ف��ار���ص خلف  ال��ل��واء  م��ع��ايل  ق��ال 
اإدارة  قائد عام �شرطة اأبوظبي رئي�ص جلنة 
والراثية،  الثقافية  والربامج  املهرجانات 
م�شرية  يج�شد  ال�����ش��ع��راء  اأم���ري  ب��رن��ام��ج  اإن 
ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ش�����ص ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن �شلطان 
واهتمامه  ثراه”،  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
بال�شعر العربي مبخلف األوانه واأ�شكاله، واأن 
جناحات الربنامج ت�شتمر بف�شل توجيهات 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
نهيان، رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” ملختلف 
والدعم  ال����دول����ة،  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال����ربام����ج 
ال���احم���دود ال���ذي ي��ول��ي��ه ���ش��اح��ب ال�شمو 

اآل نهيان، ويل عهد  زايد  ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد العلى للقوات امل�شلحة، 
حتت�شنها  التي  الهادفة  وامل�شاريع  للربامج 
اإىل  وال��رام��ي��ة  “اأبوظبي”  ال�شعر  عا�شمة 
املحافظة على املوروث الثقايف و�شونه ونقله 

لاأجيال املتعاقبة. 
احلا�شلني  الفائزين  ال�شعراء  معاليه  وهناأ 
برنامج  يف  امل��ت��ق��دم��ة  الأوىل  امل���راك���ز  ع��ل��ى 
امل�شاركني  ال�شعراء  وجميع  ال�شعراء،  اأم��ري 
اأبوظبي  اإم��ارة  اأن  م��وؤك��داً   ، التا�شع  باملو�شم 
20 �شاعراً من  ال�شعر  اليوم قدمت لع�شاق 
14 دولة عربية واأجنبية، والذين يتابعون 
م�شرية ال�شعراء الذين تخرجوا من برنامج 
ف�شاء  يف  الأ�شهر  الربنامج  ال�شعراء،  اأم��ري 
اأبوظبي  ��د  ل��ُت��وؤكِّ الف�شيح،  ال��ع��رب��ي  ال�شعر 
واإبداعها  بالثقافة،  الح��ت��ف��اء  يف  اأ�شالتها 

العابر للحدود.
الذي  بالتقدم  �شعادته  عن  معاليه  واأع���رب 
اأح��رزه امل�شهد والواقع الراثي والثقايف يف 
اإدارة  جلنة  موا�شلة  موؤكداً  اأبوظبي،  اإم��ارة 
والراثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات 
الراثية  م�شاريعها  خال  من  اأبوظبي،  يف 
اأبوظبي  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ت��ع��زي��ز  وال��ث��ق��اف��ي��ة، 
الثقافية التي تهدف اإىل تعزيز دور القطاع 
العا�شمة  مكانة  وتر�شيخ  تنموي،  كمحرك 
ُم��ل��ت��ق��ًى ع��امل��ي��اً ل��ل��ث��ق��اف��ات، وح��م��اي��ة تراث 
الإمارات الثقايف وا�شتدامته، وتعزيز الوعي 

بالراث الثقايف والفني.
وتعنى عناية  تهتم  اأبوظبي  علي بن متيم: 

خا�شة بال�شعر.
ب����ن مت���ي���م، رئي�ص  ال���دك���ت���ور ع���ل���ي  ت���وج���ه 
جلنة  ع�شو  العربية  للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
اإدارة  جلنة  اإىل  بالتهنئة  الربنامج،  حتكيم 
والراثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات 
ال�شعراء  اأمري  برنامج  جناح  على  باأبوظبي 
الربنامج من  التا�شعة، وما حققه  بن�شخته 
اإجناز، حيث ا�شتقطب الربنامج �شعراء من 
الكبري  الأث���ر  يعك�ص  مم��ا  عربية  غ��ري  دول 

هذا  واأن  الأ�شالة،  تعزيز  العربي يف  لل�شعر 
دولة  عا�شمة  اأب��وظ��ب��ي  ال��ذي يجعل  الأم���ر 
الإمارات تهتم وتعنى عناية خا�شة بال�شعر 

.
العام �شهد تنوعا  اأن الربنامج هذا  واأ�شاف 
ورغم  كبريا،  ن�شويا  وح�شورا  الأ���ش��وات  يف 
جائحة  فر�شتها  ال��ت��ي  ال�شعبة  ال��ظ��روف 
تنجح  اأن  اأب���وظ���ب���ي  ا���ش��ت��ط��اع��ت  ك����ورون����ا 
ب��رن��اجم��اً ك��ب��رياً م��ث��ل ه���ذا ال��ربن��ام��ج دون 
ح�شن  يعك�ص  وال���ذي  اإ���ش��اب��ات،  اأي  ت�شجيل 
ال��ت��ن��ظ��ي��م وق��ي��م��ة ال�����ش��ع��ر ب��و���ش��ف��ه يرتقي 

بالذائقة اجلمالية واللغة.
و�شاعرة  ���ش��اع��راً   225 امل���زروع���ي:  عي�شى 
اأ�شبحوا من  25 دولة عربية واأجنبية  من 

جنوم ال�شعر الف�شيح.
م����ن ج���ان���ب���ه ق������ال  ال�������ش���ي���د ع��ي�����ش��ى �شيف 
برنامج  اإن  اللجنة،  رئي�ص  نائب  امل��زروع��ي، 
ب���داأ م�����ش��ريت��ه يف احت�شان  ال�����ش��ع��راء  اأم���ري 
املبدعني من اإمارة اأبوظبي يف عام 2007، 
موا�شم   9 م�����دى  ع���ل���ى  م���ن���ه  ت���خ���رج  وق�����د 
متتالية نحو 225 �شاعراً و�شاعرة من نحو 
العراق،  ال�شعودية،  “الإمارات،  دول��ة   25
الأردن، موريتانيا، م�شر، �شوريا، فل�شطني، 
ال��ي��م��ن، تون�ص،  امل���غ���رب،  ُع���م���ان،  اجل���زائ���ر، 
البحرين،  الكويت،  ليبيا،  لبنان،  ال�شودان، 
قطر، الهند، مايل، بوركينا فا�شو، ال�شنغال، 
الأمريكية”،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  نيجرييا، 
والذين اعتلوا خ�شبة م�شرح �شاطئ الراحة 
 12 منهم  وك��ان  املبا�شرة،  احللقات  �شمن 
�شاعراً و�شاعرة من �شعراء الإمارات، والذين 
الف�شيح  العربي  ال�شعر  اأ�شبحوا من جنوم 

يف العامل العربي.
الذين  ال�شعراء  ع��دد  اأن  امل��زروع��ي  واأو���ش��ح 
منحتهم اأبوظبي فر�شة الظهور الإعامي 
اأمري  ب��رن��ام��ج  يف  الأوىل  ل��ل��م��ّرة  ال���وا����ش���ع 
و�شاعرة،  ���ش��اع��ٍر   1000 ن��ح��و  ال�����ش��ع��راء 
والذين مت اختيارهم يف قائمة الر�شيحات 
“املائة”، حيث  اأو ما يعرف بقائمة  الأولية 
بني  م��ن  دقيقة  معايري  وف��ق  اختيارهم  مت 

األف املتقدمني للم�شابقة.
واأ�شاف نائب رئي�ص اللجنة اأنه بالرغم من 
العامل،  ي�شهدها  التي  اأزم��ة كورونا  ظ��روف 
ا�شتطاعت اأبوظبي موا�شلة جهودها يف بث 
روح الأمل ومد اجل�شور عرب اطاق مو�شم 

احلديثة  التقنيات  ف��ي��ه  وظ��ف��ت  ا�شتثنائي 
بطريقة  »كورونا«  جائحة  حتديات  ملواجهة 
اإب��داع��ي��ة ع��رب ف��ت��ح ن��واف��ذ اأخ����رى مبقابلة 
اأي��ن��م��ا ك��ان��وا لح��ت��واء مواهبهم  امل�����ش��ارك��ني 
ون�شج اآمالهم، و�شط اتخاذ كافة الإجراءات 
�شامة  ي�شمن  مبا  الح��رازي��ة  والتدابري 
على  والعاملني  التحكيم  وجل��ان  امل�شاركني 
ح��د ����ش���واء، وت��ط��ب��ي��ق ال��ربوت��وك��ول الطبي 
وا���ش��راط��ات الأم���ن وال�����ش��ام��ة وف��ق اأعلى 

درجات الدقة.
نهائي احللم واآخر حمطات اأمري ال�شعراء 

ع�����ش��رون جن��م��اً ك��ت��ب��وا ب��داي��ات ال��رح��ل��ة و6 
جنوم من 5 دول �شاغوا ف�شول�ها اخلتامية 
نهائي  وانطلق  الراحة،  �شاطئ  م�شرِح  على 
احللم واآخر حمطات اأمري  ال�شعراء للمو�شم 
“ال�شاعر ال�شيد  التا�شع، مب�شاركة كل من: 
اأبو دي��وان من م�شر، ال�شاعرة  زينب  خلف 
جبار  من العراق، ال�شاعر �شلطان ال�شيط 

من  ال��راج��ي  عمر  ال�شاعر  ال�شعودية،  م��ن 
املغرب، ال�شاعر حممد املامي من موريتانيا، 
ال�شعودية”،  من  الهميلي  ح��وراء  ال�شاعرة 
اأع�شاء  اأم��ام  �شعرية  روائ��ع  وال��ذي��ن قدموا 

جلنة التحكيم.
ال�����ش��ع��راء  بق�شيدة  اأم����ري  اأم�����ش��ي��ة  وب�����داأت 
ال��ه��م��ي��ل��ي ال��ت��ي ج��ائ��ت ب��ع��ن��وان »ق���م���ٌر على 
جزيرِة الأحام«، فيما قدمت جبار ق�شيدة 
ال�شم�ِص«،  اىل  اأَج��ن��ح��ٌة   .. ��ع��ُر  »ال�����شِّ ب��ع��ن��وان 
واألقى ال�شيط  ق�شيدة »ما وراِء الوقت«، ثم 
َيْر�ُشُم  »ُحْلٌم  بعنوان  ق�شيدة  اأبوديوان  قدم 
بق�شيدة  ال��راج��ي  واأط���ل  مو�شيقا«،  ْم��َل  ال��رَّ
»ه��اِم�����ٌص ِل��ْل��َم��َج��از«، ويف اخل��ت��ام ق��دم املامي 

ق�شيدة بعنوان »على عتبات احللم«.
هي  ال��ي��وم  حلقة  اأن  التحكيم  جلنة  واأك���دت 
وال�شاعرات  ال�����ش��اع��رات  ل��ك��وك��ب��ة  مت��ج��ي��ٌد 
الذين يقفون �شفاً واحداً على م�شرح �شاطئ 
الراحة، حيث قدموا ق�شائد �شعرية تعك�ص 

القوية  ال�شعري والأدب��ي ولغتهم  م�شتواهم 
املليئة باملفردات التي حتمل معاين جميلة.

لقب  ال�شيط” يح�شد  “�شلطان  ال�شعودي 
اأمري ال�شعراء للمو�شم التا�شع

ال�شعراء  اأم��ري  برنامج  حتكيم  جلنة  اأن��ه��ت 
درجة،   30 من  اخلتامية  للحلقة  تقييمها 
 30 من  اللجنة  تقيم  درج��ات  لها  واأ�شيف 
وت�شويت  النهائية،  قبل  احللقة  يف  درج���ة 
توقف  وال���ذي  درج���ة،   40 م��ن  امل�شاهدين 

نهاية احللقة اخلتامية.
النحو  على  املت�شابقني  درج��ات��ه��م  وت��وزع��ت 
ال�����ش��اد���ص ال�شاعر  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز  ال��ت��ايل: 
اأب��و دي��وان من م�شر مبجموع  ال�شيد خلف 
ال�شاعر  اخلام�ص  باملركز  والفائز   ،51%
 ،57% مبجموع  املغرب  من  ال��راج��ي  عمر 
والفائز باملركز الرابع ال�شاعرة  زينب جبار  
والفائز   ،58% مب��ج��م��وع  ال����ع����راق  م���ن 
ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ال�����ش��اع��رة ح����وراء الهميلي 
باملركز  ج��اء  بينما   ،59% ال�شعودية  م��ن 
الثاين ال�شاعر حممد املامي من موريتانيا 
الأول  باملركز  الفائز  اأما   ،60% مبجموع 
ال�شعودية  م��ن  ال�����ش��ي��ط  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��اع��ر 
»اأم������ري  ب���ل���ق���ب  ل���ي���ت���وج   61% مب���ج���م���وع 
بردة  وي��رت��دي  التا�شع  للمو�شم  ال�����ش��ع��راء« 
ومليون  “اأبوظبي”  ال�شعر  اإم����ارة  وخ���امت 

درهم اإماراتي جائزة نقدية.
اليوم  انطلقت  م�شريتي  ال�شيط:  �شلطان 

من اأبوظبي اإىل العامل
قال ال�شاعر �شلطان ال�شيط من ال�شعودية، 
الفائز بلقب اأمري ال�شعراء للمو�شم التا�شع، 
ال���ي���وم من  ان��ط��ل��ق  ال�����ش��ع��ري  اإن م�������ش���واره 
بداية  ه��ذه  اأن  حيث  ال��ع��امل،  اإىل  اأب��وظ��ب��ي 
الطريق يف م�شريته الأدبية واأول خطوة يف 

م�شرية املليار خطوة ال�شعرية.
باللقب  بفوزه  �شعادته  ال�شيط عن  واأع��رب 
الذين  ال��ث��اث  ال�شعراء  مل�شرية  ومتابعته 
ال�شعراء  اأم��ري  للقب  ال�شعودية  من  �شبقوه 
مهدياً  التوايل،  على  الرابع  الفائز  وليكون 

اأبناء  ف���وزه ل��وال��ده ووال��دت��ه واأق��ارب��ه واإىل 
ال�شعر  حمبي  ك��ل  واإىل  ال�شعودي،  ال�شعب 

يف العامل.
اأمري  6 دول يح�شدون لقب  �شعراء من   9

ال�شعراء
ح�شل على لقب »اأمري ال�شعراء«، على مدار 
9 موا�شم متتالية، �شعراء من6 دول عربية 
)ال�شعودية، الإمارات، م�شر، اليمن، �شوريا، 
موريتانيا(، وقد نال اللقب يف املو�شم الأول 
الإم���ارات،  من  معتوق  عبدالكرمي  ال�شاعر 
ال�شاعر �شيدي ولد مببا  الثاين  املو�شم  ويف 
ال�شاعر  الثالث  املو�شم  ويف  موريتانيا،  من 
الرابع  املو�شم  �شوريا، ويف  بعيتي من  ح�شن 
اليمن،  م��ن  ال��زراع��ي  العزيز  عبد  ال�شاعر 
الدكتور عاء  ال�شاعر  املو�شم اخلام�ص  ويف 
ال�شاد�ص  امل���و����ش���م  ويف  م�����ش��ر،  م���ن  ج���ان���ب 
ال�شعودية،  م��ن  ال��ع��ب��داهلل  ح��ي��در  ال�����ش��اع��ر 
ن�شيب  م��ن  اللقب  ك��ان  ال�شابع  املو�شم  ويف 
املو�شم  اإّي��اد احلكمي، ويف  ال�شعودي  ال�شاعر 
الثامن ال�شاعر ال�شعودي �شلطان ال�شبهان، 
�شلطان  “التا�شع” ال�شاعر  املو�شم  هذا  ويف 

ال�شيط من ال�شعودية.
فاز  ال�������ش���ع���راء«  »اأم������ري  ب���رن���ام���ج  اأن  ي���ذك���ر 
العاملية  الفي�شل  اهلل  عبد  الأم���ري  بجائزة 
لأف�شل  ال��ث��ان��ي��ة  ب��دورت��ه��ا  ال��ع��رب��ي  لل�شعر 
 ،2020 العربي  ال�شعر  خ��دم��ة  يف  م��ب��ادرة 
الثقافية  الربامج  لفئة  الذهبية  واجل��ائ��زة 
والتلفزيون  ل��اإذاع��ة  اخلليج  م��ه��رج��ان  يف 
من  امل���ئ���ات  مب�����ش��ارك��ة  ب��امل��ن��ام��ة   2016
الأع����م����ال، ك��م��ا ك����ان ال���ربن���ام���ج ق���د ح�شد 
عن   2014 للعام  لاإبداع  العوي�ص  جائزة 
اأف�شل برنامج ثقايف حملي تلفزيوين،  فئة 
 2009 ع��ام  اأه��م جائزتني يف  وح�شل على 
يف جمال العمل التلفزيوين على ال�شعيدين 
يف  ُمبدع  برنامج  كاأف�شل  والعاملي،  العربي 
واجلائزة  الربيطاين،   )A.I.B( مهرجان
مهرجان  يف  ب���رن���ام���ج  ك��اأف�����ش��ل  ال��ذه��ب��ي��ة 

اخلليج للتلفزيون مبملكة البحرين.

فار�ض خلف املزروعي: برنامج اأمري ال�سعراء يج�سد م�سرية ال�سيخ 
زايد واهتمامه بال�سعر العربي مبختلف األ�انه

ب�شام عبدال�شميع يهدي اأعماله الأدبية الكاملة ملدير عام اآيري�ض ميديا

وروايات اأ�سدرها خالل عام 2020 و�سيا�سية  فكرية  كتب   10

ال�شيط«  »�شلطان  •• ال�شعودي 
يح�شد لقب »اأمري ال�شعراء« 

للمو�شم التا�شع
»م�شريتي  ال�شيط:  •• �شلطان 
انطلقت اليوم من اأبوظبي اإىل 

العامل«
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ومل اأكن اأتوقع حتقيق )يف بيتنا روبوت( كل هذا النجاح 

عمرو وهبة: ع�ست تفا�سيل 
امل�سل�سل منذ اأن كان جمرد فكرة

روبوت"؟ بيتنا  "يف  جتربة  على  الفعل  ردود  وجدت  • كيف 
- �شعدت جدا بردود الفعال التي جاءت من خمتلف اأنحاء الوطن 
العربي، ومل اأكن اأتوقع حتقيق العمل كل هذا النجاح مع عر�شه 
التوا�شل  مواقع  على  الريند  ت�شدر  امل�شل�شل  اأن  خا�شة  الأول، 
الكرث  ودخ��ل �شمن  الأوىل،  احللقات  مبكر يف  ب�شكل  الجتماعي 
بحثا على حمركات البحث، واجنذبت له وتابعته فئات كثرية من 

اجلمهور.
تتوقع  كنت  هل  بالعمل،  اإعجابا  الأك��رث  الفئات  من  الأطفال   •

هذا الأمر؟
- قناعاتي ال�شخ�شية باأن الأطفال �شيحبونا بالفعل، لكن التحدي 
م��ا حتقق  ال��ع��م��ل، وه��و  اأ���ش��ره��م لفريق  ك��ان يف ح��ب  بالن�شبة يل 
بالفعل، فاجلميع با ا�شتثناء بذل ق�شارى جهده ليقدم امل�شل�شل 

باأف�شل �شورة.
هل  ب�شاأنها،  ترقب  هناك  يكون  ما  ع��ادة  الكوميدية  الأعمال   •

�شعرت بالقلق مع عر�ص امل�شل�شل؟
لأن  تاأكيد،  بكل  الدرامية  الأن���واع  اأ�شعب  الكوميديا   -

منها ومما  يكون مرتفعا  دائما  التوقعات  �شقف 
مرتبطة  ال��ك��وم��ي��دي��ا  يف  ف����الأزم����ة  ت��ق��دم��ه، 

ب���اأن اجل��م��ه��ور ل��دي��ه م��ن��اف��ذ ك��ث��رية ملتابعة 
التوا�شل  مواقع  على  كوميدية  تعليقات 

الجتماعي، لذا فاإن اأي جتربة كوميدية 
يكون هناك ترقب لتقبل اجلمهور لها، 

واأتذكر يف الت�شوير �شحكات املجاميع 
امل�شاركة عندما ي�شاهدون اأدائي اأثناء 

الت�شوير، وكانت ت�شعدين، فهم مل 
الدور  بتفا�شيل  علم  على  يكونوا 

وما يتطلبه.
لتجربة  حما�شك  �شبب  م��ا   •

الروبوت "لذيذ"؟
- ع�شت تفا�شيل امل�شل�شل منذ 
اأن كان جمرد فكرة، وحتم�شت 
للم�شروع، خا�شة اأنه يجمعني 
اأعرفه  مع ه�شام جمال الذي 

على امل�شتوى ال�شخ�شي، واأقدر 
اأف�شل الأعمال،  اجتهاده لتقدمي 

التفا�شيل  ب��اأدق  اهتمامه  اإىل  اإ�شافة 
من الناحية الفنية حتى يخرج العمل باأف�شل 

ما ميكن رغم ال�شعوبات التي تكون موجودة اأحيانا 
يف تنفيذ الأفكار املختلفة التي يقدمها، ووجدت يف 

دراميا. خمتلفة  جتربة  لتقدمي  "لذيذ" فر�شة 
اأنه  خا�شة  العمل  جناح  عدم  من  تقلق  • اأمل 

البطولة الأوىل له�شام جمال يف الدراما؟
- ره���اين ع��ل��ى ال��ع��م��ل م��ن ال��ب��داي��ة، وثقتي 

به�شام وموهبته جعاين احتم�ص للتجربة، 

فح�شب،  التجربة  ه��ذه  يف  ولي�ص  جت��رب��ة  اأي  يف  م��وج��ود  وال��ق��ل��ق 
اأي  يف  الأم���ر مهم  وه��ذا  معه،  العمل  يف  بالراحة  اأ�شعر  اأن��ن��ي  كما 
جتربة، فال�شعور بالراحة يجعل املمثل يركز يف عمله ب�شكل اأكرب، 
يخ�ش�ص  وي��ج��ع��ل��ه 
م�شاحة  اأك�������رب 
م������������ن وق������ت������ه 
ولي�ص  للعمل 
ل����ت����ف����ا�����ش����ي����ل 
اأخ�������������������������������رى 
ت���������ش����ت����ن����زف 

طاقته.
ه����������ل   •
ت������دخ������ل������ت يف 
ت��ف��ا���ش��ي��ل ال����دور 
من الناحية الفنية، 
خال  خا�شة 

الت�شوير؟
- مل يكن تدخا، 

ولكن اأي ممثل عندما يكون لديه دور فاإنه يعمل على و�شع ب�شمته 
اخل��ا���ش��ة ف��ي��ه وال��ت��ي مت��ي��زه ع��ن غ���ريه، وه��ن��اك تفا�شيل كثرية 
اإىل بع�ص  اإ�شافة  تناق�شت فيها مع فريق العمل منها البت�شامة، 

اليفيهات،
التي  بامل�شطلحات  العمل على و�شع قائمة   وكنت حري�شا خال 
اأ�شتخدمها حتى ل اأخطئ فيها، ف�شا عن حر�شي اأثناء الت�شوير 
اأي  اإظهار  وعدم  املواقف  بجميع  النفعايل  بالثبات  التم�شك  على 
تعبريات على الوجه اأو العني، فهذا الأمر مل يكن �شهًا، لأن لذيذ 

روبوت ول يجب حتى اأن "يربب�ص" بعينه.
الت�شوير؟ يف  الرجتال  م�شاحة  عن  • ماذا 

- الأعمال الكوميدية عادة ما تكون بها م�شاحة لارجتال يف بع�ص 
ب�شكل  خمتلفة  روبوت" امل�شاألة  بيتنا  "يف  جتربة  يف  لكن  املواقف، 

�شبه كامل، 
ال�شخ�شية،  لطبيعة  اأي�شا  ولكن  ال��دور  نتيجة طبيعة  لي�ص فقط 
م�شاهد  وهناك  الوقت،  غالبية  مقت�شب  حديثه  لذيذ  فالروبوت 
كثرية ل يتحدث فيها، لكن يف النهاية جميع التفا�شيل تقريبا 
الت�شوير خال  بداية  بامل�شاهد كانت وا�شحة قبل  اخلا�شة 

فرة التح�شريات.
بفريو�ص  اإ�شابتك  باأزمة  الت�شوير  خال  تاأثرت  هل   •

كورونا؟
- انتهيت من الت�شوير قبل اأيام فقط من معرفتي بخرب 

الإ�شابة،
نتيجة  بالت�شوير  م�شكات  اأي  ه��ن��اك  تكن  مل  ل��ذا   
بها  مير  اأن  اأمتنى  ل  والتي  ال�شعبة،  التجربة  هذه 

اأي �شخ�ص،
الفرة،  ه��ذه  خ��ال  امل�شل�شل  فعل  ردود  وتابعت   
املنزل  امل�شل�شل مع عزيل يف  حيث ت�شادف عر�ص 

لتلقي العاج.
الحرازية  الإج��راءات  العمل  فريق  اتبع  • هل 

خال الت�شوير؟
وال�شركة  احللفاوي  وليد  فاملخرج  بالتاأكيد،   -
املنتجة كانوا مهتمني جدا بهذا الأمر، وتوافرت 
الدوات  م���ن  وغ���ريه���ا  وال���ك���م���ام���ات  امل���ط���ه���رات 

الوقائية.
اأث���ري  ع���رب  ال���ت���ق���دمي  جت���رب���ة  ت���ك���رار  ت���ن���وي  • ه���ل 

الإذاعة؟
- اأح��ب��ب��ت ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة ج����دا، ل��ك��ن ث��م��ة ���ش��ع��وب��ات ح��ال��ت دون 
ا�شتمرارها لفرة اأطول، يف مقدمتها بعد امل�شافة بني منزيل وبني 

ال�شتوديو، 
اإىل جانب ارتباطي مب�شاريع فنية يف نف�ص الوقت، مما كان �شيوؤثر 
ب�شكل �شلبي مل اأرغب يف حدوثه حتى اأحافظ على تقدمي اأف�شل 

�شورة.

حممد �سعد يطرح 
كليب "حب�ب جراءة"

التى  اأغنيته اجلديدة  �شعد كليب  الكوميديا حممد  طرح منذ قليل جنم 
الفيديوهات  موقع  على  اخلا�شة  قناته  جراءة" على  "حبوب  ا�شم  حتمل 
عن  بعيدا  ال��غ��ن��اء  ف��ى  �شعد  ملحمد  الأوىل  التجربة  ه��ذه  وت��ع��د  ي��وت��ي��وب، 

ال�شينما والدراما.  
 وكان النجم حممد �شعد ك�شف عن اأغنيته اجلديدة بعنوان "حبوب جراءة"، 
منذ اأيام قليلة والتي يعود بها جلمهوره بعد فرة طويلة من الغياب عن 
اإ�شدار اأغاأين ب�شوته، و�شوق "�شعد" جمهوره لاأغنية بطرح مقطع �شغري 
منها عرب ح�شابه مبوقع "اإن�شتجرام"، وظهر فى املقطع امل�شور وهو يوؤدي 

الأغنية، م�شحوبا بتعليق: "ا�شتنوا اأغنيتى اجلديدة حبوب جراءة".
واأ�شار الفنان حممد �شعد اإىل اأن هذه الأغنية جاءت بال�شدفة، حيث كانت 
اأح��د الأ���ش��دق��اء واق���رح طرحها بهذا  اأن��ه ج��اءه  اإل  تخ�ص عما درام��ي��ا 
بالفعل، وكانت بداية مب�شرة قد ت�شجع على اختيار  ال�شكل وهو ما نفذه 

اأغان اأخرى منا�شبة لطرحها.  
وكان النجم حممد �شعد قد د�شن ح�شابا جديدا عرب من�شة "تيك توك"، 
ن�شر  املن�شة، حيث  الذى ي�شتخدم هذه  اأكرث توا�شا مع جمهوره  ليكون 
الفيديو الأول على ح�شابه، وظهر من خاله مع كابه وهو يعلن تد�شني 

احل�شاب، قائا: "اأنا بقيت على تيك توك �شبح �شبح على اأحلى النا�ص".

ق��ال��ت ال��ف��ن��ان��ة ر���ش��ا م��ه��دى ع��ن جت��رب��ت��ه��ا يف 
حكاية "ورقة �شغط" �شمن حكايات م�شل�شل 
 its" برنامج  يف  لقاء  خال  باب"،  كل  "ورا 
 :Cbc قناة  على  امل��ذاع   "show time
���ش��ع��ي��دة ج����دا ب��ال��ت��ج��رب��ة وم�����ش��ت��م��ت��ع��ة جدا 
اأنها  اوى وج���دي���دة، خ��ا���ش��ة  وال��ف��ك��رة ح��ل��وة 
يف  للحدوتة  تكثيف  فيها  جعلت  حلقات   5
اأكر  حواديت  يف  بتكون  وبالتايل  قليل،  وقت 
مب��م��ث��ل��ني خم��ت��ل��ف��ني وخم���رج���ني خمتلفني 

هايكون امل�شاهد مب�شوط بالتنوع ده.
م���و����ش���وع احلكاية  م���ه���دى،  ر����ش���ا  واأ����ش���اف���ت 
خمتلف ومل يتناوله اأحد يف الدراما امل�شرية 
يف  قائمة  م�شكلة  وه��ى  وك���اف،  وا���ش��ح  ب�شكل 

بيوت كتري من بيوتنا وبتاأثر على الأطفال.
مهدى:  ر�شا  قالت  ال�شينما  عن  غيابها  وعن 
الأخ����رية،  ال��ف��رة  ات���اث���رت  ال�شينما  ���ش��ن��اع��ة 
خا�شة يف فرة الكورونا، واأ�شبح عدد الأفام 
قليا، واأن��ا ملا ب��داأت كان يف وقت بيتعمل فيه 
لو  واأك��ي��د  وف��ى موا�شم خمتلفة،  اأف��ام كتري 
اأعملها علطول؛  يكون يف حاجة قوية هانزل 

لأن اأنا نف�شى اأرجع لل�شينما تانى.
اخلام�شة  احل���ك���اي���ة  ه����ى  �شغط"  "ورقة 
ي�شرى  ف��ك��رة  باب"،  ك���ل  "ورا  م�شل�شل  م���ن 
ال�شواف،  حممد  وح��وار  و�شيناريو  الفخرانى 
�شيرنجى،  واإن����ت����اج  ح�������ش���ام،  م��ع��ت��ز  واإخ��������راج 
فهمى،  اإيهاب  ال��وه��اب،  عبد  فتحى  وبطولة: 
ر����ش���ا م���ه���دى، رام�����ى وح���ي���د، ����ش���ان���دى على، 

اإبراهيم ظريف وغريهم.

بامل�شاركة  �شعادتها  ع��ن  ج���ودة  اأروى  الفنانة  اأع��رب��ت 
واملقرر  ي�شرا  النجمة  مع  اأهلية"  "حرب  م�شل�شل  يف 
عر�شه ح�شرًيا على قناة cbc يف �شهر رم�شان املقبل، 
موؤكدة اأن �شخ�شيتها بامل�شل�شل جديدة ونقلة كبرية يف 

حياتها الفنية.
قوية  درام��ي��ة  وجبة  امل�شل�شل  اإن  ج���ودة،  اأروي  وق��ال��ت 
لأن  ال�شا�شة  على  ق��وي  ح�شور  ل��ه  و�شيكون  ود�شمة، 
ومل  جديدة  وفكرته  ج��ًدا  جيد  ب�شكل  مكتوب  العمل 
�شراعات  ي�شهد  امل�شل�شل  اأن  م�شيفة  قبل،  من  تقدم 
الأح��داث �شخ�شية  قوية وعنيفة، حيث جت�شد خال 
اأه��ل��ه��ا على خلفية  ب��ع��ي��ًدا ع��ن  ال��ت��ي تعي�ص  )ف��ري��دة( 

م�شاكل مع والدها.
متاحقة  اأح��داًث��ا  �شي�شاهد  اجلمهور  اأن  اإىل  ولفتت 
�شتكون متميزة وخمتلفة وحتمل يف م�شمونها ر�شائل 
النا�ص،  ال��واق��ع ولي�شت بعيدة ع��ن  ج��دي��دة لأن��ه��ا م��ن 

متمنية اأن ينال امل�شل�شل اإعجاب اجلمهور.
واأكدت اأن اأهم املعايري التي تختار بها اأعمالها اأن يكون 
فريق العمل مريًحا: "لأننا نتواجد مع بع�شنا لوقت 
تنظر  اأنها  اإىل  م�شرية  اأ�شرة"،  مبثابة  فنكون  طويل، 
التي ت�شاعد  املهمة  العنا�شر  الورق واملخرج، وكل  اإىل 

على خروج عمل قوي ومتما�شك.

وت��دور اأح��داث امل�شل�شل يف اإطار 
م��ن الإث�����ارة ح���ول ح���رب اأهلية 

بني زوجتني ل�شخ�ص واحد، اإىل 
العمل  اأبطال  بني  ال�شراع  جانب 

التي  ي�شرا  الفنانة  مقدمتهم  يف 
جت�شد دور "مرمي" اإحدى اأجنح 

م�شر،  يف  التجميل  طبيبات 
ق���د تخ�شر  اأن���ه���ا  وت��ك��ت�����ش��ف 

كل �شيء يف حلظة �شعف، 
يف  تدخلها  اب��ن��ة  ول��دي��ه��ا 
تواجه  ك���م���ا  �����ش����راع����ات، 
العديد من اخلافات مع 

زوجها وتتواىل الأحداث يف 
اإطار درامي م�شوق.

ي�شرا  امل�شل�شل  بطولة  يف  وي�شارك 
وب��ا���ش��ل خ��ي��اط، وج��م��ي��ل��ة عو�ص، 
وتامر هجر�ص، ور�شدي ال�شامي، 
�شيام،  وب�����ش��ن��ت  اأن�������ور،  وخ���ال���د 
اأحمد  وت��األ��ي��ف  ف����وؤاد،  وبرلنتي 
ع�������ادل، واإخ����������راج ����ش���ام���ح عبد 

العزيز.

�شارك الفنان عمرو وهبة ب�شخ�شية الإن�شان الآيل )لذيذ( يف م�شل�شل 

)يف بيتنا روبوت(، الذي عر�ض موؤخرا على ال�شا�شات، وحقق ردود 

وكوالي�شه  امل�شل�شل  عن  عمرو  حتدث  احلوار  هذا  ويف  وا�شعة.  فعل 

وجتربة اإ�شابته بفريو�ض كورونا وغريها من التفا�شيل.

ر�سا مهدى: �سعيدة بتجربتى 
يف "ورقة �سغط" 

اأروى ج�دة: �سخ�سيتى 
فى "حرب اأهلية" جديدة 

ونقلة كبرية يف م�سريتي
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الأعرا�ض الأكرث �سي�عا باأن ع�سلة القلب حتت�سر
النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة خطرية يتم فيها توقف اإمداد القلب 
بالدم فجاأة، عادة ب�شبب جلطة دموية. واأو�شحت موؤ�ش�شة القلب الربيطانية 
)BHF( اأن لدى الأ�شخا�ص عتبات خمتلفة لاأمل، ولهذا ال�شبب ميكن اأن 
تختلف الأعرا�ص يف حدتها. وقد يعاين البع�ص من اأمل يف ال�شدر، على غرار 

ع�شر اله�شم، اإذا كان م�شحوبا باإح�شا�ص حارق.
وهذه عامة حتذير من نوبة قلبية، والذي قد ي�شفه الآخرون باأنه "�شغط 
اأو ان�شغاط اأو ثقل" يف ال�شدر. والعامل الأ�شا�شي هو اأن اأمل ال�شدر ل يزول، 

ثم ينت�شر اإىل جزء اآخر من اجل�شم، مثل:
- الرقبة - الفك - الظهر - املعدة
- الذراعني )كاهما اأو اأحدهما(

وت�شتدعي هذه الأعرا�ص وحدها ات�شال فوريا بالطوارئ.
قلبية  بنوبة  الإ���ش��اب��ة  اح��ت��م��ال  اإىل  ت�شري  ال��ت��ي  الأخ����رى  ال��دلئ��ل  وت�شمل 
ال�شعور بالغثيان. وقد ي�شعر املرء بالدوار اأو ب�شيق يف التنف�ص. ويعاين بع�ص 

الأ�شخا�ص من اإح�شا�ص غامر مفاجئ بالقلق، ي�شبه نوبة الهلع.
املفرط  ال�شعال  ال�شخ�ص يف  الرئتني، فقد يبداأ  ال�شائل يراكم يف  بداأ  واإذا 
والأزيز. وتقول موؤ�ش�شة القلب الربيطانية: "اأعرا�ص النوبة القلبية ميكن 

اأن ت�شتمر على مدى اأيام، اأو ميكن اأن تظهر فجاأة وب�شكل غري متوقع".
فمن  ل،  اأم  قلبية  نوبة  من  تعاين  كنت  اإذا  مما  متاأكد  غري  كنت  اإذا  وحتى 
اإ���ش��ع��اف اإليك،  الأف�����ش��ل الت�����ش��ال ب��ال��ط��وارئ، واإىل غ��اي��ة اإر����ش���ال ���ش��ي��ارة 
عن  ف�شا  احلالة،  حت�شني  يف  متاحا  ك��ان  اإذا  الأ�شربين  تناول  �شي�شاعدك 

اجللو�ص والراحة وحماولة ال�شرخاء حتى و�شول امل�شعفني.

هل هي نوبة قلبية اأم ع�شر ه�شم؟
معرفة  املهم  فمن  اله�شم،  ع�شر  ت�شبه  اأن  ميكن  القلبية  النوبة  لأن  نظرا 

الفرق بينهما.
اأن  ميكن  بينما  وجبة،  تناول  يتبع  اله�شم  ع�شر  اأن  هو  الرئي�شي  وال��ف��رق 

حتدث نوبة قلبية يف اأي وقت.
الفم،  يف  لذع��ا  طعما  اله�شم  ع�شر  ي�شبب  اأن  ميكن  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�شافة 
والذي يحدث عادة ب�شبب الإفراط يف تناول الطعام اأو التهام الطعام ب�شرعة 
كبرية. وميكن عاج ع�شر اله�شم ع��ادة عن طريق تناول الأدوي��ة الازمة 

للحالة و�شرب املاء.

هل هي ذبحة �شدرية اأم نوبة قلبية؟
يعاين بع�ص الأ�شخا�ص من الذبحة ال�شدرية، وهي اأمل يف ال�شدر ناجت عن 

اأمرا�ص القلب التاجية.
اإىل  ينتقل  ال�����ش��در  يف  اأمل  اإىل  اأي�����ش��ا  ال�شدرية  ال��ذب��ح��ة  ت���وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
اأو الفك. وهذا النوع من اأمل ال�شدر يعني اأن  الذراعني اأو الرقبة اأو املعدة 

اإمداد القلب بالدم مقيد بت�شييق ال�شرايني.
وميكن اأن حتدث اأعرا�ص الذبحة ال�شدرية عن طريق:

- ممار�شة الريا�شة
- النزعاج العاطفي

- الطق�ص البارد
"النوبات عادة ما تهداأ بعد ب�شع  اأن  القلب الربيطانية  واأو�شحت موؤ�ش�شة 

دقائق".
اإذا  الراحة، ولكن  الأعرا�ص، وكذلك  اأن تخفف  املو�شوفة   وميكن لاأدوية 

ا�شتمرت، �شيكون من ال�شروري الت�شال بالطوارئ.

واملروة؟  ال�شفا  تعني  • ماذا 
- ال�شفا هي احلجارة املل�شاء واملروة احلجارة البي�شاء. 

وا�شعها؟ ومن  العربي.  ال�شعر  بحور  عدد  يبلغ  • كم 
- 16 بحرا وو�شعها اجلاحظ. 

والأودي�شا؟  الألياذه  �شاحب  • من 
- هومريو�ص 

الأنياذة؟  ملحمة  �شاحب  • من 
- فرجيل 

الفرائ�ض؟  هي  • ما 
- الع�شلة بني الكتف والثدي. 

�شعفاً.   80 للقمر  بالن�شبة  ي�شاوي  الأر�ص  • وزن 
داكن.  لونها  زجاجات  يف  الطازج  الربتقال  ع�شري  تعبئة  • يف�شل 

قمر.  اأّي  له  لي�ص  الذي  الوحيد  الكوكب  • عطارد 
 . قلوب  ثاث�ة  مي�لك  الذي  احليوان  هو  • الأخطبوط 

 . دماغاً   )11( ع��ش�ر  اأح�د  له  • النحل 
املليون.  لبلوغ  عاماً   31،688 ي�ش��ت�غرق  �شوف  فاإنه  توقف  با  الأرق��ام  ب��ع����د  املرء  قام  • اإذا 

يومياً.  مرة   15 ال�ع�ني  مقلة  يف  ال�شائل  • يتغري 
اآخر  جزء  اأي  مع  مقارنة  اكرب  بدرجة  الي��دي  يف  للتحكم  مكر�شاً  املرء  دماغ  من  الكرب  القدر  يكون   •

من اجل�شم.
بالقدرة  لذلك  عاقة  ول  امل��راأة..  ج�شم  يف  املوجودة  تلك  تفوق  الرجل  ج�شم  يف  املوجودة  الدم  • كمية 

على الإح�شا�ص.
الكاآبة.  يقلل  ال�شمك  اأكل  اأن  ويابانية  اأمريكية  درا�شات  • اأثبتت 

اأ�شابع.   8 وللخلفية  اأ�شابع،   10 الأمامية  الأ�شد  اأ�شابع  • عدد 
غرام.   25 بحري  ماء  لر  يف  امللح  • كمية 

. الفواكه  من   : هو   ) الطماطم   ( لنبات  العلمي  • الت�شنيف 
للتلفاز. م�شاهدته  اأثناء  يحرقها  التي  تلك  تفوق  نومه  اأثناء  الن�شان  يحرقها  التي  احلرارية  • ال�شعرات 

لل�شوء. فجاأة  يتعر�شون  عندما  يعط�شون  العامل  �شكان  من   33% 25اإىل  بني  • ما 

الرجل العجوز
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الف�شار 
اأن  ال��ع��ل��م��اء  اك��ت�����ش��ف 
)ال�شامية(  ال��ف�����ش��ار 
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ع���دد 
ك������ب������ري م��������ن امل�����������واد 
لاأك�شدة  امل���������ش����ادة 
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امل���واد ت�شاعد يف  ه��ذه 
حماية ج�شم الإن�شان 

انواع الأورام اخلبيثة، واللتهابات واأمرا�ص القلب والأوعية  من خمتلف 
الدموية.

امل����واد م��وج��ودة يف  ل��ه��ذه  اأع��ل��ى ن�شبة  اأن  ي��ع��ت��ق��دون �شابقا  ال��ع��ل��م��اء  وك���ان 
ال��ف��واك��ه والأث���م���ار. ول��ك��ن نتائج ه��ذه ال��درا���ش��ة ال��ت��ي اأج��راه��ا علماء من 
الكي�ص  اأن  اأثبتت  الأمريكية   University Skrentonskom
يف  لاأك�شدة،  امل�شادة  امل��واد  ملج من   300 على  يحتوي  للف�شار  القيا�شي 

حني اأن كي�شا مماثا من الفواكه يحتوي فقط على 160 ملغ منها.
التي ت�شبب  العالية يف الفواكه والأثمار،  املاء  ويربط اخلرباء هذا بن�شبة 
ل  الف�شار  يف  امل��اء  ن�شبة  اأن  حيث  لاأك�شدة،  امل�����ش��ادة  امل���واد  ه��ذه  تخفيف 

تتجاوز 4 %، طبقا ملا ورد مبوقع رو�شيا اليوم.
وين�شح اخلرباء بتناول الف�شار لأنه ي�شاعد يف جتديد اجل�شم، اإ�شافة اإىل 
البولوفينولت يحتوي على الألياف وفيتامني بي الذي ي�شاعد يف معادلة 
نظارة  ويعيد  الأن�شولني  ه��رم��ون  اإف���راز  وينظم  ال��دم  يف  ال�شكر  م�شتوى 

اجللد، ب�شرط عدم اإ�شافة ال�شكر اأو امللح اإليه.

عم خمتار �شاحب احلمار هو لقب اأطلقه الأطفال على عم خمتار العجوز.. العجوز جدا الطيب الذي ر�شمت 
ال�شنوات على وجهه ع�شرات من اخلطوط والتجاعيد زادت من طيبته وحمياه كما انه عندما يبت�شم فانها 
تزداد وتزيده قربا من القلب، عم خمتار ميتلك حمار عجوز مثله خبري يف دروب القرية واجلبل املحيط بها 
ودائما ما نرى عم خمتار يتحدث اإىل احلمار بكام ل يحدث فيه احد فهو قليل الكام مع النا�ص كثريه مع 

احلمار فاطلقنا عليه عم خمتار �شاحب احلمار.
مر�ص كبري القرية ذات يوم مر�ص �شديد حار مع الأطباء ثم قرر احدهم وكان على علم بالأمرا�ص ودوائها من 
الأع�شاب ان هناك ع�شبة واحدة ممكن ان ت�شفي كبري القرية وعليهم اإح�شارها من اأعلى اجلبل، نظر اجلميع 
ب��ارزة حامية خطرة وانحدرات كثرية لكن لبد من املخاطرة وح��اول الكثريون  اإىل اعلى اجلبل كله نتوءات 
وكاأنه  اإىل اجلبل  اخ��ذه وهو يحدثه يف طريقه  دور عم خمتار واحلمار فقد  فا�شلني وهنا جاء  منهم فعادوا 
يخربه ماذا �شيفعان .. وم�شى اليوم ومن بعيد نظر النا�ص اإىل اعلى اجلبل وقبل ان تذهب ال�شم�ص كان عم 
خمتار واحلمار فقد اخذه وهو يحدثه يف طريقه اإىل اجلبل وكاأنه يخربه ماذا �شيفعان وم�شى اليوم ومن 
بعيد نظر النا�ص اإىل اعلي اجلبل وقبل ان تذهب ال�شم�ص كان عم خمتار يقف مع احلمار يقتطفان الع�شاب 
ثم و�شعها يف كي�ص اعلى ظهر احلمار وبداأ رحلة العودة ولكن .. انتظر النا�ص كثريا قبل ان ياأتي نور الفجر 
فيجدوا احلمار وقد هل عليهم لكنه كان يحمل عم خمتار الذي �شقط �شقطة قوية اعجزته عن احلركة لكن 
املوت  بالنبتة وج��اء ب�شاحبه ورق��د عم خمتار يف فرا�شه ي�شارع  امل�شكني ل يطيق فراقه وج��اء  حماره حمله، 
وبجواره حماره ينام بجانب الفرا�ص كاأمنا ي�شاركه املر�ص واحلزن، �شعر جميع ال�شكان باحلزن على العم خمتار 
وكانوا يجل�شون بجانبه يداوونه بعدما �شفي كبري القرية لكن ل منا�ص ول مهرب من ق�شاء اهلل يف ذات �شباح 
ح�شر من يحمل الطعام فوجد العم خمتار قد مات، ومن الغريب ان حماره اي�شا قد مات .. وكاأنهما اتفقا 
ان يعي�شا معا وميوتا معا وهناك ا�شفل اجلبل دفن النا�ص عم خمتار وعلى مقربة منه حماره كما طلب متاما 

وبهذا تزاما يف كل �شئ احلياة واملوت والقرب .

ت�شري الدكتورة �شفيتانا فو�ص، خبرية التغذية الأوكرانية، 
لكبح  الغذائية  امل��واد  اأف�شل  اأح��د  هو  الرائب،  اللنب  اأن  اإىل 

تكاثر البكترييا ال�شارة يف الأمعاء.
ووف���ق���ا ل��ه��ا، ي��ت��ح��ق��ق ت���اأث���ري ه����ذه امل������ادة، ن��ت��ي��ج��ة م�شاركة 
الأمعاء،  ن��ب��ي��ت  ت����وازن  ا���ش��ت��ع��ادة  عملية  يف  ال��ربوب��ي��وت��ي��ك 
وكذلك فيتامينات  А وB2 وC وPP والعنا�شر املعدنية 

والإنزميات والأحما�ص الأمينية.
�شهل  والكال�شيوم  بالربوتني  غني  )كيفري(  الرائب  واللنب 
وي�شاعد  اجل�شم،  مناعة  منظومة  وظائف  ويعزز  اله�شم، 

الذاتية  املناعة  واأم��را���ص  والأك��زمي��ا  ال�شدفية  ع��اج  على 
واأمرا�ص احل�شا�شية.

الألبان  منتجات  بخاف  الرائب،  "اللنب  اخلبرية،  وتقول 
الاكتوز،  من  ج��دا  منخف�شة  ن�شبة  على  يحتوي  الأخ��رى 
لأن معظمه يتحول بف�شل فطر اللنب، اإىل حم�ص الاكتيك 
وحم�ص البريوفيك واإىل مادة كيفريان kefiran متعددة 
فطريات اللنب املهمة جدا، وهو م�شاد للميكروبات وي�شرع 
تخفي�ص  ع��ل��ى  ت�شاعد  خ�شائ�ص  ول���ه  اجل����روح،  ال��ت��ئ��ام  يف 

م�شتوى الكولي�شرول يف الدم وتعزيز املناعة".

اللنب الرائب ي�سّرع با�ستعادة 
وظيفة الأمعاء

جمموعة من الأ�شخا�ض ت�شاعد ويليامز، ونيك موبراي ، موؤ�ش�ض زورو ، يف اإنقاذ حوت على ال�شاطئ يف نيوزيلندا. رويرتز


