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هل ي�صري لون �صمع �لأذن �إىل م�صكلة �صحية؟
ولكن  الأذن،  �شمع  منتلك  جتعلنا  التي  الأ�شباب  من  العديد  هناك 

وظيفته يف النهاية هي حماية الأذن وتنظيفها.
ومينع قوام ال�شمع اللزج البكترييا واجلراثيم من النتقال اإىل الأذن 
مرحب  غري  �شيوف  اأي  منع  على  وي�شاعد  اللتهابات  يف  والت�شبب 
بهم. وي�شاعد �شمع الأذن اأي�شا على تليني اجللد ويحافظ على توازن 

درجة احلمو�شة الطبيعي للأذن ملنع التهيج واجلفاف.
ووفقا لل�شيد مي�شا فريكريك، زميل الكلية امللكية للجراحني، واملدير 
الأذن لي�س  فاإن لون �شمع   ،  Auris Ear Careال�شريري ملركز

طريقة جيدة ملعرفة ما اإذا كنت ب�شحة جيدة اأم ل.
لكنه ن�شح: "ميكن اأن يختلف لون �شمع الأذن ال�شحي من الأبي�س 
اأو الأ�شفر اأو البني اأو الأ�شود. و�شمع الأذن الرطب اأو اجلاف مفيد 

اأي�شا، وهذا �شيء ترثه عن والديك".
اأو  الرائحة،  اأو   كريه  اأخ�شر  اأذن  �شمع  لديك  كان  "اإذا  اأ�شاف:  لكنه 
اإذا كانت اأذنك تنزف، فقد ي�شري ذلك اإىل وجود عدوى ويجب عليك 

طلب ا�شت�شارة طبية على وجه ال�شرعة".
وعادة ما ينتج ج�شمك ما يكفي من �شمع الأذن للحفاظ على �شحة 
اأو  �شلبا  ال�شمع  هذا  ي�شبح  اأن  ميكن  الأحيان  بع�س  يف  ولكن  الأذن 
يتاأثر ب�شكل قد يوؤدي اإىل م�شاكل مثل فقدان ال�شمع اأو عدم الراحة.

منا�صف قاتلة للجر�ثيم
اإنتاج  برز موؤخراً توجه جديد يف عامل العناية والتنظيف، يتمثل يف 
منا�شف للج�شم تتمتع مبيزة فريدة ميكنها تنظيف اجل�شم والتخل�س 

من امليكروبات والبكرتيا امل�شببة حلب ال�شباب.
وقد قامت �شركة ري�شتور بدعم من عار�شة الأزياء روزي هانتنغتون 
يف  املن�شوجة  الف�شة  جزيئات  على  حتتوي  منا�شف  ب��اإن��ت��اج  واي��ت��ل��ي، 
الألياف التي ثبت اأنها تقتل البكرتيا وم�شببات الأمرا�س مثل بكرتيا 

.E-coli و  MRSA
اجل�شم  بتنظيف  تتميز  اجل��دي��دة  املنا�شف  ف���اإن  اخل����راء،  وبح�شب 
ت�شبب  التي  البكرتيا  التخل�س من  اآن معاً، عر  نف�شها يف  وتنظيف 
اإذا مت  ال��ب�����ش��رة  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ق��د  وال��ت��ي  للمن�شفة،  ال��ع��ف��ن��ة  ال��رائ��ح��ة 

ا�شتخدامها وهي مت�شخة.
اأج��راه��ا ع��امل الأح��ي��اء الدقيقة  ووف��ق��اً لأب��ح��اث مل يتم ن�شرها بعد، 
الروفي�شور ت�شارلز جريبا يف جامعة اأريزونا، فاإن ما يقرب من 90٪ 
من منا�شف احلمام ملوثة ببكرتيا الراز، و ٪14 منها حتمل بكرتيا 
اإي كويل. وتقول الدكتورة ليزا اأكرييل، خبرية ال�شحة البيئية: اإن 
ينظف  مل  ما  الغ�شيل.  يجيد  ل  معظمنا  اأن  هي  املحرجة  احلقيقة 
وقد  ج��ًدا  رطبة  ت�شبح  احلمام  منا�شف  ف��اإن  ج��ي��ًدا،  اأنف�شهم  النا�س 

تن�شر امليكروبات التي قد تكون �شارة.

�ل�صردين.. جنة دربان �جلنوب �أفريقية
اجلنوب  ال�شاحلية  درب���ان  مدينة  يف  عليه  ت���رتدد  ���ش��وف  مطعم  اأي 
ال�شيء نف�شه  اأيار مايو ومتوز يوليو �شوف يكون لديه  اأفريقية بني 

على قائمة الطعام.
وهو ال�شردين وال�شردين ومزيد من ال�شردين فهجرة ال�شردين هي 
بال�شمك  درب��ان  فيه مياه  املنظر متتلئ  �شنوي خ��لب  ح��دث طبيعي 
ال�شغري اللذيذ ويحتفل ال�شكان املحليون بالتوجه اإىل املياه حمملني 

ب�شباكهم ودلئهم ل�شطياد البع�س منه.
دويل  �شائح  اأي  هناك  لي��وج��د  يكاد  املا�شية،  ال�شنوات  عك�س  وعلى 
من  املخرجني  ج��ذب  اعتادت  التي  الظاهرة  ه��ذه  مل�شاهدة  املدينة  يف 
يعني على  كورونا، وهذا  العامل قبل جائحة فريو�س  اأنحاء  خمتلف 

الأقل مزيدا من ال�شمك لل�شكان املحليني.
اأو�شنجرافيك  معهد  من  دايل  ري��ان  البحرية  الأح��ي��اء  ع��امل  ويقول 
ال�شيد ُمر�شية للغاية حتى الآن  اإن كمية  البحثي بدربان،  ري�شر�س 
خلل العام احلايل، ويقدر اأن ي�شل احلجم الإجمايل اإىل مئات عدة 

من الأطنان.
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در��صة: �لفتيات يح�صلن على 
م�صروف جيب �أقل من �لأولد

الفتيات يح�شلن على م�شروف  اأن  اأملانيا  اأُْج��ِرَي��ْت يف  درا�شة  نتائج  ك�شفت 
جيب اأقل ب�شورة ملحوظة من الأولد.

وح�شب نتائج الدرا�شة التمثيلية التي اأجراها معهد فور�شا لقيا�س الراأي، 
فاإن الفتيات بني 4 و13 عاماً يح�شلن يف ال�شهر على م�شروف جيب بقيمة 
%11 من متو�شط م�شروف  ب�  اأق��ل  اأي  ي��ورو   13.76 املتو�شط  تبلغ يف 

جيب الأولد يف نف�س ال�شريحة العمرية.
و�شملت الدار�شة  التي اأجريت ل�شالح �شركة بلو اأو�شن انرتتينمنت اململوكة 
ملجموعة بوردا للن�شر والإعلم 2525 طفًل ومراهقا تراوحت اأعمارهم 

بني 4 و13 عاماً.
وقامت املجموعة بن�شر نتائج الدرا�شة ملجلت الأطفال يف �شتوجتارت.

عر  ميتد  امل�شروف  قيمة  يف  اجلن�شني  بني  الفرق  اأن  النتائج  واأو�شحت 
مرحلة الطفولة بالكامل حيث ينطبق هذا الفرق على ال�شريحة العمرية 
بني 4 و6 اأعوام التي ل يح�شل فيها �شوى واحد من كل خم�شة اأطفال على 
العمرية  ال�شريحة  اأقل يف  اأم��وال  الفتيات على  م�شروف. وكذلك حت�شل 
بني 11 و13 عاماً، التي ميتلك فيها ت�شعة من كل ع�شرة اأطفال م�شروف 

جيب.
وبوجه عام، يح�شل �شتة من كل ع�شرة اأطفال يف اأملانيا ترتاوح اأعمارهم بني 
4 و13 عاماً على م�شروف، وح�شب الدرا�شة فاإن قيمة هذا امل�شروف تبلغ 

يف املتو�شط 14.56 يورو يف ال�شهر.

ما�صك ي�صدم �جلميع 
ب�صر�ء تذكرة ف�صاء

ق��ال��ت ���ش��رك��ة ف��ريج��ن غ��الك��ت��ي��ك التي 
كانت حمط اأنظار العامل موؤخرا، حينما 
اأطلقت رحلة للف�شاء على متنها مالكها 
اإن موؤ�ش�س  امللياردير ريت�شارد بران�شون، 
اإي���ل���ون ما�شك،  اإك�������س،  ���ش��ب��ي�����س  ���ش��رك��ة 
اإح�����دى رحلتها  ت���ذك���رة ع��ل��ى  ا����ش���رتى 

القادمة للف�شاء.
للكثريين،  م��ف��اج��اأة  ي��ع��د  اخل���ر  وه����ذا 
ال��ذي��ن ي��ت��وق��ع��ون اأن اإي��ل��ون م��ا���ش��ك هو 
ميلك  حيث  بران�شون،  لريت�شارد  خ�شم 

كلهما �شركة تت�شابق لغزو الف�شاء.
و���ش��رح ب��ران�����ش��ون ب���اأن م��ا���ش��ك "�شديق 
ال�شفر  ي��ج��رب  "قد  اأن���ه  اإىل  لف��ت��ا  له"، 
�شبي�س  خ��ط��وط  على  م��ا  ي��وم��ا  للف�شاء 
اإك�س التي ميلكها". كما غرد ب�شورة له 

مع ما�شك قبيل �شعوده للف�شاء.
ويف الوقت الذي نرى فيه هذه العلقة 
اأ���ش��ه��ر ملك  م��ن  اث��ن��ني  ب��ني  اللطيفة 
اخل�شم  ف���اإن  للف�شاء،  ال�شفر  ���ش��رك��ات 
الثالث لهما، جيف بيزو�س و�شركته بلو 
ان��ت��ق��دت رح��ل��ة بران�شون  اأوري���ج���ني، ق��د 
ب�شيطة  "رحلة  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  ل��ل��ف�����ش��اء، 
اأن بران�شون بالكاد لم�س  و�شهلة، حيث 

الف�شاء".

عادتان غذ�ئيتان �صائعتان ت�صببان �لإفر�ط 
يف تناول �لطعام و�كت�صاب �لوزن �لز�ئد �ص 23

ما �أ�صباب تاآكل �ملفا�صل 
وكيفية مو�جهتها؟

قالت الرابطة الأملانية لأطباء العظام اإن تاآكل املفا�شل له اأ�شباب عدة تتمثل 
يف التقدم يف العمر وال�ِشمنة املفرطة وبع�س  الأمرا�س كالروماتيزم وه�شا�شة 

العظام، اإىل جانب قلة احلركة . 
خا�شة،  ب�شفة  وال��ورك  الركبة  يهاجم  املفا�شل  تاآكل  اأن  الرابطة  واأ�شافت 
م�شرية اإىل اأن املتاعب تظهر يف �شورة اآلم يف  الركبة والورك عند التحميل 
عليهما وتيب�س املفا�شل بعد النهو�س من الفرا�س، ثم ا�شتعادة حركيتها بعد 
فرتة من الوقت،  بالإ�شافة اإىل قيود احلركة مثل �شعوبة فرد مف�شل الركبة 

ب�شكل كامل . 
اأن���ه ميكن  اإل  امل��ف��ا���ش��ل،  ت��اآك��ل  اأن���ه ل ميكن ال�شفاء م��ن  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
التخفيف من املتاعب واإيقاف التاآكل يف بدايته من  خلل ممار�شة الأن�شطة 

احلركية، ولي�س امليل للراحة بخلف ما هو �شائع . 
لذا ينبغي ممار�شة بع�س متارين العلج الطبيعي املخ�ش�شة لهذا الغر�س 
وال�شباحة،  الهوائية  ركوب  الدراجات  مثل  للمفا�شل  ال�شديقة  والريا�شات 

وذلك بهدف تقوية املف�شل امل�شاب، بالإ�شافة اإىل اإنقا�س الوزن . 
كما ميكن اللجوء اإىل امل�شكنات واملراهم واجلل. ويف املراحل املتقدمة، التي 
ي�شعر فيها املري�س باآلم �شديدة مع فقدان  القدرة على احلركة، يتم اخل�شوع 

للجراحة ل�شتبدال املف�شل

ممار�شة ن�شاط حركي
التمارين  ت�����ش��اع��د مم��ار���ش��ة  اأن  ل��ل��خ��راء، مي��ك��ن  وف��ًق��ا 
الريا�شية بانتظام يف تخفيف العديد من الآثار ال�شلبية 
ل�شوء النوم املزمن  على �شحتك. واأظهرت درا�شة جديدة 
اأجراها عدد من الباحثني من اأ�شرتاليا واململكة املتحدة 
ملدة  الريا�شية  مار�شوا  التمارين  الذين  الأ�شخا�س  اأن 
 75 اأو  ال�شريع،  امل�شي  مثل  الأ�شبوع،  يف  دقيقة   150
دقيقة من الن�شاط القوي مثل اجلري، كانوا اأقل  عر�شة 

للوفاة الناجمة عن قلة النوم . 

عدم �أخذ غفوة �إ�شافية
اإذا كنت قد منت متاأخًرا اأو ا�شتيقظت عدة مرات يف الليل، 
فقد يكون من املغري ال�شغط على زر الغفوة عندما يرن 
املنبه،  وتن�شح الدكتورة كارينا باتيل من مركز لندن للنوم 
بتجنب القيام بذلك، لأن الغفوة جتعلك تدخل يف النوم 
جمدداً و�شتكون  بحاجة لل�شتيقاظ مرة اأخرى بعد وقت 

ق�شري، وهذا ل ي�شاعد على ال�شعور بال�شتيقاظ . 
وفًقا لهيئة ال�شحة الريطانية، فاإن احلفاظ على اأوقات 
ا على النوم  منتظمة لل�شتيقاظ والنوم �شي�شاعدك اأي�شً

ب�شكل اأف�شل يف  امل�شتقبل . 

�خلروج من �ملنزل
ب��ه��ا لل�شعور  ال��ق��ي��ام  ال��ت��ي ميكنك  اأف�����ش��ل الأ���ش��ي��اء  م��ن 
بالتح�شن بعد ليلة من الأرق، هي التعر�س لبع�س �شوء 

ال�شم�س عندما  ت�شتيقظ يف ال�شباح . 
ُي��ع��د ال�����ش��وء ال��ط��ب��ي��ع��ي م��دخ��ًل ه��اًم��ا لإي���ق���اع ال�شاعة 
فاإن اخلروج  بالتعب،  ت�شعر  اإذا كنت  البيولوجية لديك. 
�شي�شاعد  بالغيوم،  ملبداً  اجلو  اإذا  كان  حتى  املنزل،  من 
ع��ل��ى ���ش��ع��ورك ب��ال��ن�����ش��اط، م��ن خ���لل اإخ��ب��ار ج�شمك اأن 
ملراكز  ال�شيطرة على  وفًقا  الوقت قد حان لل�شتيقاظ، 

الأمرا�س التابعة لهيئة ال�شحة الأمريكية . 

ال�����ش��ب��اح، متبوًعا  ن��زه��ة ق�����ش��رية يف  اأن اخل����روج يف  ك��م��ا 
مب��م��ار���ش��ة امل�����ش��ي يف وق���ت ال��غ��داء ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ال�شوء 
يف  اأف�شل  ب�شكل  ال��ن��وم  على  ا  �شي�شاعدك  اأي�شً �شاطًعا، 
الوقت  �شي�شاعد ذلك عقلك على معرفة  التالية.  الليلة 
املنا�شب  احلايل والتاأكد من �شعورك بالنعا�س يف  الوقت 

يف امل�شاء . 

تناول �لبي�ض
ت�شري الدرا�شات اإىل اأننا منيل اإىل ا�شتهاء الكربوهيدرات 
اإن  باتيل  �شيئة. يقول  نوم  ليلة  بعد  وال�شكر  مثل اخلبز 
تناول هذه  الأطعمة �شيوفر دفعة اأولية من الطاقة قبل 
اأن يجعلك ت�شعر مبزيد من التعب، بالإ�شافة اإىل �شعوبة 
اإىل �شكر  الكربوهيدرات  التالية.  تتحول  الليلة  النوم يف 

يف ج�شمك، مما قد يجعلك ت�شعر بالتعب . 
الغني  امل�شلوق  البي�س  ت��ن��اول  يكون  ق��د  ذل��ك،  م��ن  ب��دًل 
ب��ال��روت��ني ع��ام��ًل م�����ش��اع��داً ع��ل��ى ال�����ش��ع��ور مب��زي��د من 
ن�شاط  اأن   2011 ع��ام  درا���ش��ة  اأجريت  وج��دت  اليقظة. 
طريق  عن  ي��زداد  اليقظة  تخلق  التي  الع�شبية  اخلليا 

الروتينات وينخف�س ب�شبب اجللوكوز . 

قيلولة ملدة 20 دقيقة
اإذا مل حت�شل على ق�شط كاٍف من النوم يف الليل، ميكنك 
اأخذ قيلولة ق�شرية ل تتجاوز 20 دقيقة خلل النهار. 
اأخذ  ف��اإن   ،1996 اأج��ري��ت ع��ام  ل��درا���ش��ة  �شويدية  وف��ق��اً 
قيلولة ملدة 20 دقيقة ميكن اأن ي�شتعيد ن�شاط اجل�شم  . 

ممار�شة �ليوغا
اجل�شد  وتقوية  العميق  التنف�س  عملية  اليوغا  تت�شمن 
اأمر  وامل��رون��ة. جتر العقل على الهدوء والإب��ط��اء، وه��و 
مفيد للقلق والتوتر  والكتئاب. كما اأّن ميزاتها املوحدة 
ومتارين  التاأمل،  وف��رتات  والتمدد،  امل��وازن��ة  يف  املتمثلة 

مفيدة  جميعها  فيها  جتعلها  التحكم  يتم  التي  التنف�س 
للقلق والكتئاب . 

ممار�شة ريا�شة �جلري
التحدي.  بالرك�س ملن يحبون  الأطباء  ما يو�شي  غالباً 
يوفر  حيث  وجيه  ل�شبب  الن�شيحة  ه��ذه  يقدمون  وه��م 
اأن معظم  اجلري العديد من  الفوائد املختلفة. يف حني 
اجلوانب الإيجابية املتوقعة للجري هي فيزيائية بحتة، 
ال�شحة  اإىل  اجل�شدية  تتطرق  الآث��ار  ه��ذه  بع�س  اإنَّ  اإل 

العقلية . 
ل�شطراب  عملي  كعلج  اأ�شا�شي  ب�شكل  يعمل  ف��اجل��ري 
خليا  منو  على  ال��دم��اغ  ي�شاعد  لأن��ه  ال�شديد  الكتئاب 
ع�شبية جديدة  واأكرث حيوية. كما ميكن اأن يفيد اجلري 
القلق والرهاب الجتماعي حيث ي�شمح مبزيد من الثقة 

يف الأماكن الجتماعية . 
اإ���ش��اف��ة اإىل ذل���ك مي��ك��ن ل��ل��ج��ري واأ����ش���ك���ال اأخ�����رى من 
اأن تعزز الذاكرة، وتقلل من م�شتويات  التمارين املماثلة 

التوتر واحلماية من  الكتئاب وا�شطرابات املزاج . 

�لتمرينات �لعامة
حماربة  على  ي�شاعد  ال��ب��دين  الن�شاط  يف  امل�����ش��ارك��ة  اإن 
التوتر ب�شكل اأكرث اإيجابية. يحدث هذا عن طريق تقليل 
ال�شلبية  امل�شاعر  م��ع  الطبيعي  التفاعل  الف�شيولوجي 

للقلق والتوتر . 
ت�����ش��اع��د فى  اأن  ال��ت��م��ري��ن��ات مي��ك��ن  اأن  وك�����ش��ف��ت درا����ش���ة 
الكورتيزول،  مثل  التوتر،  هرمونات  م�شتويات  خف�س 
التي  الإن��دورف��ني  مثل  الهرمونات  الإيجابية  تعزيز  مع 
التفكري  على  حت�شينات  وتوفر  بالراحة  ال�شعور  تعطي 
من  للج�شم  بالتخل�س  ت�شمح  فالتمرينات  الإي��ج��اب��ي. 
بع�س  م��ن  والتخل�س  �شحية،  بطرق  وال�شغط  التوتر 

القلق الذي ي�شاحبها . 

مطاعم لو�س �أجنلي�س 
تكافح ل�صتقطاب عمال

يف  املتاجر  كل  على  لفتات  تنت�شر 
لكن  لعمال،  طلبا  اأجنلي�س  لو�س 
املدينة  يف  الأج�������واء  اأن  ل���و  ح��ت��ى 
الطبيعي  الو�شع  ع��ودة  اىل  توؤ�شر 
ك���م���ا يف ����ش���ائ���ر اأن����ح����اء ال����ولي����ات 
املطاعم  اأ�شحاب  ي��واج��ه  املتحدة، 
ي��ت��م��ث��ل يف رف�س  حت��دي��ا ج���دي���دا 
وظائفهم  اإىل  ال����ع����ودة  ال��ب��ع�����س 
بال�شروط ال�شابقة. ويقول �شكايلر 
غامبل امل�شوؤول يف جمموعة اأكمي 
مطاعم  تدير  التي  هو�شبيتاليتي 
خ�شو�شاً،  ب���ارب���ارا  �شانتا  يف  ع���دة 
العاملة  ال��ي��د  يف  نق�شا  "نواجه 
اأ�شهد لها مثيًل طوال  ب�شورة مل 
م�شريتي املهنية. وي�شيف اأظهرت 
اإىل  ال�شتة  الأ�شهر  جتربتنا خلل 
الت�شعة الأخرية، مبوازاة ا�شتئناف 
الأن�شطة، اأن عدد املر�شحني الذين 
يردون على عرو�س العمل اآخذ يف 
املطاعم  ق��ط��اع  وتلقى  التناق�س. 
اجلائحة  ج�������راء  ق����وي����ة  ����ش���رب���ة 
وتدابري الإغلق امل�شاحبة لها، اإذ 
فقد مليني الأ�شخا�س وظائفهم. 
ل��ك��ن م��ع اإع�����ادة ف��ت��ح ال���ب���لد، كان 
ك��رث ي��ت��وق��ع��ون ع����ودة احل��ي��اة اإىل 
طبيعتها، غري اأن ذلك يتاأخر. فقد 
ارتفعت ن�شبة البطالة يف الوليات 
يونيو  يف   %  5.9 اإىل  امل��ت��ح��دة 
)ح��زي��ران(، يف مقابل 3.5 % يف 
وت�شج   .2020 )�شباط(  فراير 
عن  باإعلنات  الإن��رتن��ت  �شفحات 
عرو�س لوظائف يف مطاعم، �شواء 
للنّدل اأو للعمل على ال�شندوق اأو 
للراغبني  ينبغي  لكن  املطبخ.  يف 
يف ج���ذب ال��ع��م��ال اأن ي��ت��م��اي��زوا يف 

العرو�س التي يقدمونها.

تي�صريت مبتكر ُيخرب 
مرتديه بحالته �ل�صحية

 )ZTE( اإي  تي  زد  �شركة  اأعلنت 
عن تطوير تي�شريت مبتكر ُيخر 

مرتديه بحالته ال�شحية.
اأن  ال�شينية  ال�����ش��رك��ة  واأو���ش��ح��ت 
التي�شريت املبتكر يعتمد على تقنية 
ن�شيج تت�شمن م�شت�شعرات �شغرية 
القما�س  مثبتة يف  غري حم�شو�شة 
مرتديها  �شحة  م��راق��ب��ة  ميكنها 
ب�شرعة  الفعلي  الوقت  ُبعد يف  عن 
ل  الن�شيج  ب��اأن  علما   ،5G �شبكة 
معدنية  م���ك���ون���ات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 

وميكن و�شعه يف الغ�شالة.
ووفقا ل�شركة "زد تي اإي"، ال�شريكة 
 ،YouCare م�����������ش�����روع  يف 
"البارامرتات  حت��ل��ي��ل  ي��ت��م  ف���اإن���ه 
البيولوجية احليوية" مبا يف ذلك 
جمهود الع�شلت ومكونات العرق 
بالإ�شافة  ال��ف��رد  اإىل  واإر���ش��ال��ه��ا 
ُبعد"،  ع���ن  ال��ت��ح��ك��م  "وحدة  اإىل 
با�شتخدام  البيانات  يف  تنظر  التي 

الرامج الطبية. 

هذه �لن�صائح ت�صاعدك على تخطى �لآثار �ل�صلبية للأرق

�أكثثر  مثثن  و�لأرق  �لثثنثثوم  قثثلثثة  تثثعثثتثثر 
�لإن�شان،  على  �شلبًا  توؤثر  �لتي  �لعو�مل 
وقد توؤدي �إىل �نخفا�ض ن�شاطه و�أد�ئه 

خالل �لنهار . 
على  �لليلي  �لأرق  �آثثثار  من  وللتخفيف 
�أد�ء �ملرء نهارً�، �أورد موقع )�إم �إ�ض �إن( 

�لإلكرتوين، �لن�شائح �لتالية : 
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�ش�ؤون حملية

�صرطة �أبوظبي تدعو �أولياء �لأمور �إىل متابعة 
�لأبناء وحمايتهم من �جلر�ئم �لإلكرتونية

اإىل  م�شاعفة الرقابة على الأطفال  اأولياء الأم��ور  اأبوظبي   دعت �شرطة 
وحماية  عنهم  الن�شغال  ع��دم  اإىل  داع��ي��ة  ال�شيفية  الج���ازة  ف��رتة  خ��لل 
والتوا�شل  الإن��رتن��ت  والإ���ش��اءة عر مواقع  الب��ت��زاز  ال�شغار من خماطر 
وحالت  والتهديد  التنمر  ح��الت  مثل  اللكرتونية  واللعاب  الجتماعي 
يف  وتوريطهم  وبياناتهم  �شورهم  مل�شاركة  ال�شغار  وا���ش��ت��دراج  التحر�س 

اأن�شطة غري اأخلقية .  
وحذرت من ال�شرتاك اأو �شراء الألعاب اللكرتونية عر الأنرتنت وعدم 
�شريتها،  على  حفاظاً  الئتمانية  البطاقة  بيانات  تفا�شيل  عن  الإف�شاح 
وال�شراء عر املواقع املوثوقة التي تطبق �شوابط اآمنة، وا�شتخدام بطاقة 
م�شرفية ذات ر�شيد حمدود حتى ل يكونوا عر�شة للحتيال والقر�شنة 

ما يوؤدي اىل خ�شم مبالغ �شهرية من البطاقة البنكية.
وحثت املجتمع على اليقظة يف التعامل مع مواقع تلك الألعاب الإلكرتونية 
الأموال  من  املزيد  ت�شتنزف  وق��د  واملراهقني  الأط��ف��ال   عليها  ُيقبل  التي 
ل�شتكمال مراحل تلك الألعاب ماي�شكل �شغطا على الآباء اإىل جانب خطورة 

و�شول تلك املواقع ملعلومات البطاقة البنكية يف كثري من الأحيان.
املتاجر الإلكرتونية الوهمية وغري  التعامل مع  واأكدت على �شرورة عدم 
خلل  من  ن�شب  عمليات  اإىل  العملء  با�شتدراج  تقوم   قد  التي  املوثوقة 

�شرقة اأموالهم عر بطاقاتهم امل�شرفية اأو ح�شاباتهم البنكية.
املعلومات  ت�شتقبل  اأم��ن��ي��ة  ات�����ش��ال  ق��ن��اة  ه��ي  اأم����ان  خ��دم��ة  اأن  واأو���ش��ح��ت 
لأفراد  وتتيح  ال�شاعة  م��دار  على  وتعمل  واملجتمعيةواملرورية(  )الأمنية 
ب�شرية  قبل حدوثها  اجل��رائ��م  وق���وع  منع  ب��دوره��م  يف  الإ���ش��ه��ام  املجتمع 
 8002626 املجاين  كالرقم  املتاحة  التوا�شل  قنوات  طريق  عن  تامة 
عر  اأو   )2828( الن�شية  الر�شائل  بوا�شطة  اأو   )AMAN2626(
خلل  اأومن   )aman@adpolice.gov.ae( اللكرتوين  الريد 

التطبيق الذكي للقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي.

�شمانا لالأمن �لغذ�ئي وتفعيال لدورها �لرقابي
هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�صلمة �لغذ�ئية ت�صدر 

قر�رين ب�صاأن جدول �ملخالفات و�لغر�مات �لإد�رية 
تخفي�س قيمة �ملخالفة بن�صبة %25 عند قبول �لت�صالح 

•• اأبوظبي - الفجر

جدول  ب�شاأن  قرارين  الغذائية  وال�شلمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأ�شدرت 
املخالفات  على  والتظلم  الت�شالح  ولئحة  الإداري��ة،  والغرامات  املخالفات 
الإدارية يف املن�شاآت الغذائية واملن�شاآت الزراعية ب�شقيها احليواين والنباتي، 

ومزارع الإنتاج النباتي واحليواين والعزب يف اإمارة اأبوظبي.
وتهدف هذه املبادرة اإىل حت�شني ُنظم العمل واّتباع اأف�شل املعايري، وتطوير 
�شحة  وحماية  الغذائية،  وال�شلمة  الزراعة  جمال  يف  امل�شتدامة  التنمية 
النبات واحليوان مبا ي�شهم يف تعزيز الأمن الغذائي، وال�شتخدام الأمثل 
للموارد الطبيعية. واأكد �شعادة �شعيد البحري �شامل العامري، املدير العام 

لهيئة اأبوظبي للزراعة وال�شلمة الغذائية، اأن
اإ���ش��دار ق���رارْي ج��دول املخالفات وال��غ��رام��ات الإداري����ة، ولئ��ح��ة الت�شالح 
والتظلم على املخالفات الإدارية �شيمّكن الهيئة من اإحكام الرقابة امليدانية 
من  الغذائية  ال�شل�شلة  مراحل  جميع  خ��لل  ال��غ��ذاء  ت��داول  عمليات  على 
املزرعة اإىل املائدة، اإ�شافة اإىل تفعيل مهام الرقابة والتفتي�س على املن�شاآت 
النباتي واحليواين،  الإنتاج  ومزارع  والنباتي،  ب�شقيها احليواين  الزراعية 
والعزب واملنتجات الغذائية والزراعية وا�شرتاطات ال�شلمة يف اأبوظبي، ما 

يحقق الأهداف ال�شرتاتيجية املن�شودة. 
واأكد اأن ما ت�شّمنه القراران من مواد ون�شو�س قانونية مرنة يثبت حر�س 
الهيئة على اإقامة �شراكات حقيقية مع كافة ال�شركاء، واإنتاج وتداول الغذاء 
وفق اأرقى املعايري، م�شيفا اأن الهدف من املخالفات هو �شمان التزام املن�شاآت 
على  واحل��ف��اظ  ال��زراع��ة  قطاع  ل�شتدامة  ال��لزم��ة  بال�شرتاطات  املعنية 

�شلمة الأغذية املتداولة يف اإمارة اأبوظبي حر�شاً على �شحة امل�شتهلكني.
املخالفات والغرامات  ب�شاأن جدول   2021 القرار رقم )3( ل�شنة  وين�س 
الإدارية على بدء �شريان تنفيذه اعتباراً من اليوم التايل من تاريخ ن�شره 
يف اجلريدة الر�شمية، وت�شمل قائمة املخالفات الإدارية والغرامات املرتتبة 
الزراعية  والأن�شطة  الغذائية  الأن�شطة  كافة  تغطي  150 خمالفة  عليها 
باحليوان،  الرفق  والأم��ن احليوي ومتطلبات  والنباتي  ب�شقيها احليواين 
العامة  املخالفات  اإىل  اإ�شافة  الن�شاط،  نوع  ح�شب  فئات  اإىل  ّنفت  �شُ حيث 
اأبرزها  16 خمالفة  العامة  املخالفات  قائمة  وت�شمل  اأخ��رى.   وخمالفات 
اأو مهني يتعلق بالزراعة  اأو �شناعي  يتمحور حول ممار�شة ن�شاط جتاري 
على  احل�شول  دون  الهيئة  باخت�شا�شات  مرتبط  ن�شاط  اأي  اأو  الغذاء  اأو 

املوافقات والرتاخي�س اللزمة منها. 
اأما الفئة الثانية فتغطي املخالفات الغذائية وتت�شمن 22 خمالفة ُم�شّنفة 
اإىل نوعني ، الأول منها يخت�س باملمار�شات ال�شحية والنظافة، بينما يتعلق 
الثاين مبخالفات البنية التحتية والأدوات امل�شتخدمة يف املن�شاآت الغذائية. 
ّنفت اإىل  وتتمّثل  الفئة الثالثة يف املخالفات الزراعية وت�شمل 45 خمالفة �شُ
نوعني، الأول منها يغطي املخالفات املتعلقة مبزارع الإنتاج النباتي وعددها 
29 خمالفة، يف حني يغطي النوع الثاين   املخالفات املتعلقة مبن�شاآت جتارة 
الأ�شمدة  والتقاوي-  البذور  )املبيدات-  الزراعية  وامل�شتلزمات  املدخلت، 
واملح�شنات الزراعية- امل�شاتل وحمال بيع الأ�شتال( وعددها 16 خمالفة.. 
بينما ترتبط الفئة الرابعة باملخالفات الزراعية )من�شاآت الإنتاج احليواين( 
وعددها 50، منها 30 خمالفة تت�شل مبن�شاآت الإنتاج احليواين التجارية، 
ب�شاأن مزاولة مهنة  و6 خمالفات  الأع��لف،  ومن�شاآت  البيطرية  واملن�شاآت 
الطب البيطري، اإىل جانب 3 خمالفات تتعلق مبتطلبات الرفق باحليوان، 

و11 خمالفة حول ا�شرتاطات الأمن احليوي.

َمت الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل  نظَّ
افرتا�شية  الزراعي حما�شرة علمية  والبتكار  التمر 
يف  ودوره��ا  النبات  لوقاية  العربية  )اجلمعية  بعنوان 
�شعادة  التمر(، قدمها  اآفات نخيل  لإدارة  الوعي  ن�شر 
اجلمعية  رئي�س  اجلبوري،  اإبراهيم  الدكتور  الأ�شتاذ 
اخلراء  م��ن   50 بح�شور  ال��ن��ب��ات،  لوقاية  العربية 
ميثلون  ع���ام،  ب�شكل  بالتمور  واملهتمني  واملخت�شني 
اأمني  زاي��د  الوهاب  عبد  الدكتور  واأ�شار  دول��ة.   12
عام اجلائزة باأن هذه املحا�شرة تاأتي �شمن توجيهات 
اآل نهيان، وزير الت�شامح  معايل ال�شيخ نهيان مبارك 
اإطار  يف  اجل��ائ��زة،  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  وال��ت��ع��اي�����س، 
املتخ�ش�شة  العلمية  امل��ع��رف��ة  بن�شر  اجل��ائ��زة  ال��ت��زام 

بزراعة النخيل واإنتاج التمور. 
واأل��ق��ى ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور اجل��ب��وري ال�����ش��وء ع��ل��ى دور 
 1000 ت�شم  التي  النبات  لوقاية  العربية  اجلمعية 
ع�����ش��واً ون��ّي��ف م��ن خم��ت��ل��ف ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة )17 
دولة(، بالإ�شافة لبع�س البلدان الأخرى مثل اإيران، 
امل��ان��ي��ا، ايطاليا،  ت��رك��ي��ا، ف��رن�����ش��ا،  ال��ه��ن��د،  ب��اك�����ش��ت��ان، 

اليونان، اإجنلرتا، والوليات املتحدة الأمريكية. وركز 
 1981 عام  تاأ�شي�شها  اأجنزته اجلمعية منذ  ما  على 
يف جمال ن�شر الوعي املعريف والفني وت�شليط ال�شوء 
على الآفات واإدارتها من خلل موؤمتراتها التي تعقد 
كل ثلث �شنوات والكتب العلمية ون�شرتها الر�شادية 
النبات.  بوقاية  اخلا�شة  الن�شاطات  كل  تغطي  التي 

واأكد اأن اجلمعية العربية لوقاية النبات تنظيم ثقايف 
مهني ل ي�شعى للربح، يتكون من علماء ينتمون ملعاهد 
اأكادميية وجهات علمية و�شناعية عامة وخا�شة، وهي 
جمالت  يف  املخت�شني  العلماء  لتجمع  تنوعاً  متثل 
وتعمل  خارجه.  اأو  العربي  العامل  يف  النباتات  وقاية 
والتعليمية،  البحثية  الأن�شطة  تعزيز  على  اجلمعية 

والإر�شادية املتعلقة بالآفات، وتوفري املعلومات املبنية 
العام واخلا�س، وتعزيز  اأ�ش�س علمية للقطاعني  على 
املدارك والوعي بالآفات واآثارها يف الأنظمة. البيئية 
امل��ن��زرع��ة وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، اجل��م��ع��ي��ة ع�����ش��و م�����ش��ارك يف 
 )IAPPS( النبات  وقاية  لعلوم  الدولية  اجلمعية 
املتو�شط  ح���و����س  ل�����دول  ال���ن���ب���ات  اأم����را�����س  واحت������اد 
النبات  لأم���را����س  ال��دول��ي��ة  واجل��م��ع��ي��ة   )MPU(

.)ISPP(
ويف ختام املحا�شرة فقد اأ�شاد املحا�شر بالدور الكبري 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  به  قامت  ال��ذي 
والبتكار الزراعي يف دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل 
واإنتاج التمور على م�شتوى العامل، من خلل تنظيم 
الدويل  واملهرجان  الأردنية  للتمور  الدويل  املهرجان 
للتمور ال�شودانية واملهرجان الدويل للتمور امل�شرية 
وما رافقها من اأن�شطة وفعاليات، التي �شاهمت ب�شكل 
يف  وارت��ف��اع  العربية  للتمور  ال�شمعة  زي���ادة  يف  ف��اع��ل 
املوؤمترات  �شل�شلة  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ادرات،  حجم 

الدولية التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة.

الدكتورة جنوى احلو�شني، عميد  اأك��دت 
الإمارات،  بالإنابة بجامعة  الرتبية  كلية 
الدكتوراه  العليا  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج  اأن 
الرتبية  كلية  تطلقها  التي  واملاج�شتري، 
كبرياً  اإقباًل  ت�شهد  الإم���ارات،  يف جامعة 
العمل  ���ش��وق  ح��اج��ة  لتلبية  الطلبة  م��ن 
من  والتعليمية  ال��رتب��وي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
التخ�ش�س  ذات  وال����ك����ف����اءات  ال�����ك�����وادر 
الأكادميي العايل، حيث بلغ عدد الطلبة 
امللتحقني برامج الدرا�شات العليا 203 
للعام الأكادميي -2020 2021 ،  63 
ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة يف ب���رام���ج ال���دك���ت���وراه ، 
و140 طالبا وطالبة يف برامج املاج�شتري  

ميثلون 25 جن�شية . 
واأ����ش���اف���ت " ت���ق���وم ال��ك��ل��ي��ة ح���ال���ي���اً على 
ت��ط��وي��ر خ��ط��ط ت��ع��اون و���ش��راك��ات دولية  
مع عدد من برامج املاج�شتري املطروحة 
يف ج��ام��ع��ات  ع��امل��ي��ة م��رم��وق��ة يف هونغ 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  وال�����ولي�����ات  ك���ون���غ 
وف��ن��ل��ن��دا، وذل���ك ب��ه��دف ت��ب��ادل اخلرات 
والرت�����ق�����اء ب���رام���ج امل��اج�����ش��ت��ري، ال���ذي 
الناحية  م��ن  فقط  لي�س  الطلبة  ي��وؤه��ل 
الناحية  من  واإمن��ا  الأك��ادمي��ي��ة  النظرية 
ي�شاهم  و����ش���وف   . ال��ع��م��ل��ي��ة  التطبيقية 
العتماد الأكادميي الدويل الذي ح�شلت 
عليه الكلية موؤخرا يف مايو 2021 من 
املعلمني يف  اإع��داد  برامج  اعتماد  جمل�س 
تعزيز  اإىل  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
خدمات  تقدمي  و�شمان  ال�شراكات  ه��ذه 

اأكادميية عاملية عالية اجلودة  .
ح�شن  الدكتور  الأ�شتاذ  اأ�شار  جهته  ومن 
ترياب، من�شق برنامج الدكتوراه يف الكلية، 
اإىل اأن عدد الرامج املطروحة حاليا  هو 

امل��ن��اه��ج وطرق  يف  دك���ت���وراه  ب���رام���ج:   5
التدري�س، دكتوراه يف طرق تدري�س العلوم 
، دكتوراه يف الرتبية اخلا�شة ،دكتوراه يف 
اللغات.  يف  ودك��ت��وراه   ، الرتبوية  القيادة 
برامج  امللتحقني  الطلبة  ع��دد  وي��ب��ل��غ  
الدكتوراه 63 طالبا وطالبا معظمهم يف 
برنامج القيادة الرتبوية، واأ�شاف" تنظم 
الكلية دورة واحدة للت�شجيل خلل العام  
فيما  �شبتمر،  �شهر  يف  ت��ب��داأ  الأك��ادمي��ي 
جترى املقابلت يف �شهري مار�س واإبريل 
درا�شية  ف�شول   6 الرنامج  ،وي�شتغرق 
ف�شول   10-6 وم��ن   ، امل��ت��ف��رغ  للطالب 
.ويلتحق  امل��ت��ف��رغ  غ��ري  للطالب  درا���ش��ي��ة 
خلل  من  الدكتوراه  برامج  اإىل  الطلبة 
منح درا�شية كاملة اأو جزئية من اجلامعة 
، تت�شمن معايري حمددة للقبول قائمة 
الأكادميية  وامل�شتويات  التناف�شية  على 
تلك  يف  ال�شتمرارية  ول�شمان  للطلبة.  
ي��ح��اف��ظ على  اأن  ل��ل��ط��ال��ب  امل���ن���ح، لب����د 
جانبه  م��ن   . متميز  اأك���ادمي���ي  م�����ش��ت��وى 

اأ�شار الأ�شتاذ الدكتور علي �شحادة من�شق 
اأن الكلية تطرح   ، اإىل  برنامج املاج�شتري 
تخ�ش�شات  ث��لث��ة  يف  املاج�شتري  ب��رام��ج 
التدري�س،  وط���رق  امل��ن��اه��ج  ه���ي:  رئي�شة 
اخلا�شة،  والرتبية  ال��رتب��وي��ة،  وال��ق��ي��ادة 
ف��رع��ي��ة يف  م�������ش���ارات   5 اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
وهي:  التدري�س  وطرق  املناهج  تخ�ش�س 
العربية،  وال���ل���غ���ة  الإجن���ل���ي���زي���ة،  ال��ل��غ��ة 
وال���ري���ا����ش���ي���ات، وال���ع���ل���وم  وال���درا����ش���ات 
اإىل  ال����رام����ج  وت���ه���دف  الجتماعية". 
املتعلمني  لدى  متينة  علمية  قاعدة  بناء 
املهارات  تطبيق  خللها  من  ي�شتطيعون 
واخل��رات املتقدمة  يف املجال الرتبوي، 
املتعلمون  ي��ك��ون  تعّلمية  بيئة  وت�شميم 
فيها حموراً مهماً للممار�شات الرتبوية، 
واأثرها  امل��ه��ن��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات  يف  وال��ت��ف��ك��ر 

اإنتاج  ع��ل��ى  وال����ق����درة  امل��ت��ع��ل��م��ني،  ع��ل��ى 
والنوعية(  )الكمية  الرتبوية  الأب��ح��اث 
العملية  وتطوير  حت�شني  يف  ت�شهم  التي 
باأدوار  القيام  اإىل  بالإ�شافة  التعليمية، 
الهيئات  مع  فاعلة  �شراكة  لبناء  قيادية 
وال������وزرات وامل���راك���ز ال��ب��ح��ث��ي��ة،  اجلدير 
املنت�شبني  ال��ط��ل��ب��ة  ع�����دد  اأن  ب���ال���ذك���ر، 
 140 اأك��رث من  يبلغ  املاج�شتري  لرامج 
الخت�شا�شات  خمتلف  يف  وطالبًة  طالباً 
التي تطرحها الكلية ، وهم ميثلون اأكرث 
من  تخ�ش�س  ك��ل  ويف  جن�شية،   25 م��ن 
اأن  للطالب  ميكن  الرنامج  تخ�ش�شات 
ماج�شتري  ر�شالة  يعد  اأن  ب��ني  م��ا  يختار 
ميكن  وك��ذل��ك   ، تخرج  م�شروع  يقدم  اأو 
للطالب  امللتحق بهذه الرامج اأن يكون 
اأو جزئي.   كامل  ب�شكل  للدرا�شة  متفرغاً 

ينجز   اأن  كليا  املتفرغ  الطالب  ي�شتطيع 
�شنتني  ب�  تقدر  زمنية  م��دة  يف  الرنامج 
درا�شيتني )اأي خم�شة ف�شول درا�شية مبا 
يف ذلك الف�شل ال�شيفي( و�شنتني ون�شف 
ف�شول  �شتة  )اأي  امل��ت��ف��رغ  غ��ري  للطالب 
ال�شيفي(،  الف�شل  ذل��ك  يف  مب��ا  درا���ش��ي��ة 
ث��م��ان��ي��ة ف�شول  ق������دره  اأق�������ش���ى  وب���ح���د 
الأح���وال. تقوم نخبة من  درا�شية يف كل 
من  وال��ب��اح��ث��ني  املتخ�ش�شني  الأ���ش��ات��ذة 
الطويلة  العالية واخلرة  الكفاءات  ذوي 
يف املجال الرتبوي بالتدري�س والإ�شراف 
على ر�شائل املاج�شتري وم�شاريع التخرج 
اأع�شاء  وي��ن��ت��م��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال���رام���ج  يف 
اإىل  الكلية  يف  العاملني  التدري�س  هيئة 
اأكرث من 14 جن�شية حول العامل مبا يف 

ذلك عدد من الأ�شاتذة الإماراتيني. 

•• العني - الفجر

د.  ال�شيخة  لإجن�����ازات  ج��دي��دة  اإ���ش��اف��ة  يف 
اآل نهيان رئي�س  ا بنت حممد بن خالد  �شمَّ
بن  حممد  ال�شيخ  موؤ�ش�شات  اإدارة  جمل�س 
اأعلن  والتعليمية  الثقافية  نهيان  اآل  خالد 
�شما  ال�شيخة  منح  ال��ع��رب  املبدعني  احت��اد 
املتحدة  الأمم  وتبعية  الفخرية  الع�شوية 
ملتقى  وع�������ش���و  امل���ت���ح���دة  الأمم  ك��ع�����ش��و 
وذلك  العربية  ال���دول  بجامعة  الحت����ادات 
والإن�شانية  الثقافة  دعم  يف  البارز  لدورها 
ويف ظلِّ اهتماِم احتاِد املبدعنَي العرب وتاأتي 
اجلهد  وذوي  امل��ب��دع��نَي  بتكرمِي  الع�شوية 
وكافة  والثقايف  العلمي  املجالنِي  يف  البناء 
املناحي الإبداعية، ونظًرا ملا تقدمه ال�شيخة 
اآل نهيان من  د. �شما بنت حممد بن خالد 
يف  والإبداعي  الثقايف  واأثرها  معريف  عطاء 
مب�شاهماتها  الإم��ارات��ي��ة  الثقافية  احل��ي��اة 
ال��ف��ك��ري��ة ع��ر م��وؤل��ف��ات��ه��ا ال��ت��ي ت���رثي بها 
املكتبة العربية وكذلك من خلل موؤ�ش�شات 
الثقافية  نهيان  اآل  ال�شيخ حممد بن خالد 
والتعليمية التي متثل رافدا للدعم الثقايف 
والج���ت���م���اع���ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي مل��ج��ت��م��ع دول���ة 

احلدود؛  ذل��ك  وتخطي  العربية  الإم����ارات 
ليكون له اأثره الكبري يف الدول العربية، 

هذا وجاء يف كلمة رئي�س احتادي املبدعني 
اأحمد  د.  الإذاع������ي  ال���ع���رب  والإع���لم���ي���ني 
واآثارها  �شما  ال�شيخة  دور  عن  حديثه  ن��ور 
بن  حممد  ال�شيخ  موؤ�ش�شات  ع��َر  اجلليلة 
 َ خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية، وعرَّ
وتقديرِه  ل�شخ�شها،  اح��رتام��ِه  ع��ن  ك��ذل��َك 
وزرع  والإب�����داع  الثقافة  دع��م  يف  جل��ه��وده��ا 

النتماء لدى براعم الأجيال ال�شاعدة، 

واأ�شاف: "مل يكن هذا هو التكرمَي الوحيد 
م�شتمرة  عطاء  ق�شُة   ) ا  �شمَّ د.  )ال�شيخة 
التفرد  بو�شاِم  عامنِي  قبَل  مها  نكرِّ جعلتنا 
يف الإبداع، كاأف�شل �شخ�شية ثقافية عربية، 
الع�شويِة  ب��ه��ذِه  ده��ا  ب��ت��ف��رُّ نحتفي  وال��ي��وَم 

الفخريِة العربية والأممية
 واأ�شار �شيكون هناك ت�شافر قوي وعملق 
ب��ني ك��ل م��ن م��وؤ���ش�����ش��ات ال�شيخ حم��م��د بن 
وبني  والتعليمية  الثقافية  نهيان  اآل  خالد 

الحتاد يف �شتى املناحي الثقافية
ا بنت حممد بن  وقد اأعربت ال�شيخة د. �شمَّ
و�شكرها  �شعادتها  بالِغ  عن  نهيان  اآل  خالد 
ل��لحت��اد ورئ��ي�����ش��ِه الإذاع�����ي د. اأح��م��د نور، 
وكذلَك جلميع اأع�شاء جمل�س اإدارة الحتاد 
ومديرته د. نرمني �شليم ، وذلك ملا ميثلُه 
يف  للمتميزين  دع����ِم  م��ن  امل��ب��دع��نَي  احت����اد 
تعاوٍن يجري  باأيِّ  ورحبَّت  املجالِت،  جميِع 
بن  حممد  ال�شيخ  وموؤ�ش�شات  الحت��اد  ب��نَي 
ملا  والتعليمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د 
اإث���راء احل���راك امل��ع��ريف والعلمي  ي���وؤدي اإىل 
والإبداعي وبناء الإن�شان من اأجل احلفاظ 
على مكت�شبات احل�شارة للمجتمع الإماراتي 

وكافة املجتمعات العربية و الإن�شانية.

بح�شور 50 خبري� وفنيا يف جمال زر�عة �لنخيل ميثلون 12 دولة

جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي تنظم حما�صرة �فرت��صية حول 
�جلمعية �لعربية لوقاية �لنبات ودورها يف ن�صر �لوعي لإد�رة �آفات نخيل �لتمر

ت�شمل 200 طالب من25 جن�شية

كلية �لرتبية بجامعة �لإمار�ت تطرح ثلثة بر�مج للدر��صات �لعليا

ا بنت حممد بن خالد �آل نهيان  �حتاد �ملبدعني �لعرب مينح �لع�صوية �لفخرية لل�صيخة �صمَّ
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ميكن �أن حتدد كمية �لطعام �لتي ت�شعها يف طبقك ومدى �شرعة تناوله مقد�ر ما 
تاأكله، �أو من �ملحتمل �أن تفرط يف تناول �لطعام.

ووجدت در��شة �أولئك �لذين ياأكلون ب�شكل �أ�شرع �أو يتناولون ق�شمات �أكر 
مييلون �إىل تناول �ملزيد من �لطعام يف وجبة و�حدة، ما يوفر روؤى جديدة 

حول �لعو�مل �لتي ميكن �أن ت�شهم يف �لإفر�ط يف تناول �لطعام.
على  و�جلنب  �ملعكرونة  من  �أكر  كميات  �لنا�ض  �إعطاء  مت  وعندما 
�لغد�ء، فاإنهم ياأكلون �أكر، مبا ي�شل �إىل 43% �أكر عند زيادة حجم 

�لوجبة بن�شبة %75.

الدكتوراه  طالبة  كانينغهام،  بيج  الدرا�شة  موؤلفة  وقالت 
ال�شتنتاجات  كل  اأن  "اأعتقد  بن�شلفانيا:  ولي��ة  جامعة  يف 
ال�شحة وكمية  اآث��ار على  لها  اإليها  التي تو�شلنا  الرئي�شية 
اأخ����رى، احل��ف��اظ على  ال��ت��ي نتناولها. ويف خ��ط��وة  ال��ط��ع��ام 

الوزن وزيادته".
وج��م��ع ال��ب��اح��ث��ون 44 رج��ل وام����راأة ل��ت��ن��اول وج��ب��ة غداء 
اأ�شابيع، وقدموا لهم ح�ش�شا خمتلفة  اأربعة  ملدة  اأ�شبوعية 
الأحجام من املعكرونة واجلنب برتتيب ع�شوائي، تقدم مع 

املاء.
وقاموا بت�شوير الوجبات على �شريط فيديو حتى يتمكنوا 
من تقييم ال�شرعة التي ياأكل بها امل�شاركون، بالإ�شافة اإىل 

حجم الق�شمة.
 68 اإىل   18 ال��درا���ش��ة م��ن  اأع��م��ار امل�شاركني يف  وت��راوح��ت 
عاما، نحو ثلثيهم من الن�شاء. وحوايل %45 كانوا يعانون 

من زيادة الوزن اأو ال�شمنة.
ومل تتغري �شرعة الأكل مع اأحجام احل�ش�س الأكر. وكان 
امل�شاركون ياأكلون اأكرث عندما ياأكلون ب�شكل اأ�شرع اأو عندما 
من  املزيد  ياأخذون  عندما  واأي�شا  اأك��ر،  ق�شمات  ياأخذون 

اللقمات اأو ياأكلون لفرتة اأطول.
ب�شكل  ياأكلون  عندما  املزيد  النا�س  تناول  �شبب  يكون  وقد 

اأ�شرع هو ا�شتجابة اجل�شم لطول املدة التي يق�شيها الطعام 
يف فم ال�شخ�س.

ويقول الباحثون: "عندما ناأكل ب�شرعة حقا، من الوا�شح اأن 
الطعام يق�شي وقتا اأقل يف اأفواهنا. وعندما نتناول ق�شمات 
كبرية جدا، فاإن الطعام يق�شي وقتا اأقل يف اأفواهنا. لذلك، 
ت�شتغرق هذه الإ�شارات وقتا اأطول لتخرنا اأن نتوقف عن 
الأكل وينتهي بنا الأمر بتناول املزيد عندما ناأخذ ق�شمات 

اأكر وناأكل ب�شكل اأ�شرع".
ح�ش�شهم  اأح��ج��ام  تكون  عندما  اأك��رث  ياأكلون  النا�س  ولأن 
اأك�����ر، ف����اإن اإح�����دى ال��ت��و���ش��ي��ات ه���ي اأن ت��ك��ون ع��ل��ى دراي���ة 
باحل�ش�س التي تعطيها لنف�شك. وميكن لأي �شخ�س اأي�شا 
تعوي�س ا�شتهلك طاقة اأو �شعرات حرارية اأكرث مما يحتاج 
�شعرات  التي حتتوي على  الأطعمة  اختيار  اإليه عن طريق 

حرارية اأقل لكل غرام.
اأقل،  طاقة  تقدم  اأطعمة  ناأكل  كنا  "اإذا  كانينغهام:  وقالت 
ف�شوف ن�شتهلك طاقة اأقل و�شنظل قادرين على تناول هذه 

الأجزاء املر�شية".
التغذية  علوم  ق�شم  يف  الروفي�شورة  رول��ز،  ب��ارب��را  وقالت 
اإن  بن�شلفانيا،  الب�شرية يف ولية  والتنمية  ال�شحة  كلية  يف 
الفواكه  مثل  ب��امل��ي��اه،  غنية  تكون  اأن  ميكن  الأط��ع��م��ة  ه��ذه 

واخل�شروات.
وعلى الرغم من اأن الإبطاء يف تناول الطعام قد يكون خيارا 
لتقليل ال�شتهلك املفرط، اإل اأنه من ال�شعب القيام بذلك، 
كما قال رولز، وت�شري بع�س الأدلة اإىل اأن �شرعة الأكل هي 

�شلوك قائم على اجلينات.
واأ�شافت: "اأعتقد اأنه من الوا�شح اأنه اإذا كان باإمكان النا�س 
اأن  فيمكن  وينتبهوا،  يتباطاأوا  واأن  وعيا،  اأك��رث  يكونوا  اأن 
ي�شبه  الأم��ر  لكن  اأق��ل.  كميات  تناول  على  ذل��ك  ي�شاعدهم 
ب��اإدارة الوزن، فمن ال�شعب فعل جعل  كل الأ�شياء املتعلقة 

النا�س يفعلون ذلك".
وت��اب��ع��ت رول����ز اإن��ه��م يف خم��ت��ره��ا ي��غ��ريون اأح��ي��ان��ا كثافة 
دون   30% بن�شبة  ويقللونها  للطعام،  احلرارية  ال�شعرات 

اأن يلحظ النا�س ذلك.
وي��ف��ع��ل��ون ذل����ك ع���ن ط���ري���ق خ��ل��ط امل���زي���د م���ن اخل�شار، 
وا�شتخدام املزيد من الأع�شاب والتوابل وقليل من الدهون. 
املنزل  يف  ال�شغرية  التغيريات  ه��ذه  اإج���راء  للنا�س  وميكن 

اأي�شا.
فيلدينغ  مدر�شة  يف  امل�شاعدة  الأ�شتاذة  هونز،  دان��ا  واأ�شارت 
يف  ت�شارك  مل  والتي  كاليفورنيا،  بجامعة  العامة  لل�شحة 
بع�س  هناك  كانت  منده�شة.  ل�شت  "ب�شراحة  ال��درا���ش��ة: 

ت  نا لبيا ا
ع������ل������ى م���ر 

التي  ال�شنني 
اأنه  اإىل  اأ����ش���ارت 

م����ع زي��������ادة اأح����ج����ام 
النا�س  مي��ي��ل  ال��وج��ب��ات، 

اأي�شا اإىل تناول املزيد".
واأو���ش��ح��ت ه��ون��ز اأن الأم����ر قد 

ي�������ش���ت���غ���رق م�����ا بني 
15 اإىل 20 

دق������ي������ق������ة 
ح���������ت���������ى 
ي�������������درك 

ج�شمك 
ممتلئ  اأن�������ك 

اله�شم.  عملية  وي��ب��داأ 
"من املثري للهتمام اأنهم تو�شلوا 

اإىل ا�شتنتاج مفاده اأن تناول الطعام ب�شكل اأ�شرع والوجبات 
ال��ك��ب��رية ك��ان��ا مرتبطني اأي�����ش��ا ب��ت��ن��اول امل��زي��د، ول��ك��ن مرة 
اأنه من املعروف  اأعتقد  اأخ��رى هذا ل يفاجئني حقا لأنني 

ي�شتغرقون وقتا  اأ�شرع  ب�شكل  النا�س  ياأكل  اأنه عندما  جيدا 
امل��زي��د من  ت��ن��اول  اأط���ول لل�شبع وب��ال��ت��ايل ف��اأن��ت متيل اإىل 
الطعام ثم تناول ق�شمات اأكر، فكل ما عليك هو احل�شول 

على �شعرات حرارية اأكرث".

�شرعة �لأكل هي �شلوك قائم على �جلينات!

عادتان غذ�ئيتان �صائعتان ت�صببان �لإفر�ط
 يف تناول �لطعام و�كت�صاب �لوزن �لز�ئد

اأبحاث  معهد  م��ن  ه���ازن،  و�شتانلي  ت�شو  ويفي  البحث  وق��اد 
اأكرث  على  الدرا�شة  وتعتمد  كلينيك".  "كليفلند  يف  لرينر 
الدكتور هازن وفريقه يف  التي قادها  الأبحاث  من عقد من 
ما يتعلق بدور ميكروبيوم الأمعاء يف �شحة القلب والأوعية 
 TMAO �الدموية واأمرا�شها، مبا يف ذلك الآثار ال�شارة ل
)اأك�شيد ثلثي ميثيل اأمني(، وهو منتج ثانوي ينتج عندما 
املتوفرة  الغذائية  العنا�شر  بع�س  الأم��ع��اء  بكترييا  ته�شم 

بكرثة يف اللحوم احلمراء واملنتجات احليوانية الأخرى.

ال��ق��ل��ب والأوعية  ع��ل��وم  رئ��ي�����س ق�شم  ه����ازن،  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
كلينك  كليفلند  مركز  ومدير  الغذائي  والتمثيل  الدموية 
للميكروبيوم والإن�شان: "وجدنا يف هذه الدرا�شة اأن الكولني 
لل�شكتة  اأك��ر  و���ش��دة  حجما  ينتجان   TMAOو ال��غ��ذائ��ي 
ال��دم��اغ��ي��ة، ون��ت��ائ��ج اأ���ش��ع��ف يف ال��ن��م��اذج احل��ي��وان��ي��ة. ومن 
�شنع  على  القادرة  الأمعاء  زرع ميكروبات  اأن  للنظر  اللفت 
TMAO كان كافيا لإحداث تغيري عميق يف �شدة ال�شكتة 

الدماغية".

امل�شتويات  اأن  وفريقه  ه���ازن  ال��دك��ت��ور  اكت�شف  ال�شابق،  ويف 
الإ�شابة  اإىل  ت�����وؤدي  اأن  مي��ك��ن   TMAO م���ن  امل��رت��ف��ع��ة 

باأمرا�س القلب والأوعية الدموية.
اأظهروا  املر�شى،  اآلف  �شملت  التي  ال�شريرية  الدرا�شات  ويف 
اأن م�شتويات الدم من TMAO تتنباأ باملخاطر امل�شتقبلية 
للنوبات القلبية وال�شكتة الدماغية واملوت، والتي مت تكرارها 
الدرا�شة  "هذه  ه��ازن:  الدكتور  العامل.وقال  اأنحاء  يف جميع 
تقدم  الأوىل  ول��ل��م��رة  ال��ن��ت��ائ��ج،  ه���ذه  ت��ت��و���ش��ع يف  اجل���دي���دة 
ع���ام، وم��ن خلل  الأم��ع��اء ب�شكل  اأن م��ي��ك��روب��ات  دل��ي��ل على 
TMAO على وجه التحديد، ميكن اأن توؤثر ب�شكل مبا�شر 
على �شدة ال�شكتة الدماغية اأو ال�شعف الوظيفي بعد ال�شكتة 
ال�شكتة  من��اذج  يف  الدماغ  تلف  الباحثون  الدماغية".وقارن 
الدماغية قبل ال�شريرية بني اأولئك الذين لديهم م�شتويات 
الوقت، كان  TMAO. ومبرور  اأو منخف�شة من  مرتفعة 
 TMAO م��ن  اأع��ل��ى  م�شتويات  لديهم  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س 
يعانون من تلف دماغي اأكرث انت�شارا ودرجة اأكر من العجز 
ووجد  الدماغية.  ال�شكتة  بعد  والإدراك��ي  احلركي  الوظيفي 
التي تغري م�شتويات  الغذائية  التغيريات  اأن  اأي�شا  الباحثون 
احلمراء  اللحوم  من  اأق��ل  كميات  تناول  مثل   ،TMAO

والبي�س، اأثرت على �شدة ال�شكتة الدماغية.
اأي�����ش��ا رئي�س ق�شم ط��ب القلب  ال��دك��ت��ور ه���ازن، وه��و  وت��اب��ع 
والأوعية  للقلب  ميلر  يف  القلبي  التاأهيل  واإع����ادة  ال��وق��ائ��ي 
ال�شكتة  ب��ع��د  "الوظيفة  ك��ل��ي��ن��ي��ك:  ك��ل��ي��ف��لن��د  يف  ال��دم��وي��ة 
الدماغية، التي حتدث عندما يتم حظر تدفق الدم اإىل املخ، 
الكولني و اإذا كان  هي م�شدر قلق كبري للمر�شى. لفهم ما 

ال�شكتة الدماغية،  TMAO يوؤثران على وظائف ما بعد 

بالإ�شافة اإىل �شدة ال�شكتة الدماغية، قمنا مبقارنة الأداء يف 
املهام املختلفة قبل ال�شكتة الدماغية، ثم كلهما يف ال�شكتة 

الدماغية التالية على املدى الق�شري والطويل".
الأم����ع����اء م��ه��م لإنتاج  م��ي��ك��روب  اإن�����زمي  اأن  ال��ف��ري��ق  ووج����د 
ال�شكتة  �شدة  زي��ادة  اإىل  اأدى   CutC ي�شمى   TMAO
ال��دم��اغ��ي��ة وت��ف��اق��م ال��ن��ت��ائ��ج.ووف��ق��ا ل��ل��دك��ت��ورة ت�����ش��و، فاإن 
واعدة  طريقة  يكون  قد  الأم��ع��اء  ميكروب  اإن��زمي  ا�شتهداف 
للوقاية من ال�شكتة الدماغية. وقالت: "عندما اأ�شكتنا وراثيا 

�شدة  ت�شاءلت   ،CutC ي�شفر  الذي  الأمعاء  ميكروب  جني 
اجلارية  الأبحاث  ت�شتك�شف  كبري.  ب�شكل  الدماغية  ال�شكتة 
الغذائية  التدخلت  اإمكانية  اإىل  بالإ�شافة  العلج هذا،  نهج 
ال�شكتة  وخطر   TMAO م�شتويات  تقليل  يف  للم�شاعدة 
الدماغية، نظرا لأن كل من النظام الغذائي الغربي والنظام 
م�شتويات  برفع  معروفان  احلمراء  باللحوم  الغني  الغذائي 
قد  النباتي  الغذائي  النظام  اإىل  وبالتحول   .TMAO

."TMAO ت�شاعد م�شادر الروتني على خف�س

بحث جديد يحدد �ل�صلة بني ميكروبات �لأمعاء و�ل�صكتة �لدماغية
�أن ميكروبيوم �لأمعاء يوؤثر على �شدة �ل�شكتة �لدماغية و�ل�شعف �لوظيفي بعد  "كليفالند كلينك" لأول مرة  �إليها باحثو  �أظهرت �لنتائج �جلديدة �لتي تو�شل 

�ل�شكتة �لدماغية.
وهذه �لنتائج �ملن�شورة يف Cell Host & Microbe و�شعت �لأ�شا�ض لتدخالت جديدة حمتملة للم�شاعدة يف عالج �أو منع �ل�شكتة �لدماغية.
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العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
ال�ش�����ادة/مملكه  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

الفاخرة للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2905024 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ون وي 

لتجارة املواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3727741 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

بنجي�س للعمال الكهروميكانيكية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1009458 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/قا�شيون 

�شتون للحجر والرخام
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3681188 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
ال�ش�����ادة/�شبط  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزاوية للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2542870 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
ال�ش�����ادة/فايز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

غياثي للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2084150 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

بوو�س �شبا لل�شيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2827907 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
ال�ش�����ادة/م�شرت  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

كلني لدارة العقارات وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1034917 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
ال�ش�����ادة/كادي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ديزاين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2736214 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هاي كل�س للملنيوم 

CN والزجاج   رخ�شة رقم:2117886 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة مريه عو�س ي�شلم ال�شيعري ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ماجد حممد عو�س حممد املنهايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
ا�س  ام  ام  اي  ال�ش�����ادة/ايه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لفح�س و�شيانة معدات النفط والغاز ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3757908 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة احمد جمعه را�شد جمعه �شامل ٪51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف زايد علي حممد ح�شن باطوق

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حممد ح�شن �شودري 

CN للمقاولت العامة ذ.م.م   رخ�شة رقم:2481177 
قد تقدموا الينا بطلب
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

 حممد ح�شن �شودري حممد ح�شني �شودري من 16٪ اىل ٪33
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شيد �شودري ليت ح�شني علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:فلي مي لل�شفر وال�شياحة ملالكها علي امني علي بكري 
- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

0.25 مبنى ال�شيد جمعه احمد  عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق 
جمعه البواردي

CN 2243078 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/7/12 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2122001128 
تاريخ التعديل:2021/7/13

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�شفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:دل موبيلي للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:الطابق الثالث - �شقة رقم 2 ال�شيخة فوزية بنت حمدان 

بن حممد ال نهيان E9/01 جزيرة اأبوظبي ، �شارع خليفة
CN 1466011 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/7/5 وذلك بناء على قرار 
حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/7/12 بالرقم:2105018324 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�شفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:بزن�س باي لل�شت�شارات البيئية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN 2875333 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ،   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/7/12 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/7/13 بالرقم:21500011712 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�شفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شالون �شي �شي لل�شيدات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN 2851290 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات   2
الدارية ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/7/12 وذلك بناء 

على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 
تاريخ التعديل:2021/7/13 العدل بالرقم:2122001129 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�شفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اورجن 

للعود والعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3684132 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شخ�س  �شركة   - العامة  للمقاولت  الذهبي  التجاري:النموذج  ال�شم 
الواحد ذ.م.م

19 - قطعة رقم  ال�شناعية - مكتب رقم  زايد  ال�شركة:مدينة  عنوان 
19 مبنى موؤ�ش�شة حممد علي بالركيز الهاملي للنقليات 110 �شرق 

CN 1051915 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/7/12 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150011778 
تاريخ التعديل:2021/7/12

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�شفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:ارابيان بريز ذ.م.م
بطي  اآمنة  ال�شيدة  مبنى   0.6 �شرق  ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

احمد خلف العتيبة واخرين
CN 2733339 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/7/11 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105019196 
تاريخ التعديل:2021/7/13

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�شفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
اجلميل  ال�ش�����ادة/املقعد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتنجيد مقاعد ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1135091 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة خلود عو�س عبيد �شهيل الظاهري ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد مفرح علي مفرح الحبابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرحال 

لتقنية املعلومات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1982881 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيفيلو 

لتجارة املرطبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4068638 

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اكتيف بارترنز للزياء ذ.م.م
عنوان ال�شركة:اأبوظبي - �شارع الكورني�س )غرب( بناية املارينا مول

CN 1080113 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/ايفا�س انرتنا�شيونال حما�شبون قانونيون - فرع   2
اأبوظبي 1 ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/5/26 وذلك بناء 

على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 
تاريخ التعديل:2021/7/12 العدل بالرقم:2150007392 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�شفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
دار  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليا�شمني
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2159011 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد انعام الدين ليت في�س احمد ٪100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة خالد �شيف �شعيد خمي�س الري�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف خالد �شيف �شعيد خمي�س الري�شى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
ال  ام  ال�ش�����ادة/دبليو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انرتنا�شونال لتجارة اللكرتونيات ذ م م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1188433 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة خليفه حارب خلفان حممد النيادى ٪51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف يا�شمني حريز احمد عامر املهرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إلغاء �عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
نيو  التجاري:مطعم  بال�شم   CN رقم:2843671 
ديلي فاين فود ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موزاييك للمقاولت وال�شيانه العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2843365 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مطر عبداهلل �شالح �شعيد العريانى ٪40

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / را�شد عبداهلل �شالح �شعيد العريانى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / را�شد عبداهلل �شالح �شعيد العريانى من 100 ٪ اإىل ٪60

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ موزاييك للمقاولت وال�شيانه العامة
MOZAIC CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ موزاييك للمقاولت وال�شيانه العامة ذ.م.م
MOZAIC CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز ديرما الطبي ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2261642 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / دينا �شبيح من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / دينا �شبيح من 49 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فايزه مبارك �شمبيه جمعه البلو�شى

تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�شاحة null * null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز ديرما الطبي ذ.م.م
DERMA MEDICAL CENTER L.L.C

اإىل/ مركز ديرما الطبي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
DERMA MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عزام القاب�شة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2140563 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شعيد على زعل بو�شر�س املن�شورى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شعيد على زعل بو�شر�س املن�شورى من 50 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على زعل �شعيد بو�شر�س املن�شورى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ عزام القاب�شة ذ.م.م

AZAM HOLDINGS L.L.C

اإىل/ عزام القاب�شة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AZAAM HOLDINGS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية املنارة - مركز التجارة الدويل

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1547103 

تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�شاحة 0.6*2.30 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيدلية املنارة مركز التجارة الدويل

AL MANARA PHARMCY - WORLD TRADE CENTER

اإىل/ �شيدلية املنارة - مركز التجارة الدويل ذ م م - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AL MANARA PHARMACY WORLD TRADE CENTER L L C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بن املا�س للدعاية والعلن

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1041962 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة باربارا جو�شيفني برييرا ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خليفه املا�س حممد الظاهرى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة بن املا�س للدعاية والعلن

BIN ALMAS PUBLICITY & ADVERTISEMENT ESTABLISHMENT

اإىل/ بام للدعاية والعلن ذ.م.م - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
BAM PUBLICITY & ADVERTISEMENT L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

تعديل ن�شاط / حذف خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الرية والبحرية  0910018
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مزرعة الوافية للدواجن

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2762018 

تعديل اإ�شم جتاري من/ مزرعة الوافية للدواجن

AL WAFIYA POULTRY FARM

اإىل/ مزرعة الوافية للحمام

  ALWAFIYA PIGEON FARM 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ذبح احليوانات وتهيئة حلومها - �شغار املنتجني  1010101.1

 تعديل ن�شاط / حذف اإنتاج البي�س - �شغار املنتجني  0146002.1

 تعديل ن�شاط / حذف ت�شغيل املقا�شب لذبح احليوانات – �شغار املنتجني  8211021.1

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
 - ال�ش�����ادة/لمي لل�شتثمار  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3013470 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد حمد ناجم حممد اجلنيبي ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد �شعيد حممد العريقى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:المارات ل�شناعة ال�شمامات ذ.م.م
Abu Dhabi - Mussaffah - ICAD I - )36C2، 37C 2 (:عنوان ال�شركة

IN 1001136 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/مكتب جمدي علي با�شندوة للمحا�شبة واملراجعه   2
، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/7/4 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/7/13 بالرقم:2021/1/144508 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�شفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:الغوريثما - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
.0 وحدة فاطمة   1102+1101 11+12 مكتب  ال�شركة:ط  عنوان 

بنت مبارك واخرين C2 جزيرة ابوظبي غرب 35 ق 
CN 2362543 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/طلل ابوغزالة و�شركاه الدولية - ابوظبي ،   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/7/12 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/7/13 بالرقم:2105019288 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�شفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:بلتون ادفان�شد تكنولوجي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
قا�شم  نا�شر  ال�شيد  مبنى   0.4 غرب  ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

دروي�س فخرو واخرين 
CN 2856044 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/7/12 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105049304 
تاريخ التعديل:2021/7/13

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�شفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املعتمد لتعقيب املعاملت

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1304098 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000

تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ املعتمد لتعقيب املعاملت

AL MUTAMAD TRANSACTION FOLLOWING

اإىل/ املعتمد لتعقيب املعاملت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AL MUTAMAD TRANSACTION FOLLOWING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتب دار احلكمة للمحاماة وال�شت�شارات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN القانونية رخ�شة رقم:1035473 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة منال عبدالرحمن ابراهيم ٪50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / الفا�شل معت�شم عبدالرحمن املقبول من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / الفا�شل معت�شم عبدالرحمن املقبول من 100 ٪ اإىل ٪50

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ مكتب دار احلكمة للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

DAR AL HIKMA LAWYRS &LEGAL CONSULTANCY BUREAU

اإىل / مكتب دار احلكمة للمحاماه وال�شت�شارات القانونية ذ.م.م
DAR AL HIKMA LAWYRS & LEGAL CONSUL TANCY BUREAU L.L.C L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/10 املودعة بالرقم: 350837 
بيانات الأولوية: 

ال�شم: اإك�شينيا اإنف�شتمنت�س ليمتد
وعنوانه: �س.ب. 9275، �شي/اأو التميمي وم�شاركوه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، الطابق 20، برج ميز، 

�شارع ال�شيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
�شورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�شطة الريا�شية والثقافية.

مميز  بخط  الإجنليزية  باللغة   RETRO BEACH كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العلمة  ال��ع��لم��ة:  و�شف 
وحمدد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

EAT 171738

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/10 املودعة بالرقم: 350839 
بيانات الأولوية: 

ال�شم: اإك�شينيا اإنف�شتمنت�س ليمتد
وعنوانه: �س.ب. 9275، �شي/اأو التميمي وم�شاركوه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، الطابق 20، برج ميز، 

�شارع ال�شيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
�شورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
 ، املطاعم   ، الُنزل   ، الفنادق   ، الكافترييات   ، املقاهي   ، املوؤقت  الإي��واء  وامل�شروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات 
 ، )الكانتينات(  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم   ، اخلفيفة  الوجبات  تقدمي  مطاعم   ، الذاتية  اخلدمة  مطاعم 
التزويد بالطعام وال�شراب ، توفري الإقامة لق�شاء العطلت ، خدمات احلجز واحلجز للمطاعم والإقامة 
اإقامة ال�شياح  اأماكن  اأماكن الإقامة املوؤقتة  و  للعطلت ، مكاتب تاأمني الإقامة )الفنادق والُنزل(، تاأجري 

وحجز الفنادق.
مميز  بخط  الإجنليزية  باللغة   RETRO BEACH كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العلمة  ال��ع��لم��ة:  و�شف 

وحمدد.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

EAT 171739
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العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2021/7182

�إعلن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمثثار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/07/28 �لربعاء  يوم  م�شاء�   6:00 �ل�شاعة 
�و�شاف  و  طو�شى  �شفاريان  ��شغر  على  د�ود   + و�لزخرفة  �لنق�ض  لعمال  �شالفريان  �شده 

�ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                                �لو�شف    �شعر �لتقييم  

                                                                     �أثاث      2،850 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�شيك �شمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�شل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��شه معزز� �إياه مبا يرره من م�شنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2021/2732

�إعلن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمثثار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/07/28 �لربعاء  يوم  م�شاء�   6:00 �ل�شاعة 

�شده �شعيد ��شماعيل �شعيد قدوره و �و�شاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�شعر �لتقييم                                                                 �لو�شف  

 1،000                                                             �ثاث �شقه 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�شيك �شمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�شل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��شه معزز� �إياه مبا يرره من م�شنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 159932
 باإ�شم : مركز دبي التجاري العاملي  �س.ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب. 9292، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2017/08/21 وامل�شجلة حتت الرقم: 159932 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2021/07/14 وحتى تاريخ: 2031/07/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

EAT 172136

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 159931
 باإ�شم : مركز دبي التجاري العاملي  �س.ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب. 9292، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2017/08/21 وامل�شجلة حتت الرقم: 159931 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2021/07/14 وحتى تاريخ: 2031/07/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

EAT 172137

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 159933
 باإ�شم : مركز دبي التجاري العاملي  �س.ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب. 9292، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2019/06/27 وامل�شجلة حتت الرقم: 159933 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2021/07/14 وحتى تاريخ: 2031/07/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

EAT 172138

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 159930
 باإ�شم : مركز دبي التجاري العاملي  �س.ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب. 9292، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2019/06/27 وامل�شجلة حتت الرقم: 159930 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2021/07/14 وحتى تاريخ: 2031/07/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

EAT 172139

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 2219/2021/16 جتاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤديا للمدعية مبلغا مقداره )249.184.65( 

درهم مائتني وت�شعه واربعون الف ومائة واربعة وثمانون درهم وخم�شة و�شتون فل�س والفائدة القانونية عن 
هذا املبلغ بواقع 12٪ �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام - ثانيا:ت�شمني املدعي عليهما كافة الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعلن / 1-املزروعي ايكا�س �س.ذ.م.م - فرع دبي - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله :  اأ�شامة ح�شن عثمان دبلوك -  �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعلنهما :  1-  قطار امل�شتقبل للمقاولت الفنية ذ.م.م فرع دبي 2- قطار امل�شتقبل لتجارة وتركيب انظمة 

املراقبة ذ.م.م - فرع دبي -  �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل القامة 
يوؤديا  ب��اأن  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��لن  مو�شوع 
درهم وخم�شة  وثمانون  واربعة  ومائة  الف  واربعون  وت�شعه  درهم مائتني  للمدعية مبلغا مقداره )249.184.65( 
 - ال��ت��ام  ال�����ش��داد  وح��ت��ى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   ٪12 ب��واق��ع  املبلغ  ه��ذا  ع��ن  القانونية  وال��ف��ائ��دة  فل�س  و�شتون 
ثانيا:ت�شمني املدعي عليهما كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  
2021/7/25  ال�شاعة 10.30 �س 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 بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ص ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اعالن بالن�سر 

 1848/2021/207 تنفيذ جتاري
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اىل املنفذ �شدهم/1-  احمد فار�س للعمال الفنية �س.ذ.م.م ب�شفتها ال�شركة م�شدرة ال�شيكات 
2- احمد فار�س للديكور ب�شفتها ال�شركة م�شدرة ال�شيكات 3- احمد عبد النا�شر عبد املح�شن 
�س.ذ.م.م  الفنية  للعمال  فار�س  )احمد  من  كل  من  ال�شادرة  ال�شيكات  حمرر  ب�شفته  فار�س 

وموؤ�ش�شة احمد فار�س للديكور( - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/متيز خلدمات التوظيف ذ.م.م 

وميثله / حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )161692( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  207/2021/4932 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 4041/2020 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 275.139.27 درهم( ، �شامل للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعلن : املركز الطبي انايا �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعلنه : 1- بنتا كري خلدمات املرافق ال�شحية �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ 
�شده -  جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )275139.27( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اعالن حكم بالن�سر        

4918/2020/16 جتاري جزئي
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- دريك اند �شكل اجنينريجن �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :موؤ�ش�شة ايكاه للتجارة العامة 

وميثله : عمر حممد �شريف عثمان يو�شف �شليمان 
عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل�شوري  مبثابة    2021/5/20 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
وال�شادر  ال��وط��ن��ي  دب���ي  الم������ارات  ب��ن��ك  ل���دى   ENBDOG15007832 رق���م  ال�����ش��م��ان  خ��ط��اب  ب���رد 
القانونية بواقع 5٪ �شنويا من  او رد قيمته وقدره )290000( درهم  والفائدة  بتاريخ:2015/11/22  للمدعيه 

تاريخ املطالبة الق�شائية والزمت املدعي عليها بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 2592/2021/16 جتاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بحل وت�شفية ال�شركة املدعي عليها الوىل مبقرها الرئي�شي بامارة دبي وتعيني اأحد اخلراء 

احل�شابيني �شاحب الدور بجدول املحكمة كم�شفي لها مع مايرتتب على ذلك من اثار اخ�شها جرد موجودات ال�شركة 
وا�شتيفاء حقوقها والوفاء بديونها وبيع موجوداتها وتوزيع ناجت الت�شفية بني اطراف التداعي كل بح�شب ن�شبته يف راأ�س 

مال ال�شركة املدعي عليها الوىل الزام املدعي عليهم بالت�شامن فيما بينهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعلن / 1-جا�شم ح�شن جمعة حممد املازمي ب�شفة وليا طبيعيا على جنله القا�شر/حممد جا�شم ح�شن ، اماراتي 

اجلن�شية - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعلنهم :  1-  غلوباز لدارة الفعاليات �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 

مو�شوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بحل وت�شفية ال�شركة املدعي عليها الوىل مبقرها الرئي�شي 
بامارة دبي وتعيني احد اخلراء احل�شابيني �شاحب الدور بجدول املحكمة كم�شفي لها مع مايرتتب على ذلك من اثار 
اطراف  بني  الت�شفية  ناجت  وتوزيع  موجوداتها  وبيع  بديونها  والوفاء  حقوقها  وا�شتيفاء  ال�شركة  موجودات  جرد  اخ�شها 
التداعي كل بح�شب ن�شبته يف راأ�س مال ال�شركة املدعي عليها الوىل الزام املدعي عليهم بالت�شامن فيما بينهم بالر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2021/7/25 ال�شاعة 8.30 �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 بثلثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اعالن بالن�سر        
 3483/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�شر
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- اأ�شي�س ديف   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :ا�شتار للت�شميم الداخلي وال�شيانة العامة �س.ذ.م.م 

طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/5/31 بالزام 
وع�شرون  واربعة  خم�شمائة  درهم   )524.112( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي 
الف ومائة واثني ع�شر درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5٪ �شنويا من تاريخ املطالبة 
الق�شائية يف 2021/5/16 وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت طلب النفاذ املعجل 
ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العلن. 

رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   

اعالن حكم بالن�سر        
4885/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- ابيدو�س ملقاولت البناء ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :امكون للمقاولت �س.ذ.م.م 
وميثله : عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي 

ل�شالح/  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2021/2/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
امكون للمقاولت �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ )214.438( درهم مائتان واربعة 
الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   ٪9 بواقع  والفائدة   - درهما  وثلثون  وثمانية  واربعمائة  الفا  ع�شر 
اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى  يف:2020/12/12 

املحاماة وبرف�س ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اعالن بالن�سر 

 193/2019/204 تنفيذ �سرعي 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  رفيقه عبداهلل م�شلح الورد -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حزام عبداهلل م�شلح الورد 

ال�شادر  بتنفيذ احلكم  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليكم  قد 
املنظمة بني  التفاقية  اثبات حمتويات   -1 والقا�شي  اح��وال  الدعوى 1796/2018  يف 
املدعي واملدعي عليها يف حم�شر جل�شة 2019/1/30 واعتمادها واعتبارها بقوة ال�شند 

التنفيذي 2- الزام كل طرف مبا تكبده من ر�شوم وم�شاريف قانونية 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اعالن بالن�سر        
 4026/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�شر
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- جي�شتينا بريتال ماتيا�س   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :انرتنا�شيونال ماناجمنت فين�شرز �س.ذ.م.م

وميثله:خالد حممد احمد مهنا ال�شويدي 
طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/6/17 الزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )151295( درهم مائة وواحد وخم�شون 
الف ومائتني وخم�شة وت�شعون درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 

ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العلن. 
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم 207/2021/2278 تنفيذ جتاري 

مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 371/2021 اأمر اأداء جتاري،
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 108473 درهم( ، �شامل للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعلن : حممد رفيق للنقل بال�شاحنات الثقيله �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : 
طالب التنفيذ ، املطلوب اإعلنه : 1- ن�شيم عبا�س �شروار غلم مالك - �شفته بالق�شية 

: منفذ �شده -  جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )108473( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اعالن حكم بالن�سر        
1749/2016/20 جتاري كلي

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- �شيد علي �شيد عبداحل�شني ها�شمي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :في�شل خمي�س مو�شى عبداهلل حممد 
وميثله : را�شد عبداهلل علي بن عرب 

املذكورة اعله  الدعوى  بتاريخ  2017/2/14  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  املدعي  ب��ال��زام  حممد  عبداهلل  مو�شى  خمي�س  في�شل  ل�شالح/ 
وقدره )900.000( درهم والفوائد القانونية بواقع 9٪ �شنويا من تاريخ املطالبة يف 2016/11/13 
وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
التايل لن�شر هذا العلن  اليوم  اعتبارا من  احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

�لإمار�ت ترت�أ�س �جتماع جمل�س �ملحافظني للبنك �لآ�صيوي لل�صتثمار يف �لبنية �لتحتية

هيئة �لنقل بعجمان تعزز �صر�كتها 
�ل�صرت�تيجية مع �صيد�ت �أعمال عجمان

•• عجمان-الفجر:

وقعت هيئة النقل بعجمان وجمل�س �شيدات 
اأع���م���ال ع��ج��م��ان، ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون بهدف 
وتاأكيد  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ش��راك��ة  ت��ط��وي��ر 
فر�س  تعزيز  جانب  اإىل  املتبادلة،  املنفعة 
موؤ�ش�شي  لنظام  وفقاً  فعال  ب�شكل  التقدم 
التي  القت�شادية  التنمية  م�شرية  ي��دع��م 

تبنتها اإمارة عجمان. 
لوتاه  را�شد  �شعادة عمر حممد  اأ�شار  حيث 
امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��ل- ع��ج��م��ان اأن 

بني  التن�شيق  لت�شهل  ات��ت  التفاقية  ه��ذه 
الطرفني تنفيذاً للمبادرات ال�شرتاتيجية 
ال�شركاء  ر�شا  م�شتوى  تعزز  اأن  �شاأنها  من 
لتوفري  التكامل  نحو  و���ش��وًل  واملتعاملني 
تقدمي  ي�شهل  مب��ا  متكاملة  اأع���م���ال  بيئة 
الأداء  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���اً  ل��ي��ن��ع��ك�����س  اخل���دم���ات 

وم�شتوى اخلدمات املقدمة.
واأ�شاف �شعادته اأنه مت تقدمي خ�شم ملوظفي 
وع�شوات املجل�س على خدمات الهيئة ودعم 
م�شاريعهم من خلل املبادرات والفعاليات 
واأن يتم التعاون يف و�شع اخلطط والرامج 

لتنفيذ املهام املنوطة بكل طرف.
واأكدت �شعادة د. اأمنة خليفة اآل علي � رئي�شة 
اهمية  اأعمال عجمان على  �شيدات  جمل�س 
الفعال  ل��ل��ت��ع��اون  الإت��ف��اق��ي��ة وجت�����ش��ي��ده��ا 
بهدف  الإم����ارة  املحلية يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ني 
خدمة جمتمع العمال ب�شكل عام و�شيدات 

ورائدات الأعمال على وجه اخل�شو�س.
عجمان  اعمال  �شيدات  جمل�س  اأن  واأ�شارت 
يعتمد يف خطته الإ�شرتاتيجية على تنويع 
�شراكاته وتقدمي خدمات ذات قيمة م�شافة 
اأكرث  لع�شواته، ل�شيما وان املجل�س يخدم 

من 1000 �شيدة اعمال. 
وحت���ر����س ك���ل م���ن ه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��ل وجمل�س 
توثيق  على  م�شتمر  ب�شكل  اأع��م��ال  �شيدات 
ال�شرتاتيجيني  �شركائهما  بني  العلقات 

م�شرتكة،  ات���ف���اق���ي���ات  ت��وق��ي��ع  خ����لل  م���ن 
بهدف ال�شعي الدائم اإىل تطوير وحت�شني 
عاملية  مبعايري  وخدماتهما  اإج��راءات��ه��م��ا، 

متكاملة.

تن�صيق بني �حتاد م�صارف �لإمار�ت و�خلز�نة 
�لأمريكية ملكافحة �لتدفقات �ملالية غري �مل�صروعة

•• اأبوظبي -وام 

الإمتثال  جل���ن���ة  م����ن  وف�����د  ع���ق���د   
الإمارات،  م�شارف  لحت��اد  التابعة 
العام  املدير  �شالح،  جمال  برئا�شة 
القائم  اأه����رين،  ب��ول  م��ع  اجتماعا 
اخلزانة  وزي�����ر  م�����ش��اع��د  ب���اأع���م���ال 
متويل  ملكتب  الوزير  م�شاعد  نائب 
الإره����اب واجل��رائ��م امل��ال��ي��ة، وذلك 
املتعلقة  الق�شايا  من  عدد  ملناق�شة 
ب����الم����ت����ث����ال ل���ل���ج���رائ���م امل���ال���ي���ة، 
ال�شوء  ت�����ش��ل��ي��ط  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
يتعلق  فيما  امللحوظ  التقدم  على 
مبكافحة  اخل��ا���ش��ة  ب�����الإج�����راءات 

غ�شيل الأموال ومتويل الإرهاب.
ون��اق�����س اأع�������ش���اء ال���وف���د م���ع بول 
ال��ت��ي يواجهها  ال��ت��ح��دي��ات  اأه����رين 
ال����ق����ط����اع امل���������ش����ريف وامل���رت���ب���ط���ة 
امل�شروعة،  غري  املالية  بالتدفقات 
التي  اخل����ط����وات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

لإدارة  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  تتخذها 
خماطر المتثال وت�شيريها ب�شكل 

اأكرث فعالية.
وا�شعة  امل��ب��ادرات  الوفد  ناق�س  كما 
ال���ن���ط���اق ال���ت���ي ي���ت���م ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 
القطاع املايل حتت الإ�شراف املبا�شر 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  مل�شرف 
املركزي، وبدعم وم�شاركة امل�شارف 
واملوؤ�ش�شات املالية الأع�شاء يف احتاد 
اأنحاء  الإم��ارات يف جميع  م�شارف 
اإىل  جميعها  تهدف  والتي  الدولة، 
وزيادة  والفعالية  الكفاءة  حت�شني 
ال���رق���اب���ة ال���داخ���ل���ي���ة وامل�������ش���اءل���ة ، 
الأموال  تدفق  وق��ف  يف  للم�شاعدة 

املغ�شولة.
و�شم وفد احتاد م�شارف الإمارات 
اإىل جانب املدير العام جمال �شالح، 
ك�����ًل م����ن ف��ي��ك��ت��ور م���ات���ون���وت���وف، 
لمتثال  لق�شم  التنفيذي  الرئي�س 
الوطني  دب����ي  الإم���������ارات  ب��ن��ك  يف 

ورئ��ي�����س جل��ن��ة الم��ت��ث��ال يف احتاد 
اإىل  بالإ�شافة  الإم����ارات،  م�شارف 
اإدارة المتثال يف  �شتة ممثلني عن 
واللجان  الإم���ارات  م�شارف  احت��اد 
ال���ش��ت�����ش��اري��ة ل��لم��ت��ث��ال م��ن بنك 
اأبوظبي  وب���ن���ك  الأول  اأب���وظ���ب���ي 
ال��ت��ج��اري وب��ن��ك اإت�����س اأ����س ب��ي �شي 

وبنك امل�شرق والبنك العربي.
تربط   “ ����ش���ال���ح  ج����م����ال  وق��������ال 
امل�شرفية  اخل����دم����ات  م��وؤ���ش�����ش��ات 
وامل���ال���ي���ة يف الإم��������ارات وال���ولي���ات 
وثيقة  ع��لق��ة  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة 
الجتماع  واأت�����اح  الأم�����د،  وط��وي��ل��ة 
الأع�شاء  ل��ل��م�����ش��ارف  اأه�����رين  م���ع 
اآخر  اإىل  لل�شتماع  اأخ��رى  فر�شة 
ب�شاأن  م��ن اجل��ان��ب��ني  ال��ت��ح��دي��ث��ات 
عن  ف�شًل  الرئي�شية،  ال��ت��ط��ورات 
مراجعة التقدم الذي مت اإحرازه يف 
جهود المتثال ومناق�شة طرق احلد 
امل�شروعة  غري  الأم���وال  تدفق  من 

التدفقات  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 
املالية غري امل�شروعة ت�شكل تهديداً 
خطرياً على ا�شتقرار النظام املايل 
يف  املالية  املوؤ�ش�شات  اأن  اإل  العاملي، 
كل مكان تواجه تعقيدات متزايدة 
يف التعامل مع خماطر المتثال”. 
من جانبه قال فيكتور ماتونوتوف 
املزيد  ب����ذل  اإىل  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن   “
التن�شيق  جم����ال  يف  اجل���ه���ود  م���ن 
امل�شلحة  اأ���ش��ح��اب  م���ع  وال���ت���ع���اون 
املغ�شولة.  الأم������وال  ت��دف��ق  ل��وق��ف 
ل��ق��د ك����ان اج��ت��م��اع��ن��ا م���ع اأه����رين 
الفر�شة  لنا  واأت����اح  للغاية  م��ف��ي��داً 
التي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ف��ه��م��ن��ا  ل����زي����ادة 
ال��ق��ط��اع. نحن ن�شعى  ت��واج��ه ه��ذا 
املالية  العلقات  لتعزيز  جاهدين 
يف  الأع�شاء  امل�شارف  بني  الثنائية 
احتاد م�شارف الإمارات وامل�شارف 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  يف  ال�����ش��ري��ك��ة 

الأمريكية«.

•• اأبوظبي-وام 

 حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ت�شت�شيف دولة الإمارات، الجتماع  دبي “رعاه اهلل”.. 
ال�شنوي ملجل�س حمافظي “البنك الآ�شيوي لل�شتثمار 
فعالياته هذا  تقام  الذي   »AIIB« التحتية  البنية  يف 
العام افرتا�شًيا من خلل تقنية الت�شال املرئي حتت 
تعتر  فيما  م�شرق”  مل�شتقبل  ال��ي��وم،  “ن�شتثمر  �شعار 
الأوىل  امل��رة  هي  للحدث  الإم���ارات  وا�شت�شافة  رئا�شة 
اإحدى  الدولة  تعد  حيث  الأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة  يف 

موؤ�ش�شي البنك.
الآ�شيوي  وال��ب��ن��ك  الإم�������ارات  دول����ة  ووق���ع���ت ح��ك��وم��ة 
لل�شتثمار يف البنية التحتية، مذكرة تفاهم حددا من 
خللها خطة تنفيذ احلدث الذي تنطلق جل�شاته بني 
26 و28 اأكتوبر القادم، وت�شهد م�شاركة اأكرث من 100 
دولة. حيث وقع مذكرة التفاهم كل من معايل الدكتور 
�شلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�شناعة والتكنولوجيا 
و�شعادة  البنك،  الإم���ارات يف  دول��ة  ، حمافظ  املتقدمة 
جني ليون، الرئي�س ورئي�س جمل�س املحافظني للبنك 

الآ�شيوي لل�شتثمار يف البنية التحتية.
و�شهد التوقيع كل من �شعادة حممد �شيف ال�شويدي، 
حمافظ  نائب  للتنمية،  اأب��وظ��ب��ي  �شندوق  ع��ام  مدير 
يف  لل�شتثمار  الآ���ش��ي��وي  “البنك  يف  الإم������ارات  دول���ة 
الظاهري،  علي  عبيد  علي  و�شعادة  التحتية”،  البنية 
�شفري دولة الإمارات لدى جمهورية ال�شني ال�شعبية، 
وم�شوؤولياتهم،  املنظمني  مهام  امل�شاركون  تناول  فيما 

اإ�شافة اإىل اختيار �شعار الجتماع لهذا العام.

ويعد اجتماع جمل�س املحافظني ال�شنوي من�شة عالية 
امل�شتدامة  بالتنمية  املهتمة  الدول  الأهمية تتيح لقادة 
الآ�شيوي  البنك  مع  التوا�شل  الجتماعي  والتطوير 
واملوؤ�ش�شات  واأع�شائه،  التحتية،  البنية  يف  لل�شتثمار 
املدين،  املجتمع  وموؤ�ش�شات  الأع��م��ال،  وق��ادة  ال�شريكة، 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  اخل������راء  ك���ب���ار  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
وال�����ش��ن��اع��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة للبنى 

التحتية.
وت��ت��ع��اون دول����ة الإم�������ارات م���ع ف���رق ال��ع��م��ل يف البنك 
وثيق  ب�شكل  التحتية  البنية  يف  لل�شتثمار  الآ���ش��ي��وي 
�شبل  ت��دع��م  رائ����دة،  تفاعلية  رق��م��ي��ة  جت��رب��ة  لتطوير 
الوفود  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأط��ر  وتفعيل  ال��ن��اج��ح،  التوا�شل 
ال��ن��ت��ائ��ج وي�شهم يف دعم  ب��اأف�����ش��ل  ي��ع��ود  امل�����ش��ارك��ة مب��ا 

م�شرية التنمية القت�شادية للدول امل�شاركة.
اأحمد  املنا�شبة، قال معايل الدكتور �شلطان بن  وبهذه 
“ متا�شياً مع روؤية القيادة الر�شيدة، و�شعت  اجلابر.. 
وال�شتثمار  ال�شليم  التخطيط  اأ�ش�س  الإم����ارات  دول��ة 
امل�شتدام لبناء اقت�شادها الوطني ودعم م�شرية التنمية 
خمتلف  يف  النامية  للدول  والجتماعية  القت�شادية 
اأنحاء العامل. وتنفيذاً لهذه الروؤية، نتعاون مع املجتمع 
الدويل على توفري الفر�س ال�شتثمارية لدعم م�شاعي 
امل�شتدامة  ا�شرتاتيجياتها  وحت��ق��ي��ق  ال��ن��ام��ي��ة  ال����دول 
ل��لرت��ق��اء ب��ج��ودة ح��ي��اة ���ش��ع��وب��ه��ا. وي�����ش��ك��ل الجتماع 
ال�شنوي ملجل�س حمافظي البنك الآ�شيوي لل�شتثمار يف 
البنية التحتية حمطة مهمة على الأجندة القت�شادية 
التعاون  تعزيز  يف  عاملياً  الرائد  دوره  بف�شل  الدولية، 
الدويل والدفع بعجلة النمو القت�شادي ودعم امل�شاريع 

التنموية امل�شتدامة«.

واأو�شح معاليه اأنه ويف ظل الظروف الناجتة عن جائحة 
كوفيد-19، يعد التعايف القت�شادي العاملي م�شوؤولية 
م�شرتكة تقع على عاتق جميع اأع�شاء املجتمع الدويل، 
امل�شتدامة  التحتية  البنى  يف  ال�شتثمار  باأهمية  منوًها 
ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة واأث���ره���ا يف نه�شة  وم�����ش��اري��ع 
على  قدرتها  ودع��م  الدولية،  والقت�شادات  املجتمعات 
التكيف مع الظروف غري املتوقعة وال�شمود يف ظل اأي 

ا�شطرابات اقت�شادية حمتملة.
م�شرق”  مل�شتقبل  ال���ي���وم،  “ن�شتثمر  ���ش��ع��ار  وي��ج�����ش��د 
التنوع  حت��ق��ي��ق  يف  الإم����������ارات  دول������ة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
متنوع،  م�شتدام  اقت�شاد  نحو  والن��ت��ق��ال  القت�شادي 
اجلديدة  املوؤ�ش�شية  ال�شرتاتيجية  ال�شعار  يعك�س  كما 
للبنك الآ�شيوي لل�شتثمار يف البنية التحتية، والروؤية 
املرتكزة على “البنية التحتية لدعم امل�شتقبل” والتي 

�شادق عليها جمل�س املحافظني خلل العام املا�شي.
يف  امل�شاركة  الدولية  واملنظمات  ال��دول  ممثلو  ويتناول 
املقبل عدة  اأكتوبر  �شهر  املحافظني يف  اجتماع جمل�س 
م��وا���ش��ي��ع مهمة ع��ل��ى اأج��ن��دة الق��ت�����ش��اد ال��ع��امل��ي، من 
الطاقة  مل�شادر  التحتية  البنى  تطوير  فر�س  �شمنها 
النظيفة، ودعم التوا�شل وتوطيد اأطر التعاون العاملي 
التحتية  البنى  وتطوير  امل�شتدامة،  التنمية  قطاع  يف 
الذكية، وت�شجيع حركة روؤو���س الأم��وال لدعم تطوير 

البنى التحتية.
واأو�شح معايل الدكتور �شلطان اأحمد اجلابر اأن ت�شجيع 
الإم����ارات  وال��ت��زام  النظيفة  التحتية  البنى  وت��ط��وي��ر 
تداعيات تغري  بالعمل على مواجهة  الدويل  واملجتمع 
امل��ن��اخ ���ش��ت��ك��ون م��ن ���ش��م��ن امل��وا���ش��ي��ع ال��رئ��ي�����ش��ي��ة التي 
مع  خا�شة  فعالياته،  خ��لل  الجتماع  اإليها  �شيتطرق 

اق����رتاب م��وع��د م��وؤمت��ر الأط������راف يف ات��ف��اق��ي��ة الأمم 
املتحدة تغري املناخ COP26 نوفمر املقبل.

ال����دويل امل�شرتك  ال��ع��م��ل  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����ش���ار م��ع��ال��ي��ه 
ملواجهة ظاهرة تغري املناخ، والفر�س ال�شتثمارية التي 
يقدمها قطاع الطاقة النظيفة لدولة الإمارات والدول 
ا�شرتاتيجيتها  الإم��ارات و�شعت  اأن  اإىل  النامية، لفًتا 
اقت�شاد  تطوير  على  امل��رت��ك��زة   2050 ل��ع��ام  للطاقة 
امل��ه��م الذي  ب��ال��دور  اأخ�����ش��ر م�����ش��ت��دام، م��ن��وه��اً معاليه 
الدولية  ال�شاحة  للتنمية على  اأبوظبي  يوؤديه �شندوق 
يف  املتجددة  الطاقة  م�شاريع  ومتويل  دع��م  طريق  عن 

الدول النامية يف خمتلف اأنحاء العامل.
وتت�شمن اأهداف البنك الآ�شيوي لل�شتثمار يف البنية 
التنموية  التحتية  ال��ب��ن��ى  م�����ش��اري��ع  مت��وي��ل  التحتية 
كع�شو  الإم���ارات  ان�شمت   2015 عام  ويف  امل�شتدامة، 
�شهر  اأعماله خ��لل  با�شر  ال��ذي  للبنك  ودائ��م  موؤ�ش�س 
خلل  الأع�شاء  قائمة  لت�شل   ،2016 عام  من  يناير 

هذه الفرتة اإىل 103 دول.
ومنحت كرى وكالت الت�شنيف الدولية البنك، الذي 
ت�شنيف  اأم��ري��ك��ي،  دولر  مليار   100 راأ���ش��م��ال��ه  يبلغ 
AAA، ويعمل البنك الآ�شيوي لل�شتثمار يف البنية 
متطلبات  تلبية  على  ال�شركاء  م��ع  بالتعاون  التحتية 
مل�شاريع  التنموي  التمويل  توفري  طريق  عن  العملء 
القت�شادي  ال��ن��م��و  يف  ت�����ش��اه��م  ال��ت��ي  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
امل�شتفيدة  الدول  ملجتمعات  املعي�شي  امل�شتوى  وحت�شني 
وتدعم التوا�شل بني دول املنطقة. ويف يونيو 2021، 
وافق البنك على توفري 25.93 مليار دولر اأمريكي 
اأنحاء  ت��ن��م��وًي��ا يف خم��ت��ل��ف  م�����ش��روًع��ا   130 ل��ت��م��وي��ل 

العامل.

�لهيئة �لحتادية لل�صر�ئب تنفذ 2226 
حملة تفتي�صية يف �لأ�صو�ق �ملحلية

•• اأبوظبي-وام

 وا�شلت الهيئة الحتادية لل�شرائب خلل الربع الثاين من العام احلايل 
والهيئة  القت�شاد  وزارة  مع  بالتعاون  الدولة  اأ�شواق  يف  التفتي�س  حملت 
الحتادية للجمارك ودوائر التنمية القت�شادية واجلهات املعنية الأخرى 
م�شتوى  وزي����ادة  ال�شريبي  ال��ت��ه��رب  و�شبط  امل�شتهلكني  ح��ق��وق  حلماية 
الرقابة  تعزيز  يف  للم�شاهمة  الهيئة  خطط  اإط��ار  يف  ال�شريبي،  المتثال 

على الأ�شواق ل�شمان اللتزام بالت�شريعات والإجراءات ال�شريبية.
التابعة  التفتي�س  فرق  اأن  اأم�س  اأ�شدرته  �شحفي  بيان  يف  الهيئة  واأعلنت 
زي���ارات   2226 بتنفيذ  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ث��لث��ة  ال�����ش��ه��ور  خ���لل  ق��ام��ت  للهيئة 
ميدانية تفتي�شية يف الأ�شواق املحلية ت�شمنت 23 حملة م�شرتكة بالتعاون 
الزيارات �شبط  نتج عن  الدولة، حيث  اإم��ارات  املعنية بجميع  مع اجلهات 
الإجمالية  القيمة  ان  اإىل  م�شرية  ال�شريبية،  للت�شريعات  خمالفة   655

لهذه املخالفات التي ر�شدتها الهيئة بلغت 71.48 مليون درهم.
وقال �شعادة خالد علي الب�شتاين مدير عام الهيئة الحتادية لل�شرائب.. 
بتنفيذ  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  ت��ق��وم  بالهيئة  املخت�شة  ال��ف��رق  اإن 
الإجراءات  لتعزيز  العام،  مدار  على  م�شتمرٍة  ب�شفٍة  التفتي�شية  حملتها 
املنتجات النتقائية املهربة وغري  امل�شتهلكني من ت�شرب  الرقابية حلماية 
ال�شريبي،  التهرب  الدولة، ومكافحة  املعتمدة يف  ملعايري اجلودة  املطابقة 
اأنه يف هذا الإطار كثفت الهيئة حملتها التفتي�شية بالتعاون  اإىل  م�شريا 
الرقابة  اإح��ك��ام  ل��زي��ادة  املا�شي  رم�شان  �شهر  خ��لل  املخت�شة  اجلهات  مع 
الإجراءات  واُتخذت  املخالفات  العديد من  الأ���ش��واق، حيث مت �شبط  على 

القانونية ب�شاأنها.
�شمان  وكذلك  حقوقهم،  و�شمان  امل�شتهلكني  حماية  اإن  �شعادته  واأ�شاف 
اأداء حقوق الدولة تعد يف مقدمة اأولويات الهيئة، ويف الوقت ذاته حتر�س 
الهيئة ب�شفٍة م�شتمرة على توفري جميع و�شائل الدعم وامل�شاندة مل�شاعدة 
باآليات  ال�شريبية  والإج���راءات  للأنظمة  المتثال  على  الأعمال  قطاعات 
مي�شرة ت�شمن ا�شتمرار اأن�شطتهم القت�شادية بكفاءة تامة، وندعو جميع 

اخلا�شعني لل�شريبة لللتزام بالت�شريعات ال�شريبية جتنباً للمخالفات.
واأكد �شعادة خالد الب�شتاين حر�س الهيئة الحتادية لل�شرائب على تطبيق 
ال�شريبية،  والإج�����راءات  الت�شريعات  لتطبيق  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 
اعتماداً على اآليات رقابية دقيقة توفر اأعلى معايري احلوكمة وال�شفافية، 
باأحدث الو�شائل التكنولوجية، والأنظمة الذكية التي ت�شاهم يف رفع كفاءة 

عمليات التفتي�س.
من جانبها اأو�شحت �شارة احلب�شي مديرة اإدارة المتثال والإنفاذ ال�شريبي 
يف الهيئة الحتادية لل�شرائب، اأن الزيارات امليدانية التفتي�شية املنفذة ب�شاأن 
ال�شريبة النتقائية خلل الربع الثاين من عام 2021، مت خللها �شبط 
“الطوابع ال�شريبية  2.86 مليون علبة تبغ خمالفة ل حتمل  اأكرث من 
الرقمية” غري م�شجلة بالنظام الإلكرتوين للهيئة، كما مت �شبط 202 
امل�شروبات  ت�شمل  التي  الأخ��رى  النتقائية  ال�شلع  من  خمالفة  عبوة  األ��ف 

ة. الغازية، وم�شروبات الطاقة وامل�شروبات املَُحلَّ
واأكدت احلب�شي اأن عمليات التفتي�س التي تقوم بها الهيئة تعتمد على اآليات 
رقابية اإلكرتونية متطورة تهدف ملنع بيع اأو تداول اأو تخزين منتجات غري 
م�شتوفاة ل�شريبة القيمة امل�شافة اأو ال�شريبة النتقائية امل�شتحقة، ومن 
بني هذه الآليات تثبيت “طوابع �شريبية رقمية” - م�شجلة بقاعدة بيانات 
معلومات  طابع  ك��ل  يت�شمن  حيث  ومنتجاته،  التبغ  علب  على   - الهيئة 
املفت�شون  ي�شتخدمه  خ��ا���س  ب��ج��ه��از  ق��راءت��ه��ا  مي��ك��ن  اإل��ك��رتون��ي��اً  م�شجلة 

املخولون بذلك للتاأكد من �شداد ال�شريبة على هذه املنتجات.

موؤ�ص�صة دبي لل�صتثمار�ت �حلكومية 
ت�صارك يف معر�س �إك�صبو 2020 

•• دبي-وام

 2020 اإك�شبو  معر�س  يف  احلكومية  لل�شتثمارات  دبي  موؤ�ش�شة  ت�شارك 
دبي من خلل جتربة ا�شتثنائية مرحبة واإثرائية مت ت�شميمها وبناءها من 

قبل األيك فيت اأوت و�شركاء الت�شميم ايكاريا اأتوليه وال ام ا�س.
ينق�شم اجلناح اإىل ثمانية قواعد تتخللها مقاعد وم�شاحات م�شنوعة من 
املواد الطبيعية وخم�ش�شة لل�شرتخاء ويهدف ت�شميم اجلناح اإىل توفري 

متنف�س للراحة بعيدا عن ال�شو�شاء واحل�شود يف موقع الإك�شبو.
�شمن  امل��ن��درج��ة  ال�����ش��رك��ات  ل�شتك�شاف  رح��ل��ة  يف  اجل��ن��اح  زوار  و�شيذهب 
والإم����ارات  امل��ت��ع��ددة  لل�شلع  دب��ي  وم��رك��ز  ك��ريزن��ر  وه��ي  املوؤ�ش�شة  حمفظة 
العاملية للأملنيوم ودوبال القاب�شة ولينك باي اليك واإماراتك ودبي غلوبال 

كونيكت.
دبي  موؤ�ش�شة  ع��امل  على  بجولة  ال���زوار  �شيقوم  اجل��ن��اح  اإىل  ال��دخ��ول  عند 
م�شاحة  على  متتد  ومريحة  غ��ام��رة  جتربة  يف  احلكومية  لل�شتثمارات 
النزاهة والحرتام.  ال�شتدامة،  اللتزام،  التميز،  1350 مرت مربع من 
م��وؤ���ش�����ش��ة دبي  للعمليات يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ال���زغ���واين  دري����د  وق����ال 
اإك�شبو  معر�س  ت�شت�شيف  مدينة  اأول  هي  دبي   : احلكومية  لل�شتثمارات 
اأف�شل  اأن ن�شارك ون�شتعر�س  الأو�شط وي�شعدنا  ال�شرق  العاملي يف منطقة 
لل�شتثمارات  دب��ي  موؤ�ش�شة  حتما  ذل��ك  وي�شمل  الإم����ارة  ه��ذه  تقدمه  م��ا 
احلكومية وال�شركات التابعة لها والتي باتت ا�شما معروفا لي�س فقط هنا 

يف موطنها بل واأي�شا حول العامل.
دبي ق�شة  اإك�شبو  دبي لل�شتثمارات احلكومية يف  وتروي جتربة موؤ�ش�شة 
املوؤ�ش�شة عر امل�شاحات احل�شية التي تدمج العنا�شر الطبيعية بالتكنولوجيا 

الذكية دون اأي عناء.

منطقة عجمان �حلرة تعزز �صر�كاتها �ل�صرت�تيجية 
عرب �تفاقيات جديدة مع قطاع �لتاأمني

•• عجمان-وام

تو�شيع  خ��لل  م��ن  خلدماتها  امل�شافة  القيمة  احل��رة  عجمان  منطقة  ع��ززت 
�شركات  مع  تفاهم  مذكرات  اب��رام  عر  ال�شرتاتيجية  �شراكاتها  �شبكة  نطاق 
�شمن قطاع التاأمني.واأعلنت املنطقة احلرة توقيع اتفاقيات مع كل من “�شركة 
 – للتاأمني  الإ�شكندنافية  العربية  و”ال�شركة  للتاأمني”  الوطنية  ال�شقر 
تكافل” ومبوجب هذه ال�شراكات �شتتم اإ�شافة جمموعة من خدمات التاأمني 
امل�شافة لدى منطقة عجمان  القيمة  الإلكرتونية للخدمات ذات  البوابة  اإىل 

احلرة والتي �شتقوم مبزاولة دور مزود اخلدمات.
خدمات  توفري  الإ�شكندنافية”  و”العربية  “ال�شقر”  مع  ال�شراكة  و�شتتيح 
التاأمني والرعاية ال�شحية بتكلفة تناف�شية للم�شتثمرين وعائلتهم واملوظفني 
يف املنطقة احلرة. كما توفر ال�شراكة تغطية تاأمينية وا�شعة ت�شمل اخلدمات 
امل�شت�شفيات  يف  اليومية  والعناية  ال��ع��لج  ونفقات  التكلفة  مرتفعة  الطبية 
ور�شوم الإ�شعاف وغريها من خدمات الرعاية ال�شحية. واأكد �شعادة املهند�س 
التفاهم  م��ذك��رات  اأهمية  احل���رة  عجمان  منطقة  ع��ام  م��دي��ر  ال�شويدي  علي 
البالغة الهمية م�شددا على  التاأمني  تتمحور حول خدمات  لكونها  اجلديدة 
اأن هذه ال�شراكات تعزز ثقة امل�شتثمرين وال�شركات الأجنبية من خلل توفري 

خدمات عالية اجلودة باأ�شعار تناف�شية وعر قنوات مي�شرة.
منطقة  �شراكات  ل�شبكة  نوعية  اإ�شافة  متثل  التفاقيات  ه��ذه  ان  اىل  واأ���ش��ار 
�شعي  م��وؤك��دا  القطاعات  خمتلف  تغطي  التي  ال�شرتاتيجية  احل��رة  عجمان 
منطقة عجمان احلرة اىل زيادة تناف�شيتها وجاذبيتها وتعزيز القيمة امل�شافة 
للخدمات التي تقدمها من خلل توفري من�شة متكاملة تتيح احل�شول على 
و  تناف�شية  بتكلفة  املبتكرة  واحللول  واملحفزات  الت�شهيلت  من  وا�شعة  باقة 
منطقة  عام  مدير  اأق�شر.وجدد  زمنية  وخلملدة  �شهولة  اأك��رث  اإج���راءات  عر 
وال�شركات  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  التعاون  بتوطيد  الل��ت��زام  احل��رة  عجمان 
واملوؤ�ش�شات اخلا�شة �شمن خمتلف القطاعات انطلقا من حر�س املنطقة على 
توفري كافة ال�شبل ال�شامنة لنمو وازدهار جمتمع الأعمال املحلي وزيادة زخم 
الأن�شطة التجارية يف اإمارة عجمان م�شددا على م�شي منطقة عجمان احلرة 
قدما يف منهجيتها القائمة على توفري 
بيئة مثلى ملزاولة الأعمال وال�شتثمار 
واإط������������لق امل���������ش����روع����ات ال���ت���ج���اري���ة 
حيوية  رواف���د  باعتبارها  وال�شناعية 
املحلي.  القت�شاد  وتنوع  مرونة  تعزز 
ال�شراكات  ن���ط���اق  ت��و���ش��ي��ع  اأن  ي���ذك���ر 
التعاون  اآف��اق  وتطوير  ال�شرتاتيجية 
مع ال�شركات ومزودي اخلدمات متثل 
منطقة  روؤي���ة  �شمن  اأ�شا�شية  حم���اور 
لرت�شيخ  ال����رام����ي����ة  احل������رة  ع���ج���م���ان 
للأعمال  م��ف�����ش��ل��ة  ك��وج��ه��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 

وال�شتثمار.
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املال والأعمال

�لإمار�ت للأملنيوم تبد�أ �ملرحلة �لثانية من تو�صعة م�صهر �لطويلة

�ت�صالت ودو تربمان �صر�كة ��صرت�تيجية مع موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد للإ�صكان 

•• اأبوظبي- وام

اأعلنت �شركة الإم��ارات العاملية للأملنيوم،   
الإم����ارات  دول���ة  ���ش��رك��ة �شناعية يف  اأك���ر 
العربية املتحدة خارج قطاع النفط والغاز، 
الثانية من  املرحلة  ت�شغيل  بدء  اأم�س عن 
م�شروع تو�شعة م�شهر ال�شركة يف الطويلة 
التو�شع  عملية  ت�شيف  حيث  اأب��وظ��ب��ي  يف 
26 خلية اختزال جديدة اإىل خط الإنتاج 
من  باأكرث  الإنتاجية  الطاقة  يعزز  ما   ،2

30 األف طن من الأملنيوم �شنوياً.
العاملية  الإم���������ارات  ���ش��رك��ة  ت�����ش��ي��ف  ك��م��ا 
للأملنيوم خليا اختزال لكل من خطوط 
الإنتاج الثلثة يف م�شهر الطويلة، وبداأت 
�شهر  1 يف  الإنتاج  التو�شع يف خط  عملية 
اأبريل، ومن املتوقع اأن يبداأ ت�شغيل تو�شعة 
خط الإنتاج 3 يف وقت لحق من هذا العام 
حيث �شيوؤدي التو�شع الكامل ل� 66 خلية 
اختزال جديدة اإىل زيادة الطاقة الإنتاجية 
بنحو  للأملنيوم  العاملية  الإم���ارات  ل�شركة 

78،000 طن من الأملنيوم �شنوياً.
خلفتها  التي  التحديات  من  الرغم  وعلى 
تداعيات جائحة كوفيد19، فقد مت اإجناز 
ن�شبة  وبلغت  امل��ح��دد،  امل��وع��د  قبل  العمل 
الآن  حتى  للم�شروع  الإج��م��ال��ي��ة  الإجن����از 

.80%
م�شروع  يف  ���ش��خ�����ش��اً   950 ن��ح��و  وي��ع��م��ل 
�شلمة  ب����اأداء  ال��ط��وي��ل��ة،  م�شهر  تو�شعة 
اإ�شابات  ت�شجيل  ع��دم  مع  امل�شتوى،  عاملي 

ن��اج��م��ة ع���ن ال��ع��م��ل ب��ع��د اأك����رث م���ن 2.7 
مليون �شاعة عمل حتى الآن.

ب���ن ك��ل��ب��ان الرئي�س  ال��ن��ا���ش��ر  وق����ال ع��ب��د 
العاملية  الإم���������ارات  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
تف�شي  ف���رتة  ط����وال  “عملنا  ل��لأمل��ن��ي��وم: 
امل�شروع  ه����ذا  ع��ل��ى  كوفيد19  ج��ائ��ح��ة 
ل��ت��و���ش��ع��ة م�����ش��ه��ر ال��ط��وي��ل��ة، ح��ي��ث ب���داأت 
الآن العمليات الت�شغيلية ويف الوقت الذي 
لإعادة  الأملنيوم  اإىل  العامل  حاجة  تتزايد 
اأولويتنا  متثلت  فيما  اأف�شل  ب�شكل  البناء 
يف �شمان �شلمة كل �شخ�س يعمل يف هذا 

امل�شروع« .
وكما هو احلال مع جميع تو�شعات امل�شاهر 
للأملنيوم منذ  العاملية  الإم��ارات  �شركة  يف 
ال�شركة  تعتمد  املا�شي،  ال��ق��رن  ت�شعينات 
والتي  اخل��ا���ش��ة  تقنياتها  ا���ش��ت��خ��دام  على 
مت ت��ط��وي��ره��ا حم��ل��ي��اً يف دول���ة الإم�����ارات. 
الخ��ت��زال اجل��دي��دة يف  وت�شتخدم خ��لي��ا 
خطوط الإنتاج 1 و2 تقنية DX ل�شركة 
الإم�����ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��لأمل��ن��ي��وم، يف ح��ني اأن 
الإنتاج  خط  يف  اجلديدة  الختزال  خليا 
اخلا�شة   DX + Ultra تقنية  ه��ي   3
وتعد  للأملنيوم،  العاملية  الإم���ارات  ب�شركة 
كل التقنيتان من بني اأكرث تقنيات �شهر 
الأمل��ن��ي��وم ك��ف��اءة يف ا���ش��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة يف 

العامل.
يذكر اأن �شركة الإمارات العاملية للأملنيوم 
ت���ط���ور ت��ق��ن��ي��ت��ه��ا اخل���ا����ش���ة حم���ل���ي���اً منذ 
 ،2016 25 ع��ام��اً، ويف ال��ع��ام  اأك���رث م��ن 

اإماراتية  �شناعية  ���ش��رك��ة  اأول  اأ���ش��ب��ح��ت 
ترخ�س تقنياتها ال�شناعية الأ�شا�شية على 
 DX ال�شعيد الدويل، عر ت�شدير تقنية

Ultra + اإىل �شركة اأملنيوم البحرين.
�شركة  وقعت   ،2020 نوفمر  �شهر  ويف 
مع  اتفاقية  ل��لأمل��ن��ي��وم  العاملية  الإم�����ارات 
�شركة “نيو األومنيو كولومبيا” والتي من 
 DX + Ultra تقنية  ترخي�س  �شاأنها 
يف  الأمل��ن��ي��وم  لإن��ت��اج  م��ن�����ش��اأة  اأول  لتطوير 

الدولة اللتينية.

وقعت   ،2020 دي�����ش��م��ر  ���ش��ه��ر  يف  اأم�����ا 
�شل�شلة  للأملنيوم  العاملية  الإم��ارات  �شركة 
“اإينالوم”  ���ش��رك��ة  م���ع  الت��ف��اق��ي��ات  م���ن 
الإندوني�شية للم�شاعدة يف حتديث م�شهر 
يف  الإندوني�شية  لل�شركة  التابع  الأملنيوم 

�شمال �شومطرة.
�شركة  ت��ن��ت��ج��ه  ال������ذي  الأمل����ن����ي����وم  وي���ع���د 
الإم��������ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��لأمل��ن��ي��وم م���ن اأك���ر 
ال�شركة  باعت  حيث  الإماراتية  ال�شادرات 
2.52 مليون طن من  املا�شي نحو  العام 

املعدن امل�شبوب. كما توفر �شركة الإمارات 
العاملية للأملنيوم جميع احتياجات الدولة 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة م���ن الأمل���ن���ي���وم، ح��ي��ث تدعم 
مبيعاتها للعملء املحليني قطاع الأملنيوم 
املحلي الذي ينتج كل �شيء من قطع غيار 

ال�شيارات اإىل كابلت نقل الكهرباء.
اأكر  م��ن  ويعتر ق��ط��اع الأمل��ن��ي��وم واح����داً 
ال�شناعات يف دول��ة الإم���ارات، حيث ميثل 
%1.4 من القت�شاد املحلي ويدعم 60 

األف وظيفة يف الدولة.

•• دبي-وام

الإم���ارات  جمموعة  �شركة  اأعلنت   
و�شركة  “ات�شالت”،  للت�شالت 
املتكاملة  ل��لت�����ش��الت  الإم��������ارات 
عن ا�شتكمال اتفاقية تعاون  “دو” 
���ش��ام��ل��ة م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د بن 
خللها  من  تقوم  للإ�شكان،  را�شد 
“ات�شالت” و”دو” بتوفري خدمات 
للمجمعات  الأ�شا�شية  الت�����ش��الت 
�شمن  للموؤ�ش�شة  التابعة  ال�شكنية 
لتطوير  “تعاون”  م���ب���ادرة  اإط����ار 

البنية التحتية.
اإىل حتقيق  وتهدف هذه التفاقية 
ملوؤ�ش�شة  ال�شرتاتيجية  الأه����داف 
حم���م���د ب����ن را�����ش����د ل���لإ����ش���ك���ان يف 
املتطورة  ال�شكنية  املجمعات  ب��ن��اء 
وحتقيق  املتكاملة،  اخل��دم��ات  ذات 
تطلعات مواطني اإمارة دبي واإتاحة 
الفر�شة لهم لختيار مزود خدمات 
ينا�شبهم مبرونة  الذي  الت�شالت 
ال�شكن  اإىل  الن���ت���ق���ال  ع��ن��د  ت��ام��ة 

التفاقية  ه��ذه  تعزز  كما  اجلديد. 
طويلة  احل���ك���وم���ي���ة  ال�����روؤي�����ة  م����ن 
ذكية  حتتية  بنية  لتطوير  الأم����د 
املتقدمة  الت�شال  وتوفري خدمات 

للمطورين العقاريني.
ومبوجب التفاقية، �شتقوم �شركتا 
بتد�شني  و”ات�شالت”  “دو” 
و�شيانتها  الثابتة  الت�شال  �شبكات 
خ���دم���ات وحلول  اأح������دث  وت���وف���ري 
�شخمة  عقارية  مل�شاريع  الت�����ش��ال 
“عود  م���ث���ل  خم��ت��ل��ف��ة  م����واق����ع  يف 
و”الورقاء 4”  و”حتا”،  املطينة”، 

و”املح�شينة«.
�شامي عبداهلل  قال  املنا�شبة  وبهذه 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  قرقا�س 
نرحب  للإ�شكان  را���ش��د  ب��ن  حممد 
الإم����ارات  جمموعة  م��ع  ب�شراكتنا 
و�شركة  “ات�شالت”،  للت�شالت 
املتكاملة  ل��لت�����ش��الت  الإم��������ارات 
التفاقية  ه���ذه  خ���لل  م��ن  “دو” 
املوؤ�ش�شة  ال������ت������زام  ت�����وؤك�����د  ال����ت����ي 
وواجبها  املجتمعية  مب�شوؤوليتها 

جتاه توفري اخلدمات يف املجمعات 
التي تقوم بتنفيذها.

جمموعة  جهود  قرقا�س  ثّمن  كما 
“ات�شالت”،  الإم��ارات للت�شالت 
للت�شالت  الإم����������ارات  و����ش���رك���ة 
اأ�شهم  من  وجميع  “دو”  املتكاملة 
يف تنفيذ مبادرة “تعاون” لتطوير 
تهدف  ال����ت����ي  ال���ت���ح���ت���ي���ة  ال���ب���ن���ي���ة 
الت�شالت  خ���دم���ات  ت���وف���ري  اإىل 
ال�شكنية  ل��ل��م��ج��م��ع��ات  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

التابعة للموؤ�ش�شة.

النائب  ال����زرع����وين،  ���ش��ع��ي��د  وق����ال 
الهاتف  ل�����ش��ب��ك��ات  ل��ل��رئ��ي�����س  الأول 
ان  “ات�شالت”  يف  امل����ت����ح����رك 
اأبرز  اأح��د  ت�شكل  “تعاون”  مبادرة 
املبادرات التي حتر�س “ات�شالت” 
مع  تن�شجم  لكونها  جناحها  على 
الروؤية  ل��دع��م  امل��ت��وا���ش��ل  ال��ت��زام��ن��ا 
تقنيات  ت����وف����ري  يف  احل����ك����وم����ي����ة 
الت�����ش��ال ال��ذك��ي ومت��ك��ني التحول 
اأن���ح���اء دولة  ال��رق��م��ي يف خم��ت��ل��ف 
وتعتز  املتحدة.  العربية  الإم����ارات 

“ات�شالت” ب�شراكتها مع موؤ�ش�شة 
حم��م��د ب��ن را���ش��د ل��لإ���ش��ك��ان �شعياً 
البنية  من  م�شتوى  اأف�شل  لتوفري 
التحتية الرقمية لعملئنا متا�شياً 
مع ا�شرتاتيجيتنا “قيادة امل�شتقبل 
كما  املجتمعات”.  لتمكني  الرقمي 
جهودنا  الت���ف���اق���ي���ة  ه����ذه  ت��ع��ك�����س 
كافة  يف  ل���ل���م�������ش���ارك���ة  امل�������ش���ت���م���رة 
حت�شني  اإىل  ال���ه���ادف���ة  امل�����ب�����ادرات 
م�شتوى اخلدمات يف الدولة وتلبية 
احلالية  امل�����ش��رتك��ني  اح���ت���ي���اج���ات 

وامل�شتقبلية.
الرئي�س  ال��ب��ل��و���ش��ي،  ���ش��ل��ي��م  وق����ال 
دو  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال����رك����ائ����ز  اأه��������م  م�����ن  واح����������دة  ان 
تتمثل  دو  ل�شركة  ال�شرتاتيجية 
بالعمل على تقدمي م�شاهمات قّيمة 
ي��ك��ون ل��ه��ا ت��اأث��ري اإي��ج��اب��ي يف حياة 
الأفراد واملجتمعات. وي�شكل تطوير 
اأولوية  ال��ذك��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
الوطني،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  رئ��ي�����ش��ة 
دعمنا  ب��ت��ق��دمي  ف���خ���ورون  ون���ح���ن 

وخرتنا ل�شمان ح�شول املطورين 
احللول  اأح������دث  ع��ل��ى  ال���ع���ق���اري���ني 
واخلدمات يف قطاع الت�شالت مبا 
تقنيات  على  املتزايد  الطلب  يلبي 
اإن�شاء  خ��لل  من  الذكية  الت�شال 
بنية حتتية رقمية متطورة وتوفري 
ولطاملا  امل�����ش��ت��وى،  ع��امل��ي��ة  م������وارد 
ا�شتباقي  ن��ح��و  ع��ل��ى  دو  يف  ع��م��ل��ن��ا 
ل��دع��م اأج��ن��دة ال���ش��ت��دام��ة يف دولة 
وي�شكل  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
اإع������لن ال���ي���وم خ���ط���وة ج���دي���دة يف 
ونحن  النهج،  بهذا  التزامنا  اإط���ار 
موؤ�ش�شة  م��ع  ب�����ش��راك��ت��ن��ا  ف���خ���ورون 
حممد بن را�شد للإ�شكان ل �شّيما 
م��ت��زاي��داً من  ت��وج��ه��اً  واأن��ن��ا ن�شهد 
ج��ان��ب امل��ج��ت��م��ع��ات ال�����ش��ك��ن��ي��ة نحو 
اع��ت��م��اد خ��دم��ات وح��ل��ول الت�شال 
باإمكانيات  تتمتع  ال��ت��ي  ال�����ش��ام��ل��ة 
م���ت���ط���ورة و���ش��ل�����ش��ة ت�����ش��م��ن عدم 
بالتحديد  وه��ذا  اخل��دم��ة.  انقطاع 
خلل  م��ن  ت��وف��ريه  اإىل  ن�شعى  م��ا 

هذا التعاون.

بالتعاون مع �شركائها يف قطاع �لتجزئة  

مفاجاآت �صيف دبي2021 تقدم 10 �أ�صابيع من �صفقات �لت�صوق 
•• دبي-وام 

تقدم مفاجاآت �شيف دبي 2021 
والع�شرين  ال���راب���ع���ة  دورت���ه���ا  يف 
من  اأ����ش���اب���ي���ع   10 ل��ل��م��ت�����ش��وق��ني 
والزوار  لل�شكان  التجزئة  عرو�س 
والعرو�س  ال�شفقات  خ��لل  م��ن 
والأن�شطة  ال��ك��رى  ال��رتوي��ج��ي��ة 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��رتف��ي��ه��ي��ة ح��ت��ى 4 

�شبتمر املقبل .
وت�������وا��������ش�������ل م�����وؤ������ش�����������ش�����ة دب������ي 
التابعة  وال��ت��ج��زئ��ة  للمهرجانات 
والت�شويق  ال�������ش���ي���اح���ة  ل����دائ����رة 
“ دب��ي لل�شياحة  ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري 
“ - اجلهة املنظمة ملفاجاآت �شيف 
دب����ي - ت��ع��اون��ه��ا ه����ذا ال���ع���ام مع 
يف  ال��رائ��دة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
قطاع التجزئة على م�شتوى اإمارة 
من  واح����دة  تنظيم  ل�شمان  دب���ي 
اأف�شل دورات مفاجاآت �شيف دبي 
على الإطلق. وت�شاهم “مفاجاآت 
مع قطاع  بال�شراكة  دبي”  �شيف 
التجزئة بالإمارة يف تعزيز مكانة 
دبي كوجهة اآمنة ت�شتقبل وترحب 
واملت�شوقني  العائلت  بالزوار من 
ال��ع��امل حيث  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
ت���ل���ت���زم ج��م��ي��ع امل���ت���اج���ر وم���راك���ز 
امل�شاركة  البيع  وم��ن��اف��ذ  الت�شوق 
ال�شحة  ب���اإر����ش���ادات  امل��ف��اج��اآت  يف 
التباعد  ت�شمل  والتي  وال�شلمة، 
الكمامات  وارت������داء  الج��ت��م��اع��ي 
اأحمد  وق���ال  الأوق�����ات.   يف جميع 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  اخلاجة 
والتجزئة  ل���ل���م���ه���رج���ان���ات  دب�����ي 
يعد  دب���ي  يف  ال�شيفي  امل��و���ش��م  اإن 
تقدم  حيث  العام  من  مميزا  وقتا 
الفعاليات  م��ن  جمموعة  املدينة 
والأن�شطة  الرتويجية  والعرو�س 
املذهلة من خلل مفاجاآت �شيف 
وزوارها  دب��ي  �شكان  ويتطلع  دب��ي 
ال�شنوي  التجزئة  م��ه��رج��ان  اإىل 

�شبتمر   4 ح��ت��ى  ي�����ش��ت��م��ر  ال����ذي 
م����ن عرو�س  ي���ق���دم���ه  مل����ا  امل���ق���ب���ل 
ح�شرية  و�شفقات  رائ��ع��ة  جتزئة 
واأ�������ش������اف:   . ال���ك���ث���ري  وغ�����ريه�����ا 
دبي  ���ش��ي��ف  م����ف����اج����اآت  “تفخر 
بالتعاون  ع��ام��ا   24 م���دار  وع��ل��ى 
م����ع ����ش���رك���ائ���ه���ا م����ن ال���ع���لم���ات 
ال���رائ���دة يف ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ حيث 
دعم  ك��ب��ريا يف  دورا  احل���دث  لعب 
ه���ذا ال��ق��ط��اع امل��ه��م ال����ذي ي�شكل 
ي�شهم  رئي�شيا  اقت�شاديا  حمركا 
يف جن����اح دب����ي..وجت����م����ع ال�����دورة 
دبي  �شيف  مفاجاآت  من  احلالية 
الكرى  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���لم���ات 
ومراكز الت�شوق ال�شهرية وغريها 
رائعة  �شيفية  احتفالية  لتقدمي 
وزوارها  دب��ي  �شكان  بها  ي�شتمتع 
من  من خمتلف اأنحاء العامل”.  
مدير  هوي�شر  ديفيد  ع��ر  جهته 
مراكز  مل��ج��م��وع��ة  الأ����ش���ول  اإدارة 
�شعادته  ع��ن  “الفطيم”  ت�����ش��وق 
ال�شياحة  دائ������رة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
وال��ت�����ش��وي��ق ال��ت��ج��اري ب��دب��ي من 
“مفاجاآت  مو�شم  لإط��لق  جديد 
“دبي  اأن  اإىل  لفتا  دبي”  �شيف 
ف�شتيفال �شيتي” ت�شتعد لإطلق 
العرو�س  م��ن  جم��م��وع��ة ج��دي��دة 
جانب  اإىل  واملو�شيقية  ال�شوئية 
على  “احلائز  “تخيل  ع���ر����س 
رق����م����ني ق���ي���ا����ش���ي���ني ع���امل���ي���ني يف 

من  وب��اق��ة  “جيني�س”  مو�شوعة 
الأن�شطة املجانية �شمن م�شاحات 
ترفيهية منا�شبة لل�شغار يف ردهة 
امل����ول ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
فر�س الفوز بق�شائم هدايا بقيمة 

20 األف درهم اأ�شبوعيا.
الرئي�س  ���ش��ام�����ش��ي  ���ش��ه��رام  وق����ال 
“مرييك�س”  ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“مفاجاآت  اإن فعاليات  للإ�شتثمار 
العام  ه����ذا  ت���زخ���ر  دبي”  ���ش��ي��ف 
حيث  الوجهات  مل�شغلي  بالفر�س 
اأ�شبحت املدينة جاهزة للرتحيب 
اآمنة  اأن�شاأت وجهة  بالعامل بعدما 
وجذابة �شتعزز ال�شياحة بالتوازي 

مع م�شارات ال�شفر اجلديدة.
بدورها عرت ديبي رو�شو املديرة 
“مريكاتو”  مل�����رك�����زي  ال����ع����ام����ة 
و”تاون �شنرت “ جمريا عن ثقتها 
�شيف  “مفاجاآت  ا�شت�شافة  ب���اأن 
والفعاليات  ال����ع����ام  ه�����ذا  دبي” 
امل�شاحبة  الرتويجية  والعرو�س 
من  العديد  ت�شتقطب  �شوف  لها 
ال�شكان والزوار ما يعود بالزدهار 
الت�شوق  م��راك��ز  ح��رك��ة  وتن�شيط 

وقطاع التجزئة على حد �شواء .
يف  مولز”  “نخيل  وت���������ش����ارك 
“مفاجاآت �شيف دبي” هذا العام 
الأن�شطة  م��ن  ك��ب��رية  مبجموعة 
وال���ف���ع���ال���ي���ات واأم�����اك�����ن اجل����ذب 
من  ك���ٍل  يف  وال��ع��رو���س  ال�شياحي 

التنني”  و”�شوق  مول”  “نخيل 
و”�شريكل  و”اإبن بطوطة مول” 
ماري”،  في�شتا  و”كلوب  مول” 
بوينت”  “ذي  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
وقالت  بيت�س”.  وي�����ش��ت  و”بامل 
اإدارة  م���دي���رة  ���ش��اجن�����ش��رت  غ���اي���ل 
“نكر�س  “نخيل”:  يف  الأ����ش���ول 
تو�شيع  اأج��ل  ع��ام من  جهودنا كل 
�شيف  م���ف���اج���اآت  يف  م�����ش��ارك��ت��ن��ا 
ال�شكان  م��ع  التفاعل  ب��ه��دف  دب��ي 
وال�شياح عر ابتكار و�شائل جديدة 
وخمتلفة .. ويقدم كل من نخيل 
مول وابن بطوطة مول هذا العام 
العر�س احل�شري ’مده�س، اأنفق 
يوميا  دره����م  اآلف   10 واربح‘ 
ل��ل��زوار وال���ذي يعتر واح���دا من 
اجلوائز  جم���م���وع���ات  اأك�����ر  ب���ني 

خلل هذا احلدث« .
م��ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���ار ع��ب��داهلل �شامل 
“ات�شالت”  ع����ام  م���دي���ر  امل���ان���ع، 
�شتتاح  اأن����ه  اإىل  دب���ي  م��ن��ط��ق��ة  يف 
واملقيمني  ل���ل�������ش���ي���اح  ال���ف���ر����ش���ة 
“ات�شالت”  بعرو�س  ال�شتمتاع 
التي ترافق فرتة “مفاجاآت �شيف 
جمموعة  لت�شمل  “ومتتد  دب���ي 
واخلدمات  املنتجات  م��ن  وا���ش��ع��ة 
 “ “ات�شالت  م��وا���ش��ل��ة  م���وؤك���دا 
ا�شرتاتيجيا  ���ش��ري��ك��ا  ب�����ش��ف��ت��ه��ا 
دبي  اإم���ارة  ل��روؤي��ة  للحدث دعمها 
وجهات  اأف�����ش��ل  م��ن  ت��ك��ون  اأن  يف 

العامل يف ال�شياحة والأعمال .
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال م��ي�����ش��ال عياط 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة “عبد 
لل�شيارات”  الر�شتماين  ال��واح��د 
�شيف  م��ف��اج��اآت  م��ع  �شراكتنا  اإن 
قبل24  ان���ط���لق���ت���ه  م���ن���ذ  دب�����ي 
الأول  امل����ق����ام  يف  ت��ع��ك�����س  ع����ام����اً 
امل�شهد  دع���م  ع��ل��ى  حر�شنا  م���دى 
ال�����ش��ي��اح��ي وال��ت�����ش��وق يف الإم�����ارة 
مواجهة  يف  تفوقها  بعد  ل�شيما 
التحديات التي فر�شتها اجلائحة 
الأن�شطة  اأب��������واب  ف���ت���ح  واإع���������ادة 
لنطلقة  مت��ه��ي��داً  الق��ت�����ش��ادي��ة 
“اإك�شبو 2020 دبي”. من جهته 
قال �شعادة �شيف حميد الفل�شي 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
دورن���ا  م���ن  “انطلقا  “اينوك: 
ك�شريك ا�شرتاتيجي ملوؤ�ش�شة دبي 
�شاهمنا  والتجزئة  للمهرجانات 
املوؤ�ش�شة  اأن�شطة  يف  ف��ع��ال  ب�شكل 
اليوم  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا،..ون��ح��ن  م��ن��ذ 
مبفاجاآت  ب��امل�����ش��ارك��ة  م�����ش��ت��م��رون 
�شيف دبي وملتزمون دائما بدعم 
اق��ت�����ش��اد دب����ي ودول������ة الإم�������ارات 
ل��لرت��ق��اء ب��امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة التي 
حتظى بها دبي يف قطاع ال�شياحة 

والتجزئة.
الرئي�س  ك���اظ���م  ع����دن����ان  واأك�������د 
التجارية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
دبي  اأن  الإمارات”  “طريان  يف 

ت���وا����ش���ل ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا دبي 
ك�����واح�����دة م����ن اأك�������رث ال���وج���ه���ات 
الرائدة اأمانا و�شعبية للم�شافرين 
ال��ع��امل منوها  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
“مفاجاآت �شيف دبي”  باأن حدث 
اأ�شهم يف حتويل اأ�شهر ال�شيف اإىل 
مو�شم رائع لي�س للت�شوق فح�شب 
بالكثري  ل��ل���ش��ت��م��ت��اع  اأي�������ش���اً  ب���ل 
املعامل  ال���ت���ج���ارب وخم��ت��ل��ف  م���ن 
ناحيته  الإم���ارة. من  ال�شهرية يف 
مدير  ميلكر  دي  ف��ري��دري��ك  ذك��ر 
للأفراد  امل�شرفية  اخلدمات  عام 
اأن  الوطني  راأ���س اخليمة  بنك  يف 
“جاءت  دب����ي  ���ش��ي��ف  “مفاجاآت 
هذا العام يف الوقت املنا�شب حيث 
تعود الدولة تدريجيا وباأمان اإىل 
التباطوؤ  م���ن  وت���خ���رج  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
التي  الناجت عن الإغلق والقيود 
“كوفيد-19”  جائحة  فر�شتها 
دورا  لعبت  املفاجاآت  اأن  اإىل  لفتا 
ك���ب���ريا ل��ل��غ��اي��ة يف حت�����ش��ني م���زاج 
اإىل  اأدى  ال��ذي  الأم��ر  امل�شتهلكني 

زيادة الإنفاق .
دبي”  ���ش��ي��ف  “مفاجاآت  وت���ق���ام 
الراعي  م��ع  بال�شراكة  ال��ع��ام  ه��ذا 
كارد”  “ما�شرت  بطاقة  الرئي�شي 
م��ن ب��ن��ك راأ�����س اخل��ي��م��ة الوطني 
وعدد من ال�شركاء ال�شرتاتيجيني 
“دبي  الفطيم  جمموعة  ومنهم 
ف�����ش��ت��ي��ف��ال ���ش��ي��ت��ي م������ول ودب����ي 
وجمموعة  بلزا”  ف�����ش��ت��ي��ف��ال 
مريكاتو  “مركز  ال������زرع������وين 
وجمموعة عبدالواحد  للت�شوق” 
مول”  “دبي  واإع��م��ار  الر�شتماين 
الإمارات  وطريان  القاب�شة  ودبي 
ماجد  و�شركة  وات�شالت  واإينوك 
و�شيتي  الإم���ارات  “مول  الفطيم 
�شنرت مردف و�شيتي �شنرت ديرة” 
بطوطة  “ابن  ونخيل  ومريك�س 
مول  ون���خ���ي���ل  ب���وي���ن���ت  وذا  م�����ول 

و�شوق التنني 2«.  

غرفة �أبوظبي و�صفارة �لأرجنتني لدى 
�لدولة تبحثان �لتعاون �لتجاري 

•• ابوظبي- وام

 بحثت غرفة اأبوظبي و�شفارة الأرجنتني بالدولة �شبل التعاون التجاري، 
وتعزيز العلقات القت�شادية بني البلدين ال�شديقني .

جمل�س  رئي�س  الرميثي  مر�شد  ثاين  حممد  �شعادة  لقاء  خلل  ذلك  جاء 
بالدولة  يف  وال�شناعة  التجارة  غ��رف  احت��اد  رئي�س  اأبوظبي،  غرفة  اإدارة 
اأرامباري �شفري جمهورية  اأغو�شتني  �شعادة خورخيه  اأبوظبي،  مقر غرفة 
عام  مدير  املهريي  هلل  حممد  �شعادة  بح�شور  الدولة  لدى  الأرجنتني 
غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي، وال�شيد عبداهلل غرير القبي�شي، نائب مدير 

عام الغرفة.
ال�شتعداد  اأمت  على  اأبوظبي  غرفة  اأن  الرميثي  ثاين  حممد  �شعادة  واأك��د 
ك��ل من  الأع��م��ال يف  ب��ني جمتمعات  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  لتكثيف جم���الت 
الرتقاء  اأجل  من  املتكامل  والعمل  الأرجنتني،  وجمهورية  اأبوظبي  اإم��ارة 
بالعلقات التجارية وال�شتثمارية اإىل م�شتويات اأف�شل، م�شرياً اإىل حجم 
الإمكانيات القت�شادية التي يتمتع بها اجلانبان، الأمر الذي ي�شهم يف رفع 
والقطاع  الأعمال  بيئة  بينهما، مبا يخدم  التجاري فيما  التبادل  معدلت 
اأب��وظ��ب��ي لإيجاد  اأب��وظ��ب��ي والأرج��ن��ت��ني، م��وؤك��داً �شعي غ��رف��ة  اخل��ا���س يف 
الفر�س ال�شتثمارية املنا�شبة لأع�شائها يف الأرجنتني، ف�شًل عن جهودها 
الدوؤوبة للتعريف باملناخات التجارية يف اإمارة اأبوظبي وجلب ال�شتثمارات 

الأجنبية املبا�شرة.
اأ�شاد �شعادة �شفري جمهورية الأرجنتني لدى الدولة با�شتعداد  من جانبه 
الغرفة تقدمي كافة الإمكانيات املتاحة لدفع جمالت التعاون القت�شادي 
التعاون يف تنظيم منتدى لوفود  اأبوظبي  ب��لده، مقرتحاً على غرفة  مع 
جتارية اأرجنتينية، للتعريف بفر�س ال�شتثمار وبيئة الأعمال يف اأبوظبي 
لرجال الأعمال وامل�شتثمرين من الأرجنتني، مما ي�شهم يف تو�شيع اأ�شواقها 
قطاع  يف  الطبيعية  امل���وارد  على  تعتمد  والأرج��ن��ت��ني  ل�شيما  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
القت�شاد الغذائي والرثوة الزراعية واحليوانية، واهتمامها الكبري بعقد 
والتقنيات  البتكار  جم��الت  يف  الإماراتية  ال�شركات  مع  جتارية  �شراكات 

التكنولوجية.

�إعمار �لعقارية تدرج �صكوكا بقيمة 
نا�صد�ك دبي  يف  دولر  مليون   500

•• دبي-وام 

اأدرجت �شركة اإعمار العقارية �شكوكا يف نا�شداك دبي بقيمة 500 مليون 
دولر وقرع جمال بن ثنية رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اإعمار العقارية “اإعمار 
البور�شة  دبي  نا�شداك  بور�شة  التداول يف  افتتاح  اأم�س جر�س  العقارية” 
الدولية للمنطقة احتفال باإدراج ال�شكوك بح�شور اأحمد املطرو�شي ع�شو 
جمل�س الإدارة التنفيذي يف اإعمار العقارية ورا�شد ال�شام�شي ع�شو جمل�س 
ونائب  دبي  ل�نا�شداك  التنفيذي  الرئي�س  علي  وحامد  دبي  نا�شداك  اإدارة 
امل�شوؤولني  املايل، علوة على عدد من كبار  التنفيذي ل�شوق دبي  الرئي�س 
من اجلانبني.وياأتي اإ�شدار ال�شكوك هذا بقيمة 500 مليون دولر لأجل 
العقارية لإ�شدار  اإعمار  %3.7 �شمن برنامج �شركة  ع�شر �شنوات بعائد 
�شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولر مدرجة ح�شريا يف نا�شداك دبي وقد 
ا�شتقطب الإ�شدار اهتماما ملحوظا من قبل امل�شتثمرين اإذ جتاوز اإجمايل 

قيمة الطلبات 3.3 مليار دولر.
دولة  ت��زال  ول  “ كانت  العقارية  اإع��م��ار  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
الإم��ارات ب�شكل عام ودبي ب�شكل خا�س متثل وجهة بارزة جتتذب خمتلف 
�شرائح امل�شتثمرين وذلك نظرا لفر�س النمو الواعدة التي تتيحها الدولة 
تف�شي جائحة  منذ  الهامة  املبادرات  للعديد من  احلكومة  اإط��لق  بف�شل 
كوفيد-19 ول �شك اأن جناح اأحدث اإ�شدار لل�شكوك قمنا به يعك�س ب�شكل 
جلي مدى ثقة امل�شتثمرين مبجموعة اإعمار و�شوق العقارات يف اإمارة دبي 
كما وي��وؤك��د ه��ذا الإ���ش��دار ال��دور اجل��وه��ري ال��ذي تلعبه بور�شة نا�شداك 
والعاملية  الإقليمية  الأ�شواق  �شمن  التنظيم  فائقة  من�شة  باعتبارها  دبي 
وترية  ت�شارع  “ يعك�س  ال�شام�شي  را���ش��د  ق��ال  ���ش��واء«.م��ن جانبه  ح��د  على 
الإ�شدار والإدراج من قبل املوؤ�ش�شات الرائدة يف الإمارات واملنطقة ثقة تلك 
املوؤ�ش�شات العميقة يف بيئة الأ�شواق املالية املتطورة التي توفرها يف بور�شة 
نا�شداك دبي ومما ل�شك فيه فاإن توايل الإ�شدارات والإدراجات اجلديدة 
منذ بداية العام اجلاري يعزز من مكانة البور�شة باعتبارها اخليار املف�شل 
الأهداف  الن�شط يف حتقيق  دوره��ا  يعك�س  كما  وال�شندات  ال�شكوك  لإدراج 

ال�شرتاتيجية لدبي باعتبارها من بني اأبرز املراكز املالية العاملية«.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�نا�شداك دبي ونائب الرئي�س التنفيذي ل�شوق دبي 
املايل “ ي�شعدنا الرتحيب بالإدراج اجلديد ل�شكوك اإعمار العقارية والتي 
تعد اإحدى اأهم ال�شركات يف دبي ومن بني اأبرز املوؤ�ش�شات امل�شدرة لأدوات 
البور�شة  مكانة  يدعم  الإدراج  ه��ذا  واإن  دب��ي  نا�شداك  يف  الثابت  ال��دخ��ل 
باعتبارها مركز اإدراج رائدا وعاملي امل�شتوى لل�شكوك وال�شندات يف منطقة 
تعزيز  موا�شلة  على  ب��داأب  نعمل  ونحن  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
متطلبات  لتلبية  للبور�شة  التنظيمية  بالأطر  والرتقاء  الأ�شا�شية  البنية 
تلك املوؤ�ش�شات على نحو متميز ل �شيما يف ظل �شعيها لتمويل ا�شرتاتيجيات 

النمو، علوة على توفري فر�س متنوعة للم�شتثمرين«.
ي�شار اإىل اأنه مت اإدراج هذا الإ�شدار من �شكوك اإعمار العقارية يوم 6 يوليو 
2021 لرتتفع بذلك القيمة الإجمالية لل�شكوك املدرجة يف اأ�شواق املال 
بدبي اإىل 78.04 مليار دولر مبا يعزز مكانتها بو�شفها اأحد اأكر مراكز 

اإدراج ال�شكوك عامليا.
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•• ال�شارقة -وام

ملطار  احل���رة  املنطقة  هيئة  ع���ّززت 
ال�شارقة الدويل مكانتها الإقليمية 
مف�شلة  ك����وج����ه����ة  وج����اذب����ي����ت����ه����ا 
وذلك  وال�شلب  احل��دي��د  ل�شركات 
“اأدفان�س  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت  اأن  ب��ع��د 
الريطانية  اجننريجن”  اأرم�����ور 
امليكانيكي  ال��ل��ح��ام  يف  املتخ�ش�شة 
والقطع وت�شنيع ومعاجلة ال�شلب 
التي تتخذ من حرة مطار ال�شارقة 
تو�شيع  ع�����ن  ل��ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  م����ق����را 
با�شتئجار  املنطقة  يف  ا�شتثماراتها 
اأرا�ٍس جديدة مب�شاحة 19،500 
 48،000 اإىل  ت�شاف  مربع  ق��دم 
ق�������دم م����رب����ع ل���ي�������ش���ب���ح امل���ج���م���وع 
وباإجمايل  م��رب��ع  ق��دم   67،500
درهم  مليون   20 بقيمة  ا�شتثمار 
كمركز  ال�شارقة  مكانة  ي��وؤك��د  مب��ا 
ووجهة  الأجنبي  لل�شتثمار  رائ��د 

مف�شلة لل�شناعات العاملية.
ت��و���ش��ع �شركة  ج����اء الإع������لن ع���ن 
اجننريجن”  اأرم��������ور  “اأدفان�س 
يف ح���رة م��ط��ار ال�����ش��ارق��ة ال���دويل 
متت  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  خ��لل 
وال�شركة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب����ني  م����وؤخ����را 
�شعادة  ق���ب���ل  م�����ن  ال���ري���ط���ان���ي���ة 
هيئة  مدير  امل��زروع��ي  �شامل  �شعود 
ال�شارقة  مل���ط���ار  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة 
املدير  هري�شت  و�شاميون  ال���دويل 
بح�شور  امل�شتثمرة،  لل�شركة  العام 

م�شوؤولني ومدراء من اجلانبني.
�شتعمل  التفاهم  مذكرة  ومبوجب 
تو�شيع  على  الريطانية  ال�شركة 
مرافق  وت�شييد  م�شنعها  م�شاحة 
حديثة لها تعزز م�شريتها يف تزويد 
املنطقة  واأ����ش���واق  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��وق 
امليكانيكي  اللحام  باأحدث منتجات 
امل�شّكلة  والقطع  الدقيق  والقطع 
توظيف  ج���ان���ب  اإىل  ال���ب���ارد  ع��ل��ى 
مبتكرة  حلول  توفري  يف  خراتها 
تطوير  اأث��ن��اء  عملئها  وم�شاعدة 
امل�شاريع املعقدة التي تت�شمن مواد 
من  ف��ولذ  با�شتخدام  متخ�ش�شة 
الدرجة اخلا�شة ذات القوة العالية 

والدروع امل�شفحة.
“اأدفان�س  ���ش��رك��ة  ت��و���ش��ع  وي��ع��ك�����س 
الريطانية  اجننريجن”  اأرم�����ور 
التي تعمل يف املنطقة احلرة ملطار 
ال�شارقة الدويل منذ العام 2016 
حتقيق  يف  املنطقة  وم�شاهمة  دور 
مليار”   300 “م�شروع  اأه�����داف 
لل�شناعة  الوطنية  ال�شرتاتيجية 
خلل  من  املتقدمة  والتكنولوجيا 
�شعيها نحو توفري كافة المتيازات 
اجلاذبة وامل�شتقطبة لل�شتثمارات 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال��ك��رى وجن��اح��ه��ا يف 
خ���دم���ة خ��ط��ط��ه��م ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة يف 
الأ�شواق وتوفري كل اأ�شباب النجاح 
ال�شارقة  م��ك��ان��ة  ي���وؤك���د  مب���ا  ل��ه��م 

العاملية  املقا�شد  اأه��م  من  كواحدة 
لل�شناعات املبتكرة وبوابة للتوريد 

ال�شناعي اإىل ال�شرق الأو�شط.
وقال �شعود �شامل املزروعي نحر�س 
ال�شارقة  مل��ط��ار  احل���رة  املنطقة  يف 
ال�������دويل ع���ل���ى دع�����م ج���ه���ود دول����ة 
ال�شارقة  واإم���ارة  عموما  الإم����ارات 
ال�شناعي  ب���ال���ق���ط���اع  ل���ل���و����ش���ول 
عامليا  متقدمة  م��راك��ز  اإىل  املحلي 
متتلك  ال�������ش���ارق���ة  واأن  خ���ا����ش���ة 
على  الأك���ر  تعد  �شناعية  ق��اع��دة 
م�����ش��ت��وى ال���دول���ة وامل��ن��ط��ق��ة وقد 
وتوجيهات  روؤى  ب��ف�����ش��ل  جن��ح��ت 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
يف  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
�شناعية  كوجهة  مكانتها  تر�شيخ 
وتعتمد  العاملية  التغريات  ت��واك��ب 
خمتلف  يف  والتميز  الب��ت��ك��ار  على 

املجالت .
ولفت املزروعي اإىل اأن قرار �شركة 
اجننريجن”  اأرم��������ور  “اأدفان�س 
يف  عملياتها  تو�شيع  الريطانية 
حرة  جهود  ك��ف��اءة  يعك�س  املنطقة 
م��ط��ار ال�����ش��ارق��ة ال���دويل ومتيزها 
يف تطوير البنية التحتية امللئمة 
ل��ق��ط��اع احل���دي���د وال�����ش��ل��ب الذي 
اه��ت��م��ام��ا خا�شا  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ول��ي��ه 
م�شرية  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  ب�شفته 
البناء والتنمية القت�شادية يف ظل 
خا�شة  ال�شارقة  اإم���ارة  ت�شهده  م��ا 
م�شاريع  م����ن  ع���م���وم���ا  وال�����دول�����ة 
اإن�شائية عملقة خا�شة مع تنامي 
احلديد  م��ن��ت��ج��ات  ع���ل���ى  ال���ط���ل���ب 
امل�شاريع احليوية  وال�شلب لتنفيذ 
 2020 دبي  اإك�شبو  مقدمتها  ويف 
م�شاريع  على  احلكومي  والإن��ف��اق 
ما  اإىل  بالإ�شافة  التحتية  البنية 
الت�شهيلت  م���ن  امل��ن��ط��ق��ة  ت���وف���ره 
من  لتتمكن  لل�شركات  واخل��دم��ات 
مبا  اإنتاجها  وزي���ادة  كفاءتها  رف��ع 
مي��ك��ن��ه��ا م���ن رف����د ال�����ش��وق املحلي 
اللزمة  ب��امل��ن��ت��ج��ات  والإق���ل���ي���م���ي 
القت�شادية  التنمية  لدفع م�شرية 
ال�شارقة  م��ك��ان��ة  وت��ر���ش��ي��خ  ق��دم��ا 
لل�شركات  وعاملية  مثالية  كوجهة 
اختلف  على  العاملية  واملوؤ�ش�شات 

جمالت عملها.

حرة مطار �ل�صارقة تعزز مكانتها 
�لقليمية و جاذبيتها كوجهة مف�صلة 

ل�صركات �حلديد و �ل�صلب  

مو�نئ دبي تفوز بجائزتني للتميز يف �لنقل و�خلدمات �للوج�صتية 

غرفة دبي ت�صلط �ل�صوء على دور �إك�صبو 2020 كمن�صة عاملية للتو��صل 
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اإق��ل��ي��م الإم�����ارات املمكن  العاملية -  ف���ازت م��وان��ئ دب��ي 
هما  مرموقتني  بجائزتني  الذكية..  للتجارة  الرائد 
و”ال�شركة  للجائحة”  ال��ت�����ش��دي  يف  امل��وان��ئ  “بطل 
الأكرث اإبداعا” يف حفل جوائز ال�شرق الأو�شط للتميز 

يف النقل واخلدمات اللوج�شتية 2021.
وت�����ش��ل��م اجل��ائ��زت��ني ك��ل م��ن ���ش��ه��اب اجل�����ش��م��ي مدير 
دبي  م��وان��ئ  يف  واملحطات  للموانئ  التجارية  الإدارة 

العاملية – اإقليم الإمارات واإبراهيم النجار مدير اإدارة 
تقنية املعلومات يف موانئ دبي العاملية - اإقليم الإمارات 

بح�شور عدد من اخلراء واملخت�شني يف ال�شناعة.
واملدير  التنفيذي  امل��دي��ر  دم��ي��ث��ان  ب��ن  ع��ب��داهلل  وق���ال 
الإم��ارات وجافزا..  – اإقليم  العاملية  العام ملوانئ دبي 
“ ن�شعر بفخر كبري للتزامنا املتوا�شل باإرث قياداتنا 
كمركز جتاري.  دب��ي  مكانة  على  املحافظة  ودورن��ا يف 
ومنذ بداية اجلائحة اعترنا اأن اأهم اأولوياتنا تتمثل 
يف الأمن الغذائي وتاأمني الإم��دادات الطبية و�شمان 

من  عملئنا  مب�شاعدة  قمنا  كما  موظفينا.  �شلمة 
اأي  لتفادي  �شحي  حجر  اأنظمة  بناء  على  ال�شركات 
احتمال لنتقال العدوى بني فرق العمل. اإ�شافة اإىل 
ذلك قدمنا حوافز لدعم ال�شركات من خلل خف�س 
 70 اإىل  و�شلت  بن�شبة  والرتخي�س  التجديد  ر�شوم 
ب��امل��ائ��ة. ه��ذه الإجن����ازات مل يكن ب��الإم��ك��ان حتقيقها 
لول م�شاندة عملئنا وجمتمع الأعمال يف موانئ دبي 
العاملية – اإقليم الإمارات حيث كانت م�شاركتهم جزءا 

رئي�شا لتحقيق اإجنازاتنا«.

واأ�شاف اإنه خلل اجلائحة وعر العديد من املبادرات 
النوعية جنحت موانئ دبي العاملية – اإقليم الإمارات 
يف ���ش��م��ان احل��ف��اظ ع��ل��ى ���ش��لم��ة ال��ف��رق ال��ع��ام��ل��ة يف 
تعزيز  مع  القت�شادية  وجممعاتها  احل��رة  مناطقها 
اإط�����ار ج��ه��وده��ا ل�شمان  اأدائ���ه���م وذل����ك يف  م�����ش��ت��وى 
ا�شتمرارية عمليات الت�شغيل لتطلق حملة تطعيم �شد 
عائلتهم.  اآلف موظف مع   10 �شملت  كوفيد-19 
الطواقم  ت��ب��دي��ل  ت�شهيل  يف  ب�����ارزا  دورا  ل��ع��ب��ت  ك��م��ا 
ا�شتقبلت  اجلائحة  من  الأوىل  الفرتة  ويف  البحرية. 
رك��اب عملقة  �شفينة   13 را�شد  املوؤ�ش�شة عر ميناء 
عالقة يف مياه املنطقة وت�شهيل ترحيل 39 األف راكب 
األ��ف من الطواقم   17 األ��ف �شائح وقرابة   22 منهم 

البحرية.
– اإقليم الإم��ارات مكانة  واحتلت موانئ دبي العاملية 
رائدا  ممكنا  لت�شبح  اللوج�شتي  القطاع  يف  متقدمة 
من  ال��ه��دف  ه��ذا  املوؤ�ش�شة  وحققت  ال��ذك��ي��ة  للتجارة 
ولأجل  الرئي�شة.  التناف�شية  قدراتها  حت�شني  خ��لل 
الو�شول اإىل غايتها يف دعم عملئها وتلبية متطلبات 
الأ�شواق الديناميكية بذل فريق العمل جهودا حثيثة 
التكنولوجيا  يف  مبتكرة  وح��ل��ول  م���ب���ادرات  لتطوير 
من  ت��زي��د  م�شافة  قيمة  لتوفري  والأمت��ت��ة  الرقمية 
الإم��داد والتوريد يف  �شل�شلة  التعامل مع  كفاءة وقوة 

املنطقة.
– اإقليم الإم��ارات يف  كما جنحت موانئ دبي العاملية 
“بوك�س  األ���ف ح��اوي��ة ع��ر ن��ظ��ام   60 اأك���رث م��ن  نقل 
باي” الآيل للتخزين يف ميناء جبل علي. ويرز ذلك 
اجلديدة  التكنولوجيا  تلك  ق���درات  ال��لف��ت  الإجن���از 
على زيادة الن�شيابية وال�شرعة يف مناولة احلاويات. 
املوانئ  عمليات  يف  ال��رائ��دة  اجل��ه��ات  م��ن  وباعتبارها 
من  املوؤ�ش�شة  متكنت  البحرية  واخل��دم��ات  واملحطات 
تطبيق وتبني ا�شرتاتيجيات مبتكرة ل�شمان ان�شيابية 
حركة ال�شلع والب�شائع بكفاءة عالية خلل اجلائحة 

متغلبة على جميع التحديات.

•• دبي-وام

“اإك�شبو  دور  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  دب����ي  غ���رف���ة  ���ش��ل��ط��ت   
2020 دبي” كمن�شة عاملية للتوا�شل وا�شتك�شاف 
الثاين  ويعد  ن�شرته  فيديو  يف  امل�شتقبلية  الفر�س 
اإىل  “الطريق  فيديوهات  �شل�شلة  �شمن  نوعه  من 
اإك�شبو 2020” التي اأطلقتها الغرفة ل�شتعرا�س 
دبي   2020 لإك�شبو  الأع��م��ال  جمتمع  ا�شتعدادات 
حيث حتدث يف الفيديو الثاين األيك�شي�س ليكانويت 
ال�شرق  يف  “اأك�شنت�شر”  ل���  الإقليمي  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
الأو�شط عن توقعات وانطباعات �شركته عن احلدث 
الدويل.وقال ليكانويت اإن اإك�شبو 2020 باعتباره 
يف  يقام  �شخم  عاملي  ح��دث  واأول  دويل  اإك�شبو  اأول 

ي�شكل  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  تف�شي  ب��ع��د  م��ا  ف���رتة 
فر�شة لل�شركات للتعرف على اأحدث حلول الواقع 
مع  والتفاعل  للتوا�شل  فر�شا  ويتيح  الفرتا�شي 
نظرائهم حول العامل.وتهدف �شل�شلة الفيديوهات 
التي  امل����وؤث����رة  ال���ط���رق  ا���ش��ت��ع��را���س  اإىل  اجل���دي���دة 
�شتعتمدها غرفة دبي لربط جمتمع الأعمال املحلي 

بنظريه العاملي خلل اإك�شبو 2020 دبي.
 200 اأك����رث م���ن  2020 دب���ي  اإك�����ش��ب��و  و���ش��ي��ج��م��ع 
190 دولة والعديد  م�شارك مبا يف ذلك اأكرث من 
الأطراف  املتعددة  واملنظمات  الأعمال  �شركات  من 
مبتكرة  ���ش��راك��ات  لت�شكيل  التعليمية،  واملوؤ�ش�شات 
يف  وامل�شاعدة  جديدة  اأ���ش��واق  اإىل  الو�شول  ميكنها 

حتقيق تغيري عاملي هادف.

و�شتلعب غرفة دبي �شريك تكامل الأعمال الر�شمي 
حتفيز  يف  حم���وري���ا  دورا  دب����ي   2020 لإك�����ش��ب��و 
ال�شراكات مع جمتمع الأعمال العاملي خلل ال�شهور 

ال�شتة التي ي�شتغرقها احلدث.
اإك�شبو  اإىل  الطريق   “ فيديوهات  �شل�شلة  وت��رك��ز 
جمتمع  ا���ش��ت��ع��دادات  ا���ش��ت��ع��را���س  ع��ل��ى   ”2020
م�شت�شيفًة  دب��ي   2020 لإك�شبو  دب��ي  يف  الأع��م��ال 
قادة جمتمع الأعمال وال�شركات العاملة يف الدولة، 
الذين �شي�شتعر�شون اأفكارهم وتوقعاتهم بالإ�شافة 
اإىل طبيعة م�شاركتهم يف احلدث الدويل الذي يقام 
واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  الأوىل يف منطقة  للمرة 
وجنوب اآ�شيا منذ انطلق ن�شخته الأوىل قبل نحو 

170 عاما.

مليون درهم ت�صرفات عقار�ت دبي    856
•• دبي-وام

اأم�س  بدبي  والأم���لك  الأرا���ش��ي  دائ���رة  يف  العقارية  الت�شرفات  بلغت 
 232 856 م��ل��ي��ون دره���م ح��ي��ث ���ش��ه��دت ال���دائ���رة ت�شجيل  اأك���رث م��ن 
للأرا�شي  مبايعة   35 منها  دره��م  مليون   601.07 بقيمة  مبايعة 
بقيمة  والفلل  لل�شقق  مبايعة  و197  دره��م  مليون   172.86 بقيمة 

428.21 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة 39 مليون درهم يف منطقة مدينة 
ال�شيخ  19 مليون درهم يف منطقة حدائق  املطار تليها مبايعة بقيمة 
حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم يف منطقة جمريا 

الأوىل.
اإذ  املبايعات  عدد  حيث  من  املناطق  الأوىل  ال�شبا  ند  منطقة  وت�شدرت 
احلبية  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   24 بقيمة  مبايعات   8 �شجلت 
�شيح  18 مليون درهم وثالثة يف  6 مبايعات بقيمة  بت�شجيلها  الثالثة 

�شعيب 1 بت�شجيلها 5 مبايعات بقيمة 4 مليني درهم.

م�صدر تو�صع �أن�صطتها يف �أوزبك�صتان عرب �تفاقيتني لتطوير م�صروعي طاقة �صم�صية 
•• اأبوظبي-وام

امل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
“م�شدر” التابعة ل�شركة مبادلة لل�شتثمار 
جمال  يف  عاملياً  ال��رائ��دة  ال�شركات  واإح���دى 
يف  اأن�شطتها  تو�شيع  ع��ن  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
اأوزب��ك�����ش��ت��ان م���ن خ����لل توقيع  ج��م��ه��وري��ة 
للطاقة  م�����ش��روع��ني  ل��ت��ط��وي��ر  ات��ف��اق��ي��ت��ني 
بقدرة  ال��ب��لد  يف  الكهرو�شوئية  ال�شم�شية 

اإجمالية تبلغ 440 ميجاواط.
م���ن اجلانبني  ال���ش��ت��ث��م��ار  ات��ف��اق��ي��ات  وق����ع 
ك���ل م���ن م��ع��ايل ����ش���ردار اأم����ورزاك����وف نائب 
ال�����وزراء وزي���ر ال���ش��ت��ث��م��ار والتجارة  رئ��ي�����س 
وحممد  اأوزبك�شتان  جمهورية  يف  اخلارجية 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  الرحمي  جميل 

“م�شدر«.
كما وقع حممد جميل الرحمي و�شوبرجون 
اأرتيكوف النائب الأول لرئي�س جمل�س اإدارة 
اأوزبك�شتان  يف  للكهرباء  الوطنية  ال�شركة 
اتفاقية ل�شراء الطاقة وذلك �شمن مرا�شم 
بح�شور  ط�شقند  بالعا�شمة  اأم�����س  اأق��ي��م��ت 
�شعادة �شكرات فافايف نائب وزير ال�شتثمار 
و�شعادة  الأوزب�����ك�����ي  اخل���ارج���ي���ة  وال���ت���ج���ارة 
ن��ائ��ب وزي����ر الطاقة  ����ش���ريزود ك��ودج��اي��ي��ف 
الأوزبكي و�شعادة �شعيد مطر القمزي �شفري 

الدولة لدى جمهورية اأوزبك�شتان.
“م�شدر”  ���ش��ت��ق��وم  الت��ف��اق��ي��ت��ني  ومب��وج��ب 
ب��ت��ط��وي��ر وب���ن���اء وت�����ش��غ��ي��ل حم��ط��ت��ي توليد 
لكل  الإنتاجية  القدرة  �شتبلغ  والتي  الطاقة 
وفق  وذل��ك  ميجاواط   220 منهما  واح��دة 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  ب���ني  ���ش��راك��ة  ���ش��ي��غ��ة 

واخلا�س.
التجاري  الت�شغيل  ي��ب��داأ  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
يف  ت�شييدهما  �شيتم  ال��ل��ذي��ن  للم�شروعني 

الربع  خ���لل  وج��ي��زاك  �شمرقند  منطقتي 
اجلهة  وب�شفتها    .2023 ع��ام  م��ن  الأول 
ال���ش��ت�����ش��اري��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
موؤ�ش�شة  �شاعدت  فقد  التجارية  املعاملت 
ال��ت��م��وي��ل ال��دول��ي��ة احل��ك��وم��ة الأوزب��ك��ي��ة يف 
هيكلة امل�شاريع وتنظيم عملية اختيار العطاء 

الفائز من خلل عملية مناق�شة مفتوحة.
واأ����ش���ار م��ع��ايل ����ش���ردار اأم����ورزاك����وف اإىل اأن 
احل��ك��وم��ة الأوزب���ك���ي���ة اأت���اح���ت امل���ج���ال اأم���ام 
القطاع اخلا�س لل�شتثمار يف قطاع الطاقة 
م���ن خ���لل ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع م�����ش��رتك��ة بني 
القطاعني العام واخلا�س وهو ما من �شاأنه 
ا�شتقطاب راأ�س املال الأجنبي بطريقة تت�شم 

بالفعالية وال�شفافية.
من جانبه قال معايل األي�شر �شلطانوف وزير 
يف  الطاقة  وزارة  تعمل  الأوزب���ك���ي:  الطاقة 
اأوزبك�شتان ب�شكل وثيق مع موؤ�ش�شة التمويل 
البلد  هدف  حتقيق  يف  للم�شاهمة  الدولية 
الطاقة  م��ن  امل��ائ��ة  يف   25 توفري  املتمثل يف 
عام  بحلول  متجددة  م�شادر  من  امل�شتهلكة 
العنا�شر  امل�شاريع من  وتعتر هذه   2030
الطموحة  ا�شرتاتيجيتنا  �شمن  الرئي�شية 
الهادفة اإىل تلبية حاجتنا املتزايدة للكهرباء 
ط���اق���ة متجددة  م�������ش���ادر  ع��ل��ى  ب���الع���ت���م���اد 

�شديقة للبيئة.
ان  ال��رحم��ي  اأك���د حم��م��د جميل  م��ن جهته 
امل�شروعني  ه���ذي���ن  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  الت����ف����اق 
اجلديدين يعك�س التزام م�شدر بامل�شاهمة يف 
اأوزبك�شتان يف جمال  اأه��داف جمهورية  دعم 
الطاقة النظيفة واحلد من اآثار تغري املناخ.

واأ�شار اإىل اأن اأوزبك�شتان تعتر من الوجهات 
الرئي�شية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
بالن�شبة ل�”م�شدر” حيث توا�شل احلكومة 
املحلية القيام بدور رائد يف تطوير م�شاريع 

طاقة نظيفة على م�شتوى املنطقة، وت�شريع 
وتفخر  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ح��ّول  عملية 
اأوزبك�شتان  ا�شرتاتيجية  بدعم  “م�شدر” 
لإزال����ة ال��ك��رب��ون م��ن خ��لل حمفظتها من 
ال�شم�شية يف  الرياح والطاقة  م�شاريع طاقة 

البلد.
وكانت وزارة الطاقة الأوزبكية قد اأعلنت يف 
بتطوير  “م�شدر”  ف��وز  املا�شي  مايو  �شهر 
م�شروع حمطة الطاقة ال�شم�شية يف منطقة 
فيما  تناف�شيا  عر�شاً  تقدميها  بعد  جيزاك 
م�شروع  مبناق�شة  اأي�����ش��اً  “م�شدر”  ف���ازت 

منطقة “�شمرقند«.
كما مت منح “م�شدر” مناق�شة م�شروع اآخر 
عبارة  وهو  اأوزبك�شتان  يف  ال�شم�شية  للطاقة 

عن حمطة للطاقة ال�شم�شية الكهرو�شوئية 
�شرياآباد  منطقة  يف  ميجاواط   457 بقدرة 

يف اإقليم �شورجانداريا.
ا�شتثمارات  اإىل  امل�����ش��اري��ع  ه����ذه  وت�������ش���اف 
حالياً  “م�شدر”  ���ش��رك��ة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  اأخ����رى 
يف اأوزب���ك�������ش���ت���ان ح��ي��ث اأع���ل���ن���ت ال�����ش��رك��ة يف 
نور  م�شروع  متويل  اإمت��ام  عن  املا�شي  مايو 
طاقته  تبلغ  الذي  ال�شم�شية  للطاقة  نافوي 
الإنتاجية 100 ميجاواط وهو اأول م�شروع 
يف  ب��ن��ج��اح  مت��وي��ل��ه  ي��ت��م  ال�شم�شية  ل��ل��ط��اق��ة 

اأوزبك�شتان.
كما وقعت “م�شدر” اتفاقية لت�شميم وبناء 
الرياح  ل��ط��اق��ة  زاراف�����ش��ان  حم��ط��ة  وت�شغيل 
با�شتطاعة  اخلدمية  امل��راف��ق  م�شتوى  على 

500 ميجاواط.
ويف اأبريل املا�شي وقعت ال�شركة اتفاقية مع 
حكومة اأوزبك�شتان لتو�شيع القدرة الإنتاجية 
يجعله  مم��ا  جيجاواط   1.5 اإىل  للم�شروع 
اآ�شيا  ن��وع��ه يف منطقة  الأك���ر م��ن  امل�����ش��روع 

الو�شطى.
اأوزب��ك�����ش��ت��ان ���ش��م��ن اط����ار برنامج  وت���ه���دف 
م�شاريع طاقة  اإىل تطوير  املتجددة  الطاقة 
 5 اإىل  الإن��ت��اج��ي��ة  ق��درت��ه��ا  ت�����ش��ل  �شم�شية 
 3 ج��ي��ج��اواط وم�شاريع ط��اق��ة ري���اح ب��ق��درة 
ت�شعى  2030 حيث  عام  جيجاواط بحلول 
املائة  25 يف  توفري  اإىل  م��ن خلله  ال��ب��لد 
م�شادر  عر  الكهرباء  من  احتياجاتها  من 

متجددة.

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 1522/2021/11 مدين جزئي 
مو�شوع الدعوى : 1-الزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل بان يوؤديا للمدعي مبلغ )550.362.57( 

درهم خم�شمائة وخم�شون الفا وثلثمائة واثنان و�شتون درهما و�شبعة وخم�شون فل�شا ، والفائدة القانونية 
9٪ من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 2020/5/11 وحتى ال�شداد التام 2- الزام املدعي عليهم بالر�شوم 

وامل�شروفات والتعاب 
طالب الإعلن / 1-امل�شت�شفى المريكي - دبي �س.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم :  1-  امني ابراهيم ح�شن حممد املري 2- �شلطان امني ابراهيم ح�شن املري -  �شفتهما 
بالق�شية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل القامة 

مو�شوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل بان يوؤديا 
و�شبعة  درهما  و�شتون  واث��ن��ان  وثلثمائة  الفا  وخم�شون  خم�شمائة  دره��م   )550.362.57( مبلغ  للمدعي 
التام  ال�شداد  وحتى   2020/5/11 يف  احلا�شل  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 القانونية  والفائدة   ، فل�شا  وخم�شون 
2- الزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شروفات والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم 2021/7/25  ال�شاعة 9 �س يف 
مكتب ادارة الدعوى البتدائية   ال�شاد�شة لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   

اعالن بالن�سر        
الدعوى رقم 2021 / 2445 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر
اإىل املدعى عليه/ 1_ ويل جي اأند بي الوطنية ) �س . ذ . م. م(  - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعى/ واغرن بريو بريدج جلف �س.ذ.م.م
وقدرة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  باإلزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك�   اأق��ام  قد 
187،073 درهماً مائة و�شبعة وثمانني الفا وثلثة و�شبعني درهماً مع الفائدة القانونية وقدرها ٪12 
توؤدى للمدعية تعوي�شا وقدره )15،000( درهم )خم�شة  اأن  املدعى عليها  اإل��زام  املطالبة.  تاريخ  من 
اإلزام املدعى عليها بالر�شوم  األف درهم( عن فوات فر�شة ال�شتثمار والنتفاع مببلغ املطالبة.  ع�شر 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 01-08-2021 ال�شاعة 09:30 
�شباحا يف قاعة التقا�شي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما 

لديك� من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثلثة اأيام على القل. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

ان����ي����ت   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اوغ�������ن�������دا    ، زان�������������ش������ان������ز 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )B1477050( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0559875173

فقد�ن جو�ز �صفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
����ش���ف���ي���ق ال��������ش�������لم ح���ي���در 
بنغلدي�س     ، ال���دي���ن  ك���م���ال 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
من   )BT0609024(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0507628995    

فقد�ن جو�ز �صفر

فقد املدعو / �شريينا اخرت 
بنغلدي�س     ، م��ي��اه  ج��وي��ل 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )BY/0100754( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0554819304

فقد�ن جو�ز �صفر
امل���دع���و / ق��ي�����ش��ر على  ف��ق��د 
باك�شتان   ، خ������ان  ب����اجن����ول 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)1823901(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر

ف��ق��د امل��دع��و / ن��ع��م��ان احمد 
باك�شتان   ، ع���ب���دال���رح���م���ن 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى    )JQ1178911(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر

Date 14/ 7/ 2021  Issue No : 13291
Notification by Publication for a Defendant

Before Case Management Office
Sharjah Federal Civil Court of First Instance

Case no. SHCFICIPOR2020/0006285/Civil (Partial)
To Defendant : Zahidullah Haji Jan Mohamad
Place of residence : Outside the country (Sharjah)
Notification by publication in English
• Bind the defendant to transfer the fines to his traffic file or pay its value 
AED 20505 • Bind the defendant to pay costs, charges and attorney fees 
and the ruling shall have the immediate execution. You are requested 
to present the hearing session on 28/07/2021 before Case Management 
Office, Sharjah Federal Civil Court of First Instance office no. (Office of 
Case admin no.10) in person or to be represented by a legal attorney. To 
submit a Plea with the entire document attached within 10 days of the 
publication in order to consider the above mentioned case number in your 
capacity as a Defendant.
Director of Legal Services
Aisha Abdullah Al Ali

Government of Dubai
Dubai Courts
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وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

يرجى �لت�شال علىلإعلناتكم فــــي 

هاتف:024488300 

 فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  14 يوليو 2021 العدد 13291
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العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : حمد �ملرزوقي لتجارة �لوقود و�لبرتوكيماويات �ض ذ م م  
بالغزوز  عبدالرحيم حممد  ملك   611-  610-  609-  601 رقم  مكتب   : العنوان 
،  رقم  القانوين : ذات م�شوؤولية حم��دودة  ال�شكل   B ا�شتدامة  الزرعوين - القرهود / 
الرخ�شة : 885724 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1491400 مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل 
ال�شركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/6/20  واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
قانونيون  حما�شبون  و�شركاه  �لغثثا  �شفيان  امل��ع��ني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
204 ملك �شعيد غامن عبداهلل الفل�شي - ديرة - بور �شعيد -  العنوان : مكتب رقم 
هاتف : 2955248-04  فاك�س : 2950081-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : وي�شت جلف لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية  
العنوان : مكتب ملك مركز دبي العقاري - بردبي - احل�شيبة - ال�شكل القانوين : 
ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 521132 رقم القيد بال�شجل التجاري : 
التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   62853
قرار  مبوجب  وذل��ك   ، اأع��له  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/6/30 بتاريخ  دبي  حماكم 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2021/6/30 وعلى من لديه 
متعب �لوح�شي ملر�جعة �حل�شابات العنوان : مكتب 1001 ملك با�شم الباكر - 
ديرة - املمزر - هاتف :    فاك�س :   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : �شفيان �لغا و�شركاه حما�شبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 204 ملك �شعيد غامن عبداهلل الفل�شي - ديرة - بور �شعيد 
- هاتف : 2955248-04  فاك�س : 2950081-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
حمد  اأعله لت�شفية  التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ض  و�لبرتوكيماويات  �لوقود  لتجارة  �ملرزوقي 
حماكم دبي بتاريخ  2021/6/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/6/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : متعب �لوح�شي ملر�جعة �حل�شابات
 ال��ع��ن��وان : م��ك��ت��ب 1001 م��ل��ك ب��ا���ش��م ال��ب��اك��ر - دي����رة - امل��م��زر - ه��ات��ف :  
فاك�س :     مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية وي�شت جلف لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/6/30 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/30 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : ماج ويلن�ض للبطاقات �خلا�شة �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد �ض ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 403 ملك خا�س - بردبي - اخلليج التجاري - ال�شكل القانوين : 
�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�س الواحد )ذ م م( - رقم الرخ�شة : 805432 رقم 
القيد بال�شجل التجاري : 1341374 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله، وذلك 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/6/13 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
بتاريخ  2021/6/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
ال�شعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق و�ملحا�شبة  �جلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : ماج لبيوت �لعطالت �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد �ض ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 403 ملك خا�س - بردبي - برج خليفة - ال�شكل القانوين : �شركة 
ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�س الواحد )ذ م م( - رقم الرخ�شة : 805407 رقم القيد 
باأنه  التنمية القت�شادية بدبي  بال�شجل التجاري : 1341308 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأع���له،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��اإن��ح��لل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/6/13 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
اإىل امل�شفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  بتاريخ 2021/6/20 وعلى من لديه 
ال�شعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق و�ملحا�شبة  �جلريودي 
العنز - هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04 م�شطحباً معه كافة  - ديرة - هور 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�شبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�شعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ماج  لت�شفية  اأع���له  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية 
وذلك مبوجب  م  �لو�حد �ض ذ م  �ل�شخ�ض  للبطاقات �خلا�شة �شركة  ويلن�ض 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/6/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2021/6/20 بتاريخ 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله ، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خلل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا الإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�شبة 
العنوان : مكتب رقم 204- ملك عبداهلل ال�شعايل - ديرة - هور العنز - هاتف : 
2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
ماج لبيوت �لعطالت  بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد �ض ذ م م 
2021/6/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/20 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
اأعله ، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية  على العنوان املذكور 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  87/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن �شقة �شكنية الكائنة باإمارة دبي منطقة برج خليفة رقم الر�س 201 رقم املبنى 12 
ا�شم املبنى �شاوث ريدج 6 رقم الطابق 36 رقم العقار 3604 امل�شاحة بالقدم املربع 915.

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - ا�شبكت تاور - الطابق الرابع - مكتب 404 - هاتف 
رقم 042507778 متحرك رقم 0529555051 رقم مكاين 2527587343   وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  

املطلوب اإعلنه : امام ف�شيلة بن �شو هادى - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى �شاوث ريدج 6 رقم الر�س 201 رقم املبنى 12 رقم 
الطابق 36 رقم العقار 3604 - 0505254159 

�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثلث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/28 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���لن  مو�شوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره 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 خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خلل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س 201 - رقم املبنى : 12 - ا�شم املبنى : �شاوث 

ريدج 6 - رقم العقار 3604 - رقم الطابق 36 - امل�شاحة : 85.01 مرت مربع - املقدرة ب��� )1132468.95( درهم. 
ملحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
يف الق�سية رقم 2021/1445 جتاري جزئي 

املرفوعة من : اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب )م( - الإمارات )حاليا( 
�شركة امريكان اك�شر�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب )�شابقا( 

�شفوى  ر�شا  �شيد  منوجهر   : عليه  املدعي  �شد  للمحاماة.  احلكمة  بيت   : بوكالة 
تكليف  واملت�شمن  امل��وؤرخ يف 2021/7/13  دبي  كتاب حمكمة  بال�شارة اىل   - مرهن 
اجتماع خ��رة يف  بانه تقرر عقد  اع��له نحيطكم علما  امل��ذك��ورة  الق�شية  خبريا يف 
ان  على  �شباحا   11.00 ال�شاعة   2021/7/27 املوافق  الثلثاء  يوم  املذكورة  الق�شية 
والآلية  ب��اج��راءات  لع��لم��ه  اخل��ب��ري  مكتب  بهاتف  ب��الإت�����ش��ال  عليه  امل��دع��ي  يلتزم 
املتبعة لعقد الجتماع املراد عقده بالتاريخ والتوقيت املبني اأعله ... علما اأن بيانات 

التوا�شل مع مكتب اخلبري هي : هاتف رقم 04/2999000 
experts@alhilalcapital.ae : بريد اإلكرتوين

اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
يف الدعوى  رقم )2021/2082( جتاري جزئي 

املدعي عليه : رونالد نافيتا�س جوزيف فران�شي�س 
من  �شدكم  املقامة  بالدعوى  م�شريف  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �شيادتكم  نحيط 
قانونا  او من ميثلكم  فاأنتم مكلفني  ، وعليه  التجاري )�س.م.ع(  دبي  بنك   : املدعي 
يف   2021/7/15 املوافق  اخلمي�س  يوم  واملقرر  بعد  عن  اخلرة  اجتماع  بح�شور 
بوا�شطة  الإلكرتونية  املن�شة  على  باحل�شور  وذلك  �شباحا،   11.00 ال�شاعة  متام 
برنامج مايكرو�شوفت تييمز.  لذا نطلب منكم احل�شور والإت�شال هاتفيا على مكتب 
اخلبري املنتدب على الرقم )3888996- 04( وتقدمي امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم 
باجلل�شة علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور فاإن اخلرة �شتبا�شر اعمالها وفقا 

لل�شلحيات املخولة لها قانونا. 
حممد ح�سن املرزوقي 
خبري م�سريف        

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 
العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/08274/2021/ �سكني  
اىل املدعى عليه : �شيام كومار �شوندارج �شونداراج �شوندار 

مبا اأن املدعي : عبدالرحمن �شامل علي �شامل املزروع    
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/08274/2021/�شكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل:

اخلء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2021/3/15 وحتى 2021/5/14 فرت�شد 
بذمته مبلغ 93333 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الإخلء يف 2021/3/18

مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له ال�شيك رقم 000007 املوؤرخ يف 2021/3/15 امل�شحوب علي بنك راأ�س اخليمة 
2021/5/14 وتبني عدم وجود ر�شيد  2021/3/15 وحتى  الوطني مببلغ )9333( كقيمة اإيجارية عن الفرتة من 

له وميتنع عن �شداد مقابلة.
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه مبا ي�شتجد من اإيجار من تاريخ 2021/5/15 وحتى تاريخ الإخلء بواقع اجرة �شنوية 

وامل�شاريف.     بر�شوم  عليه  املدعى  الزام  مالية-  مطالبة  درهم.   56000
يوم  بتوكيل  او من ينوب عنكم  الثالثة(  الإبتدائية  اللجنة )اللجنة  اأمام  للمثول  بالن�شر  الق�شائية اعلنكم  اللجنة  وقررت 
2021/7/25 حيث �شيتم عقد اجلل�شة من خلل الإت�شال املرئي عن بعد وذلك على الرابط الذي �شيتم اإر�شاله اليكم من 

خلل امني �شر اللجنة يرجى اإرفاق املذكرات على النظام اإن وجدت قبل اجلل�شة. 
للإطلع على اللئحة ووثائق الدعوى يرجى زيارة املوقع www.dubailand.gov.ae وان�شاء ا�شم م�شتخدم برقم 

الهوية او الرخ�شة التجارية ويف حال تخلفكم عن احل�شور �شوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية يف غيابكم. 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اعالن قرار الأداء بالت�سليم  

يف اأمر الأداء رقم 06/02504/2021 جتاري اإيجارات 
اىل املطلوب �شده اأمر الأداء / كولفي كينج لبيع املثلجات

العنوان : وفقا للرخ�شة املهنية /اإمارة دبي - املنطقة )ديرة( - املنطقة الفرعية )رقة البطني( - 
مكتب )005 -1101 -1102 - 1103 - 1104( ملك ليجند ال�شرق الو�شط - ا�شتدامة 

 125  -  136  : القطعة  رقم   -  b
مبا اأن طالب الأمر / ا�شواق للتجزئة - �س ذ م م - وعنوانه : اإمارة دبي - منطقة املزهر الأوىل 

- �شارع املزهر - ا�شواق املزهر - طابق الأول - مكتب الإدارة الرئي�شي 
قد حت�شل على قرار بتاريخ :  وحيث ان القانون ن�س على اأنه يجوز اإ�شتئناف هذا القرار خلل 
الطعن عليه.  املدة دون  بالقرار لي�شبح نهائي مبرور تلك  ، نعلنكم  الن�شر  تاريخ  15 يوم من 

منطوق القرار :  الزام  املطلوب �شده ب�شداد قيمة ال�شيكات مبلغ 28000 درهم 
الزام املطلوب �شده بالر�شوم وامل�شاريف

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
تظلم    /  SHCFICIGRI2021 /0001601 يف  الدعوى رقم

اىل : ر�شا لطفي فتوح ال�شيد الكومي  
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة البطينة بجوار ت�شهيل بناية ال�شويدي �شقة رقم  505   

نعلمكم باأن املدعي )ة( / احمد عبدالعزيز ال�شافعي حممد 
العنوان / حمل الإقامة : ال�شارقة رقم الهاتف : 971589991279

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة ب������ : 
اأول : طلب �شهادة كل من ال�شيد/ هيثم وال�شيد/ حمادة لبيان املبالغ التي قاموا بتحويلها للمدعي. 

املبالغ املطالب بها وت�شلمه  اليمني لبيان  الكومي لل�شهادة وحلف  ال�شيد  ال�شيد/ ر�شا لطفي فتوح  املدعي  ثانيا : طلب 
للمبالغ املذكورة. اإحالة ملف الدعوى اىل اخلرة لإعادة احت�شاب مبلغ املطالبة ال�شحيح نظرا ل�شتمال لئحة الدعوى 
اأمام الدائرة دائرة الأمور امل�شتعجلة الثانية حمكمة ال�شارقة �شباح يوم  على مبالغ زائدة. لذا يتوجب عليكم احل�شور 
....... املوافق 2021/7/26 ال�شاعة 8.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ  2021/7/8 م. 

مكتب اخلدمات الق�سائية 
حامد عبداحلميد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
�سيف�سول )موؤ�س�سة منطقة حرة( �سادق ن�سار اأحمد �سيخ مالك املوؤ�س�سة و املفو�ص بالتوقيع  

مدين    SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001107/ 
اإىل املحكوم عليه : �شيف�شول )موؤ�ش�شة منطقة حرة(

 : هاتف   -  )52999( ب  �س   )E 2319( رقم  مكتب  باحلمرية  احلرة  املنطقة  ال�شارقة  اإمارة  املتحدة  العربية  الإمارات   : العنوان 
sadik@safesols.com : 043266827  فاك�س 043510583 هاتف متحرك : 0527589991 الريد الإلكرتوين

�شادق نا�شر احمد �شيخ مالك املوؤ�ش�شة واملفو�س بالتوقيع. 
 : هاتف   -  )52999( ب  �س   )E 2319( رقم  مكتب  باحلمرية  احلرة  املنطقة  ال�شارقة  اإمارة  املتحدة  العربية  الإمارات   : العنوان 
sadik@safesols.com : 043266827  فاك�س 043510583 هاتف متحرك : 0527589991 الريد الإلكرتوين
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي.  املنفذ �شركة دورف كيتال كيميكال�س )م.م.ح( - يف الق�شية 
امل�شار اليها اأعله. ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
3277401.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 
اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
القا�سي /  اأحمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0004927 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ال�شيويف للمقاولت الفنية  
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة الغوير خلف �شارع الزهراء �شقة رقم 103 طابق رقم 1 

ملك �شعود عبدالعزيز 065654564 - 0588058849 
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/7/28 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى الدائرة العمالية( �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات 
وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/7/12 م.
مكتب اخلدمات الق�سائية      
را�سد بن عمري املهريي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005060 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : زاهد اهلل حاجي جان حممد  
جمهول حمل الإقامة : خارج الدولة )ال�شارقة(

اعلن بالن�شر باللغة العربية والجنليزية 
الزام املدعي عليه بنقل املخالفات اىل ملفة املروري او دفع قيمتها 20505 درهم

الزام املدعي عليه بدفع الر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل. 
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/7/28 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى10( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ل 
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/7/12 م.
مكتب اخلدمات الق�سائية      
عائ�سة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0002383 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد جمدى حلمى  
جمهول حمل الإقامة : الإمارات عجمان احلميدية رقم مكاين 2541523658  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/7/29 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
8( �شخ�شيا  الدعوى  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
امل�شتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/7/13 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      
خلود �سامل ال�سويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/5965(
املنذر : توب روك انرتيورز �س ذ م م

املنذر اليها : جيجيكو جورميه لل�شتثمار �س ذ م م
�شيغة العلن بالن�شر

 1،385،798،04 مبلغ  للمنذرة  توؤدي  ان  وتكلفها  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
وت�شعون  وثمانية  و�شبعمائة  الف  وثمانون  وخم�شة  وثلثمائة  )مليون  درهم 
درهم واربعة فل�س( قيمة املرت�شد يف ذمتها للمنذره و ذلك خلل فرتة زمنية 
اأق�شى وفقا للقانون  ايام من تاريخ اعلنكم بهذا النذار كحد  اأق�شاها خم�شة 
وال �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �شدكم الكفيلة بحفظ ورد 

حقوق املنذر طبقا للقانون. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/5966(
املن�ذر : توب روك انرتيورز �س .ذ.م.م

املنذر اليها : جلوري رويال لتنفيذ اعمال الديكور الداخلي �س ذ م م
�شيغة العلن بالن�شر

درهم   431،095 مبلغ  للمنذرة  توؤدي  ان  وتكلفها  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
)اربعمائة وواحدوثلثون الف وخم�شة وت�شعون درهم( قيمة املرت�شد يف ذمتها 
للمنذره و ذلك خلل فرتة زمنية اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ اعلنكم بهذا 
النذار كحد اأق�شى وفقا للقانون وال �شي�شطر املنذره لتخاذ كافة الجراءات 

القانونية �شدكم الكفيلة بحفظ ورد حقوق املنذرة طبقا القانون. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 778
ف�ي  يرغ�ب  �ش�وريا،   : اجلن�ش�ية   - كري�دى  تي�شري  : حمم�د  ال�ش�يد  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�اً 
البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ش�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�ش�يد : ه�ان�ي حمم�د اب�راهيم 
الدم�ش�قى(  ال�ك�رم  مارك�ت  )�ش�وبر  امل�ش�ماه  الرخ�ش�ة  ف�ي  م�ش�ر،  اجلن�شية:   - رزيق�ه  خم�ي�س 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )746422( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت 

القت�شادية بال�شارقة. تعديلت اآخرى: تغيري وكيل خدمات.
 2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
الت�شديق  على  للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العلن  اقت�شى  . فقد  العدل  الكاتب  �شان  يف 
تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 777

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�شيدة : يا�شمني جارب�انزو�س كاجالف�ان - اجلن�شية: الفلبني، 
ترغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن)5%( م�ن ك�ام�ل ح�ش�تها البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى 
ال�ش�يدة : اي�ري�ن لوت�ا�س ديل كروز - اجلن�ش�ية : الفلب�ني، ف�ي الرخ�ش�ة امل�ش�ماه )�ش�الون 
 )603728( رق�م  رخ�ش�ة  مبوج�ب  ال�ش�ارقة  باإم�ارة  تاأ�ش�ش�ت  لل�شيدات(  ال�ش�ام  ن�واعم 
ال�ش�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�ش�ادية بال�شارقة.  تعديلت اخرى: تغيري وكيل خدمات. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 775

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�ش�يد : حمم�د ها�ش�م جمكن�ي - اجلن�ش�ية : اأفغان�ش�تان، يرغ�ب 
ف�ي ال�بي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��ش�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�ش�يد : حمي�د اهلل 
لتج�ارة  البنف�ش�جيه  )الفرا�ش�ه  امل�ش�ماه  الرخ�ش�ة  ف�ي   ، اأفغان�ش�تان   : اجلن�ش�ية   - جمكن�ى 
رق�م  رخ�ش�ة  مبوج�ب  ال�ش�ارقة  باأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت  الرج�الي�ة(  امللب��س  وخياط�ة  القم�ش�ه 

)734839( ال�ش�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�شادية بال�شارقة. تعديلت اخرى: 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 772

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�شيد : ب�اوان ك�وم�ار مانوه�ار �شينغ - اجلن�شية : الهن�د، يرغ�ب ف�ي 
اإل�ى ال�ش�يد : حمم�د  البي�ع والتن�ازل ع�ن)25%( م�ن ك�ام�ل ح�ش�ته البالغ�ة )50%( وذل�ك 
ج�افي�د اقب�ال حمم�د �ش�ادق - اجلن�ش�ية : باك�ش�تان، ويرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن )%25( 
ال�ش�يدة : مديح�ه غي�اث م�حم�د ك�ا�ش�ف ر�ش�ا  اإل�ى  البالغ�ة )50%( وذل�ك  م�ن ك�ام�ل ح�ش�ته 
خ�ان - اجلن�شية: باك�شتان، ف�ي الرخ�ش�ة امل�شماه )�ش�الون الواح�ة الكبي�رة للحلق�ة( تاأ�ش�ش�ت 
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )758827( رقم  رخ�ش�ة  مبوج�ب  ال�شارقة  ب�اأم�ارة 

بال�شارقة. تعديلت اخرى:
 2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س 
الت�شديق  على  للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العلن  اقت�شى  . فقد  العدل  الكاتب  �شان  يف 
تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
 اإخطار عديل باإلغاء الوكالة  
برقم املحرر 2021/0010329

اإع�لن ع�زل وكالة - بوا�شطة كاتب العدل
املخط�ر : نارايانان �شيتيار �شوري�س نارايان �شيتيار - اجلن�شية: الهند،

اأحمل هوية اإماراتية رقم)784196692555954( 
�شقة   - تايلر  بناية   - الوحدة  �شارع   - القا�شمية   - ال�شارقة   : العن�وان   ، ال�شخ�شية  ب�شفتي 

رقم)103(، الهاتف املتحرك : 0582046919
املخطر اإليه : وليد حممد ابراهيم بن �شندل ال علي - اجلن�شية : الإمارات العربية املتحدة،

العنوان : ال�شارقة - الطلع - فيل رقم)48(، الهاتف املتحرك : 0508780900،
املو�شوع : عزل وكالة : اإ�شارة للوكالة املحررة ل�شاحلك بتاريخ : 8/6/2021 وامل�شدق عليها 
املادة   لن�س  وعمل   )MOJAU  -  2021-0007103( برقم  العدل  الكاتب  ال�شيد  من 
)955( من قانون املعاملت املدنية رقم )5( ل�شنة )1985( واملعدل بالقانون رقم )1( ل�شنة 
: )1987(، لذلك : فاإنني اأعلنك مبوجبه بعزلك من الوكالة املحررة ل�شاحلك اعتبارا من 

يوم ت�شلمك هذا الإعلن.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0003948
اخطار عديل ب�سداد مبلغ 140000درهم

املخط�ر/ جنيب اقبال حممد - هندي اجلن�شية ب�شفته - ويحمل بطاقة هوية رقم 784198279096931 
- العن�وان /ال�شارقة - بناية احلمادي - �شقة رقم 406  هاتف رقم : 0552243742

 : رقم  - هندي اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية  نيليكونو مويدين كونهي  ا�شلم  احمد  ال�شيد/   / اإليه  املخطر 
0553295373  - رقم  هاتف   3 املجاز  ال�شارقة  العن�وان/   -  784197976074027

املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء ل�شداد �شيك مببلغ 140000درهم
املخطر اإليه حرر عدد 1 �شيك للمخطر مببلغ 140000)مائة واربعون الف( درهم

140000درهم -  املبلغ املرتتب يف ذمته والتي تبلغ قيمتها  اليه ب�شداد  وعليه فان املخطر يطالب املخطر 
اأنه ارتد دون �شرفها لعدم وجود الر�شيد الكايف  اإل  حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�شرفه 
بيانات ال�شيك كالتايل : ال�شيك رقم 100006 مببلغ 140000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2020/11/06 
امل�شحوب على بنك دبي ال�شلمي،  فاإننا نخطر كم ب�شرورة �شداد مبلغ ال�شيك اعله املذكور خلل خم�شة اأيام 
من تاريخ اإخطاركم وال �شن�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�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0008795
املخط�ر : علي بن يو�شف بن مبارك اليا�شني - اجلن�شية : ال�شعودية ويحمل جواز �شفر رقم )Y683224( وكيل عنه ال�شيد / بنيامني 
مبوجب  ال�شارق�ة  ا�شدار  جه�ة   )680613( رقم  اماراتية  قيادة  رخ�شة  واحمل  ال�شودان   : اجلن�شية   - الر�شا  احل�شاين  الدين  قمر 
الوكاله امل�ش�دق عليها من ال�شيد الكاتب الع�دل برقم )MOJAU - 0007073-2021( بتاريخ 2021/06/08 - العن�وان : 

ال�شارقة - القا�شمية - الند - بناية القا�شمية - هاتف رقم : 0568403679 / 0523974322
املخطر اإليه الول : ور�شة فرايبورغ ل�شيانة ال�شيارات رخ�شة مهنية �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برقم )516776( 

وميثلها ال�شيد : غ�شان ا�شماعيل حممد ح�شن لبد - اجلن�شية : فل�شطني ويحمل هوية اماراتية رقم )784197639861646(
العن�وان : ال�شارقة - �شناعية رقم 1 - �شارع الول ال�شناعي �شرة رقم 2 هاتف رقم : 0558505353 / 0569463887

املخطر اإلي�ه الث�اين : وجي�ه خلي�ل �ش�ليم التميمي - اجلن�شية : الردن ويحم�ل هوي�ة اماراتي�ة رقم - )784196237080625(
0522308508  : رقم  هاتف  العن�وان : ال�شارقة - �شناعية رقم 1 - �شارع الول ال�شناعي �شرة رقم 2 

مو�شوع الإخطار: اخطار عديل للوفاء مببلغ )39000( درهم،  الوق�ائ�ع : حيث ان املخطر اليه ا�شتلم من املخطر مبلغ )39000( 
رقم   -1: كالتي  ال�شند  وبيانات  قب�س  �شند  وحترير  املبلغ  كامل  با�شتلم  اليه  املخطر  وقام   F350 فورد  �شيارة  �شراء  مقابل  درهم 
ولكن  بذمته  املرت�شد  املبلغ  ب�شداد  ودية  وب�شورة  وتكرارا  مرارا  اليهم  املخطر  طالب   -  .2019/12/03 بتاريخ   )4038( ال�شند 
دون جدوى، - وحيث ان املخطر اليهم ممتنع عن �شداد املبلغ املرت�شد بذمته دون مررا بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�شر 
باملخطر. ان املخطر يخطر املخطر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وامل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد اق�شاه )5( ايام من 
الفائدة  امل�شتحق له مع  باملبلغ  القانونية للمطالبة  الإجراءات  اإتخاذ كافة  واإل �شوف ي�شطر املخطر اىل  الإخطار  تبلغكم هذه  تاريخ 
والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق ، لذلك ، فاملخطر تخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�شريان كافة الثار 

القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.
الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/6118(
املنذر / �شامح حممد جمدي اأحمد عبا�س اأباظة )م�شري اجلن�شية(
املنذر اليه / اأحمد اأمني بن عز الدين احلرباوي )تون�شي اجلن�شية(

فاإننا ب�شفتنا املحامون امل�شت�شارون القانونيون للمنذره نخطركم مبوجب هذا النذار ب�شرورة 
التي : ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )36،000 درهم( �شتة وثلثون الف درهم اماراتى فقط 
قيمة املبلغ املرت�شد يف ذمة املنذر اليه مبوجب ال�شيك رقم 000043 املوؤرخ 2021/4/7 
بهذا  العلن  تاريخ  من  ايام  خم�شة  خلل  وذلك  الوطني  دبى  المارات  بنك  على  وامل�شحوب 
الإنذار ، وال �شوف ي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة ومنها ا�شت�شدار 
امر اداء يف مواجهتكم للزامكم مبا �شبق ذكره بال�شافة اىل الفائده والر�شوم وامل�شاريف مع 

حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذرة ، ولجل العلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى رقم SHCFICICPL2021/0004909، اأمر اأداء
اإىل املدعى عليه : �شارة اقبال

نعلمكم باأن املدعي / موؤ�ش�شة عبدالعزيز حممد املاجد،
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة 

عد الطلع على الأوراق : ناأمر باإلزام املدعي عليه باأن يوؤدى للمدعي مبلغ : ثلثة 
5% �شنويا  وخم�شون الف ومائة وع�شرون درهم والزمته بالفائدة القانونية بواقع 

اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات. 
حرر بتاريخ : 2021/07/06 

حرر بوا�شطة املوظف / مركز �شعادة املتعاملني
القا�سي /د. حممد �سليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�سارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اعالن بالن�سر   

يف رقم SHCEXCIPROB2021/0000042 اإ�سكال يف التنفيذ 
اإىل امل�شت�شكل �شده الثاين : �شركه ميدل اي�شت ليمتد - ال�شرق الو�شط للطاقه املحدوده

نعلمكم باأن امل�شت�شكل �شعيد مطر �شعيد مطر ال�شويدي اماراتي/ اجلن�شية
قد اأقام ال�شت�شكال املذكورة اأعله ، لذا يجب عليكم احل�شور اأمام حمكمة ال�شارقه، حمكمة 
التنفيذ املدنية يوم الثلثاء املوافق 2021/08/03، ال�شاعة 10:00 عن بعد لتقدمي 
ما لديكم من دفاع وم�شتندات، ويف حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم 

فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ : 2021/07/11 / حرر بوا�شطة املوظف

ق�شم التنفيذ
القا�سي/ احمد طلعت عبدال�سادق حممد
حمكمة ال�سارقه
حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : �تريو�ض للو�شاطة �لتجارية - ذ م م  
ال�شكل   - تيكوم   - الوىل  الثنية   - دار  اهلل  �شياء  ملك   802 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
بال�شجل  القيد  رقم   762102  : الرخ�شة  رقم   ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1237126 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/4/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
�م  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  2021/4/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
�يه �ف للتدقيق و�ملحا�شبة و�ل�شت�شار�ت العنوان : مكتب )1812( ملك ابراهيم 
جواد فرهمندي - برج خليفة - هاتف : 4328643-04  فاك�س : 04-4208143 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خلل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً 

ن�شر هذا الإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : �م �يه �ف للتدقيق و�ملحا�شبة و�ل�شت�شار�ت
هاتف   - برج خليفة   - ج��واد فرهمندي  ابراهيم  )1812( ملك  : مكتب  العنوان 
دائ���رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب    04-4208143  : ف��اك�����س    04-4328643  :
لت�شفية  اأع����له  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
�تريو�ض للو�شاطة �لتجارية - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
 2021/4/27 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/4/27
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
رقم الدعوى : 58/2021 جتاري كلي

املو�سوع : اعالن بالن�سر مبوعد اجتماع جلنة اخلربة احل�سابية الأول
املدعى عليها الثانية/ �شنية ناندا ديوان �شاند �شارين
املدعى عليه الثالث/ �شونيا ماتور كوجلا�س لل ناندا

املدعى عليه الرابع/ جلوبال كون�شبت�س م م ح
املدعي عليه اخلام�س/ دايف بابولل ميتالل

املدعى عليه ال�شابع/ برا�شانثا كادري بوجاري
املدعى عليه التا�شع/ هيمان�شو جاجار

مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�شمن انتدابي خبرياً يف الدعوى امل�شار اإليها اأعله ، املرفوعة من املدعية/ املوارد الفنية �س ذ م م
�ش�د املدعي عليه الأول/ اأمت ماتور واآخرون .....

توجه اإليك الدعوة للح�شور �شخ�شياً اأو بوا�شطة وكيل قانوين لجتماع اخلرة احل�شابية يوم الحد املوافق 25/07/2021 يف 
“ Zoom“ ال�شاعة 02:00 ع�شراً، وذلك عر تطبيق

https://zoom.us/i/97460606864?pwd=SHhjUXV5TW1tNTlzREtmN0RnYmNIUT09
وذلك للإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ترغبون يف تقدميها، و يف حال تخلفكم عن احل�شور اأو عدم اإر�شال 
وكيل قانوين عنكم خلل املهلة املحدد فاإن جلنة اخلرة �شتبا�شر اإجراءات اخلرة وتقدم تقريرها للمحكمة من واقع امل�شتندات 

املتاحة. 
 عن جلنة اخلربة / ال�ستاذ/ جابر حممد عبد النور كلنرت 
خبري ح�سابي منتدب اأمام حماكم دبي

اإجتماع خربة 

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
املو�سوع : دعوة اإجتماع اخلربة الهند�سية رقم )1( 

جزئي  جتاري   2021/ يف الدعوى رقم 2421 
�شيعقد  والذي  رقم )1(  الهند�شية  اإجتماع اخلرة  بوجوب ح�شور  نبلغكم   - م  م  ذ  البناء  للمقاولت  عليها جيانغ�شو جينغتيان  املدعى  اإىل 
25/07/2021، حيث �شيتم الإجتماع بوا�شطة الإت�شال املرئي بنظام  عن بعد يف متام ال�شاعة الثانية بعد الظهر من يوم الأحد املوافق 
الر�شمية ب�شاأن تنظيم عقد اإجتماعات اخلرة عن بعد والتوجيه ال�شادر من اجلهات الر�شمية  للتعليمات  اإمتثاًل  وذلك   Google Meet
والقا�شي بالإعتماد على الو�شائل التقنية يف اإجتماعات اخلرة و تنفيذ الإجراءات وتلقي امل�شتندات و التوا�شل مع الأطراف عن بعد كلما 
الإلتزام  الأطراف  من  يطلب  الأطراف.   لكافة   )1( رقم  الهند�شية  اخلرة  اإجتماع  دعوة  اإعلن  مبثابة  الإعلن  هذا  “يعتر  ذلك.  اأمكن 
بالآتي:- 1- تقدمي كافة الأطراف جلميع البيانات وامل�شتندات اإىل اخلبري الهند�شي بالريد الإلكرتوين قبل موعد الإجتماع الأول للخرة. 
3- الإلتزام بن�س التعميم رقم 1 ل�شنة 2018 ال�شادر عن �شعادة  التمهيدي.   احلكم  طلبات  على  بالإجابة  الأطراف  بيانات  تقدمي   -2
رئي�س جلنة اخلراء واملحكمني بتاريخ 4/اإبريل/2018 ب�شاأن ال�شابط الزمني لإجناز ماأموريات اخلرة ، والقا�شي باإلزام كافة الأطراف 
بتقدمي جميع البيانات وامل�شتندات للخبري يف الإجتماع الأول للخرة مع طائلة تغرمي الطرف املت�شبب يف تاأخري اإجناز املاأمورية.  4- تقدمي 
كافة امل�شتندات �شمن مذكرة مرفق بها حافظة م�شتندات مفهر�شة ومنظمة ومن�شبطة بنظام الوورد WORD و ال� PDF مع اإلزام كل 
املرا�شلت  كافة  �شمن  الأطراف  كافة  وت�شمني  اإدراج  طرف باإثبات ت�شليم باقي الأطراف ن�شخة مما ير�شل للخبري اأثناء اأعمال اخلرة. 5- 
التي تخول  التوكيلت اللزمة  اإبراز  6- على احل�شور  املرا�شلت لغية.  الهند�شية وخلف ذلك تعتر  الورقية والإلكرتونية مع اخلرة 
احل�شور بتمثيل اأطراف الدعوى. �شيقوم اخلبري الهند�شي باإر�شال دعوات الإجتماع على نظام Google Meet اإىل الأطراف عن طريق 
Video call link: https://  الريد الإلكرتوين بعيد اإر�شال هذا الكتاب لتمكينهم من الإن�شمام اإىل الإجتماع من خلل الرابط التايل
كما يرفق اخلبري الهند�شي اجلدول الزمني املبدئي لإجراءات اخلرة الهند�شية يف النزاع املذكور   meet.google.com/evn-deye-wnj

اأعله وذلك لإطلع الأطراف والعمل مبوجبه.
�ملحكم و�خلبري �لهند�شي/ �شعاده فرح �أبوجرجي

اإجتماع خربة 

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
يف  الدعوى رقم 2021/130 جتاري كلي - دبي 

املدعي / �شركة م�شانع الأ�شباغ الوطنية املحدودة - بوكالة املحامي / بر�شتيج للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية 
املعلن اإليهم / املدعي عليهم / املدعي عليها الوىل / ال�شركة املتحدة الوطنية التجارية )ذ م م( 

املدعي عليه الثاين / عي�شى را�شد حمد علي ال�شام�شي  
يف الدعوى رقم )2021/130 جتاري كلي - دبي( 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة يف الدعوى اعله فقد حددنا يوم الثلثاء املوافق 
وميكنكم  بعد  عن  للخرة  الأول  الإجتماع  لعقد  ع�شرا  والن�شف  الرابعة  ال�شاعة  متام  يف   2021/7/27

expert@alsharid.com التوا�شل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع املذكور مع اإر�شال كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتلم 

امل�شتندات والتعقيب عليها. 
عن اللجنة 
اخلبري / عبدالرحمن ح�سام الدين حممد �سرف 
رقم القيد مبحاكم دبي 170

 دعوة حل�سور
    الجتماع الأول للجنة اخلربة

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6026(

املنذر : م�شتودع الريف للأدوية ذ م م 
املنذر اليه : عبدالرحمن عبداملنعم عبدالرحمن عبداهلل

املو�شوع/ 
الف  وخم�شون  )ت�شع  دره��م   59،053 مبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  املنذر  يطالب 
وثلثة وخم�شون درهم( قيمة ال�شيكات والفائدة القانونية خلل مدة اأق�شاها 
اأيام من تاريخ ا�شتلمه هذا الإن��ذار وال �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة  خم�شة 
واملطالبة  الأداء  ام��ر  وا���ش��دار  حقه  لها  حتفظ  ال��ت��ي  القانونية  الإج�����راءات 
املنذر  املنذر مع حتميل  له  تعر�س  او �شرر  اأي عطل  املنا�شب عن  بالتعوي�س 

اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6129(

املنذرة : الإمارات ريبار املحدودة
املنذر اإليه الثالث : مانع علي حممد �شادق البلو�شي - اإماراتي اجلن�شية - )جمهول حمل الإقامة(

الثاين/  اإليه  واملنذر  ذ.م.م  العامة  واملقاولت  للنقل  غنتوت  الأوىل/  اإليها  املنذر  بذمة  تر�شد  جتاري  تعامل  نتيجة 
ال�شيك  مبوجب  املنذرة  ل�شالح  درهم   1279995،40 مبلغ  الثالث  اإليه  واملنذر  البلو�شي  �شادق  حممد  علي  حممد 
درهم   324450 مببلغ   192650 رقم  وال�شيك   2020/7/19 بتاريخ  درهم   216300 مببلغ   192648 رقم 
 192495 2020/11/5 وال�شيك رقم  بتاريخ   324450 192654 مببلغ  2020/7/19 وال�شيك رقم  بتاريخ 
مببلغ   001040 رقم  وال�شيك  الكويتي  الأهلي  البنك  على  وامل�شحوبني   2020/9/28 بتاريخ   215250 مببلغ 
الأوىل  اإليها  املنذر  وال�شيكات من ح�شاب  امل�شرف  بنك  على  وامل�شحوب   2020/2/29 بتاريخ  درهم   199545،40
وممهورة بتوقيع املنذر اإليه الثاين والثالث واإرتدوا دون �شرف لعدم كفاية الر�شيد واإمتنع املخطر اإليهم عن ال�شداد دون 
مرر رغم اأن الدين ثابت بالكتابة ومعني املقدار وم�شتحق الأداء لذلك فاإن املنذرة تكلف املنذر اإليه الثالث وبالت�شامن مع 
املنذر اإليها الأوىل والثاين بالوفاء لها مببلغ 1279995،40 درهم قيمة ال�شيكات املرجتعة اأعله وذلك خلل خم�شة 
اأيام من اليوم التايل لتاريخ الإعلن بهذا الإخطار، حتت طائلة اإ�شت�شدار اأمر اأداء باملبلغ والفائدة القانونية بواقع %9 

من تاريخ اإ�شتحقاق اأخر �شيك يف 2020/11/5 وحتى ال�شداد التام.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 776
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ م�شباح احمد عبدالرحمن البطراوي - فل�شطني 
اجلن�شية يرغب بالتنازل وبي�ع ك�ام�ل ح�شته البالغة 100% ح�شة اإىل ال�شيد/ �شفري 
احم�د حمم�د - باك�شتان اجلن�شية يف الرخ�شة ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 
  )762880( رقم  الرخ�شة  مبوجب  والتطريز(  للخياطة  الربيع  )الوان  بال�شارقة 
املادة )14(  الرخ�شة لآخر.  وعملبن�س  تنازل �شاحب  : حيث مت  تعديلت اخري 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل 
. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه  تاريخ هذا العلن فمن لديه  ا�شبوعني من  بعد  اليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 773

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد / حممد ا�شف اقبال احمد - اجلن�شية باك�شتان ويحمل 
من  جزء  عن  التنازل  يف  يرغب   )784-1987-0420481-1( رقم  هوية  بطاقة 
 - ابراهيم  املطلب  عبد  الدين  �شلح  اهلل  هبه  لل�شيدة/  وذلك   )%50( بن�شبة  ح�شته 
اجلن�شية م�شر وحتمل بطاقة هوية رقم )1-2631542-1987-784( يف املوؤ�ش�شة 
الفردية بوكيل خدمات امل�شماة )الطريف ل�شيانة ال�شيارات( املرخ�شة برقم )563162( 
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بحكومة ال�شارقة. وعملبن�س املادة )14( فقرة 
العدل. فقد  الكاتب  2013 يف �شان  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة   )5( من احكام  
بعد  اليه  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  يتم  �شوف  وانه  للعلم  ن�شر هذا العلن  اقت�شى 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل - ال�سارقة 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 771

البيع  يف  ترغب  اجلن�شية  هندية   - روى  �شارا  �شينى  ال�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شتها البالغه 100% لل�شيدة/ اري�شاء م�شطفى ليكات على - هندية 
/�شالون  بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من  املهنية  الرخ�شة  اجلن�شية يف 
القائد للرجال �شادرة حتت رقم : )746947( حيث مت ان�شحاب وكيل اخلدمات ودخول 
وعملبن�س  ال�شويدي.  املطوع  احمد  حممد  جا�شم  ال�شيد/  عليها   جديد  خدمات  وكيل 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 774

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد / حممد نور احلق حممد علي ح�شني بنغلدي�شي 
اجلن�شية يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد 
/ حممد �شجاد احلق �شومان نور احلق - بنغلدي�شي اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة/

)وادي القريوان لتجارة الدوات الكهربائية وال�شحية( رخ�شة رقم )537828( 
فقرة   )14( املادة  وعملبن�س  بال�شارقة.  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. 
فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 183
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد : جي�شرى بانكاج بوده، اجلن�شية الهند يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغه %50 وذلك اىل ال�شيد : هيتي�س جريامبهاى بودها 
ال�شارقة  باأم�ارة  تاأ�ش�شت  والتي  بانكاج(  راهول  )كافترييا  الرخ�شة  يف  الهند  اجلن�شية   -
مبوجب رخ�شة رقم )764968( ال�شادرة من دائرة التنميه القت�شادية. وعملبن�س 
�شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  من   )5( فقرة   )14( املادة 
على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  العلن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
املو�سوع : اعالن بالن�سر

 SHCFICIINJ2021/0004157 الدعوى رقم
لدى حمكمة املحكمة البتدائية املدنية / حمكمة ال�سارقة

ومهاتيا  ح  م  �س  زون  انريجري فري  كورال  �شركه  عليهم  املدعى 
كي�شور كومار كانتيلل مدعون للح�شور �شخ�شياً اأو بوا�شطة وكيل 
العا�شرة  ال�شاعة  عقده  املقرر  الهند�شية  اخلرة  لجتماع  معتمد 
�شباحاً يوم 25/07/2021 مبقر اخلبري يف �شارع ال�شيخ زايد 
التي  امل�شتندات  كافة  معكم  م�شطحبني   404 –  2 زايد  بناية 

ترغبون يف تقدميها للخبري
اخلبري الهند�سي با�سم ح�سن 

اإجتماع خربة 

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
)حماكم دبى( - حمكمة دبى التبدائية

مذكرة اإعالن املتنازع �سدهم بالن�سر
يف النزاع رقم 349-2021 نزاع تعني خربة جتاري

املتنازعة : همدرد فاوندي�شن باك�شتان 
بوكالة : هاين اجل�شمي للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية 

الغذائية  املواد  لتجارة  �شباي�س  مولتي   -2  ، م  م  ذ  �س  انرتنا�شيونال  ملتيبليك�س  �شدهم/1-  املتنازع  اإىل 
 -5 )فرع(،  )ذ.م.م(  للتجارة  العديل  �شركة   -4  ، )فرع(  )ذ.م.م(  للتجارة  العديل  �شركة   -3  ، �س.ذ.م.م 
العديل �شوبر ماركت )فرع �شركة العديل للتجارة ذ.م.م(  جمهويل حمل الإقامة. مبا اأن املتنازعة/  همدرد 
فاوندي�شن باك�شتان. قد اأقامت يف مواجهتكم النزاع املذكور اأعله، و عليه نعلنكم باأن حمكمة دبي البتدائية 
قد اأ�شدرت بتاريخ 21-6-2021 القرار التايل : )تقرر ندب خبري امللكية الفكرية املخت�س �شاحب الدور 
باجلدول( وعليه نعلنكم ب�شرورة ح�شور اإجتماعات اخلرة اأمام اخلرة/ اإ�شراقة علي اأب�وط�ه املنتدبة يف 
الدعوى، و عنوانها: بناية �شيتي افنيو - الدور ال�شابع مكتب رقم )704( منطقة بور�شعيد - مقابل ديرة 
042959552، و قد حتدد للإجتماع يوم  �شيتي �شنرت، رقم مكاين :3225493941 - هاتف رقم 

الثنني املوافق  26-7-2021 يف متام ال�شاعة الثانية )2:00( ظهراً.

اخلبرية / اإ�سراقة علي اأبوطه / خبرية ملكية فكرية      

اإجتماع خربة 

العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   
اعالن بالن�سر        
 4253/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�شر - تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليهما : 1- كي جو فالكون خلدمات ادارة امل�شاريع �س.ذ.م.م 2- بيلى راما 

با�شو بيلى �شوبا راو   -  جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :ريزبوك منظم رحلت �شياحية خارجية �س.ذ.م.م

بتاريخ:2021/6/28  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  فقد  اداء  ام��ر  ا�شت�شدار  طلب 
بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�شامن للمدعية مبلغ )مائة وثلثة وثمانني الف 
ومائتي وثمانني درهم( والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 
2021/3/1 وحتى متام ال�شداد وبالزامهما بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 

املحاماة وبرف�س طلب النفاذ لعدم وجود مقت�شى او موجبا له 
ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العلن. 

رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   

اعالن بالن�سر 
 3900/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  كاريني مكرديج رو�شانيان -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�شرق �س.م.ع 

وميثله / خالد خليفة حممد �شيف حثبور 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)362478( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   

 اعالن بالن�سر
1266/2021/300 ا�ستئناف مدين  

مذكرة اإعلن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

الهرينى - جمهول حمل  ا�شماعيل  ابراهيم  ثائر  امل�شتاأنف �شده /1-  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /عبداهلل حميد علي املزروعي وميثله:اميان يون�س 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  ا�شتاأنف/احلكم  ق��د   - الرفاعي  ا�شماعيل  حممد 
2020/172 مدين كلي  ، وحددت لها جل�شه يوم الثلثاء املوافق 2021/7/27 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13291 بتاريخ 2021/7/14   

 اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 891/2021/322 ا�ستئناف عقاري 

مو�شوع الدعوى: احالة الدعوى رقم:163/2021 طعن عقاري اىل حمكمة ال�شتئناف 
لتق�شى فيها من جديد بدائرة م�شكلة من ق�شاه اخرين  

طالب الإعلن : احمد حممد عبداحل�شن اللوز  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
املطلوب اإعلنه : 1- فري�شت جويالثي للو�شاطة العقارية  - �شفته بالق�شية : 

م�شتاأنف �شده. جمهول حمل الإقامة 
كلي  عقاري   2021/898 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد   : الإع��لن  مو�شوع 
،   وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2021/7/29  ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  التقا�شي 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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ال�شعادة  ب��اأج��واء  ي�شفي  م��ا  كذلك  وفيه 
وال�شكينة والوئام ، بل اأمل اأو معاناة.

 ولكن ال�شوؤال الأهم: هل هناك ما يري 
الأمل  �شيما  ول  ؟  الأمل  م��ن  اأك��رث  القلم 
ليدخل   ، القلب  يخرج من  ال��ذي  النبيل 
يف القلب ، كقول ال�شاعر �شلطان العوي�س 
كيف  ياحبيبي   ( ق�شيدته  يف  اهلل  رحمه 

ارجع ( : 
قلت يل األ��ق��اك ���ش��ب��ح��ا               نتلقى 

ونودع 
عجبا منك وم���ن���ي                 ه��ارب كيف 

ي�شيع 
اأن��ت م��لك ج���م���ال                 وعلى امللك 

تربع
واأن���ا خلف ج��������داري                 يف الزوايا 

اأتطلع 
ف����اإذا خ��ف��ت م�����������لل                  ن���ادي من 

يهواك ت�شمع 
يا حبيبي �شوف اأرج�����ع             يا حبيبي 

�شوف اأرجع 

وهكذا اأ�شيف اإىل ما ورد يف مقالة ال�شتاذ 
يو�شف اأبو لوز يوم اأم�س الأحد 07-04-

باأن   ، الغراء  اخلليج  جريدة  يف   2021
جران خليل جران يف كتابه ) الأجنحة 
 ، �شلمى كرامة  ( ق�شة حبه مع  املتك�شرة 
 ) العقاد يف كتابه )�شارة  وعبا�س حممود 
، كما  ر�شتم  الفنانة هند  وق�شة حبه مع 
ي��ق��ول امل��ق��رب��ون م��ن��ه. وط���ه ح�����ش��ني وما 
اأورده يف اجلزء الثالث من كتابه ) الأيام 
( عن حياته يف فرن�شا ، ودرا�شته يف جامعة 
دربه  برفيقة  الأول  ولقائه   ، ال�شوربون 
قباين  ون��زار   ، ���ش��وزان  الفرن�شية  زوجته 
 ، بلقي�س  العراقية  بزوجته  الأول  ولقائه 
وغريهم   . �شعره  اأجمل  فيها  ق��ال  والتي 
 ، والأدب  ال�����ش��ع��ر  اأع�����لم  م���ن  وغ���ريه���م 
���ش��وؤون جمعت  امل���راأة  الذين ك��ان لهم مع 
وال�شرور  وال��ف��رح   ، وال�شجن  احل��زن  بني 

ال�شعر  اأجمل  باإيقاعات مرهفة �شطرت   ،
يف ديوان ال�شعر العربي القدمي واحلديث 
واملعا�شر ، فغدت اأيقونات اأدبية واإن�شانية 
خلقة ، ل ي�شح زيتها ، ول يخبو نورها ، 

ول يناأى �شداها ، يف كل حني. 
واأذك����ر يف اإح����دى ل��ق��اءات��ي امل��ت��وا���ش��ل��ة يف 
ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ي��ات م���ن ال���ق���رن امل��ا���ش��ي ، مع 
اأننا   ، نعيمة  ميخائيل  ال��ك��ب��ري  الأدي�����ب 
عزوفه  اأ���ش��ب��اب  اإىل  احل����وار  ت��ط��رق��ن��ا يف 
، وفل�شفته  ب��امل��راأة  ، وعلقته  ال��زواج  عن 
للحياة  نظرتي  كانت   : فقال   ، بعزوبيته 
منذ وعيت نظرة مثالية طوباوية ، متيل 
اإىل التن�شك ، فلقبوين بنا�شك ال�شخروب.
وهو الوادي املعروف يف ب�شكنتا يف لبنان ، 
والروح  العقل  اإىل  دائ��م��ا  اأم��ي��ل  كنت  كما 
وال�شهوة.  اجل�����ش��د  اإىل  اأم��ي��ل  مم��ا  اأك���رث 
بعمق   ، والت�شوف  الفل�شفة  فجمعت بني 
هذا  يف  ال�شهوات  كل  ف��وق  ي�شمو  ان�شاين 
العامل. وهنا �شاألته ل�شر اأعماق وجدانه 

: هل ذلك �شدى لطوباوية امل�شيح عليه 
ال�شلم؟ اأم اأ�شداء للإنغما�س يف الفل�شفة 
واجلنوب،  وال�شمال  وال��غ��رب  ال�����ش��رق  يف 
 ، ب���وذا  فل�شفة  اإىل  ت��رك��ن  واأن����ك  ل�شيما 
وتتوغل يف   ، ت��اغ��ور  ت�شوف  اإىل  وت��رت��اح 
 : بكل �شراحة  فاأجاب  ؟  زراد�شت  فل�شفة 
الإيطايل  الفيل�شوف  تلميذ برتارك  )اأنا 
اإن�شانية  اع��ت��ب��ار  و����ش���ع  ال�����ذي  ال�����ش��ه��ري 
الإن�شان فوق كل اإعتبار، و�شمي بالإن�شان 

الأول(. 
وب��ال��ع��ودة اإىل ج��ران خليل ج��ران وما 
ورد من ر�شائل متبادلة بينه وبني الأديبة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة )م����ي زي������ادة( وال���ت���ي اأورده�����ا 
يف  �شايغ  توفيق  اللبناين  الأدي���ب  كاملة 
ك��ت��اب��ه ) اأ����ش���واء ج��دي��دة ع��ل��ى ج����ران ( 
اإىل   ، والوجدانية  الروحية  العلقة  فاإن 
الأفكار  وتلقي   ، اخلواطر  ت��وارد  جانب 
الثقافية الإن�شانية وتفاعلها بني جران 
اآف��اق ال�شمو بكل  ومي زي��ادة ، قد عك�شت 

اأن كل املحيطني مبي زيادة  ، مع  معانيه 
القاهرة يف  بيتها يف  الثلثاء يف  ن��دوة  يف 
ثلثينيات القرن املا�شي ، كانوا معجبني 
طه  اأمثال   ، وبحواراتها  واأدبها  بجمالها 
ال�شيد  واأحمد لطفي   ، العقاد  و   ، ح�شني 
، واإ�شماعيل �شري وغريهم ، حتى قال 
�شري  اإ�شماعيل  امل�شري  ال�شاعر  فيها 

بيته ال�شهري : 
اإن مل اأمتع مبي ناظري غدا          

اأنكرت �شبحك يا يوم الثلثاء
 

���ش��اأن��ا م��رك��زي��ا لفتا  امل����راأة  وه��ك��ذا تبقى 
مر  على  والفل�شفة  وال�شعراء  ل��لأدب��اء 
ال�شاعر  اأورده  م���ا  وي��ك��ف��ي��ن��ا   ، ال��ع�����ش��ور 
الإليازة  يف  هومريو�س  الكبري  اليوناين 
اأخيل  البطل  �شعر  من  اخل��ال��دة  امللحمة 
تعريب  يف  ورد  ك��م��ا   ، ه��ي��لن��ا  لع�شيقته 
�شليمان  ال���ل���ب���ن���اين  ل��ل�����ش��اع��ر  الإل�����ي�����ازة 

الب�شتاين :

بيد اأن اخلطب كل اخلطب اآه 
اأن تكوين يف �شبيات العدا 

تذرفني الدمع عن مر احلياة  
ت�شربني املاء كالعبد الأ�شري 

من م�شي�س اأو ينابيع حفري . 

القي�س  اإم���رئ  �شعر  م��ن  م��ا ورد  وك��ذل��ك 
، وع��ن��رتة ب��ن ���ش��داد ، وق��ي�����س ب��ن امللوح 
ع��ف��ت��ه ووفائه  وم����دى   ، و���ش��ع��ر ج��ري��ر   ،

لزوجته بقوله : 
لول احلياء لهاجني ا�شتعبار           

ولزرت قرك واحلبيب يزار 

ولعل اأطرف ما يروى يف هذا ال�شاأن عن 
ال�شاخر  العاملي  الإجن��ل��ي��زي  الفيل�شوف 
برنارد�شو ، يوم التقى املمثلة الأمرييكية 
اجلمال  ذات  م���ون���رو  م���ارل���ني  ال�����ش��ه��رية 
الباهر يف العام 1960 ، وبادرته مونرو 
: ما راأي��ك يا م�شرت �شو يف م�شروع زواج 

بجمايل  وال��ب��ن��ات  الأولد  فياأتي  ؟  بيننا 
وبذكائك ؟! 

ح�شل  واإذا   : �شاخرا  �شو  برنارد  فاأجابها 
العك�س ؟! 

هكذا هي رحلة املبدعني مع املراأة على مر 
الع�شور جتمع بني الدمعة والإبت�شامة ، 
، وتفا�شل  ، تقارب ونفور  والأمل والأم��ل 
وتكامل ، وقطيعة وو�شال ، ولكنها املراأة 
الأح�������وال حمر�شة  ك���ل  ب��ق��ي��ت يف  ال���ت���ي 
ل��ل��ف��ل�����ش��ف��ة وحمطا  وم���ث���رية   ، ل��ل�����ش��اع��ر 
للجدل ، وو�شيلة وغاية ، ومتاهي وحرية. 
 ، تن�شى  ول  وت��ذك��ر   ، تغيب  ول  حت�شر 
تلهم على الإبداع ، اأو تودي اإىل اجلنون. 
الن�شف الآخ��ر الذي يتوازن  اأب��دا  ولكنها 

الكون ويكتمل به. 
اأنف�شكم  م��ن  لكم  خلق  اأن  اآي��ات��ه  وم��ن   (
اإليها وجعل بينكم مودة  اأزواج��ا لت�شكنوا 

ورحمة ( 
�شدق اهلل العظيم. 

�ملبدعون و�ملر�أة ... �صوؤون و�صجون 

ك�شفت مبادرة “مقتنيات دبي”، املنظومة املتكاملة 
اأف���راد  ال��ف��ن��ي��ة مب�����ش��ارك��ة  امل��ق��ت��ن��ي��ات  واإدارة  جل��م��ع 
املجتمع وموؤ�ش�شاته، والتي اأطلقت برعاية �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
“رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
الأعمال  من  جمموعة  اأول  تفا�شيل  عن  اهلل” .. 
لبناء  وامل�شممة  امل��ب��ادرة  اإىل  �شمها  �شيتم  الفنية 
دبي من خلل  لإم��ارة  موؤ�ش�شاتية  فنية  جمموعة 
املجال  اإتاحة  ومبتكر، وعر  �شراكة جديد  من��وذج 
الحتفاظ  م��ع  الفنية  مقتنياتهم  لإع���ارة  للرعاة 
مبلكيتها القانونية، مع ال�شتعانة مب�شورة خراء 
وت��ن��م��ي��ة جمموعات  لإث�������راء  وع���امل���ي���ني  حم��ل��ي��ني 

املقتنيات الفنية ال�شخ�شية والعامة امل�شاركة.
وقالت �شمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد 
دبي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة  رئي�شة  مكتوم،  اآل 
“ اإنها حلظة  رئي�شة اللجنة العليا ملقتنيات دبي.. 
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وب��ال��غ��ة الأه��م��ي��ة يف م�����ش��رية تطوير 
مبادرة مقتنيات دبي، مع اختيار املجموعة الأوىل 

املبادرة. لدي  لإدراجها �شمن  الفنية  الأعمال  من 
قناعة را�شخة اأن النهج املتبع يف جمع هذه الأعمال 
نواة لنه�شة  الريادي لدبي يف و�شع  ال��دور  يعك�س 
علمة  �شت�شكل  املبادرة  اأن  ونثق  املنطقة،  يف  فنية 
فارقة اأخرى يف جهودنا لرت�شيخ مكانة دبي مركزا 

ثقافيا واإبداعيا للعامل”.
ال�شخ�شية  الفنية  املقتنيات  جمموعة  جانب  واإىل 
امل��ق��دم��ة م���ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم و�شمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد 
اإ���ش��ه��ام��ا يف  ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، يف لفتة ك��رمي��ة 
من  التنظيمية  جلنتها  انتهاء  وم��ع  امل��ب��ادرة،  دع��م 
عمل   87 �شم  تقرر  والختيار،  التقييم  عمليات 
“مقتنيات دبي”، ما ميثل اإجنازا  فنيا جديدا اإىل 
مهما يف تطوير املجموعة الفنية املوؤ�ش�شية املبتكرة 

اجلديدة للإمارة.
وت�����ش��م امل��ق��ت��ن��ي��ات ال��ت��ي مت الإع�����لن ع��ن��ه��ا اليوم 
اأعمال لعدد من اأبرز رموز الفن احلديث يف العامل 
 1931 “اجلزائر،  باية  الفنانة  ومنهم:  العربي، 

 -  1922 “�شوريا،  امل���در����س  ف���احت   ،”1998  -
1999”، �شفيق عبود “لبنان، 1926 - 2004” 
واآدم حنني “م�شر ، 1929 - 2020”. كما ترز 
اأعمال  اأي�شا  اللجنة  اختارتها  التي  املجموعة  يف 
الإمارات،  دولة  من  معروفني  معا�شرين  لفنانني 

من بينهم: عبد القادر الري�س، و�شيخة املزروع.
وت�شم الأعمال الفنية التي مت اختيارها كذلك 19 
ملجموعة  الفنية  املقتنيات  من  ج��زءا  ت�شكل  عمل 
“اأ.ر.م. القاب�شة”، وهي جمموعة مقتنيات جديدة 
تعتر  التي  اخلا�شة-  ال�شتثمار  �شركة  اأطلقتها 
اأداة متكني اقت�شادية متعددة الأن�شطة - لتج�شيد 
ثقايف  كمركز  ملكانتها  وتر�شيخا  دبي  ملدينة  دعمها 
عاملي مزدهر. ومن اأبرز مقتنيات املجموعة اأعمال 
“الإمارات”،  اإبراهيم  اأحمد  للفنان حممد  مميزة 
والفنان  “الإمارات”،  ق��رق��ا���س  مل��ي��اء  وال��ف��ن��ان��ة 
بارمان  راث��ني  والفنان  “ال�شعودية”  العويف  معاذ 
جمموعة  القاب�شة  اأ.ر.م.  وت��ع��ر���س  “الهند”. 
منطقة  يف  ال��ك��ائ��ن  م��ق��ره��ا  يف  الفنية  مقتنياتها 

ال�شفا بدبي.
“مقتنيات  يف  امل��درج��ة  الفنية  الأع��م��ال  و�شتكون 
دبي” متاحة اأمام اجلمهور يف جميع اأنحاء مدينة 
اأي�شا، من خلل متحف  تعليمية  دبي، ولأغرا�س 
وقت  يف  اإط��لق��ه  �شيتم  للمبادرة  خم�ش�س  رقمي 
لحق من العام اجلاري. كما تخطط املبادرة لإقامة 
اأول معر�س ح�شوري للأعمال الفنية املختارة من 
جمموعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
الأخرى  الرئي�شية  الفنية  مكتوم وجمموعات دبي 

لحقا هذا العام يف متحف الحتاد يف دبي.
للمبادرة  امل�شتقلة  التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ت��وىل 
ب��رئ��ا���ش��ة ال�����ش��ي��دة م��ن��ى ف��ي�����ش��ل ال����ق����رق، مديرة 
على  الإ���ش��راف  للثقافة”،  “دبي  يف  املتاحف  اإدارة 
جمموعة  اإىل  الفنية  الأعمال  و�شم  تقييم  عملية 
ع�شويتها  يف  اللجنة  وت�����ش��م  دبي”،  “مقتنيات 
جم��م��وع��ة م���ن خ����راء ال��ف��ن وال��ق��ي��م��ني الفنيني 
امل���ع���روف���ني ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال����ع����امل، مب���ن فيهم: 
واأنتونيا  �شبوط،  ندى  والدكتورة  ال�شايغ،  منرية 

وكاثرين  بورتر،  وفيني�شيا  الدباغ،  ومرمي  كارفر، 
امل�شتمرين  والتنمية  التطوير  ول�شمان  ديفيد. 
لتقييم  اأ�شهر  ثلثة  كل  اللجنة  جتتمع  للمبادرة، 
اأبرز  قبل  م��ن  تقدميها  يتم  ج��دي��دة  فنية  اأع��م��ال 
الرعاة الفنيني على م�شتوى املنطقة. وبتوجيهات 
ومتابعة �شمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد 
على  دبي”  “مقتنيات  م��ب��ادرة  �شتعمل  مكتوم  اآل 
العاملي،  بطابعها  الإم����ارات  ودول���ة  دب��ي  روح  اإب���راز 
نحو  وتطلعها  الثقافات  خمتلف  على  وانفتاحها 
الثقافية  القامات  امل�شتقبل. ومت اختيار نخبة من 
املهمة يف  الب�شمات  الإبداعية من ذوي  واخل��رات 
اللجنة  الدولة لع�شوية  املزدهر يف  الثقايف  امل�شهد 
م��ع��ايل حممد  م��ن:  ك��ل  وت�شم  ل��ل��م��ب��ادرة،  العليا 
نورة  ومعايل  العوي�س،  الرحمن  عبد  ومعايل  املر، 
بنت حممد الكعبي، وال�شيد عبد املنعم بن عي�شى 
ال��ق��رق. وحول  م��ن��ى عي�شى  وال�����ش��ي��دة  ال�����ش��رك��ال، 
“مقتنيات دبي”، قال ع�شو اللجنة العليا للمبادرة 
مبادرة  تعد   “ ال�����ش��رك��ال..  عي�شى  ب��ن  املنعم  عبد 

امل�شتقبلية  دب��ي  روؤي���ة  على  ���ش��ه��ادة  دب��ي  مقتنيات 
ال��ط��م��وح��ة، وه���ي ت��ظ��ه��ر ال��ت��زام��ن��ا امل�����ش��رتك اإزاء 
تر�شيخ اإرث قوي من خلل احلفاظ على الثقافة 
الفنية  املقتنيات  ه��ذه  وبتقدمي  للمنطقة،  املرئية 

اإىل املجتمع املحلي”.
وعر اإبداعات جمموعة من رواد الفن من املنطقة 
وخارجها، ت�شلط الأعمال املنتقاة �شمن “مقتنيات 
دبي” ال�شوء على حماور رئي�شية تتمثل يف الهوية 
على  خا�س  ب�شكل  الرتكيز  مع  وامل��ك��ان،  والنتماء 

ديناميكية الوجه احل�شري للمدينة.
وتقول مرمي الدباغ، ع�شو اللجنة التنظيمية.. “ 
يف  لي�س  الجتاهات،  متعدد  نهجا  املجموعة  تتخذ 
من  احلديث  الفن  لأعمال  املعا�شرة  طابع  تقدير 
املنطقة وح�شب، واإمنا اأي�شا يف الأخذ بعني العتبار 
والدوليني  الإقليميني  للفنانني  الغنية  امل�شاهمات 
وازدهارا  �شهد منوا  ال��ذي  املحلي  الفني  امل�شهد  يف 
واكبا تطور مدينة دبي على مدار اخلم�شني عاما 

املا�شية”.

مبادرة مقتنيات دبي تك�صف تفا�صيل �أوىل جمموعاتها �لفنية

•• د. حممود علياء
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�ملتمرد يف �لن�شف �لثاين من �لقرن �لتا�شع ع�شر بعد مقتل دريفو�ض ، ومن ثم �إىل �ل�شاعر لوركا �ل�شباين ، مما �أثار لدي �لت�شاوؤل عن �أدباء �آخرين 

، كان لهم كذلك مع �ملر�أة �شوؤون و�شجون ، �شو�ء يف �لعامل �لعربي ، �أو يف �آفاق �لإن�شانية عامة. 
و�لأدب كما �لفل�شفة ، كما �ملو�شيقى ، لغة �إن�شانية عامة ، فيه ما يجرح �لقلب ، فيتدفق �لينبوع ، كما يقول �لأديب �لفرن�شي �لفريد دميو�شيه : ) 
�جرح �لقلب فهناك �لينبوع ( ، و�لذي ترجم �شعر� للعربية لدى �ل�شاعر �للبناين �إليا�ض �أبو �شبكة ، �شاحب ديو�ن ) �أفاعي �لفردو�ض ( فقال : 

�إجرح �لقلب و��شقي �شعرك منه   فدم �لقلب خمرة �لأقالم. 

 بابلو نايرود� عبا�ض حممود �لعقاد ميخائيل نعيمة  نز�ر قباين �ل�شاعر لوي�ض �أر�غون  حممد �ملاغوط�شلطان �لعوي�ض
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)عودة �لأب �ل�شال( عمل جماعي 

بيومـــي فـــوؤ�د: �لبطـــولة �ملطلقــة 
�لتي �أنتظــرها مل تــاأت بعــد

�أمينة خليل منزعجة 
من �صائعات �نف�صالها

عا�شت الفنانة اأمينة خليل، اأخريا، حالة من ال�شيق، ب�شبب انت�شار اأخبار 
عن انف�شالها عن خطيبها.

وطالبت خليل كل َمن ن�شر اخلر بعدم الدخول يف احلياة ال�شخ�شية لها، 
وقالت اإنها حتافظ على هذه امل�شاحة ال�شخ�شية بعيداً عن اأعني الإعلم، 
وتركز على احلديث عن اأعمالها الفنية فقط، باعتبارها املادة الأكرث ثراء 

للجمهور.
على �شعيد اآخر، تقراأ خليل عمل جديدا �شمن اأعمال املن�شات الإلكرتونية، 
من اأجل تقدمي م�شل�شل جديد مكون من 10 حلقات خلل الفرتة املقبلة، 

وحتدد موقفها قريبا.

لت�شوير  منري  �شريف  النجم  يعود 
م�شل�شله اجلديد )اإجازة مفتوحة( 
اأج��ل عر�شه  اأي��ام قليلة، من  خلل 
خلل الأ�شهر القادمة خارج ال�شباق 
م�شل�شل  خ���لل  م���ن  ال��رم�����ش��اين، 

اجتماعي مكون من 45 حلقة.
العمل  م���ن���ري  ����ش���ري���ف  وي�����ش��ت��ك��م��ل 
فقط  اأ�شبوع  ت�شوير  بعد  اجل��دي��د 
وتوقفه  املا�شي،  رم�شان  �شهر  قبل 
باأعمالهم  الأب������ط������ال  لن�������ش���غ���ال 
اإل���ي���ه لقاء  ال��رم�����ش��ان��ي��ة؛ وت��ن�����ش��م 
اخلمي�شي وباقي طاقم العمل، ومن 
 3 خ���لل  امل�شل�شل  اإن��ه��اء  امل��خ��ط��ط 

اأ�شهر.
�شمن  اأ���ش��رة  رب  دور  منري  وي��ق��دم 
حياتهم  امل�شل�شل  ويناق�س  اأ�شر،   3
الجتماعية وال�شخ�شية والعلقات 
والأ�شر  الواحدة  الأ�شرة  اأف��راد  بني 
ت�����ش��وي��ر معظم  وي���ت���م  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
م�����ش��اه��د ال���ع���م���ل داخ������ل دي����ك����ورات 
داخ��ل��ي��ة م���ن خ���لل دي���ك���ور الفيل 
العمل  يف  وي�������ش���ارك  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة، 

�شميحة اأيوب وه�شام اإ�شماعيل.

اأي�شاً  لبنان، يعر  يعي�شها  التي  ال�شيئة  الأو�شاع  يف ظل هذه 
ع���دد م��ن ال��ف��ن��ان��ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ع��ن ام��ت��ع��ا���ش��ه��م م��ن �شوء 

الأحوال.
ويف هذا املجال، عّرت الفنانة اللبنانية با�شكال م�شعلين 
عن امتعا�شها من الطبقة ال�شيا�شية يف لبنان، معرت�شة 

على الأو�شاع ال�شيئة التي يعاين منها ال�شعب اللبناين.
طرابل�س  يف  التبانة  ب��اب  من  �شورة  با�شكال  ون�شرت 

اخلا�شة:  �شفحتها  عر  وكتبت  ابنه،  يحمل  لأب 
على  قلبي  عليكن  ال�شوم  ياعيب  اخل��ري  )�شباح 

وطني لبنان حزين لبنان ينهار لبنان ينتف�س 
م�س م�شموح يلي عم بي�شري فينا. اهلل يكون 

معنا ويحمي لبنان والنا�س(.
با�شكال م�شعلين لقاح فريو�س  تلّقت  وكانت 

ن�����ش��رت ���ش��ورة ل��ه��ا ع��ل��ى �شفحتها  ك���ورون���ا، اذ 
اخلا�شة على موقع التوا�شل الجتماعي، وّثقت 

م��ن خ��لل��ه��ا ذل���ك، ك��خ��ط��وة حت��ف��ي��زي��ة للجمهور 
للإقدام على تلقي اللقاح.

يو��شل �لفنان بيومي فوؤ�د ت�شوير م�شل�شله )عودة �لأب �ل�شال( بعد خروجه من �ل�شباق �لرم�شانى �ملا�شى، و�لذى يج�شد فيه �شخ�شية 
رجل �أعمال ثرى وميلك فندقا خا�شا به، ويتزوج من �لفنانة عبري �شرى �لتي ت�شتغل بحثه عن �أولده وتقوم بال�شتيالء على �أمو�له يف 

�إطار �جتماعى كوميدى.

�صريف منري يدخل 
)�إجازة مفتوحة(

با�صكال م�صعلين: 
م�س م�صموح يلي 

عم ب�صري فينا

ومن جانبه قال بيومي فوؤاد اإن امل�شل�شل جتربة جديدة حتمل كوميديا من 
نوع خا�س، ول يعترها بطولة مطلقة كما يرى البع�س فهو بطولة جماعية 
ي�شرتك يف تاأ�شي�شها عدد كبري من الفنانني وهذا ما �شرياه امل�شاهد خلل 

عر�س العمل، مو�شحا اأن البطولة املطلقة التي ينتظرها مل تاأت بعد.
يقوم  حيث  التمثيل  بجانب  غنائية  جتربة  العمل  يف  ف���وؤاد  بيومي  وي��ق��دم 
الغناء  بالفعل، ويتعاون معه يف  ت�شجيله  انتهى من  الذي  العمل  بغناء ترت 
بع�س الفنانني، والأغنية حتمل ا�شم العمل نف�س، وهى كلمات ع�شام حجاج، 
املقرر طرحها مع عر�س  اإ�شلم �شيتو�س، ومن  اأحلان تامر حجاج، وتوزيع 

امل�شل�شل.
اأعمال ثرى يقع  60 حلقة مت�شلة منف�شلة، عن رجل  العمل من  ويتكون 
يف اأزمة ما، ولكى يخرج منها يحاول البحث عن اأبنائه ال� 7 فيجد اأن منهم 
من تعمل راق�شة، واأخرى حمامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر 

فاكهة.
امل�شل�شل تاأليف اأمني جمال، حممد اأبو ال�شعد، حممد فتحى، اإبراهيم ربيع، 
واإخراج اأحمد عبد العال يف اأوىل جتاربه الإخراجية وبطولة عبري �شرى، 
اإميان �شيد، خالد من�شور، اأمرية هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد اآخر 
وحممد  ح�شني  �شامح  منهم  �شرف  ك�شيوف  يظهرون  الذين  الفنانني  من 

عبد الرحمن.
)املماليك(  الآخر  م�شل�شله  ت�شوير  يوا�شل  اأنه  فوؤاد  بيومي  واأ�شاف 

وهو لي�س عمل تاريخيا كما تردد، م�شريا اإىل اأن الكلمة تعنى من 
يف�شد يف عمله، من خلل مناذج خمتلفة، يف جميع املجالت من 

الأعمال التجارية، حيث يج�شد �شخ�شية رجل اأعمال يع�شق 
اإطار اجتماعى ت�شويقى، وهو ينتمى لنوعية  ال�شيدات يف 

ال� 60 حلقة، ومن بطولة رانيا يو�شف، ودوللى �شاهني، 
وحممد لطفى، وفيدرا، ونان�شى �شلح، وتاأليف ه�شام 

هلل ومن اإخراج حازم فودة، ومن املفرت�س عر�شه 
يف املو�شم ال�شتوى.

الثانى من  ت�شوير اجلزء  بيومي من  انتهى  كما 
م�شل�شل )احلرامى( وهو مكون من 10 حلقات، 
املن�شات  اإح���دى  على  عر�شه  امل��ف��رت���س  وم��ن 
رجل  �شخ�شية  ف��ي��ه  وي��ج�����ش��د  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
ب�شبب فريو�س  القهرى  الو�شوا�س  يعانى من 
الل�شو�س  اأح�����د  م��ن��زل��ه  وي��ق��ت��ح��م  ك����ورون����ا، 
اأنه  حظه  ول�شوء  دا���س،  اأحمد  دوره  ويج�شد 

املنزل  مت الإم�شاك به، وظل متواجًدا يف 
البنة  ال��غ��رف ومب�����ش��اع��دة  ب��ني  متنقل 

تقع  حيث  رئي�س  رن��ا  دوره���ا  جت�شد  التي 
الل�س  ه��ذا  تفكري  ويتغري  به  وتتعلق  يف حبه 

ب�شببها وي�شاعدها.
بطولة  وه��و  اجل��ن��دى  اأح��م��د  اإخ����راج  امل�شل�شل 
ران��ي��ا ي��و���ش��ف، ك��ارول��ني ع��زم��ى، اأح��م��د فتحى 
وع����دد م��ن ���ش��ي��وف ال�����ش��رف، وال��ع��م��ل تاأليف 

اأحمد فوزى �شالح وحممد بركات.
ومن ناحية اأخرى قال بيومي اإنه ينتظر عر�س 

م��رت��ني( يف  ل��ل��م��اأذون  ي��ذه��ب  )البع�س ل  فيلم 
اجلارى،  يوليو   7 ي��وم  ال�شينمائى  العر�س  دور 

بطولة كرمي عبد العزيز ودينا ال�شربينى وماجد 
اأحمد  منهم  ال�شرف  �شيوف  من  وع��دد  الكدوانى 

اأمني  ون�شرين  اجلليل  عبد  وع��م��رو  فهمى 
اأمي��ن وت��ار واإخراج  تاأليف  واآخ��ري��ن وه��و 

خالد احلفاوي.
)�شنطة  ل��ف��ي��ل��م��ه  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اأم�����ا 

ح���م���زة( ال����ذي مت رف��ع��ه من 
ال�شينمائى  العر�س  دور 

موؤخرا فقال بيومي 
يعنى  ل  ه�����ذا  اإن 

�شىء  ال��ف��ي��ل��م  اأن 
ولكن مت عر�شه 

كانت  اأخ����رى  اأف����لم  م��ث��ل  ظ����روف �شعبة  يف 
ج��ي��دة ول��ك��ن مل حتقق اإي�����رادات وه���ذا ل 

يقلل من �شاأن اأبطاله.
ا�شتئناف  ي��ن��ت��ظ��ر  اأن�����ه  اإىل  واأ�����ش����ار 

ت�����ش��وي��ر اأف����لم����ه الأخ�������رى مثل 
)متا�شيح النيل(، وهو تاأليف لوؤى 
ال�شيد واإخراج �شامح عبد العزيز، 
ال�شهر(  ع��ز  )ف���ى  فيلم  وك��ذل��ك 
واإخ��راج مرق�س  مع مينا م�شعود 

�شخ�شية  ف��ي��ه  وي��ج�����ش��د  ع����ادل، 
وفيلم  بالدين،  تتاجر  و�شولية 
)العميل �شفر(، ويج�شد خلله 

ال�شدوق  ال�������ش���دي���ق  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
ل��ل��ف��ن��ان اأك������رم ح�����ش��ن��ي يف اإط����ار 

كوميدى اجتماعى.
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�ل�صتمر�ر �ملزعج يف تكر�ر �أغنية حمددة 
يف ر�أ�صك يحمل فائدة هامة للدماغ

عندما تعلق اأغنية يف راأ�شك من وقت لآخر، فاإن هذا الأمر املزعج قد يكون 
مفيدا للغاية يف الواقع، وفقا لدرا�شة حديثة.

هذه  اأن  اإىل  ديفي�س  يف  كاليفورنيا  جامعة  من  اجلديدة  الدرا�شة  وت�شري 
دورا مهما يف  تلعب  ع��اب��ر، فهي  اإزع���اج  م��ن جم��رد م�شدر  اأك��رث  التجارب 
امل�شاعدة على تكوين الذكريات، لي�س فقط للأغنية، ولكن اأي�شا لأحداث 

احلياة ذات ال�شلة مثل الت�شكع مع الأ�شدقاء.
وقال بيرت جاناتا، اأ�شتاذ علم النف�س بجامعة كاليفورنيا يف ديفي�س، واملوؤلف 
املو�شيقى  اأن  "عرف العلماء لبع�س الوقت  امل�شارك يف الدرا�شة اجلديدة: 
العاطفية  التجارب  بني  واأن هذه من  الذاتية،  ال�شرية  ذكريات  ت�شتح�شر 

مع املو�شيقى التي يعتز بها النا�س كثريا".
الذكريات يف  الآن هو كيف تت�شكل هذه  "ما مل يتم فهمه حتى  واأ���ش��اف: 
املقام الأول وكيف ت�شبح دائمة للغاية، بحيث اأن جمرد �شماع القليل من 

الأغنية ميكن اأن يوؤدي اإىل تذكر قوي".
واأو�شح اخلراء، جاناتا وبنجامني كوبيت، باحث ما بعد الدكتوراه يف علم 
كاليفورنيا  بجامعة  النف�س  علم  ق�شم  من  وكلهما  الإدراك���ي،  الأع�شاب 
العفوي  الذهني  الت�شغيل  "اإعادة  وال��دم��اغ:  العقل  وم��رك��ز   ، ديفي�س  يف 

للمو�شيقى يح�شن الذاكرة ملعرفة الأحداث املرتبطة بامل�شادفة".
وقال املوؤلفون اإن هذه الدرا�شة اجلديدة تقدم ملحة اأولية عن هذه الآليات، 
وب�شكل مفاجئ اإىل حد ما، وجد اأن الأغاين التي تعلق يف راأ�شك ت�شاعد يف 
عملية تقوية الذكريات كما هي يف البداية. وبالتايل، هذا هو البحث الأول 
الذي يربط بني ظاهرتني من اأكرث الظواهر �شيوعا التي يواجهها النا�س 
والتذكر  راأ���ش��ك(  يف  عالقة  اأغنية  )وج��ود   earworms املو�شيقى،  مع 

الذي تثريه املو�شيقى.
ويف درا�شتهم الأخرية، عمل الباحثون مع 25 اإىل 31 �شخ�شا خمتلفا يف كل 
جتربة من التجارب الثلث، على مدار ثلثة اأيام خمتلفة، متباعدة على 
مدى اأ�شابيع. وا�شتمع الأ�شخا�س يف البداية اإىل مو�شيقى غري ماألوفة، ثم 
بعد اأ�شبوع، ا�شتمعوا اإىل املو�شيقى مرة اأخرى، وهذه املرة مقرتنة مبقاطع 

اأفلم غري ماألوفة. ويف اإحدى احلالت، مت ت�شغيل الأفلم دون مو�شيقى.
البكالوريو�س  ط���لب  م��ن  جميعهم  ال��ب��ح��ث،  يف  امل�����ش��ارك��ني  م��ن  وُط��ل��ب 
يتذكروا  اأن  ذلك  بعد  ديفي�س،  كاليفورنيا يف  العليا يف جامعة  والدرا�شات 
يتم  ال��ت��ي  املو�شيقى  مثل  فيلم  ك��ل  م��ن  التفا�شيل  م��ن  ممكن  ق��در  اأك���ر 
املرتبطة وعدد  اأي�شا حول تذكرهم للأحلان  ا�شتجوابهم  ت�شغيلها. ووقع 
املرات التي جربوا فيها كل نغمة ك� earworms. ومل يح�شل اأي منهم 

على تدريب مو�شيقي ر�شمي.
دقة  زادت  ال�شخ�س،  راأ���س  اللحن يف  ت�شغيل  كلما مت  اأن��ه  النتائج  ووج��دت 
ذاكرة اللحن، والأهم من ذلك، زادت التفا�شيل التي يتذكرها ال�شخ�س من 

الق�شم املحدد من الفيلم الذي مت اإقران اللحن به.
ُطلب  وعندما  الفيلم،  م�شاهدة  وق��ت  بني  فقط  واح��د  اأ�شبوع  م��رور  وم��ع 
ال�شتماع  اأث��ن��اء  الفيلم  م��ن  التفا�شيل  م��ن  ممكن  ق��در  اأك��ر  تذكر  منهم 
املو�شيقى  من  نغمة  جتربة  تاأثري  كان  للفيلم،  الت�شويرية  املو�شيقى  اإىل 
اإىل  ال��راأ���س  عالقة يف  اأغنية  وج��ود  اأدى  وت��ك��رارا حيث  م��رارا  الت�شويرية 

الحتفاظ التام بتفا�شيل الفيلم.

�لإن�شان؟ ج�شم  يف  مادة  �أ�شلب  هي  • ما 
املينا بالأ�شنان

�لعادي؟ �لإن�شان  ج�شم  يف  �شلعًا  • كم 
�شلعاً  24

؟ �لنهر  م�شب  هو  • ما 
يلتقي  النهر هي حيث  عندها  ينتهي  التي  النقطة  هو  النهر   م�شب 
النهر بالبحر وي�شب فيه . ي�شمى اي�شا فم النهر قد يح�شل مد وجزر 

عند م�شب النهر مما يجعل م�شب النهر موحًل .
�لدلتا؟  �شكل  �لأنهار  بع�ض  م�شب  ياأخذ  • ملاذ� 

 قد يحدث ل جتري بع�س الأنهار بخط م�شتقيم اإىل البحر بل تنق�شم 
اإىل عدة انهار �شغرية اأو اإىل قنوات متعددة تتكون الدلتا من الوحل 
النهر  م�شب  اإىل  والقنوات  ال�شغرية  الأن��ه��ار  جترفه  ال��ذي  والطني 

�شميت دلتا لأنها ت�شبه احلرف اليوناين املعروف دلتا. 

فيه  عمق  اأكر  و  ميًل  مليون   64 م�شاحته  و  الهادي  املحيط  هو  العامل  حميطات  اأكر  اأن  تعلم  • هل 
قدماً   36201

�شخمة جوفية  مياه  خزانات  حتتها  تخفي  ال�شحراء  رمال  اأن  تعلم  • هل 
 ، املتو�شط  البحر  حو�س  بلد  يف  الزيتون  �شجر  ويكرث   ، ال�شلم  اإىل  يرمز  الزيتون  غ�شن  اأن  تعلم  • هل 

واأن �شجر الزيتون تعمر 200 �شنة
الذين   ، العرب  البحارة  اإىل  ذلك  بعد  ونقلوها   ، البو�شلة  اخرتعوا  الذين  هم  ال�شينيون  اأن  تعلم  • هل 
التجارية  اأ�شفارهم  بعد  البو�شلة  بجلب  البندوقية  اأه��ل  ق��ام  وق��د  الأطل�شي  املحيط  �شمال  يجوبون  كانوا 

اإىل بلد امل�شرق 
املقدوين  الإ�شكندر  هو  العملة  على  �شورة  و�شع  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الألغاز حل  يف  فراغه  وقت  يق�شي  كان  بونابرت  نابليون  اأن  تعلم  • هل 

الأزرق. اللون  اإىل  يتحول  للأك�شجني  تعر�شه  عند  ولكن  اللون  عدمي  البحر  جراد  دم  اأن  تعلم  • هل 
اجلن�س. نف�س  من  وكلها  واحد  وقت  يف  جراء   4 تنجب  اأن  ميكن  املدرع  حيوان  اأنثى  اأن  تعلم  • هل 

ثانية.  13 هي  للدجاج  ت�شجيلها  مت  طريان  م�شافة  اأطول  اأن  تعلم  • هل 
هل تعلم اأن الطيور حتتاج للجاذبية الأر�شية لتتمكن من ابتلع طعامها.

فنهر  الأمزون  نهر  يليه  ميل   40157 طوله  و  النيل  نهر  هو  العامل  يف  الأنهار  اأطول  اأن  تعلم  • هل 
امل�شي�شبي 

جحا واجلار الغليظ
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�لكركم و�ل�شرطان
ي�����ش��اه��م ال��ك��رك��م يف ال��وق��اي��ة من 
ال�شرطان، نظرا لحتوائه على مادة 
حتد  اأن��ه��ا  ثبت  وال��ت��ي  الكركمني، 
البنكريا�س.  �شرطان  انت�شار  من 
رائعة  ب��خ��وا���س  ال��ك��رك��م  ي��ت��م��ت��ع 
يتفوق  وه��و  لللتهابات،  م�شادة 
امل�شادة  الأدوي���ة  م��ن  الكثري  على 
لللتهابات، ويدخل �شمن قائمة 

اأكرث الأطعمة امل�شادة لللتهابات على م�شتوى العامل.
ي�����ش��اه��م ال��ك��رك��م يف خ��ف�����س ال��ك��ول�����ش��رتول ب���ال���دم، وذل����ك ب�����ش��ب��ب قدرة 
م���ادة ال��ك��رك��م��ني ع��ل��ى اإح����داث ت��غ��ي��ريات يف اآل��ي��ة ع��م��ل اجل��ي��ن��ات املتعلقة 

بالكول�شرتول.
وي�شاهم يف الوقاية من مر�س الزهامير، نظرا لأن مادة الكركمني تتمتع 
وت�شاهم  امل��خ،  اإىل  والو�شول  املخي  ال��دم��وي  احلاجز  عبور  على  بالقدرة 
خ�شائ�شها امل�شادة لللتهابات وامل�شادة للأك�شدة يف الوقاية من الزهامير، 

ح�شب العديد من الدرا�شات التي اأجريت موؤخرا.
ي�شاهم الكركم يف حماربة الكتئاب، وك�شفت اإحدى الدرا�شات التي اأجريت 
موؤخرا اأنه يتمتع بخوا�س �شبيهة لعقار الروازك ال�شهري، والذي ي�شتخدم 

يف علج الكتئاب.
وللكركم خوا�س رائعة يف تطهري الكبد من ال�شموم وتظهري اجل�شم ب�شكل 

عام، ولذا ين�شح بتناوله ب�شكل يومي منتظم.

كان ي�شكن بجوار جحا رجل غليظ الظل والقلب و�شر�س الطباع، ودائم التل�ش�س على بيت جحا وكانت اذنه 
حادة ال�شمع لذا كان جحا يقول لزوجته دائما ان هذا الرجل �شتدخله اذنه جهنم ولن جحا كاد يختنق من كرثة 
حماولة خفت �شوته وزوجته وكاد ين�شى الكلم فقد قرر ان يجعل هذا اجلار يتوب عن التل�ش�س والتن�شت 

عليهم فاأتفق وزوجته على اأمر ما.
وقف جحا وزوجته يتكلمان بجانب حائط منزلهما املل�شق للجار وقال لها ب�شوت هادىء يا زوجتي العنيدة 
ننام  ان  ن�شتطيع  واي�شا  اأي ل�س يف وج��ود ذهب يف احلائط  يفكر  الذهب فلن  لو�شع قطع  اأح�شن مكان  هنا 
مطمئنني حتى ن�شتيقظ لل�شفر مع بوادر الفجر وان مل ترغبي يف ذلك املكان فعلينا ان نخبئه داخل جتويف 

عامود ال�شرير فاأيهما تف�شلني فقالت دعني افكر و�شاأخرك بعد ان ا�شتيقظ من النوم .
اأخذ اجلار يفكر يف ذلك الكنز وي�شتعجل ان ي�شافر جحا وزوجته.. وعند الفجر خرج جحا من بيته وهو يقول 
اغلقي الباب جيدا، وجعل اجلار ي�شمع �شوت اغلق الباب وم�شى جحا ودخلت زوجته اإىل غرفتها بدون ان 
يدري اجلار ذلك فقد ظن �شفرهما معا..ا�شرع جحا اإىل �شاحب ال�شرطة يف الوقت الذي جهز فيه اجلار نف�شه 
وقام بفتح باب بيت جحا ودخل متل�ش�شا يبحث عن الفتحة يف احلائط التي خباأ فيها جحا الذهب وقد قام 
بفتح اكرث من مكان يف احلائط معتمدا على عدم وجود اأحد يف البيت وملا ياأ�س قال اذن �شاأجدها يف جتويف 
عامود ال�شرير، ودخل اإىل غرفة النوم يتح�ش�س عامود ال�شرير لتظهر له فجاأة زوجة جحا ب�شرا�شتها وتتعارك 
معه عراكا عنيفا مل يرحمه منه غري دخول �شاحب ال�شرطة الذي كان جحا قد ذهب اليه ليبلغه نية جارهم 
اإىل  ال�شرطة يف رحلة  القب�س عليه لي�شحبه �شاحب  القي  بالفعل  اليوم وهذا ما حتقق  ال�شطو على منزله 

ال�شجن يرتاح فيها جحا من ت�شرفاته ال�شر�شة.

الرو�شية  الوطنية  اجلمعية  ع�شو  ماكي�شا،  مارينا  ال��دك��ت��ورة  ك�شفت 
لأخ�شائيي التغذية، خم�شة اأ�شباب لإدراج الأ�شماك يف النظام الغذائي 

اليومي.
وت�شري اخلبرية يف حديث تلفزيوين ، اإىل اأن الأ�شماك غنية بالأحما�س 
الدهنية اأوميغا3-، التي حت�شن عمل القلب والأوعية الدموية، و ن�شاط 
الدماغ. وعلوة على هذا، ت�شاعد اأوميغا3- على الوقاية من الكتئاب 
ن�شبة  واأعلى  ال�شريوتونني.  اإف��راز  على  وت�شاعد  الع�شبية  والنهيارات 

لأوميغا3- موجودة يف �شمك ال�شلمون.
من  اأ���ش��ه��ل  ه�شمها  و  للروتينات،  مهم  م�شدر  الأ���ش��م��اك  وت�شيف، 
اللحوم، وخا�شة عندما تكون مطهوة على البخار. كما ميكن حت�شري 

ح�شاء من ال�شمك مع ال�شبانخ والبي�س.
اأن العامل املهم الآخر لتناول الأ�شماك يوميا  وت�شري الأخ�شائية، اإىل 
هو احتواوؤها على ن�شبة عالية من فيتامني В12 ال�شروري للوقاية 

من فقر الدم.

ال�شنة ملراقبة  ال��دم على الأق��ل م��رة واح��دة يف  "يجب حتليل  وت��ق��ول، 
يف  م��رات   3-2 التونة  �شمك  تناول  ويجب  ال��دم.  يف  احلديد  م�شتوى 
�شمك  ت��ن��اول  فيمكنه  اللحوم  يتناول  ل  ال�شخ�س  ك��ان  واإذا  الأ���ش��ب��وع، 

."В12 التونة يوميا لأنه غني بفيتامني
و ت�شيف، علوة على هذا حتتوي الأ�شماك على فيتامني D ال�شروري 
الذكرية  اجلن�شية  ال��ه��رم��ون��ات  اإف����راز  يف  وي�����ش��اه��م  ال��ع��ظ��ام،  لتقوية 

والأنثوية.
وتقول، "30 غراما من �شمك الرجنة تعو�س نق�س هذا الفيتامني يف 

النظام الغذائي".
وتوؤكد اخلبرية، على اأن من يعاين من ارتفاع م�شتوى �شغط الدم، عليه 
توخي احلذر من تناول هذا النوع من الأ�شماك، ولكن تناول 30 غراما 

لن تكون له اآثار �شلبية.
اأن  اليود. ولكن يجب  اأن الأ�شماك البحرية غنية بعن�شر  اإىل  وت�شري، 
تكون قليلة امللح ومل تخ�شع ملعاجلة حرارية )جتميد وتذويب �شريع(.

فائدة تناول �ل�صمك خم�س مر�ت يف �لأ�صبوع

عمال �لرعاية �ل�شحية يركبون طوًفا موؤقًتا �إىل �ملنازل لتطعيم �ملو�طنني طريحي �لفر��ض �شد مر�ض 
فريو�ض كورونا يف مدينة فالينزويال، �لفلبني.      )رويرتز(


