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مكّونات اأثناء الطهي لتح�سني املذاق
ب��ذل جهود ج��ب��ارة وابتكار  اإىل  امل��ن��ازل ع��ادة  ت�سعى الكثري م��ن رب��ات 
الكثري من احليل لإعداد وجبات طعام تتميز مبذاق لذيذ، وتقدمي 
اأوردت �سحيفة  كل ما هو جديد و�سهي لأُ�سرهن. ومن هذا املنطلق 
تاميز اأوف اإنديا، جمموعة من الإ�سافات التي ميكن اأن حت�سن من 

مذاق الوجبات وجتعلها اأكرث جاذبية، على النحو التايل:
الثوم والب�سل: اأف�سل واأب�سط طريقة جلعل طعامك لذيًذا هو اإ�سافة 
الب�سل والثوم اإليه. كل ما عليك فعله هو قلي بع�ض الثوم والب�سل 

مع اأي خ�سروات اأو حبوب و�ست�سعرين بالفرق يف الرائحة واملذاق.
الأع�ساب: ميكن ا�ستخدام الأع�ساب طازجة اأو جمففة، فهي عطرية 
لتجربة  وجبة  كل  يف  ا�ستخدامها  ميكن  ي�ساهى.  ل  �سحًرا  وتخلق 
والليمون  اجلبل  واإكليل  وال�سبت  الريحان  جتربة  ميكنك  ممتعة. 

واملردقو�ض على �سبيل املثال ل احل�سر.
ع�سري احلم�سيات: حُتدث ع�سائر احلم�سيات واأهمها الليمون فرقاً 
كبرياً يف مذاق طبقك، ابتداء من ال�سلطات وانتهاء بالكعك. ميكنك 
لتح�سلي  معتدل،  ب�سكل  ولكن  ل��ك،  يحلو  كما  املكون  ه��ذا  ا�ستخدام 
طازًجا  الزجنبيل  ا�ستخدام  ميكن  الزجنبيل:  ُمر�سية.  نتيجة  على 
القوي ي�سيف ن�سارة  املكون  �سكل ع�سري، فهذا  اأو على  اأو م�سحوًقا 
خفيفة اإىل الطبق ويتنا�سب متاًما مع �سل�سة ال�سلطة. وعند مزجه 

بالع�سائر، فاإنه يجعل طعمها اأكرث جاذبية.

بوؤبوؤ العني ميكنه الك�سف عن مدى ذكاء �ساحبه
اأك��ر يف  ب��وؤب��وؤ  ال��ذي��ن لديهم  اأن الأ�سخا�ض  اأظ��ه��رت درا���س��ة ج��دي��دة 

عيونهم يكونون اأكرث ذكاء من اأولئك الذين لديهم بوؤبوؤ اأ�سغر.
حتى  وال��ذاك��رة،  والنتباه  التفكري  يف  اختبارات  املتطوعون  واأج���رى 
يتمكن فريق معهد جورجيا للتكنولوجيا من التحقيق يف ال�سلة بني 
بالإثارة  ارتباطها  اإىل  بالإ�سافة  اأنه  ووج��دوا  والذكاء.  البوؤبوؤ  حجم 
والإرهاق، ميكن ا�ستخدام ات�ساع حدقة العني لفهم الفروق الفردية 

يف الذكاء، واكت�ساف اأنه كلما زاد حجم البوؤبوؤ، زاد الذكاء.
وميكن روؤية الختالفات يف حجم احلدقة الأ�سا�سي بني اأولئك الذين 
يف  درج��ات  اأدن��ى  �سجلوا  الذين  واأولئك  الدرجات  اأعلى  على  ح�سلوا 
يكون  قد  ه��ذا  اإن  الفريق  ويقول  امل��ج��ردة.  بالعني  ال��ذك��اء  اختبارات 
اأف�سل  نتائج  لديهم  اأك��ر،  بوؤبوؤ  لديهم  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  ب�سبب 

لتنظيم ن�ساط الدماغ يف منطقة مرتبطة بالذكاء والذاكرة.
و�سارك نحو 500 �سخ�ض ترتاوح اأعمارهم بني 18 و35 عاما من 
الباحثني حلجم  اأثناء مراقبة  الختبارات  اأتالنتا، يف جمموعة من 

بوؤبوؤ العني لديهم بوا�سطة جهاز تتبع العني.
العني والقرنية من  ال�سوء من حدقة  انعكا�ض  ويلتقط هذا اجلهاز 
كان  بينما  ال��راح��ة  اأث��ن��اء  قيا�سها  ومت  الطاقة.  عالية  كامريا  خ��الل 

املتطوع يحدق ب�سا�سة فارغة ملدة اأربع دقائق لإن�ساء خط اأ�سا�ض.
و�سمح لهم ذلك باإن�ساء متو�سط   حجم بوؤبوؤ لكل من املتطوعني ميكن 
ا�ستخدامه لتتبع التغيريات من خالل اأنواع خمتلفة من الختبارات 
والأن�سطة. وميكن اأن يرتاوح متو�سط   حدقة العني الب�سرية، الفتحة 
ال��دائ��ري��ة ال�����س��وداء يف م��رك��ز ال��ع��ني، م��ن 2 اإىل 8 ملم وحت��ي��ط بها 

القزحية التي تتحكم يف حجم البوؤبوؤ.

يقع يف �سر اأعماله.. وال�سبب القناع املزيف
حررت �سرطة مدينة نيويورك الأمريكية خمالفة بحق �سائق �سيارة 

حاول التحايل عليها عر خدعة "القناع املزيف".
وذكرت �سبكة "فوك�ض نيوز" الأمريكية اأم�ض الأول ال�سبت اأن �سابطا 
يف ال�سرطة الأمريكية لحظ األ اأحد يجل�ض بجانب �سائق �سيارة، يف 

ممر مرافقي ال�سيارات يف طريق لونغ اآيالند ال�سريع.
وقالت ال�سرطة اإن اأحد �سباطها قام اإيقاف ال�سائق وحرر له خمالفة. 
امل��رك��ب��ات املرتفعة  "ممر  اأي�����س��ا  امل�����س��رب  اأو  امل��م��ر  وي��ط��ل��ق ع��ل��ى ه���ذا 
حتمل  مركبة  لكل  ال�سريعة  الطريق  يف  تخ�س�ض  التي  الإ�سغال"، 

�سائقا وراكبا واحدا اآخر على الأقل.
ويتهم ال�سائق، جا�سنت كوني�ض، البالغ من العمر 20 عاما، باأنه و�سع 
قناعا اأبي�ض على م�سند املقعد املجاور له، ليبدو اأن هناك �سخ�سا ما 
جال�سا بجواره. ويواجه العديد من ال�سائقني يف وليات اأمريكية عدة 
غرامات باه�سة يف حال ا�ستخدموا هذا امل�سرب، وهي يف حدود 100 

دولر يف نيويورك.
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فائدة هامة مل�ساركة الأطفال 
ال�سرير مع حيواناتهم الأليفة

اأظهرت درا�سة جديدة اأن ال�سماح لالأطفال بالنوم بجوار حيواناتهم الأليفة 
ميكن اأن ي�ساعدهم يف احل�سول على ق�سط اأف�سل من الراحة اأثناء الليل.

 188 بيانات  بتحليل  مونرتيال  يف  كونكورديا  جامعة  من  باحثون  وق��ام 
�سخ�سا ترتاوح اأعمارهم بني 11 و17 عاما حول عادات النوم وما اإذا كان 

لديهم حيوانات األيفة يف املنزل.
وكان نحو ن�سف الأطفال الذين لديهم حيوان األيف "يت�ساركون ال�سرير 
اأرادوا معرفة تاأثري ذلك على جودة  بانتظام"، كما يقول املوؤلفون، الذين 

النوم.
م��ا يت�ساركون  "كثريا  ال��ذي��ن  ال��درا���س��ة  امل�ساركني يف  ب��ني  اأن م��ن  ووج���دوا 
ال�سرير مع كالبهم الأليفة اأو قططهم اأو الأرانب" يتمتعون بنوعية راحة 

اأف�سل من اأولئك الذين مل يكن لديهم �سديق األيف ينام معهم.
ويقرتح الباحثون اأن هذا قد يكون لأن الأطفال يرون حيواناتهم الأليفة 
ي�ساعد يف تهدئة  اأن  "�سديق مقرب" واأن وجودها معهم ميكن  اأنها  على 

خماوف الليل.
ويف ال�سابق، اأظهرت درا�سات حمدودة "�سلة �سارة" بني النوم مع احليوانات 

ونوعية النوم.
اأو خطر  اإىل ال�سو�ساء ال�سادرة عن احليوان،  اأن هذا يرجع  وكان ُيعتقد 
الكنديني  امل��وؤل��ف��ني  لكن  ال��ط��ف��ل،  ل��دى  التنف�سي  اجل��ه��از  م�ساكل  تفاقم 

يقولون اإن هذا لي�ض �سحيحا.

مايكرو�سوفت: خطاأ ب�سري يخفي 
�سورة رجل الدبابة من بينغ

على  باللوم  مايكرو�سوفت  �سركة  األقت 
عدم  ب�����س��ب��ب  عر�سي"  ب�����س��ري  "خطاأ 
عر�ض حمرك بحث بينغ لفرتة وجيزة 
ن��ت��ائ��ج ال�����س��ور ع��ن��د ال��ب��ح��ث ع��ن �سورة 
احلملة  ذك�����رى  يف  الدبابة"  "رجل 
تيانامنني  �ساحة  الدموية يف  الع�سكرية 
امل�����س��ت��خ��دم��ون يف  ق���ال   .1989 يف ع���ام 
مواقع خمتلفة من العامل، مبا يف ذلك 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، ي��وم اجلمعة اإن���ه مل 
تظهر اأي نتائج لل�سور عندما بحثوا عن 

م�سطلح "رجل الدبابة".
اإىل  الدبابة"  "رجل  م�����س��ط��ل��ح  ي�����س��ري 
ال���������س����ورة ال����رم����زي����ة ل���ل���م���واج���ه���ة بني 
الدبابات  م��ن  و�سل�سلة  جم��ه��ول  م��دين 
يف  ت��ي��ان��امن��ني  ���س��اح��ة  ت��غ��ادر  الع�سكرية 
ب��ي��ج��ني ب��ع��د ح��م��ل��ة ق��م��ع وح�����س��ي��ة �سد 
للدميقراطية.  امل��وؤي��دي��ن  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
اأ�سبحت ال�سورة رمزا للتحدي يف جميع 

اأنحاء العامل.
قالت  ال�������س���ح���ف���ي���ون  ن���ب���ه���ه���ا  اأن  ب���ع���د 
كانت  امل�سكلة  اإن  بيان  يف  مايكرو�سوفت 
"ب�سبب خطاأ ب�سري عر�سي ومت حلها". 
وبعد �ساعات، اأعاد حمرك البحث عر�ض 

�سورة "رجل الدبابة".

ملاذا الن�ساء اأكثـر عر�سة لالإبالغ عن 
الآثار اجلانبية للقاحات "كوفيد- 19"؟ �ص 23

الدرا�سة املبكرة توؤثر على 
�سحة الطفل العقلية

اأظ���ه���ر ب��ح��ث ج��دي��د ب����اأن اإر�����س����ال الأط����ف����ال اإىل 
�سفوف الدرا�سة التح�سريية التي ت�سبق املرحلة 
على  �سلباً  ي��وؤث��ر  امل��در���س��ة،  يف  الأوىل  ال��درا���س��ي��ة 
وقت  يف  العقلية  و�سحتهم  الإدراك��ي��ة  مهاراتهم 

لحق من حياتهم.
ك���ان طفلك موهوًبا  ل��و  ل��ل��درا���س��ة، ح��ت��ى  ووف��ًق��ا 
و�سريع التعلم، فاإن اإر�ساله اإىل املدر�سة يف مرحلة 

مبكرة ميكن اأن يوؤثر على �سحته العقلية.
ويو�سي الباحثون، الآباء مبراعاة عمر اأطفالهم 
مع اأقرانهم يف ريا�ض الأطفال، اإذ ميكن اأن يوؤثر 
العقلية.  الطفل  �سحة  على  الكبري  الخ��ت��الف 
اإىل  اأق��ران��ه��م،  م��ن  مييل الأط��ف��ال الأ���س��غ��ر �سناً 
ويتطلبون  الدرا�سي،  الف�سل  يف  ال�سعيف  الأداء 

اهتماماً خا�ساً اأكرث من زمالئهم.
الباحثني،  ف���ري���ق  ا���س��ت��خ��دم  ال����درا�����س����ة،  خ����الل 
البيانات التي مت جمعها من درا�سة اأجريت �سابقاً 
والأطفال يف  املعلمني  دعم  “ درا�سة  عليها  اأُطلق 

املدار�ض” اأجريت هذه الدرا�سة على 2075 طالًبا 
�سن اخلام�سة  الب��ت��دائ��ي��ة )م��ن  امل��رح��ل��ة  يف 

مدر�سة   80 م���ن  ال��ت��ا���س��ع��ة(  ح��ت��ى 
خمتلفة يف ديفون باإجنلرتا.

من  �سل�سلة  ال���درا����س���ة  ت�سمنت 
على  ُط��رح��ت  ال��ت��ي  ال�ستبيانات 
اأول���ي���اء الأم����ور وامل��ع��ل��م��ني والتي 

تقييم  على  الفريق  �ساعدت 
ال�سلبية  امل�ساعر  نوبات 

بها  مي������ر  ال�����ت�����ي 
الأط��������������ف��������������ال 
م����ث����ل ال���ق���ل���ق 
واخل���������������������وف، 
ووج��������������������������������ود 
ع�������������الق�������������ات 
مع  اأ������س�����ع�����ف 

اأقرانهم، وامل�سكالت ال�سلوكية والرتكيز.

املاء من  الكثري  �سرب   .1
من  يعاين  اأن  ميكن  بالنقر�ض،  ال�سخ�ض  ي�ساب  عندما 
تورم والتهاب �سديدين، ويعد �سرب املزيد من املاء اإحدى 
ا�ستهالك  زي���ادة  ت���وؤدي  اأن  اإذ ميكن  ال��ت��ورم،  تقليل  ط��رق 
ال�سوائل اإىل اإفراز الكلى لل�سوائل الزائدة، والتي ميكن اأن 

تقلل التورم لدى ال�سخ�ض امل�ساب بالنقر�ض.
الأخ��رى، مثل  ال�سافية  ال�سوائل  الأف�سل، لكن  وامل��اء هو 
امل���رق و���س��اي الأع�����س��اب ه��ي اأي�����س��اً خ��ي��ارات ج��ي��دة، ويجب 
عالية  ن�سبة  على  حتتوي  التي  الغازية،  امل�سروبات  جتّنب 

من البيورينات.
ومع ذلك، يجب على اأي �سخ�ض يعاين من ق�سور القلب 
الحتقاين اأو مر�ض الكلى التحدث اإىل الطبيب قبل زيادة 

تناول ال�سوائل.

امل�سابة املفا�سل  على  الثلج  و�سع   .2
ميكن اأن ي�ساعد و�سع كي�ض ثلج مغطى بقطعة قما�ض على 

املف�سل على تقليل اللتهاب املرتبط بالنقر�ض.
لل�سخ�ض  فيمكن  القدمني،  على  يوؤثر  النقر�ض  كان  واإذا 
املغطاة  املجمدة  اخل�����س��روات  م��ن  حزمة  ا�ستخدام  اأي�ساً 

بقطعة قما�ض؛ لأنها قد تنثني ب�سهولة على القدمني.

التوتر تقليل   .3
ميكن اأن يوؤدي التوتر املتزايد اإىل تفاقم اأعرا�ض النقر�ض 
لدى ال�سخ�ض، يف حني اأنه لي�ض من املمكن دائماً التخل�ض 
ت�����س��اع��دك الن�سائح  ف��ق��د  ال���ت���وت���ر،  م���ن ج��م��ي��ع م�����س��ادر 

التالية:
كان  اإذا  وج��ي��زة،  لفرتة  امل�سي  مثل  الريا�سة،  ممار�سة   -

الأمل ل يحدُّ من احلركة.
- قراءة كتاب مف�سل.

- �سماع الأغاين.
- التاأمل.

اأن ي�ساعد  - احل�سول على ق�سط كاٍف من الراحة ميكن 
اأي�ساً على تقليل التوتر.

4. رفع املفا�سل امل�سابة
القدمني  خا�سة  وت���ورم���اً،  اأمل���اً  النقر�ض  ي�سبب  اأن  ميكن 

واليدين والركبتني والكاحلني.
وتتمثل اإحدى طرق تقليل التورم يف رفع املفا�سل امل�سابة؛ 
ال���دم وال�����س��وائ��ل ع��ل��ى الب��ت��ع��اد ع��ن املف�سل  لأن���ه ي�سجع 
ا�ستخدام  اأي�ساً  �سخ�ض  لأي  وميكن  القلب،  نحو  والعودة 

كي�ض ثلج مع الرتفاع لتقليل اأعرا�ض النقر�ض.

تناول م�سكنات الآلم املتاحة دون و�سفة طبية  .5
ت�ستلزم  ل  التي  لاللتهابات  امل�����س��اّدة  الأدوي����ة  اأنَّ  ح��ني  يف 
و�سفة طبية قد ل تكون "طبيعية"، اإل اأنها خيارات ممتازة 

لعالج الأمل وعدم الراحة ب�سبب النقر�ض.
بها،  املو�سى  اأكرث من اجلرعة  الأ�سخا�ض  ياأخذ  األ  يجب 
ل  التي  الأدوي���ة  كانت  اإذا  عما  دائماً  الطبيب  ي�ساألوا  واأن 
تتطلب و�سفة طبية قد تتداخل مع اأدويتهم الأخرى. واإذا 
مل ت�ساعد م�سكنات الأمل التي ُت�سرف  دون و�سفة طبية، 

فاطلبي من الطبيب و�سف اأدوية اأقوى.

الليمون ماء  �سرب   .6
ك�سفت درا�سة اأجريت عام 2015، اأن اإ�سافة ع�سري اثنني 
من الليمون الطازج اإىل لرتين من املاء كل يوم يقلل من 

حم�ض اليوريك لدى الأ�سخا�ض امل�سابني بالنقر�ض.
وخل�ض الباحثون اإىل اأن ماء الليمون ي�ساعد على معادلة 
تقليل  على  ي�ساعد  وبالتايل  اجل�سم،  يف  البوليك  حم�ض 

م�ستوياته.

البيورين عالية  اللحوم  جتّنب   .7
حت��ت��وي بع�ض ال��ل��ح��وم احل��م��راء ع��ل��ى ك��م��ي��ات ع��ال��ي��ة من 
البيورينات. قد ي�ساعد جتّنبها على تقليل اأعرا�ض النقر�ض 

لدى امل�ساب.

اأعرا�س واأ�سباب مر�س النقر�س
نوبات النقر�ض )اأو توهجات النقر�ض( تاأتي مفاجئة وهي 

اآلم حاّدة يف املفا�سل. وعادة ما يحدث خاللها  عبارة عن 
اح���م���رار، ت����ورم، و���س��ع��ور ب��ت��وه��ج امل��ف�����س��ل. ورغ���م اأنَّ نوبة 
النقر�ض توؤثر عادة يف مف�سل واحد، اإل اأنَّ بع�ض الأ�سخا�ض 
ي�سابون بالتهابات يف عدة مفا�سل يف الوقت نف�سه. وتبداأ 
النوبات غالًبا يف اأثناء الليل، وخالل �ساعات ال�سباح الباكر 
اأكرث من النهار، ولكنها ميكن اأن حتدث يف اأي وقت. وعادة 
ما ي�سل الأمل واللتهاب اإىل ذروتهما خالل 12 اإىل 24 
اإىل  اأي��ام  ب�سعة  املري�ض يف غ�سون  وتتح�سن حالة  �ساعة، 

عدة اأ�سابيع، حتى لو مل يتم عالج املر�ض.

اأ�سباب مر�ض النقر�ض
فرط حم�ض اليوريك يف الدم، فتتكون خالل ذلك ح�سوات 

�سغرية، ترتاكم يف املفا�سل فت�سبب اللتهابات.
ُيعد مر�ض النقر�ض مر�ساً معقداً، وهناك عدة عوامل قد 

تلعب دوراً يف الإ�سابة به، مثل:
- ال�سمنة املفرطة.

- عوامل جينية.
حم�ض  ن�سبة  فيها  تكون  التي  ال�سحية  احل��الت  بع�ض   -
اليوريك مرتفعة، مثل: ارتفاع ن�سبة الكول�سرتول يف الدم، 

وارتفاع �سغط الدم، وداء ال�سكري، واأمرا�ض القلب.
- ب��ع�����ض الأدوي������ة ال��ت��ي ت��زي��د م���ن ارت���ف���اع ن�����س��ب��ة حم�ض 

اليوريك، مثل: الأدوية املدرة للبول.
- اجلن�ض، والعمر. فهو مر�ض �سائع بني الرجال دون �سن 

ال�ستني، اأكرث من الن�ساء.
الغنية  الأطعمة  اأن��واع  وبع�ض  املحار،  احلمراء،  اللحوم   -

بالروتني التي تزيد من ارتفاع ن�سبة حم�ض اليوريك.
- امل�سروبات الغازية.

- اإ�سابات املفا�سل.
- العدوى بعد اخل�سوع لعملية.

- العالج الكيميائي.
- اجلفاف وعدم �سرب كمية كافية من ال�سوائل.

- مر�ض الكلى املزمن.
- الإفراط يف تناول الطعام، اأو ال�سوم لفرتة طويلة.

ت�سريبات جديدة عن 
اآيفون 13.. خا�سية 

قد تزعج البع�ض
تفا�سيل  اإخ��ب��اري��ة  تقارير  �سربت 
جديدة عن هاتف اأبل املرتقب هذا 
العام، اآيفون 13، من بينها حجم 

البطارية.
وط��ب��ق��ا ل���ه���ذه ال��ت�����س��ري��ب��ات، ف���اإن 
13 �سيحتوي على بطارية  اآيفون 
ال�سابقة من  الن�سخ  ك��ل  م��ن  اأك��ر 
بنحو  ت��ق��در  ال��ه��ات��ف، بطاقة  ه��ذا 
مقارنة  اأم����ب����ري،  م��ل��ل��ي   3095
ك��ان��ت قدرته  ال����ذي   12 ب��اآي��ف��ون 
الزيادة بلغت 18  اأن  اأي   ،2815

باملئة.
ال��ب��ط��اري��ة من  ���س��ع��ة  وك��ل��م��ا زادت 
�سعة  اأم��ب��ري، طالت  املللي  وح��دات 
مما  البطارية،  عمر  اأو  البطارية 
ي��ع��ن��ي اأن م��ق��ت��ن��ي ه���ذا ال���ن���وع من 
م�سكالت  ���س��ي��واج��ه��ون  ال��ه��وات��ف 

اأقل.
الغاية،  ه����ذه  اأج����ل حت��ق��ي��ق  وم����ن 
اأكر  الهواتف  �سمك  جعل  �سيمت 
موقع  اأورد  م��ا  على  قبل،  ذي  م��ن 
قد  مم���ا  الأم����ريك����ي،  "فورب�ض" 

يزعج بع�ض امل�ستخدمني.
عن  اأب���ل  تك�سف  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
ن�سخ متعددة من اآيفون 13، مثل 
اآيفون 13"، و"اآيفون برو  "ميني 
الهواتف  ه��ذه  وب��ط��اري��ات   ،"13
نظرياتها  من  اأك��ر  اأي�سا  �ستكون 

ال�سابقة.
يجري  م�����رة  اأول  ل��ي�����س��ت  وه������ذه 
زي��ادة يف حجم  عنها عن  احلديث 
املرة  اأن��ه��ا  اإل  وق��درت��ه��ا،  البطارية 
الأوىل التي يتم فيها احلديث عن 

اأرقام بعينها.
املغرد  ن�����س��ر  الأخ���ب���ار،  ه���ذه  واإزاء 
معلومات  بور�سري،  جون  ال�سهري، 
اجلديدة  ال��ه��وات��ف  اأن  فيها  ج���اء 
قبل  ذي  م��ن  �سمكا  اأك���رث  �ستكون 
من اأجل ا�ستيعاب البطارية الأكر 

حجما.
وحت���دث ب��ور���س��ري ع��ن ن���وع جديد 
اأكر  باأنها  تتميز  ال��ك��ام��ريات  م��ن 
حجما اإىل جانب اأن "النوت�ض" يف 
اأعلى واجهة الهاتف �ستكون اأ�سغر 

مما �سبق.
يحتوي   ،)notch( و"النوت�ض" 
مثل  وامل�ست�سعرات،  الكامريا  على 
وميكروفون  الإ����س���اءة  م�ست�سعر 

ال�سوت وغريها.

عالج مر�ض النقر�ض نهائيًا.. هل هو ممكن؟

النقر�س هو �سكل من اأ�سكال التهاب املفا�سل الذي 
ي�سيب  ما  وغالبًا  ال��راح��ة،  وع��دم  الأمل  ي�سبب 
ويحدث  والركبتني،  والكاحلني  ال��ق��دم  اأ���س��اب��ع 
عندما يرتاكم باجل�سم الكثري من حم�س اليوريك، 
وهذا احلم�س هو منتج ثانوي عندما يقوم اجل�سم 

بتفكيك البيورينات املوجودة يف الأطعمة.
اأن  ميكن  ولكن  للنقر�س،  نهائي  ع��اج  يوجد  ول 
ت�ساعد جمموعة من الأدوية والعاجات املنزلية 
على منع تطور النقر�س، وميكن اأن ي�ساعد اإجراء 
تقليل  على  لل�سخ�س  الغذائية  التغيريات  بع�س 

م�ستويات البيورين واحتمال الإ�سابة بالنقر�س.
وخال ال�سطور التالية؛ يطلعك "�سيدتي نت" على 
طرق عاج مر�س النقر�س باتباع بع�س اخلطوات، 

بح�سب موقع "ميديكال نيوز توداي":
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وهو  والبتكار،  للعلوم  الإم���ارات  جامعة  منتزه  اأعلن 
يوفر  الذي  الأعمال  وري��ادة  والبتكار  البحوث  مركز 
على  القائم  والقت�ساد  للريادة  داع��م��اً  بيئياً  نظاماً 
مهمة  ا�سرتاتيجية  اإجن����ازات  حتقيقه  ع��ن  امل��ع��رف��ة، 
التحديات  من  الرغم  على   ،2020 العام  يف  ورائ��دة 
ال�سعبة وغري امل�سبوقة التي فر�سها فريو�ض كورونا 

امل�ستجد على العامل اأجمع. 
متا�سياً مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية 
وروؤية  لالبتكار  الوطنية  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
واأه��داف منتزه  ا�سرتاتيجية  ف��اإن   ،2030 الإم���ارات 
اإر�ساء  على  تركز  والبتكار  للعلوم  الإم���ارات  جامعة 
الأع��م��ال، وذل���ك من  الب��ت��ك��ار وري���ادة  وتعزيز ثقافة 
خ���الل اإق���ام���ة ���س��راك��ات ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ني خمتلف 
القطاعات وال�سركاء املحليني والدوليني بهدف تعزيز 
التكنولوجيا  وا���س��ت��خ��دام  وال��ت��وا���س��ل  الأداء  م��ه��ارات 
اأ�سحاب  ل��دى  املبتكرة  العمليات  وحت�سني  احلديثة 

امل�ساريع النا�سئة. 
وق��ال��ت ال��روف�����س��ور ن��ه��ال ���س��راك، امل��دي��ر التنفيذي 
"يختتم  والب��ت��ك��ار،  للعلوم  الإم���ارات  جامعة  ل�منتزه 
للعلوم  الإم����ارات  جامعة  منتزه  لفريق  املميز  الأداء 
ظل  يف  ال�سعبة،  بالتحديات  مليئاً  ع��ام��اً  والب��ت��ك��ار، 

مواجهة العامل لوباء فريو�ض كورونا امل�ستجد."
والبتكار  للعلوم  الإم�����ارات  جامعة  منتزه  ق��ام  فقد 
بتوقيع خم�سة ع�سر اتفاقية ومذكرة تفاهم يف العام 
خمتلفة،  جهات  مع  التعاون  تعزيز  بهدف   ،2020
 27 126 ن�ساطاً وفعالية، واإطالق  كما قام بتنظيم 
 5 22 م���ب���ادرة ج���دي���دة، و  وم���ب���ادرة منها  ب��رن��اجم��اً 
�سركة   18 املنتزه  دع��م  كما  م��ب��ادرات مت مت��دي��ده��ا. 
نا�سئة جديدة، �سيتّم عر�ض بع�سها يف اجلناح اخلا�ض 

بجامعة الإمارات العربية املتحدة باإك�سبو 2020.
اأرقاماً  حققنا  "لقد  ���س��راك:  الروف�سور  واأ���س��اف��ت 
ُتقدر  النا�سئة،  ال�سركات  لإي����رادات  ج��دي��دة  قيا�سية 
اإم��ارات��ي، وذل��ك ع��ن طريق �سركة  ب��� 2 مليون دره��م 
الأول.  الت�سغيلي  عامها  يف  النا�سئة  تات�ض"  "ميتا 
ودعم  احت�سان  برنامج  اإىل  ذل��ك  يف  الف�سل  وي��ع��ود 
للعلوم  الإم���ارات  جامعة  منتزه  يف  النا�سئة  ال�سركات 
الفاعل ل�سراكئنا مثل توازن الذين  والبتكار والدور 
�ساهموا بت�سويق  خدمات و اخرتاعات هذه ال�سركات 

يف ال�سوق.
على،  احل���ف���اظ  م���ن  "لقد مت��ك��ن��ا  ق���ائ���ل���ة:  واأردف��������ت 
اأه��م��ه��ا  �سراكتنا  واإب����رام ع��دة اتفاقيات ج��دي��دة، م��ن 
قمنا  كما  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  م��ع  ال�سرتاتيجية 
يف  واملتمثلة  الق��ت�����س��اد  وزارة  م��ع  �سراكتنا  بتوطيد 
ا�ستخدام املر�سد العاملي لريادة الأعمال، يف ال�سنوات 
الع�سر القادمة، كموؤ�سر لقيا�ض اأداء الأجندة الوطنية 

لريادة الأعمال."
اأبوظبي  ���س��وق  م��ع  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ة  تتمثل 
ال�سركات  مل�سرعات  وبرنامج  من�سة  ب��اإط��الق  العاملي 
الرنامج  هذا  ي�ستقبل  حيث  ال�سوق،  �سمن  النا�سئة 
ال�سركات النا�سئة حتت مظلة منتزه جامعة الإمارات 
جمالت  �سمن  لها  الدعم  لتوفري  والبتكار،  للعلوم 
نطاق  لتو�سيع  العاملية  ال�سركات  وا�ستقطاب  عملها 

تواجدها يف الدولة.
الإمارات  جامعة  منتزه  بني  ما  للتعاون  بالن�سبة  اأم��ا 

بتطوير  متثل  فقد  الأعمال،  لريادة  العاملي  واملر�سد 
الع�سر  ال�سنوات  يف  ا�ستخدامه  �سيتم  جديد  موؤ�سر 
لريادة  ال��وط��ن��ي��ة  الأج����ن����دة  اأداء  ل��ق��ي��ا���ض  ال���ق���ادم���ة 

الأعمال. 
مع  بالتعاون  الأعمال  لريادة  العاملي  املر�سد  قام  كما 
باإ�سدار  والب��ت��ك��ار،  للعلوم  الإم����ارات  جامعة  منتزه 
ت��ق��ري��ري��ن، ت���ن���اول اأول��ه��م��ا روؤى ق��ي��م��ة ح���ول ري���ادة 
وهيئة   HSBC مع  بال�سراكة  الجتماعية  الأعمال 
التقرير  تناول  بينما  )معاً(،  الجتماعية  امل�ساهمات 
الثاين البيئة الريادية يف اإمارة اأبو ظبي بال�سراكة مع 

�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع.
قام  قد  كان  الأعمال  لريادة  العاملي  املر�سد  اأن  ُيذكر 
يف  اأداة  مبثابة  تعد  التي  التقارير  م��ن  ع��دد  ب��اإ���س��دار 
قامت  حيث  الأع��م��ال،  ورواد  للباحثني  الأهمية  غاية 
التي مل تكن متوفرة  البيانات  بتوفري جمموعة من 
�سابقاً ح��ول قطاع ري���ادة الأع��م��ال يف دول��ة الإم���ارات 

العربية املتحدة.
عملنا  "كما  قائلة:  �سراك  الروف�سور  اأ�سافت  كما 
اأي�ساً على زيادة تعاوننا مع القطاع ال�سناعي والذي 
والتي  كوفيد19-"،  �سد  ناع  "�سُ م��ب��ادرة  عنه  جن��م 

حققت جناحاً كبرياً. واأكدت على دور اجلامعة يف دعم 
بالدولة يف ظّل الظروف ال�ستثنائية  القطاع الطبي 
ال��وب��اء، حيث قمنا  ال��ع��امل يف مواجهة  بها  التي مي��ر 
للوجه  واٍق   50001 م��ن  ب��اأك��رث  وال���ت���ّرع  ب��اإن��ت��اج 
ظبي  اأب���و  يف  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة  م��ث��ل:  ل�سركاء 

وتواُزن".
باأن�سطتنا  امل�ساركني  زيادة يف عدد  العام  "�سهدنا هذا 
ب�478   2016 ال���ع���ام  يف  ب���داأن���ا  ف��ق��د  وب���راجم���ن���ا، 
م�ساركاً، كانوا جميعاً من موظفي اأو طالب اأو اأع�ساء 
هيئتنا التدري�سية، ولكننا هذا العام ا�ستقبلنا 3174 
اأكملوا م�ساركتهم معنا  3071 ممن  م�ساركاً، منهم 

بنجاح عند نهاية العام."
الرقمي يف  الأعمال  اإط��الق برنامج حا�سنات  مّت  كما 
 ،DO School يوليو من العام املا�سي بالتعاون مع
وهو برنامج افرتا�سي يعد الأول من نوعه يف املنطقة 
وكان متاحاً للم�ساريع والأعمال التي تاأ�س�ست يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، والتي تطمح لإعادة ت�سور 

احلياة.
"يُعّد  ق��ائ��ل��ة:  حديثها  ���س��راك  ال��روف�����س��ور  واأن��ه��ت 
ب��رن��ام��ج ح��ا���س��ن��ات الأع���م���ال ال��رق��م��ي دل��ي��اًل وا�سحاً 

على �سرعتنا يف تقدمي برامج مبتكرة ومتكاملة عر 
النرتنت لإعطاء حلول للمبتكرين وم�ساعدتهم على 
اأف��ك��اره��م، مب�ساعدة  لإح��ي��اء  الأوىل  اخل��ط��وات  اتخاذ 

خراء يف جمال الريادة."
ل��ف��ري��ق عمل  2020 ح��اف��اًل  ي��ول��ي��و  ك���ان �سهر  وق���د 
املنتزه، حيث مّت اإطالق برنامج جديد يهدف اىل جمع 
الأو�ساط الأكادميية مع احلكومة وال�سناعة واملجتمع 
ككل ملواجهة التحديات التقنية ذات الأولوية الوطنية، 
اإقامة  مبتكرة  من خالل  و  م�ستدامة  واإيجاد حلول 
البحث  اأدوات  با�ستخدام  مكثفة  تدريبية  مع�سكرات 
بعقد   املنتزه  ق��ام  وق��د  الت�سميمي.  والتفكري  العلمي 
كوفيد19-"  جلائحة  ال�ستجابة  "م�سرعات  مع�سكر 
�سمن ال��رن��ام��ج، ومت��ك��ن م��ن خ��الل��ه، ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�سحية )�سحة( وخمتر  اأبوظبي للخدمات  �سركة 
م�ستقبل العمل، مبعاجلة خم�سة من اأكر التحديات 

التي يواجهها القطاع ال�سحي يف زمن الوباء.
2020، قام املنتزه بالتعاون مع وزارة  اأغ�سط�ض  ويف 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  والتعليم  الرتبية 
"ا�ستعداد"،  ال��وط��ن��ي��ون  ���س��ف��راوؤن��ا  ب��رن��ام��ج  ب��اإط��الق 
املدار�ض  اإث��راء ق��درات الطالب يف  اإىل  وال��ذي يهدف 
الثانوية يف دولة الإمارات العربية املتحدة واإعدادهم 
املجالت  وال��ن��ج��اح يف خم��ت��ل��ف  الأك����ادمي����ي  ل��ل��ت��ف��وق 
يف  الأ�سا�سية  وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف  م��ن  امل��زي��د  واكت�ساب 

ريادة الأعمال والبحث العلمي.
و  لالبتكار  املكثف  الرنامج  ه��ي  اأخ���رى  جن��اح  ق�سة 
الريادة بالتعاون مع معهد ما�سات�سو�ست�ض للتكنولوجيا  
وموؤ�س�سة عبد اهلل الغرير للتعليم،  والذي مت اإطالقه 
التدريبي  املع�سكر  ه��ذا  ا�ستمر   .2021 ف��راي��ر  يف 
من   120 تكليف  مت  حيث  اأ�سابيع،   10 مل��دة  املكثف 
ال�سباب الإماراتي والعربي املقيمني يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة باإيجاد حلول مبتكرة ملواجهة حتدي 

بطالة ال�سباب يف املنطقة العربية.
م�ساركته  جت��اه  مهمة  وك��خ��ط��وة   ،2021 اأب��ري��ل  يف 
2020، اأط��ل��ق م��ن��ت��زه ج��ام��ع��ة الإم����ارات  اإك�����س��ب��و  يف 
ُيعّد  وال��ذي  امل�ستك�سفني"،  "برنامج  والبتكار  للعلوم 
الذي  امل�ستقبل"  "جامعة  لرنامج  جتريبية  مرحلة 
يحت�سنه املنتزه، واملعني بتحويل حتدي بطالة 100 
م�سيئة،  جنمة  مليون  مليون من ال�سباب، اإىل 100 
ولي�ض  الوظائف  ناع  �سُ من  جيل  اإع���داد  اإىل  ويهدف 

الباحثني عنها.  

عن منتزه جامعة الإمارات للعلوم والبتكار
والبتكار  للعلوم  الإم���ارات  جامعة  منتزه  اإط��الق  مت 
لي�سبح   2016 ن��وف��م��ر  يف   )UAEU SIP(
مركًزا عاملًيا للبحث العلمي والبتكار وريادة الأعمال، 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تبني  وللم�ساهمة يف 

لقت�ساد املعرفة.
لفتح  والبتكار  للعلوم  الإم��ارات  منتزه جامعة  يعمل 
البحث  خ��الل  من  القت�سادي  للتنويع  جديدة  اآف��اٍق 
والتطوير والبتكار لتحقيق جودة النمو، حيث يعمل 
كحلقة و�سل للعقول املبتكرة من الأو�ساط الأكادميية 

واحلكومات وجمال ال�سناعة.
برامج  يقدم  حيث  لالبتكار  داعمة  بيئة  املنتزه  يقدم 
حول  امل��ت��م��ح��ور  "الت�سميم  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  م�����س��م��م��ة 
الأكادميية  البحوث  ترجمة  على  والعمل  الإن�سان" 

والعلمية اإىل تطبيقات جتارية.

منتزه جامعة الإمارات للعلوم والبتكار ُيعلن عن اإجنازات ا�سرتاتيجية 

اإطالق مبادرات جديدة لتعزيز البتكار ودعم القطاعات القت�سادية يف الدولة
املنتزه يطلق برنامج امل�ستك�سفني  كمرحلة جتريبية لربنامج جامعة امل�ستقبل

بتقنية الواقع الفرتا�سي وعلى �سكل مركبة ف�سائية تدور حول املّريخ
اأكادميية الإعالم اجلديد تطلق حرمها الفرتا�سي الأول 

من نوعه يف املنطقة وتطور مفهوم التعليم امل�ستقبلي
•• دبي- الفجر

اأكادميية مبتكرة يف جمال الإعالم  اأول  اأكادميية الإعالم اجلديد،  اأعلنت 
الرقمي يف منطقة ال�سرق الأو�سط، عن اإطالق حرمها الفرتا�سي الأول 
م�ستوى  على  م�سبوقة  غ��ري  جت��رب��ة  يف  الغامر  ال��واق��ع  بتقنية  ن��وع��ه  م��ن 
املهارات  متعلمي  متناول  يف  وت�سعها  امل�ستوى  عاملي  تعليماً  تقدم  املنطقة 
الرقمية وم�ستخدمي اأدوات �سناعة املحتوى الإبداعي يف الدولة واملنطقة، 
مطورًة مفهوم التعليم امل�ستقبلي الذي يتالءم مع املتغريات واملتطلبات يف 

اأمناط ومفاهيم احلياة ومناذج التعليم احلديث.
كوكب  ح��ول  ت��دور  ف�سائية  مركبة  ت�سميمه  يف  املتكامل  احل��رم  ويحاكي 
اإىل الكوكب  ا�ستلهاماً من الإجناز الإماراتي بو�سول م�سبار الأمل  املريخ 

الأحمر، ويوفر للمتعلمني جتربة متاثل بيئة ا�ستك�سافه. 
واملتحدث  الكاتب  مب�ساركة  الف��رتا���س��ي  الأك��ادمي��ي  احل���رم  تد�سني  ومت 
الذي  والغامر  الفرتا�سي  ال��واق��ع  تقنيات  خبري  فينك،  ت�ساريل  العاملي 
ين�سر مقالته التخ�س�سية يف جملة "فورب�ض"، والذي قّدم اأمام امل�ساركني 
عر�ساً تعريفياً حول ت�سارع وترية التحول العاملي نحو التعلم الرقمي يف 

بيئات افرتا�سية وغامرة. 
الذي  اجلديد،  الإع��الم  لأكادميية  التنفيذي  املدير  العو�سي،  را�سد  وقال 
"تقنيات الواقع  �سارك يف فعالية تد�سني احلرم الفرتا�سي لالأكادميية: 
الفرتا�سي والواقع الغامر تر�سم مالمح جتارب التعّلم امل�ستقبلية. وهذه 
للتعلم  املتنوعة  الأدوات  جتعل  م�ستمرة،  حركة  بل  ع��اب��رة،  حلظة  لي�ست 
جتربة  وتوفر  التعلم  وبيئات  اإمكانات  اأف�سل  اإىل  للو�سول  ج�سراً  الغامر 
متكاملة حتاكي الواقع بكل تفا�سيله، لي�سبح الطالب واملتعلمون م�ساركني 
فاعلني يف عملية تعليمية متطورة تقدم جتارب ا�ستثنائية تخاطب احلوا�ض 
وت�سمح بالتفاعل بني املتعلمني ومع املواد. فالواقع الفرتا�سي لي�ض جمرد 
اإ�سافة اإىل حلول التعلم بل هو يف �سلب م�ستقبلها. وطالبنا اليوم اأ�سبح 
الذي  الأمثل  التعليمي  امل�ستوى  اأف�سل  ال�ستفادة من  القدرة على  لديهم 

يقدمه اأف�سل املعلمني."
واأكد اأن طريقة تعلمنا تتغري مع عاداتنا التكنولوجية اليومية. وفيما يغري 
جديدة  طرقاً  الفرتا�سي  الواقع  تقنيات  تقدم  حياتنا،  الرقمي  التحول 
تعليمية  جتربة  للطالب  �سيوفر  الفرتا�سي  وحرمنا  والتعليم.  للتعلم 

متميزة غامرة غري م�سبوقة.
اأجيال  الإع���الم اجل��دي��د لإع���داد  اأك��ادمي��ي��ة  "ن�سعى يف  العو�سي:  واأ���س��اف 
نوعية  معايري  وو���س��ع  املبتكر  املحتوى  �سناعة  جم��ال  يف  متمكنة  عربية 
للتعلم الإبداعي والرقمي على م�ستوى املنطقة توظف اأحدث ما تو�سلت 
اإليه التكنولوجيا، وتطّور با�ستمرار اأمناط التعّلم امل�ستمر وت�سهم يف بناء 
املحتوى  و�سناعة  اجل��دي��د  الإع���الم  تخ�س�سات  يف  موؤهلة  عربية  ك���وادر 

الإبداعي بطموح ل يعرف احلدود."
و�سهدت فعالية تد�سني احلرم الفرتا�سي لالأكادميية حواراً بني منت�سبي 
وخ��ري��ج��ي ب��راجم��ه��ا وامل���وؤل���ف ت�����س��اريل ف��ي��ن��ك، ال����ذي اأج����اب ع��ل��ى اأ�سئلة 
امل�ساركني حول م�ستقبل بيئات التعّلم الفرتا�سية والتفاعلية، ودورها يف 
قادرين  منتجني  م�ستقلني  متخ�س�سني  وتاأهيل  املوؤ�س�سات،  ك��وادر  متكني 
يف  وامل�ساهمة  الرقمية  البيئات  يف  واملهني  ال�سخ�سي  النجاح  حتقيق  على 

بناء جمتمعات امل�ستقبل الذكية.
وقال ت�ساريل فينك: "تطبيقات الواقع الفرتا�سي والواقع الغامر اأثبتت 
كفاءة عالية يف مواكبة التغريات املت�سارعة التي �سهدها عاملنا خالل العام 
املا�سي على م�ستوى نظم التعّلم والعمل والتوا�سل. واليوم ميكن لتجارب 
الأعمال  قطاعات  مرونة  تعزز  اأن  واملتكاملة  الغامرة  الفرتا�سي  الواقع 
كانت  مهما  توا�سلنا  ت�سمن  واأن  ال�سحية،  والرعاية  والتدريب  والتعليم 

الظروف بال�ستفادة من الأدوات واحللول الرقمية."

مبنا�سبة اليوم العاملي ل�سامة الأغذية

الزراعة وال�سالمة الغذائية: �سالمة الأغذية م�سوؤولية م�سرتكة ونعمل على تفعيل دور املنتجني وامل�ستهلكني 
•• اأبوظبي - الفجر

الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  اأكدت هيئة 
ال�سالمة  م����ع����دلت  اأع����ل����ى  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ال���ت���زام���ه���ا 
الغذائية و�سمان توفر الغذاء الآمن لكافة اأفراد 
الرقابة  اإح��ك��ام  ع��ر  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  املجتمع يف 
املن�ساآت الغذائية و�سال�سل الإم��داد، و�سمان  على 
التزامها باأحكام القانون رقم )2( ل�سنة 2008 
والت�سريعات  اأب��وظ��ب��ي  ب���اإم���ارة  ال���غ���ذاء  ����س���اأن  يف 
وال��ت��ح��ق��ق م��ن تطبيق كافة  ال�����س��ادرة مب��وج��ب��ه، 
املن�ساآت للت�سريعات الغذائية والزراعية مبا يحقق 
اأف�سل حماية ممكنة لأفراد املجتمع  ووفق اأف�سل 
معايري ال�سالمة الغذائية بالإ�سافة اىل حمالت 
يف  العاملني  جلميع  امل�ستمرة  والإر���س��اد  التوعية 
جمايل الأغذية والزراعة، وتوجيه ر�سائل توعية 
ال�سالمة  حت��ق��ي��ق  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  للم�ستهلكني 

الغذائية. 
ل�سالمة  العاملي  اليوم  الهيئة مبنا�سبة  واأو�سحت 
يونيو  م��ن  ال�سابع  ي��وم  ي�سادف  وال���ذي  الأغ��ذي��ة 
م��ن ك��ل ع����ام، ح��ي��ث ي��ق��ام ه���ذا ال��ع��ام حت��ت �سعار 
»غذاء ماأموٌن اليوم لغٍد مفعم بال�سحة« اأن اإنتاج 
فورية  ف��وائ��د  يحقق  ماأمونة  اأغ��ذي��ة  وا�ستهالك 
اأجمع،  ل��الأف��راد وال���دول وال��ع��امل  امل��دى  وطويلة 
الغذاء لي�ست فقط مكوناً  اأن �سالمة  اإىل  م�سريًة 

حيوياً  دوراً  تعتر  بل  الغذائي  الأم��ن  يف  حا�سماً 
الغذاء،  تنتقل عر  التي  الأم��را���ض  احل��د من  يف 
600 مليون �سخ�ض  اأن  هناك  اإذا علمنا  خا�سة 
وفاة  ح��ال��ة  و420،000  ل��ل��م��ر���ض  ي��ت��ع��ر���س��ون 
املنقولة  ل��الأم��را���ض  نتيجة  �سنوياً  ال��ع��امل  ح��ول 
ال�سحة  منظمة  اإح�سائيات  ح�سب  ال��غ��ذاء  ع��ر 
من  منها  والوقاية  جتنبها  ميكن  والتي  العاملية 
الغذاء  �سالمة  احل��ف��اظ على  ات��ب��اع ط��رق  خ��الل 
الذي  الأم��ر  الغذائية،  ال�سل�سلة  مراحل  كافة  يف 
اأولوية  متثل  الغذائية  ال�سالمة  ق�سايا  اأن  يوؤكد 
املوجهة  والرامج  اخلطط  كافة  يف  ا�سرتاتيجية 
على  الهيئة  تعمل  حيث  املجتمع،  واإ�سعاد  خلدمة 
ب�سالمة  املتعلقة  املمار�سات  اأف�سل  �سمان تطبيق 
الغذاء يف كافة مراحل ال�سل�سلة الغذائية، وتبني 
فّعالة وبرامج توعوية متكاملة يف  اأنظمة رقابية 
جمال الزراعة والغذاء، ت�ستند اإىل العلم واأف�سل 
مبا  املخاطر،  حتليل  ومبادئ  الدولية  املمار�سات 
من  املجتمع  و���س��الم��ة  رف��اه��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم 

خالل ح�سوله على غذاء  �سليم واآمن. 
وتتطلب �سالمة الأغذية نهجاً �ساماًل، مثل "نهج 
ال�سحة الواحدة" الذي يرى العالقة بني �سحة 
النا�ض واحليوانات والنباتات والبيئة، وتعد �سحة 
احل��ي��وان وال��ن��ب��ات اأم����راً ب��ال��غ الأه��م��ي��ة يف جمال 
الزراعة، وذلك لإنتاج ما يكفي من الغذاء لطعام 

احليوانات  �سحة  على  احل��ف��اظ  اأن  كما  ال��ع��امل. 
اأن يقلل م��ن خم��اط��ر م�سببات  اأي�����س��ا  ���س��اأن��ه  م��ن 
الأم��را���ض احل��ي��وان��ي��ة  (ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة امل�سببة 
احليوانات  بني  تنتقل  اأن  ميكن  التي  لالأمرا�ض 
امل��ق��اوم��ة مل�سادات  وال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة  وال��ب�����س��ر( 
اأبوظبي  واأ����س���ارت هيئة  ذل���ك.  امل��ي��ك��روب��ات وغ��ري 
للزراعة وال�سالمة الغذائية اإىل اأن الدور الرقابي 
اآليات التحقق من  اأه��م  اأح��د  ال��ذي تنه�ض به هو 
تطبيق  معايري ال�سالمة الغذائية يف كافة املن�ساآت 
الغذائية والزراعية العاملة يف اإمارة اأبوظبي، من 
تفتي�ض  وخ��ط��ط  متطورة  تفتي�ض  اأنظمة  خ��الل 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى درج����ة اخل���ط���ورة ال�سحية  ���س��ن��وي��ة 
للمن�ساآت،  حيث بلغ اإجمايل عدد زيارات التفتي�ض 
املنفذة خالل عام 2020 اأكرث من 188،000  
والزراعية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن�����س��اآت  جميع  ع��ل��ى  زي����ارة 
وامل���زارع يف الإم���ارة مبا فيها زي��ارات التحقق من 
تطبيق الإجراءات الحرتازية ملنع انت�سار فريو�ض 
 9،000 19، كما مت جمع ما يقارب من  كوفيد 
عينة من الأغذية والعالف من الأ�سواق واملنافذ 
من  اأك���رث  ع��ل��ى  الك�سف  ومت  ال��ع��ام،  نف�ض  خ���الل 

م�ستوردة.   غذائية  اإر�سالية   91،000
وال�سالمة  ل���ل���زراع���ة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  و�����س����ددت 
م�سوؤولية  الأغ���ذي���ة  ���س��الم��ة  اأن  ع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي��ة 
م�سرتكة بني الهيئات احلكومية املعنية، واملنتجني 

يوؤديها  وم�سوؤولية  دور  منهم  لكل  وامل�ستهلكني، 
خالل كافة مراحل ال�سل�سة الغذائية من املزرعة 
تهم  الأغذية ق�سية  �سالمة  اأن  املائدة، حيث  اإىل 
ن�ستهلكه  ال��ذي  الغذاء  يكون  اأن  ل�سمان  اجلميع 
كافة  اإ���س��راك  على  الهيئة  وتعمل  و�سحياً،  اآم��ن��اً 
امل�سوؤولية و�سمان احلد  الأط��راف يف حتمل هذه 
كما  الغذاء،  املنقولة عر  الأم��را���ض  من خماطر 
املعنية  ال�سلطات  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  تعمل 
وبالأخ�ض  العامل  م�ستوى  على  ال��غ��ذاء  ب�سالمة 
م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة وم��ن��ظ��م��ة الأغ���ذي���ة 
والزراعة لالأمم املتحدة )الفاو( وال�سبكة الدولية 
)اإنفو�سان(  الغذائية  بال�سالمة  املعنية  لل�سلطات 
الغذاء  �سالمة  ل�سمان  الدولية  اجلهود  لتعزيز 
اأن  اإىل  الهيئة  واأ����س���ارت  امل�ستهلكني.   ورف��اه��ي��ة 
الأزمة التي فر�ستها جائحة "كوفيد19-" جعلت 
من التعاون على ال�سعيدين املحلي والدويل اأمراً 
حيوياً، حيث �سارعت منذ بداية الأزمة اإىل تفعيل 
عاملياً  ب��ال��غ��ذاء  املخت�سة  ال�سلطات  م��ع  التن�سيق 
لتقييم املخاطر املرتتبة على الغذاء جّراء الأزمة، 
وامل�ساهمة يف اإعداد ون�سر وثيقة معرفية تت�سمن 
امل�ستوى  لرفع  الالزمة  الوقائية  الإج��راءات  اأهم 
والغذاء،  ال���زراع���ة  جم���ال  يف  للعاملني  ال�سحي 
جانب  اإىل  ال��ع��امل،  م�ستوى  ع��ل��ى  تعميمها  ومت 
اتخاذ جملة من التدابري الحرتازية والتنظيمية 

اإمارة  �سعيد  على  والزراعية  الغذائية  للمن�ساآت 
كافة  يف  ال��غ��ذاء  ماأمونية  على  للحفاظ  اأبوظبي 
م���راح���ل ت����داول����ه. ك��م��ا اأ�����س����درت ال��ه��ي��ئ��ة دلياًل 
بالإجراءات والتدابري الالزمة للتعامل الآمن مع 
الغذاء اأثناء جائحة كوفيد 19 وخدمات تو�سيل 
بثالث  �سرحاً  الدليل  وت�سمن  ال��غ��ذاء،  وا�ستالم 
لغات هي العربية والإجنليزية والأوردو لل�سوابط 
املتعلقة بال�سالمة الغذائية والتدابري الحرتازية 
على  ينبغي  وال��ت��ي  اجل��ي��دة  ال�سحية  واملمار�سات 
وخدمات  بالتجزئة  الغذائية  امل���واد  بيع  متاجر 

تقدمي الغذاء ومقدمي خدمات تو�سيل الأغذية 
لتعزيز  م��راع��ات��ه��ا،  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��وج��ب��ات  وت�سليم 
امل�ستهلك،  �سحة  على  واحل��ف��اظ  ال��غ��ذاء  �سالمة 
اإر���س��ادي��ة للمن�ساآت  ال��دل��ي��ل وث��ي��ق��ة  ومي��ث��ل ه���ذا 
ل��ل��وق��اي��ة م���ن فريو�ض  ال��غ��ذائ��ي��ة وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ني 
"كوفيد  19" وتعزيز ا�سرتاطات التعامل الآمن 
اإع���داده وت��داول��ه ونقله  مع الغذاء خ��الل مراحل 
وا�ستهالكه، وذلك وفق اأحدث الدرا�سات العلمية 
واملنظمات  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة  وت��و���س��ي��ات 

الدولية املخت�سة ب�سالمة الغذاء.
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من الطبيعي متاما اأن ياحظ الأ�سخا�س الآثار اجلانبية 
املناعة  جهاز  ب��اأن  يخربنا  م��ا  "كوفيد-19"،  للقاحات 

ي�ستجيب ملحاربة املر�س كما ينبغي.
اأكرث  الن�ساء  لدى  جانبية  اآثار  عن  الإب��اغ  مت  ذلك،  ومع 
بكثري من الرجال بعد تلقي التطعيم �سد فريو�س كورونا يف 
الرنويج، فيما يتعلق بتوزيع جرعات اللقاح بني اجلن�سني.

عن  تقارير  الآن  حتى  الرنويجية  الأدوية  وكالة  وتلقت 
5635 حالة من الآثار اجلانبية، بينها 4684 حالة اأبلغت 

عنها ن�ساء.

امل���راك���ز الأم��ري��ك��ي��ة ملكافحة  ال��ب��اح��ث��ون يف  وع��ن��دم��ا ح��ل��ل 
اأول  م��ن  ال��ب��ي��ان��ات   )CDC( منها  وال��وق��اي��ة  الأم���را����ض 

ال�سيء. نف�ض  وجدوا  لقاح،  جرعة  مليون   13.7
%80 من الآث��ار اجلانبية املبلغ عنها بني  وكان ما يقارب 
%60 من  اأن ما يزيد قليال عن  اإىل  الإ���س��ارة  الن�ساء، مع 

الذين مت تطعيمهم يف ذلك الوقت كّن من الن�ساء.
وق���د ي��ك��ون اأح���د ال��ت��ف�����س��ريات ه��و اأن ال��ن�����س��اء اأك���رث عر�سة 
لالإبالغ عن الآث��ار اجلانبية لنظام الرعاية ال�سحية. لكن 
جزءا  تكون  قد  باجلن�ض  املتعلقة  البيولوجية  الختالفات 

من ال�سبب اأي�سا.

الن�ساء اأكرث عر�سة لرد فعل �سديد
كالين،  �سرا  املناعة،  وعاملة  املجهرية  الأحياء  عاملة  قالت 
من كلية جونز هوبكنز بلومبريج لل�سحة العامة ، ل�سحيفة 
الأمرا�ض  مكافحة  م��راك��ز  اأرق���ام  ع��ن  تاميز"  "نيويورك 
يتما�سى  اجلن�سني  ب��ني  الخ��ت��الف  "هذا  منها:  وال��وق��اي��ة 

متاما مع التقارير ال�سابقة من لقاحات اأخرى".
وعانت الن�ساء يف كثري من الأحيان من ردود الفعل النادرة 
ج��دا ول��ك��ن ال�����س��دي��دة م��ن ل��ق��اح��ات ف��ريو���ض ك��ورون��ا، وفقا 
لأول   )CDC( الأم��را���ض  على  ال�سيطرة  مراكز  لتحليل 

املتحدة. الوليات  يف  جرعة  مليون   13.7
ي�سمى  مما  عانوا  الذين  ع�سر  الت�سعة  الأ�سخا�ض  وجميع 
بردود الفعل التاأقية )فرط احل�سا�سية( بعد لقاح موديرنا، 
كّن من الن�ساء. كما تعر�ست 44 من اأ�سل 47 من الن�ساء 

لرد فعل حت�س�سي بعد لقاح فايزر.
جتلط  يف  ن���ادرة  م�سكلة  ط���وروا  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض  ومعظم 

 60 �سن  دون  الن�ساء  من  ك��ّن  اأ�سرتازينيكا،  لقاح  بعد  ال��دم 
عاما، وفقا لبيان �سحفي �سادر عن وكالة الأدوية الأوروبية 

.)EMA(
اأي  لتحديد  اأ�سا�سا  احل���الت  مراجعة  توفر  مل  ذل��ك،  وم��ع 
العمر، وفقا  اأو  ذل��ك اجلن�ض  عوامل خطر حم��ددة، مبا يف 

لوكالة الأدوية الأوروبية.
 Seminars in جم��ل��ة  يف  م��ق��ال  يف  ال��ب��اح��ث��ون  وق����ال 

ميلن  والفتيات  الن�ساء  اإن   ،Immunopathology
اإىل تطوير ا�ستجابات اأقوى لالأج�سام امل�سادة ويعانني من 

اآثار جانبية بعد التطعيم اأكرث من الرجال.
اأقوى  ا�ستجابات مناعية  اإىل احل�سول على  ال�سباب  ومييل 
من كبار ال�سن ب�سكل عام ، لأن جهاز املناعة ي�سعف مع تقدم 
التعبئة بقوة  اإىل  الن�ساء  املناعة لدى  اأجهزة  العمر. ومتيل 

اأكر من الرجال.
ق�سم  يف  والباحث  املناعة  عامل  غروديالند،  جونفيغ  يقول 
العدوى،  "بعد   :)UiO( اأو�سلو  بجامعة  ال�سريري  الطب 
اأقوى  مناعية  ا�ستجابات  على  احل�سول  اإىل  الن�ساء  متيل 
من الرجال، �سواء من الأج�سام امل�سادة اأو ا�ستجابة اخلاليا 

التائية القوية".
القوية مفيدة عندما  املناعية  اأن تكون ال�ستجابات  وميكن 

يقاوم اجل�سم املر�ض.
وقالت غروديالند: "العيب بالن�سبة للن�ساء هو اأنه ميكنهن 
اأن اجلهاز  يعني  ما  اأق��وى،  ذاتية  ا�ستجابات مناعية  جتربة 
تنتمي  ال��ت��ي  اجل�سم  يف  امل��وج��ودة  الأ���س��ي��اء  يهاجم  امل��ن��اع��ي 

اإليه". 
اأكرث  الذاتية  املناعة  ب��اأم��را���ض  الن�ساء  تتاأثر  ع��ام،  وب�سكل 
 .2020 عام  من  بحثية  ملراجعة  وفقا  الرجال،  من  بكثري 
بيولوجية  فوائد  للمراأة  يكون  قد  نف�سه،  الوقت  يف  ولكن 

اأخرى.
الطب  واأ���س��ت��اذة  املناعة  اأخ�سائية  �سبوركالند،  اآن  وق��ال��ت 
بداية  يف  اأو���س��ل��و،  جلامعة  التابع   forskning.no يف 
جائحة الفريو�ض التاجي، يف مقال حول �سبب وفاة الرجال 
اأكرث من الن�ساء جراء الإ�سابة ب�"كوفيد19-" : " قد توؤثر 

الهرمونات على كيفية تعامل اجل�سم مع العدوى، ولكن من 
غري املعروف ما اإذا كان الت�ستو�ستريون يلعب دورا منف�سال. 

وهناك الكثري من الأبحاث التي يجب القيام بها".
ورمبا ت�ساهم الكرومو�سومات اجلن�سية اأي�سا يف الختالف يف 

كيفية عمل جهاز املناعة ب�سكل عام لدى الن�ساء والرجال.
"نيويورك تاميز" اأن العديد من اجلينات  وكتبت �سحيفة 
 ،x الكرومو�سوم  على  م��وج��ودة  املناعي  باجلهاز  املرتبطة 

حيث يوجد لدى الن�ساء اثنان والرجال لديهم واحد.
وي�ساعد كرومو�سوم x الإ�سايف للمراأة اأي�سا يف التخل�ض من 

الأمرا�ض الوراثية.
 ويقول غروديالند: "هناك العديد من الأمرا�ض الوراثية 

لدى الرجال.
 اإذا كان هناك خلل جيني يف اأحد كرومو�سومات x، فيمكن 

لالآخر ت�سحيحه".

قد توؤثر الهرمونات على كيفية تعامل اجل�سم مع العدوى

ملاذا الن�ساء اأكرث عر�سة لالإبالغ عن الآثار اجلانبية للقاحات "كوفيد- 19"؟

له  الطبيعية  الر�ساعة  م��ن  ق��در  اأي  اأن  اإىل  النتائج  وت�سري 
تاأثري اإدراكي اإيجابي على الأطفال، على الرغم من اأنه كلما 

طالت فرتة اإر�ساع الأطفال، زادت درجاتهم.
ويف ال���درا����س���ة، ح��ل��ل ب��اح��ث��ون م���ن م��ع��ه��د دي���ل م��ون��ت��ي لعلم 
اآلف   ،Rochester بجامعة  الطبي  امل��رك��ز  يف  الأع�����س��اب 
اإذا  الأط��ف��ال مبا  رب��ط درج��ات  املعرفية لتحديد  الخ��ت��ب��ارات 

كانوا ير�سعون اأم ل.

وقال الدكتور دانيال اأدان لوبيز، املعد الأول للدرا�سة: "ت�سري 
تاأثري  ل��ه  الطبيعية  ال��ر���س��اع��ة  م��ن  ق��در  اأي  اأن  اإىل  النتائج 
اإدراك��ي اإيجابي، حتى بعد ب�سعة اأ�سهر فقط. هذا هو ال�سيء 

املثري حول النتائج".
9000 م�سارك  نتائج الختبارات لأكرث من  الفريق  وراج��ع 

ترتاوح اأعمارهم بني 9 و10 �سنوات يف الوليات املتحدة.
وقال لوبيز: "اأقوى ارتباط كان لدى الأطفال الذين ر�سعوا 

ر�ساعة طبيعية لأكرث من 12 �سهرا".
فاإنهم  الرت��ب��اط،  �سبب  ينظروا يف  الباحثني مل  اأن  ويف حني 
ي�سريون اإىل الأبحاث ال�سابقة التي وجدت العنا�سر الغذائية 
ت�����س��اه��م يف من���و الدماغ  ال��ت��ي  ال���ث���دي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ح��ل��ي��ب 

ال�سحي.
ُن�������س���رت يف جملة  ال���ت���ي  ال���ب���اح���ث���ون يف درا����س���ت���ه���م  واأو�����س����ح 
الأبحاث  "ركزت   :Frontiers of Public Health
والنمو  ال��ث��دي  حليب  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  العنا�سر  ح��ول  ال�سابقة 
 )ARA( املعريف بعد الولدة، على دور حم�ض الأراكيدونيك
وحم�ض الدوكو�ساهيك�سانويك )DHA(، وهو اأحد اأحما�ض 
3 الدهنية طويلة ال�سل�سلة التي تنتجها الأم وتنتقل  اأوميغا 
اإىل اجل��ن��ني خ���الل الأ���س��ه��ر ال��ث��الث��ة الأخ�����رية م��ن احلمل. 
 DHA وبعد ال��ولدة، يعتر حليب الأم امل�سدر الأ�سا�سي ل� 
يف  النخاع  تكّون  يف  مبا�سر  ب�سكل  متورط   DHA للر�سع. 

الف�ض اجلبهي يف الدماغ طوال فرتة الطفولة واملراهقة".
اعتبار  على  العائالت  الباحثون  ي�سجع  النتائج،  على  وب��ن��اء 

الر�ساعة الطبيعية خيارا اإن اأمكن.
واأ�سافت الدكتورة هايلي مارتن، املعدة امل�ساركة يف الدرا�سة: 
"هناك بحث مثبت بالفعل ُيظهر الفوائد العديدة للر�ساعة 
الطبيعية لكل من الأم والطفل. وتعتر نتائج هذه الدرا�سة 
مهمة للعائالت خا�سة قبل الولدة وبعدها بفرتة وجيزة عند 
اتخاذ قرارات الر�ساعة الطبيعية. وقد ي�سجع على الر�ساعة 

الطبيعية ملدة عام واحد اأو اأكرث".

درا�سة تك�سف اأثر الر�ساعة الطبيعية على معدل ذكاء الطفل!
ك�سفت درا�سة جديدة اأن الأطفال الذين يتلقون ر�ساعة طبيعية حتى لأ�سهر قليلة بعد الولدة مييلون اإىل 

حتقيق درجات اأعلى يف اختبارات الإدراك الع�سبي يف �سن العا�سرة.
واأجرى الباحثون يف الوليات املتحدة اختبارات معرفية على اأطفال ترتاوح اأعمارهم بني ت�سع وع�سر �سنوات 

اأبلغت اأمهاتهم عن اإر�ساعهم، وقارنوا نتائجهم بع�سرات الأطفال الذين مل يخ�سعوا للر�ساعة الطبيعية.
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منوذج اإعان الن�سرعن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�ض. كوراث هولدينجز ليمتد
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 157134
باإ�سم : �ض. كوراث هولدينجز ليمتد

وعنوانة : ، دبي منطقة جبل علي احلرة
 وامل�سجلة حتت الرقم : 151848          بتاريخ:2011/9/21

�سورة العامة :

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى
اعتباراً من تاريخ 2021/5/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

منوذج اإعان الن�سرعن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�ض. كورات هولدينجز ليمتد
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 157905
باإ�سم : �ض. كورات هولدينجز ليمتد

وعنوانة : دبي منطقة جبل علي احلرة �ض ب 118863 هاتف 6727900 فاك�ض 6744757 
دولة المارات العربية املتحدة

بتاريخ :2015/5/13 وامل�سجلة حتت الرقم : 157905 
�سورة العامة :

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر  �سنوات اأخرى
 اعتباراً من تاريخ 2021/5/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

منوذج اإعان الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�سركة �سنووبيل لأداره املطاعم ذ.م.م
PIZZA SPOT طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

بتاريخ:2021/5/9 املودعة بالرقم : 350770 
بيانات الأولوية :

باإ�سم : �سركة �سنووبيل لأداره املطاعم ذ.م.م
املوطن : جزيرة ابوظبي �سرق 3، مبنى ال�سيده موزه عبدهلل �سالح واخرون .، هاتف: 971509010042  

khatib85mohamme :سندوق الريد: 33779 ، امييل�
�سورة العامة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت

PIZZA SPOT داخل  و�سف العالمة: هي عباره عن قطعة من البيتزا بالون الحمر تعلوها كلمة 
مغلف بالون الحمر مكتوبة بالون البي�ض ،وا�سفلها كلمة Perfect slice ، Perfect price بالون الحمر

ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

منوذج اإعان الن�سرعن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�ض. كورات هولدينجز ليمتد
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 157135
باإ�سم : �ض. كورات هولدينجز ليمتد

وعنوانة : ، دبي منطقة جبل علي احلرة
بتاريخ :2011/9/21 وامل�سجلة حتت الرقم : 151849 

�سورة العامة :

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى 
اعتباراً من تاريخ 2021/5/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259 العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

اإع����������ان
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم فاهيتا �ستي�سن - �سركة ال�سخ�ض   

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2844930 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عيد عبيد �سامل العبد البدواوى  %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة يا�سني بفقري  %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد �سامل را�سد اجلابري

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم فاهيتا �ستي�سن - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

 FAJITAS STATION RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ 0مطعم فاهيتا �ستي�سن ذ.م.م
FAJITAS STATION RESTAURANT L.L.C L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  158307 
با�س��م:  الحتاد للطريان

وعنوانه: �ض.ب.: 35566 ،طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  28
بتاريخ:  2013/05/15  وامل�سجلة حتت رقم 158307 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
 2031/06/09 وحتى تاريخ:  احلماية يف 2021/06/09  

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  158308 
با�س��م:  الحتاد للطريان 

وعنوانه: �ض.ب.: 35566 ،طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات   

الواق�عة بالفئة:  28
بتاريخ:   2012/06/10 وامل�سجلة حتت رقم 158308 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
 2031/06/09 وحتى تاريخ:  احلماية يف 2021/06/09  

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  158310 
با�س��م:  الحتاد للطريان

وعنوانه: �ض.ب.: 35566 ،طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  41 
بتاريخ:  2013/05/15 وامل�سجلة حتت رقم 158310 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
 2031/06/09 احلماية يف  2021/06/09  وحتى تاريخ: 

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  158309 
با�س��م:  الحتاد للطريان 

وعنوانه: �ض.ب.: 35566 ،طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات    

37 الواق�عة بالفئة:  
بتاريخ:  2013/05/15  وامل�سجلة حتت رقم 158309 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
 2031/06/09 وحتى تاريخ:  احلماية يف 2021/06/09  

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  162034 
با�س��م:  �ض. �سكاي انرتنا�سيونال ايه جي

 ، زي���ورخ   8002  - ات�����ض  �سي   ، اي��ه   31 درايكونيج�سرتا�سيه   ، �ستوكرهوف  وع��ن��وان��ه: 
�سوي�سرا.

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات    
الواق�عة بالفئة:  9

بتاريخ:   2012/01/25  وامل�سجلة حتت رقم 163168 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

 2031/09/06 احلماية يف  2021/09/06  وحتى تاريخ: 
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  162035 
با�س��م:  �ض. �سكاي اي بي انرتنا�سيونال ليمتد 

وعنوانه: جرانت واي، ايل وورث، ميدل�سك�ض، تي دبليو7 5كيو دي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  38
بتاريخ:  2019/12/23  وامل�سجلة حتت رقم 162035 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
 2031/09/06 وحتى تاريخ:  احلماية يف  2021/09/06  

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  162036 
با�س��م:  �ض. �سكاي اي بي انرتنا�سيونال ليمتد 

وعنوانه: جرانت واي، ايل وورث، ميدل�سك�ض، تي دبليو7 5كيو دي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  41
بتاريخ:  2019/12/23  وامل�سجلة حتت رقم 162036 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
 2031/09/06 وحتى تاريخ:  احلماية يف  2021/09/06  

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259    

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  
 كاليد اند كو ال ال بي  

بطلب تعديل بيان املنتجات لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2020/10/13 املودعة حتت رقم : 337420 
 2021/01/25 : تاريخ الت�سجيل 

با�س��م : اأرت�ض �سابورت فوتوير اي بي 2 بي تي واي ال تي دي
وعنوانه : 486 هاي ا�ض تي اإت�سوكا، فيكتوريا، 3564،  اأ�سرتاليا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
الأ�سبع  ذات  وال�سبا�سب  ال�سيور  ذات  وال�سبا�سب  ال�سنادل  الت�سحيحية؛  الأحذية  القدم مبا يف ذلك  لبا�ض 
ن�سائية  اأح��ذي��ة  خفيفة؛  اأح��ذي��ة  ت��دري��ب؛  اأح��ذي��ة  ريا�سية؛  اأح��ذي��ة  الريا�سي؛  القدم  لبا�ض  ق��دم(؛  )لبا�ض 
اأحذية ن�سائية ذات كعب عايل  اأحذية ن�سائية م�سطحة؛  اأحذية بدون كعب؛  مفتوحة من ناحية الأ�سابع؛ 
ناحية  ن�سائية مفتوحة من  اأحذية  ال�ساق؛  اأحذية تغطي  ن�سائية؛  ذات كعب عايل؛ �سنادل  اأحذية  ورفيع؛ 
ال�ساطئ؛  لبا�ض قدم  .الكاحل؛  اأحذية تغطي  ذات نقو�ض؛  اأحذية رجالية  اأحذية رجالة م�سطحة؛  الكعب؛ 

لبا�ض القدم غري الر�سمي؛ لبا�ض القدم للنزهات. 
 25 : الواق�عة بالفئة 

تعديل بيان املنتجات كما هو مو�سح .
 2021/04/07  : تاري�خ التعديل 

  2021/04/22  :  تاريخ التا�سري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  7 يونيو 2021 العدد 13259

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اإعالن بالن�سر

املو�سوع/ الإنذار رقم )2021/1/4997(
مقدم من املنذر : با�س�ل �س�ري�ف اأحم�د فت�ح�ي
اإخطار للمنذر اإليها اأم�ان�ور�س�ون البريدبيف�ا

�سبق واأن �سدر حكماً جزائيا يف الدعوى رقم 2021/749 جنح واملقامة من النيابة العامة �سد املنذر اإليها عن 
الإجمالية مببلغ )160،000(  قيمتها  تقدر  للمنذر  عائد ملكيتها  ذهبية  و�سبائك  مالية  �سرقتها مبالغ  واقعة 
رقمي  بال�ستثنافني  ال�ستئناف  حمكمة  م��ن  احلكم  �سدر  وق��د   - اأمريكي  دولر   )8000( مبلغ  خ��الف  دره��م 
اأ�سهر  ثالثة  مل��دة  باحلب�ض  اإليها  املنذر  مبعاقبة   2021/4/29 بتاريخ   )2021/1177  ،2021/1158(
 )160،000( مبلغ  اإىل  بالإ�سافة  الإماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  اأو  اأمريكي  دولر  اآلف  ثمانية  مبلغ  وتغرميها 

درهم واأمرت بوقف تنفيذ عقوبة احلب�ض املق�سي بها ملدة ثالث �سنوات تبداأ من تاريخ �سدور احلكم.
بقيمة  املنذر  ل�سالح  اإليها  املنذر  ذمة  تعلق  ثبت  مبقت�ساه  وال��ذي   - ونهائياً  باتاً  احلكم  هذا  اأ�سبح  وحيث   -2

الأموال التي قامت ب�سرقتها وال�ستيالء عليها واملحكوم بها مبوجب احلكم البات.
واإذ كان من املقرر قانوناً - وفقاً لأحكام املواد 304 ، 318 ، 319 من قانون املعامالت املدنية رقم 5 ل�سنة 1985 
وتعديالته باملر�سوم بقانون  رقم 30 ل�سنة 2020 - باأنه على اليد ما اأخذت حتي توؤديه ، ومن غ�سب مال غريه 

وجب عليه رده اإليه بحالته كما ل ي�سوغ لأحد اأن ياأخذ مال غريه بال �سبب �سرعي فاإن اأخذه فعليه رده.
وكان الثابت من الأحكام الق�سائية والتي هي عنوان احلقيقة - قيام املنذر اإليها بال�ستيالء و�سرقة اأموال املنذر 

دون وجه حق وثبت مبوجب تلك الأحكام اإدانتها عن فعلها املوؤثم 
اإليها ب�سرورة �سداد قيمة امل�سروقات التي  اإنذار قانوين للمنذر  لذلك وبناء على تعليات موكلنا فاإن املنذر يوجه 
ا�ستولت عليها والثابت ان�سغال ذمتها بها مبوجب الأحكام اجلزائية الباتة اآنفة البيان مع التعوي�ض اجلابر لل�سرر 
باجم�ايل مبلغ ق�دره )290،000( درهم "مئتان وت�سعون األف درهم" وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ الإنذار 
ويف حالة الإ�سرار على عدم ال�سداد �سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتمى حقوق املنذر وحتميلكم 

الر�سوم وامل�ساريف وما ي�ستجد من حقوق اأخري للمنذر ولأجل ذلك مت الإنذار. 
ول�سيادتكم فائق الحرتام

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2021/12252
بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  �سادرة من   572317 رقم  ، رخ�سة جتارية  وال�سالمة  المن  لتجارة معدات  التحدي   : املنذره 
ومتثلها   784196430918373 رق��م  هويه   - اجلن�سيه  ام��ارات��ي��ه   - القا�سمي  �سلطان  �سقر  �سيد  ال�سيخة   / مالكنها  ومتثلها 
الوكالة  مبوجب   784198818308177 رق��م  هويه  اجلن�سيه  اماراتيه   - القا�سمي  خالد  حممد  فاهم  راد  ال�سيخة   / بالوكالة 
رقم )2017/3576( ال�سادرة من الكاتب العدل بال�سارقة - وميثلها بالوكالة ال�سيد / جمال احمد ابراهيم ال�سرقاوي - دومينيكا 
اجلن�سية - هويه رقم 784197968204350 مبوجب الوكالة اخلا�سه امل�سدقه ا�سول لدي الكاتب العدل بال�سارقه برقم مت�سل�سل 

)SH20180625C77743(
العنوان : اإم��ارة ال�سارقة - اخلان - املجاز 3 - بناية الغامن لالعمال - الطابق الثالث - مكتب 308 - الهاتف : 0561626220 

 info@ihadvocates.com : الريد اللكرتوين
املنذر اليهم : 1- اأيه اأر اأيه للخدمات الفنيه �ض.ذ.م.م ، 2- امين حممد عرار - �سوري اجلن�سية - هويه رقم 784197105215962 
- العنوان : اماره دبى - ابوهيل - خلف املمزر �سنرت - نف�ض بنايه �سوبر ماركت الق�سيفه وكافيه ا�ض اآ�ض - مكتب 116 - جممع بيات - 

هاتف رقم : 0529111227 ، 0569559727
: الكرتوين  الريد   Aiman.ararco@yahoo.comk info.ararco@yahoo.com

املو�سوع : اإنذار عدىل لإلزام املنذر اليهم ب�سداد مبلغ وقدره )117883 درهم اماراتى(
مبوجب تعامل بني املنذر واملنذر اليهم قام املنذر اليهم تر�سد يف ذمه املنذر اليهم مبلغ وقدره 117883 درهم اماراتى م�ستحقه الدفع 
مبوجب ال�سيكات ال�سيك رقم 000099 بقيمه 60000 درهم وامل�سحوب على بنك الحتاد الوطني بتاريخ  ا�ستحقاق 2020/10/15 
، ال�سيك رقم 000089 بقيمه 18385 درهم وامل�سحوب على بنك الحتاد الوطني بتاريخ ا�ستحقاق 2020/10/1 ، ال�سيك رقم 
000098 بقيمه 39498 درهم وامل�سحوب على بنك الحتاد الوطني بتاريخ  ا�ستحقاق 23 /2020/12 باجمايل املبلغ )117883 
درهم اماراتي( )مائة و�سبعة ع�سر األفا وثمامنائة وثالثة وثمانون درهم اماراتي( والتي اعيدت بدون ر�سيد قائم وقابل لل�سرف. وملا كان 
ذلك وقد طالب املنذر املنذر اليهم بكافة الطرق الوديه �سداد املبالغ املرت�سده يف ذمتهم ال انهم امتنعوا عن ال�سداد وحيث ان املنذر اليهم 
امتنعوا عن �سداد املبلغ املرت�سد بذمتهم يف املوعد املحدد دون وجه حق او �سند قانوين بالرغم من املطالبات الودية املتكررة ال انه رف�ض 
ذلك دون م�سوغ مقبول من واقع او قانون وحيث ان املنذر مت�سرر ا�سد ال�سرر من بقاء احلال على ما هو عليه دون �سداد املنذر اليهم 
املبالغ املرت�سده يف ذمتهم. - وحيث ان املنذر اليهم ممتعني متاما عن �سداد م�ستحقات املنذر املرت�سدة يف ذمتهم دون �سبب مقبول وعمال 
بن�ض املاده 318 من قانون املعامالت املدنية التي ذكرت بانه ) لي�سوع لحد ان ياأخد مال الغري بال ب�سبب �سرعي فان اخذه  فعليه 
رده(.  لذلك فان املنذر ينذر املنذر اليهم ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 117883 درهم اماراتى )مائة و�سبعة ع�سر األفا وثمامنائة وثالثة 
وثمانون درهم اماراتي( للمنذر يف غ�سون اخلم�سة ايام التالية ل�ستالمه هذا النذار وال �سي�سطر لتخاد كافة الجراءات القانونية 

�سده ومطالبتكم باملبلغ املذكورة اعاله والتعوي�ض والر�سوم وامل�ساريف ، مع حفظ كافة حقوق املنذر.
بالوكالة / جمال احمد ابراهيم ال�سرقاوي
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  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
 اإخطار عديل بالوفاء - برقم املحرر 2021/12262

بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  �سادرة من   572317 رقم  ، رخ�سة جتارية  وال�سالمة  المن  لتجارة معدات  التحدي   : املنذره 
ومتثلها   784196430918373 رق��م  هويه   - اجلن�سيه  ام��ارات��ي��ه   - القا�سمي  �سلطان  �سقر  �سيد  ال�سيخة   / مالكنها  ومتثلها 
الوكالة  مبوجب   784198818308177 رق��م  هويه  اجلن�سيه  اماراتيه   - القا�سمي  خالد  حممد  فاهم  راد  ال�سيخة   / بالوكالة 
رقم )2017/3576( ال�سادرة من الكاتب العدل بال�سارقة - وميثلها بالوكالة ال�سيد / جمال احمد ابراهيم ال�سرقاوي - دومينيكا 
اجلن�سية - هويه رقم 784197968204350 مبوجب الوكالة اخلا�سه امل�سدقه ا�سول لدي الكاتب العدل بال�سارقه برقم مت�سل�سل 
)SH20180625C77743( العنوان : اإمارة ال�سارقة - اخلان - املجاز 3 - بناية الغامن لالعمال - الطابق الثالث - مكتب 308 
للخدمات  البارجيل   -  1  : اليهم  املنذر   .info@ihadvocates.com  : اللكرتوين  الريد   0561626220  : الهاتف   -
الفنية ���ض.ذ.م.م ، 2 - فايز حممد �سالح الزهارنه - فل�سطيني اجلن�سية - هويه رقم 784196936279486 - العنوان : اماره 

دبى - ديره - ال�سناعيه 3 - منطقه الق�سي�ض - �سارع 7 م�ستودع 11
املو�سوع : اإتذار عدىل لإلزام املنذر اليهم ب�سداد مبلغ    98762  37917  : رقم  هاتف    050-6881859  -  050-8735333

اماراتي وخم�سة فل�سا( درهم  وثالثون  واأربعة  وت�سعمائة  األفا  وثمانون  )اثنان  اماراتي  درهم   82،934.5
درهم  مبوجب تعامل بني املنذر واملنذر اليهم قام املنذر اليهم تر�سد يف ذمه املنذر اليهم مبلغ وقدره 82،934.5 

بتاريخ  الول  ابوظبي  بنك  على  وامل�سحوب  دره��م   6204 بقيمه   450379 رقم  ال�سيك  ال�سيكات  مبوجب  الدفع  م�ستحقه  اماراتى 
ا�ستحقاق  بتاريخ  الول  ابوظبي  بنك  على  وامل�سحوب  دره��م   6204 بقيمه   450380 رق��م  ال�سيك   2020/12/10 ا�ستحقاق 
رقم 450413 بقيمه 10207 درهم وامل�سحوب على بنك ابوظبي الول بتاريخ ا�ستحقاق 2021/2/15،  ال�سيك   ،2021/1/10
رقم  ال�سيك   ،2021/1/26 8688.50 درهم وامل�سحوب على بنك ابوظبي الول بتاريخ ا�ستحقاق  450393 بقيمه  ال�سيك رقم 
 450389 ال�سيك رقم   ،  2021/1/25 ا�ستحقاق  ابوظبي الول بتاريخ  بنك  على  وامل�سحوب  درهم   43500 بقيمه   450399
بقيمه 8131 درهم وامل�سحوب على بنك ابوظبي الول بتاريخ ا�ستحقاق 2021/1/25، باجماىل املبلغ )82،934.5 درهم اماراتى(

)اثنان وثمانون األفا وت�سعمائة واأربعة وثالثون درهم اماراتي وخم�سة فل�سا( والتي اعيدت بدون ر�سيد قائم وقابل لل�سرف. وملا كان ذلك 
وقد طالب املنذر املنذر اليهم بكافة الطرق الوديه �سداد املبالغ املرت�سده يف ذمتهم ال انهم امتنعوا عن ال�سداد. وحيث ان املنذر اليهم 
امتنعوا عن �سداد املبلغ املرت�سد بذمتهم يف املوعد املحدد دون وجه حق او �سند قانوين بالرغم من املطالبات الودية املتكررة ال انه رف�ض 
ذلك دون م�سوغ مقبول من واقع او قانون وحيث ان املنذر مت�سرر ا�سد ال�سرر من بقاء احلال على ما هو عليه دون �سداد املنذر اليهم 
املبالغ املرت�سده يف ذمتهم. - وحيث ان املنذر اليهم ممتعني متاما عن �سداد م�ستحقات املنذر املرت�سدة يف ذمتهم دون �سبب مقبول وعمال 
بن�ض املاده 318 من قانون املعامالت املدنية التي ذكرت بانه ) لي�سوع لحد ان ياأخد مال الغري بال ب�سبب �سرعي فان اخذه  فعليه رده(. 
لذلك فان املنذر ينذر املنذر اليهم ب�سرورة �سداد مبلغ 82،934.5 درهم اماراتى )اثنان وثمانون الفا وت�سعمائة واربعة وثالثون درهم 
اإماراتي وخم�سة فل�سا( للمنذر يف غ�سون اخلم�سة ايام التالية ل�ستالمه هذا النذار وال �سي�سطر لتخاد كافة الجراءات القانونية �سده 

ومطالبتكم باملبلغ املذكورة اعاله والتعوي�ض والر�سوم وامل�ساريف ، مع حفظ كافة حقوق املنذر.
بالوكالة / جمال احمد ابراهيم ال�سرقاوي
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Date 7/ 6/ 2021  Issue No : 13259
Service by Publication

Submitted by the Notifying Party : Basel Sherif Ahmed Fathi
Subject: Notice No. 4997/1/2021

Notice to the Notified Party: Amandrosson Alaberdipiva
A penal case was issued in the case No. 749/2021, Misdemeanors, which was filed by the 
Public Prosecution against the Notified Party for stealing financial amounts and golden bars 
belonging to the Notifying Party. The value of such stolen items is (AED 160,000) as well 
as an amount of (USD8000). The Court of Appeal issued the judgment in the Appeals No. 
(1158/2021, 1177/2021) on 29/04/2021 by punishing the Notified Party by imprisonment 
for three months and fining him an amount of eight thousand USD or equivalent in AED, 
in addition to an amount of (AED160,000). The Court ordered to stay execution of the 
imprisonment punishment for three years starting from the issue date of the judgment.
2- Whereas such judgment became final, under which the Notifying Party is owed for the 
Notifying Party by the value of the funds he stole and seized, which are judged under the 
final judgment. Whereas it is well established by Law - as per Articles (304, 318 and 319) 
of the Law No. (5) of 1985 On the Civil Transactions Law as amended by the Decree Law 
No. (30) of 2020 Concerning Civil Code that The hand that has  taken is liable until it gives 
it back. In addition, No one is entitled, without cause, to enrich himself to the detriment 
of another person, without just cause. If he does so, he is liable to restitute it and whoever 
enriches without just cause, is bound to restitute what he obtained. It is well established 
by the court judgments, which are the title of truth, that the Notified Party had seized and 
stolen the Notified Party's funds unduly and was convicted of its punishable action under 
such judgments. Accordingly, as per the instructions of our client, the Notifying Party does 
hereby notifies the Notified Party to pay the value of stolen items seized thereby, which 
is due from it under the aforementioned final penal judgments as well as the remedying 
compensation for damage amounting to (AED290,000) (Two Hundred and Ninety 
Thousand AED) within five days as from the date of the service by publication. In case of 
failure, all legal actions that protect the rights of the Notifying Party would be taken and 
you will pay all charges, expenses and all other rights to the Notifying Party. Therefore, the 
service by publication was addressed.
With all due respect,
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 7/ 6/ 2021  Issue No : 13259
Defendant Service by Publication

Before Ajman Court, Federal Civil Court of First Instance
In Case No. 0001355/AJCFICICIV2019/ Civil (Plenary)

To: Al Manama Hyper Market LLC
Ajman, Sheikh Rashid Bin Humaid Street in intersection with Itihad Road, 
opposite Lulu Hyper Market.
We notify you that the plaintiff, Suleman Elayadathu Putan, address/ place 
of residence: Dubai, Deira, Port Saeed, behind Nisan Show Room, Business 
Point Building, Mezzanine Floor, Office No. M09, Tel. No. 042595777, 
Fax No. 042595666, email: info@omalc.ae, Makani No. 3244594823, Tel. 
No.: 971566548818, filed the above mentioned case claiming: Appointing 
an engineering expert to survey the property and to determine its structural 
condition and the required maintenance and its cost and to state the occupier of 
this property currently and to determine the damages and loses of the plaintiff 
due to the defendant as a result of its interruption of the title and making use of 
the property by the plaintiff and to state whether the defendant removed the its 
properties and disinfected the place from insects and rot or not and carried out 
the necessary maintenance and to state whether the defendant paid any amounts 
against occupying the property during the period of seizing the property or not 
and to determine and state the compensations due to the plaintiff as a result of 
the defendant's delay in performing its judicial obligations in the execution 
procedures and misusing the litigation right.
Therefore, you are ordered to attend before the Plenary Civil Tribunal, Ajman 
Court on Sunday 20-06-2021 at 10:00 to file your defense and documents and 
in case of non- attendance by you nor sending an approved attorney to represent 
you, the court shall proceed with the legal procedures in your absence.
Judicial Services Office
Farouq Jumaa Al Mashghoni

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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املال والأعمال

بنك دبي التجاري يدخل يف �سراكة 
ا�سرتاتيجية مع برنامج مكافاآت بلو من الفطيم

•• دبي- د.حممود علياء

الإمارات  دول��ة  الرائدة يف  الوطنية  البنوك  اأح��د  التجاري،  دبي  بنك  اأعلن   
الفطيم  جمموعة  م��ع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  توقيعه  ع��ن  املتحدة،  العربية 
للتجزئة الرائدة يف قطاع التجزئة يف املنطقة، لال�ستفادة من برناجماملكافاآت، 
 CBD بلو ملكافاآت الولء، وتقدميه لعمالء البنك الذين يفتحون ح�سابات
Digi. ومُيّكن برنامج بلو ملكافاآت الولء م�ستخدميه من احل�سول على باقة 
من املكافاآت، مثل عرو�ض ال�سرتداد النقدي على جميع امل�سرتيات من اأي 
عملية  ومرونة  ال�سريكة،  والعالمات  للمجموعة  التجارية  العالمات  من 

ا�ستبدالها عر ت�سكيلة وا�سعة من اخليارات.
ملجموعة  العام  املدير  مالهوترا،  اأميت  ق��ال  التفاقية،  توقيع  على  تعليقاً 
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف بنك دبي التجاري: “ي�سعدنا اأن نتعاون مع 
عن  ف�ساًل  املتمّيزة،  املبادرة  هذه  اإط��ار  يف  الفطيم  من  بلو  مكافاآت  برنامج 
الرقمية   CBD Digi ح�سابات  لعمالء  املُ��ج��زي  امل��ك��اف��اآت  برنامج  تقدمي 
لتجاوز  با�ستمرار  نعمل  التجاري  دبي  بنك  نحن يف  التجاري.  دبي  بنك  يف 
وتعاملهم  امل�سرفية  بخدماتنا  ثقتهم  على  ومكافاأتهم  عمالئنا  تطلعات 
معنا. وُيعد برنامج مكافاآت بلو واح��داً من اأكرث برامج ال��ولء رواج��اً لدى 
النقدي  ال�سرتداد  وعرو�ض  املكافاآت  ُيقدم  اإذ  للتجزئة؛  الفطيم  جمموعة 
على جميع امل�سرتيات �سمن عالماتهماملتنوعة، وهو ما مُيكن عمالء بنك 
CBD Digi لدى البنك  دبي التجاري ال�ستفادة منه مبجرد فتح ح�ساب 
 CBD Digi “يتيح ح�ساب  واأ����س���اف:  ب��ل��و«.  م��ك��اف��اآت  تطبيق  ط��ري��ق  ع��ن 
با�ستخدام  وزم��ان  اأي مكان  ويف  فوريومريح  ب�سكل  احل�سابات  فتح  للعمالء 
الهوية الإماراتية فقط ويف اأقل من ثالث خطوات، والتمتع مبكافاآت مذهلة 
مقابل اإجناز معامالتهم امل�سرفية اليومية. اإ�سافة اإىل عر�ض مكافاآت بلو، 
املجانية،  امل�سرفية  باقة من اخلدمات  العمالء   CBD Digi مينح ح�ساب 
يف  ال�سرف  اأ�سعار  لأف�سل  وفقاً  املجانية  املالية  التحويالت  ت�سمل  والتي 
دبي  لبنك  التابعة  الآيل  ال�����س��ّراف  اأج��ه��زة  م��ن  امل��ج��اين  وال�سحب  ال�����س��وق، 
عملة  ب�11  الفوري حل�ساب  الفتح  اإىل  بالإ�سافة  �سيكات،  ودفرت  التجاري، 
اأ�سا�سية، مبا يف ذلك ح�ساب الذهب. عالوة على ذلك، ل يحتاج العمالء اإىل 
من  احل�ساب.«  لفتح  رواتبهم  حتويل  اأو  للر�سيد  اأدن��ى  حد  ب��اأي  الحتفاظ 
جانبه ، قال ريجي�ض �سولتز، رئي�ض ق�سم جتارة التجزئة مبجموعة الفطيم: 
“ن�سعى بالعتماد على منهجيتنا التي تتمحور حول العمالء اإىل موا�سلة 
ب�سكل يومي. ولذا نعمل بكل جد  تنويع عرو�سنا لالرتقاء بحياة عمالئنا 
ولي�ست  التغرّي.  دائ��م��ة  لحتياجاتهم  وال�ستجابة  العمالء  على  للرتكيز 
ال�سراكة الأخرية مع بنك دبي التجاري �سوى دليل على هذه اجلهود، التي 
نطمح من خاللها اإىل تزويد عمالئنا بالقيمة والراحة من خالل برنامج 

الولء الفريد من نوعه والذي ي�ستند على عالماتنا الرائدة«.

مليار درهم تعامالت   1.4
اأ�سواق املال الإماراتية اأم�ض

•• اأبوظبي -وام:

اليوم  تعامالت  بداية  مع  حت�سنها  م�سرية  الإماراتية  املال  اأ�سواق  وا�سلت 
للموؤ�س�سات  املكثفة  ال��ت��داول  عمليات  ا�ستمرار  و�سط  الأ�سبوع  من  الأول 

الأجنبية واملحلية على �سريحة من الأ�سهم القيادية.
يف  املرمة  ال�سفقات  قيمة  جت��اوزت  فقد  الأداء  يف  التح�سن  توا�سل  وم��ع 

ختام التعامالت م�ستوى 1.4 مليار درهم .
ابوظبي  ل�سوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���س��ر  ارت��ف��ع  فقد  امل��وؤ���س��رات  ح��رك��ة  م�ستوى  على 
6623 نقطة مقارنة مع  %0.26 بالغا م�ستوى  لالأوراق املالية بن�سبة 
جل�سة يوم اخلمي�ض املا�سي، فيما اأغلق املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل عند 

2820 نقطة وفقا ملا يظهره الر�سد اليومي للتعامالت .
ووا�سل �سهم العاملية القاب�سة ا�ستقطاب اجلزء الأكر من �سيولة الأ�سواق 
فقد جتاوزت قيمة تداولته 683 مليون درهم مرتفعا اىل 96.2 درهم 
 3.75 اىل  ال�ساعد  العقارية  ال��دار  �سهم  جنم  ب��رز  الأ�سبوع  بداية  .وم��ع 
الأيام  ال�سهم خالل  التي نفذت على  التجميع  دره��م وذل��ك عقب عمليات 

املا�سية .وبلغت قيمة ال�سفقات املرمة عليه نحو 200 مليون درهم .
 4.35 اأدن��وك للتوزيع على نهجه ال�ساعد بالغا  كذلك فقد حافظ �سهم 

درهم يف حني اأغلق �سهم بنك اأبوظبي التجاري عند 7.02 درهم .
وبلغت قيمة التداولت يف �سوق العا�سمة 1.256 مليار درهم فيما و�سل 
عدد الأ�سهم املتداولة 125 مليون �سهم نفذت من خالل 2168 �سفقة.

ويف �سوق دبي املايل فقد جنح �سهم اإعمار بالرتفاع اإىل 4.05 درهم و �سهم 
اإىل  و�سعاع  درهم   1.15 ال�سوق  و�سهم  درهم   4.92 الإ�سالمي  دبي  بنك 
156 مليون درهم وعدد  63 فل�سا. وبلغت قيمة التداولت يف �سوق دبي 

الأ�سهم املتداولة 91 مليون �سهم نفذت من خالل 1769 �سفقة.

متو�سط �سعر خام اأوبك خالل �سهر يونيو  69.42
•• اأبوظبي - وام:

قفز املتو�سط ال�سهري ل�سعر خامات “اأوبك” اإىل 69.42 دولر للرميل 
عن  ال�سادرة  التوقعات  اأح��دث  بح�سب  وذل��ك   2021 يونيو  �سهر  خ��الل 
منظمة الدول امل�سدرة للنفط، مما يعني زيادة �سعر اخلام بن�سبة 3.8% 

مقارنة مع متو�سط ال�سعر امل�سجل يف �سهر مايو من العام ذاته.
�سعر  اأن  العاملي  النفط  �سوق  يف  الأ�سعار  بحركة  اخلا�ض  الر�سد  ويظهر 
القادمة،  الأي���ام  70 دولرا خ��الل  اأوب���ك يف طريقه لخ���رتاق حاجز  خ��ام 
الدول  جميع  اقت�ساديات  على  الإيجابية  بنتائجه  �سينعك�ض  ال��ذي  الأم��ر 
النفط تلقت دعما يف الآونة  اأ�سعار  . وكانت  ال��دول امل�سدرة  ويف مقدمتها 
الأخرية من القرارات ال�سادرة عن اجتماع اأع�ساء اأوبك مع كبار املنتجني 
الإم���دادات يف  �سيا�سة �سبط  ال�ستمرار يف  تقرر خالله  وال��ذي  امل�ستقلني 
اإىل توقعات بتوا�سل التح�سن يف معدلت الطلب  ال�سوق وذلك بالإ�سافة 

على الذهب الأ�سود يف الفرتة القادمة .

الإمارات تدعو اإىل ت�سافر اجلهود العاملية لإتاحة الطاقة النظيفة للجميع
•• اأبوظبي-وام:

الطاقة  وزارة  وك��ي��ل  ال��ع��ل��م��اء،  ���س��ري��ف  ���س��ع��ادة  اأك����د 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل�����س��وؤون ال��ط��اق��ة وال���ب���رتول اأن 
الإم��ارات متكنت خالل فرتة قيا�سية من التو�سع يف 
جمال الطاقة النظيفة بف�سل الت�سريعات والقوانني 
لت�سجيع ال�ستثمارات والتي واكبت التطورات احلالية 
وال��ت��ح��دي��ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وو����س���ع اأه�����داف طموحة 
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ا���س��ت��ح��داث  للم�ستقبل، 
للطاقة 2050، والتي ت�سعى من خاللها اإىل خف�ض 
%40، وزي��ادة م�ساهمة  الطلب على الطاقة بن�سبة 
الطاقة النظيفة يف اإجمايل مزيج الطاقة املنتجة يف 
بجانب العمل ب�سكل وثيق مع   ،”50% الدولة اإىل 
بالطاقة  املرتبطة  املكافاآت  لتقا�سم  اخلا�ض  القطاع 
لالقت�سادات  رئي�سا  داع��م��ا  متثل  وال��ت��ي  النظيفة، 

الوطنية وا�ستدامة القت�ساد الأخ�سر.
نيابة عن  �سعادته - خالل م�ساركته افرتا�سيا  ودعا 
وزير  امل��زروع��ي  فار�ض  ف��رج  �سهيل بن حممد  معايل 
للدولة يف اجلل�سة  التحتية وممثال  والبنية  الطاقة 
الوزارية للطاقة النظيفة التي ا�ست�سافتها جمهورية 
ت�سيلي - اإىل ت�سافر اجلهود وح�سد الطاقات العاملية 
من اأجل اإتاحة الطاقة النظيفة للجميع .. لفتا اإىل 
النظيفة  الطاقة  نحو  التحول  اأن  توؤمن  الدولة  اأن 
والبيئية  الجتماعية  حتدياتها  لها  حقيقية  فر�سة 

التو�سع  ق��اب��ل��ي��ة  يف  يتمثل  اإح���داه���ا  والق��ت�����س��ادي��ة، 
واجلدوى التجارية والتقنيات واحللول املطلوبة.

التوجه  ال�سابق  يف  طموحنا  “ ك��ان   : العلماء  وتابع 
قدرتنا  والآن  ال�����س��م�����س��ي��ة،  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��غ��الل  ن��ح��و 
الإنتاجية اأكرث من 2 جيجاواط من ال�سعة املركبة، 
خالل  بت�سليمها  ملتزمني  اإ�سافية  ج��ي��ج��اواط  و4 
ال�����س��م�����س��ي��ة متثل  ال��ط��اق��ة  واإن  امل��ق��ب��ل��ني،  ال��ع��ام��ني 
اأرخ�ض اأ�سكال الطاقة املتاحة وداعماً ملزيج الطاقة يف 
الإم��ارات، كما لدينا العديد من امل�ساريع التي تدعم 
توجه الإمارات امل�ستقبلي نحو الطاقة النظيفة، منها 
بواقع  ال�سلمية  النووية  للطاقة  “براكة”  م�سروع 
5.6 جيجا واط من  اإن��ت��اج  ق��ادرة على  4 مفاعالت 
الطاقة النظيفة، فيما تقوم وحدة براكة الأوىل الآن 
بتغذية �سبكة الكهرباء ب� 1400 ميجاواط، ليوؤ�س�ض 
الإم�����ارات للتحول نحو  م�����س��رية  مل��رح��ل��ة ج��دي��دة يف 

الطاقة امل�ستدامة«.
لأول م�سنع  موطنا  اأي�ساً  ُتعد  الإم��ارات  اأن  واأ�ساف 
ال�سرق  نطاق جت��اري يف  على  الكربون  اأك�سيد  لثاين 
م��ن ثاين  األ����ف ط��ن   800 يلتقط  الأو����س���ط، ح��ي��ث 
���س��ن��اع��ة احل���دي���د وال�سلب،  م���ن  ال��ك��رب��ون  اأك�����س��ي��د 
اأ�سعاف   5 م��ن  اأك��رث  اإىل  ال�سعة  رف��ع  على  و�سنعمل 
بحلول عام 2030، ليتمكن من التقاط 5 ماليني 
ط��ن م��ن ث���اين اأك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون ���س��ن��وي وطموحنا 
ك��ب��ري وجن��اح��ات��ن��ا م��ت��وا���س��ل��ة، ول����ن ن��ك��ت��ف��ي مب���ا مت 

على  كلل  بال  العمل  و�سنوا�سل  الآن،  حتى  حتقيقه 
وراء  وال�سعي  الطاقة،  لتنويع م�سادر  ا�سرتاتيجيتنا 
مزيج  يف  امل��رون��ة  ل�سمان  للطاقة  خمتلفة  م�����س��ادر 
الإمارات  دولة  امل�ستقبلي يف  وتوجهنا  لدينا،  الطاقة 
للح�سول  الهيدروجني  م�سادر  ا�ستغالل  على  قائم 
التي  الطبيعية  امل����وارد  منتلك  حيث  ال��ط��اق��ة،  على 
ال�سيا�سي  وال���س��ت��ق��رار  التكنولوجية  اخل��رة  تدعم 
رئ��ي�����س��اً يف  امل��ط��ل��وب لت�سبح دول����ة الإم�������ارات لع���ب���اً 
وت�ستهدف  وت���وري���ده،  لإن��ت��اج��ه  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سل�سلة 
اإىل دعم  الإم��ارات من خالل ا�ستغالل الهيدروجني 
ومواجهة  املناخي،  للتغري  باري�ض  اتفاق  م�ستهدفات 
التحديات البيئية. ويف ختام حديثه لفت �سعادته اإىل 
الأدوات  يوفر  النظيفة  للطاقة  ال���وزاري  املوؤمتر  اأن 
الأهداف  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  �سوياً  للعمل  واملن�سة 
على  م�سدداً  النظيفة،  بالطاقة  املرتبطة  امل�سرتكة 
ل  الفردي  العمل  اأن  حيث  امل�سرتك،  العمل  �سرورة 
الدول واجلهات  والتعاون بني  نتائج متميزة،  يحقق 
الإجنازات  من  مزيد  لتحقيق  يوؤ�س�ض  العالقة  ذات 
الطموحة التي تدعم قطاع الطاقة النظيفة، م�سريا 
مع  ال��ت��ع��اون  موا�سلة  اإىل  تتطلع  الإم�����ارات  اأن  اإىل 

�سركائها الدوليني يف جمال الطاقة النظيفة.
الوكيل  علي،  اآل  يو�سف  املهند�ض  �سعادة  قال  ب��دوره، 
يف  امل�ستقبل  وطاقة  واملياه  الكهرباء  لقطاع  امل�ساعد 
وزارة الطاقة والبنية التحتية على هام�ض م�ساركته 

اأن��واع الطاقة  اإن دولة الإم��ارات منفتحة على جميع 
التي تتوافق مع مواردنا الطبيعية والبنية التحتية، 
ون��ح��ن ح��ري�����س��ون ع��ل��ى ت��ن��وي��ع م�����س��ادر ال��ط��اق��ة مبا 
الأخ�سر،  والق��ت�����س��اد  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ي��دع��م 
وي�ساهم يف املحافظة على البيئة وا�ستدامتها، ويدعم 
باري�ض  ات��ف��اق  متطلبات  حت��ق��ي��ق  يف  ال���دول���ة  ت��وج��ه 
رئي�ساً  للتغري املناخي، حيث تعتر الإم��ارات عن�سراً 

لالتفاق.

تهدف اإىل الربط الإلكرتوين بني الدائرة واملجل�س البلدي

الت�سجيل العقاري توقع مذكرة تعاون مع املجل�ض البلدي ملدينة ال�سارقة

كهرباء دبي: القدرة الإنتاجية من الكهرباء يف دبي ت�سل اإىل 12,900 ميجاوات

•• ال�شارقة-الفجر:

وقعت دائرة الت�سجيل العقاري يف اإمارة 
ال�سارقة مبقرها يوم اأم�ض الأحد مذكرة 
تعاون مع املجل�ض البلدي ملدينة ال�سارقة 
الإلكرتوين  ال��رب��ط  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
ب��ني ال���دائ���رة وامل��ج��ل�����ض ال��ب��ل��دي ملدينة 
ال�سارقة بهدف ت�سهيل الإج��راءات على  

املتعاملني.
اأحمد  عبدالعزيز  ���س��ع��ادة  امل��ذك��رة  وق��ع 
الت�سجيل  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  ال�سام�سي 
ال��ع��ق��اري ب��ال�����س��ارق��ة، و���س��ع��ادة ���س��امل بن 
امل��ج��ل�����ض البلدي  امل���ه���ريي رئ��ي�����ض  ع��ل��ي 

�سعادة  ال�سارقة، بح�سور كل من  ملدينة 
����س���ال���ح  مدير  اآل  را����س���د  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
علي  حميد  امل�ست�سار  و���س��ع��ادة  ال��دائ��رة، 
را�سد  وخ��ال��د  ال��دائ��رة،  م�ست�سار  العبار 
�سوؤون  ت��ن��ظ��ي��م  رئ��ي�����ض جل��ن��ة  امل���ه���ريي 
ملدينة  ال����ب����ل����دي  امل���ج���ل�������ض  يف  ال����ع����زب 
ال�سارقة، وماجد عبداهلل بوخ�اطر اأمني 

�سر املجل�ض البلدي ملدينة ال�سارقة.
ومب����وج����ب الت���ف���اق���ي���ة ت�����س��م��ح دائ������رة 
البلدي  للمجل�ض  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل 
البيانات  ع���ن  والإ����س���ت���ع���الم  ب���الط���الع 
عنهم  امل�ستعلم  لال�سخا�ض  ال��ع��ق��اري��ة 
ع��ن طريق اخلدمات  وذل��ك  قبلها،  م��ن 

عر  الدائرة  تقدمها  التي  الإلكرتونية 
�سبكة الإنرتنت.

وقال �سعادة عبدالعزيز اأحمد ال�سام�سي 
مدير عام الدائرة ان توقيع هذه املذكرة 
خطوة مهمة يف طريق التكامل والتعاون 
ب����ني خم���ت���ل���ف ال�����دوائ�����ر وامل���وؤ����س�������س���ات 
تنفيذاً  الإم�����ارة،  يف  ال��ع��ام��ل��ة  الر�سمية 
توؤكد  التي  الر�سيدة  قيادتنا  لتوجيهات 
خمتلف  بني  التعاون  اأهمية  على  دائماً 
ال�سالح  يخدم  مبا  واملوؤ�س�سات  اجلهات 

العام.
التفاهم  م���ذك���رة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأ�����س����ار 
امل�سرتكة  اجل���ه���ود  ت��وح��ي��د  اإىل  ت�����س��ع��ى 

خلدمة  البلدي  واملجل�ض  ال��دائ��رة  ب��ني 
والإ�ستفادة  فئاتهم،  بكافة  املتعاملني 
الإلكرتونية  الإمكانيات واخلدمات  من 
املجل�ض  الدائرة مبا يخدم  التي متلكها 
على  وي�ساعده  ال�سارقة  ملدينة  البلدي 
تنفيذ املهام املوكلة اإليه على اأف�سل وجه 
مبا ينعك�ض اإيجابياً على املخرج النهائي 
�سكان  لكافة  املقدمة  اخلدمات  مل�ستوى 

املدينة.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأع�����رب ���س��ع��ادة ���س��امل علي 
ملدينة  البلدي  املجل�ض  رئي�ض  امل��ه��ريي 
ال�سارقة عن بالغ �سعادته بتوقيع اتفاقية 
الربط الإلكرتوين بني املجل�ض البلدي 

من  فيها  ملا  وذل��ك  العقاري  والت�سجيل 
بطلبات  اخلا�سة  الإج���راءات  يف  ت�سهيل 
تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  واعتر  الأرا�سي 
الإلكرتوين  العمل  ملنظومة  ا�ستكمال 
التي تبنتها حكومة ال�سارقة بتوجيهات 
ودع����م م���ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و احل���اك���م – 
الرتقاء  �ساأنها  والتي من  حفظه اهلل-  
املقدمة  خ���دم���ات���ه���ا  ك����اف����ة  مب�������س���ت���وى 
اإىل  ال�سكر  بجزيل  وت��وج��ه  للمواطنني 
على  واأث��ن��ى  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  دائ����رة 
ال��ت��ع��اون مع  ال��دائ��رة يف تعزيز  ح��ر���ض 
امل��ج��ل�����ض ال���ب���ل���دي وذل�����ك مل���ا ف��ي��ه خري 

مل�سلحة العمل .

•• دبي-وام:

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن و�سول 
قدرتها الإنتاجية الإجمالية من الكهرباء 
مليون  و490  ميجاوات   12،900 اإىل 
ج��ال��ون م��ن امل��ي��اه امل��ح��الة ي��وم��ي��ا بف�سل 
التي  املتطورة  والرقمية  التحتية  البنية 
البتكار  اإىل  وال���س��ت��ن��اد  الهيئة  متتلكها 
والتخطيط العلمي ال�سليم. وباملقارنة مع 
التي  املا�سي  القرن  من  الت�سعينات  فرتة 
ودائرة  دبي  �سركة كهرباء  اندماج  �سهدت 
ومياه  كهرباء  هيئة  لتاأ�سي�ض  دب��ي  م��ي��اه 
املركبة  القدرة الإنتاجية  دبي حيث كانت 
و60  م��ي��ج��اوات   1200 نحو  للكهرباء 
مليون جالون من املياه يوميا ًفاإن الزيادة 
باأكرث  تقدر  للهيئة  الإنتاجية  القدرة  يف 
من 10 اأ�سعاف بالن�سبة للكهرباء واأكرث 
اأن  املتوقع  وم��ن  للمياه.  اأ���س��ع��اف   8 م��ن 
تزيد القدرة الإنتاجية املركبة للكهرباء يف 
�سهر يوليو املقبل اإىل 13200 ميجاوات 
 300 ب��ق��درة  الأول  امل�����س��روع  تد�سني  م��ع 
بقدرة  اخلام�سة  املرحلة  �سمن  ميجاوات 
900 م��ي��ج��اوات م��ن جم��م��ع حم��م��د بن 
والتي  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�سد 
ال�سم�سية  الأل����واح  بتقنية  تنفيذها  يتم 

الكهرو�سوئية وفق نظام املنتج امل�ستقل.
الطايرالع�سو  �سعيد حممد  وقال معايل 
لهيئة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ض  امل���ن���ت���دب 
اإط����ار  يف  “نعمل  دب�����ي:  وم���ي���اه  ك���ه���رب���اء 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  روؤي���ة 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�ض جمل�ض 
“رعاه اهلل” لتوفري بنية حتتية متطورة 
وم��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه وف���ق اأعلى 
والكفاءة  والتوافرية  العتمادية  معايري 
لتلبية الطلب املتزايد ومواكبة احتياجات 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف دب����ي م���ن خالل 

عمليات تخطيط حمددة وموثوقة تعتمد 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  اأدوات  اأح����دث  ع��ل��ى 
حيث ت�ستند خطط تو�سعة البنية التحتية 
عام  حتى  الطلب  توقعات  اإىل  للكهرباء 
النمو  الأخ���ذ بعني الع��ت��ب��ار  2030 م��ع 
ال��دمي��وغ��رايف والق��ت�����س��ادي يف الإم����ارة. 
جائحة  فر�ستها  ال��ت��ي  التحديات  ورغ���م 
اإل  على القت�ساد العاملي  “كوفيد-19” 
والتطور  النمو  م�سرية  ت��وا���س��ل  دب��ي  اأن 
جاذبة  كبيئة  مكانتها  تعزيز  يف  وت�ستمر 
يف   “ واأ���س��اف:  العاملية.”  لال�ستثمارات 
عاملياً  رائ��دة  كموؤ�س�سة  الهيئة  روؤي��ة  اإط��ار 

م�ستدامة ومبتكرة نعمل على توفري بنية 
واخلدمات  املرافق  لإدارة  حتتية متطورة 
على  تعتمد  ومرتابطة  ذكية  اأنظمة  عر 
تقنيات  واأح������دث  الإح���الل���ي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الذكاء  م��ث��ل  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
ال�سطناعي والطائرات الروبوتية وتقنية 
البلوك ت�سني وتخزين الطاقة و اإنرتنت 
الأ�سياء وغريها”. وتابع :” الهيئة لديها 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  يف  ع��م��الق��ة  م�����س��اري��ع 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة دبي  اإط�����ار  وامل���ت���ج���ددة يف 
للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف اإىل 
توفري %75 من طاقة دبي من م�سادر 

الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 منها 
جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة 
ال�سم�سية  للطاقة  جمّمع  اأكر  ال�سم�سية 
يف ال��ع��امل يف م��وق��ع واح���د وال���ذي �ستبلغ 
ميجاوات   5000 الإن���ت���اج���ي���ة  ط��اق��ت��ه 
الذكية  ال�سبكة  وت�سكل   .2030 بحلول 
الهيئة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأ���س��ا���س��ي��اً يف  م��ك��ون��اً 
لتطوير بنية حتتية متقدمة حيث ت�سم 
ت�سل  با�ستثمارات  برامج  الذكية  ال�سبكة 
اإىل 7 مليارات درهم �سيتم النتهاء منها 
وطويلة  ومتو�سطة  ق�����س��رية  م��راح��ل  يف 

الأجل حتى عام 2035«.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  املوانئ يف موانئ  املزروعي رئي�ض قطاع  اأكد �سيف 
اأن افتتاح تو�سعة مرافئ الفجرية يوؤكد مكانتها كاأحد اأهم 
الأ�سول الوطنية الرئي�سية التي ت�سهم يف تعزيز القدرات 
منطقة  يف  للدولة  واللوج�ستية  والتجارية  القت�سادية 
ال�سرق الأو�سط. جاء ذلك خالل لقاء اإعالمي نظمته موانئ 
“افرتا�سيا”  املرئي  الت�سال  تقنيات  عر  عقد  اأبوظبي 
للحديث  الفجرية  تو�سعة مرافئ  م�سروع  افتتاح  مبنا�سبة 
اإىل  اأ�سافتها  التي  والقدرات  التو�سعة  ب�سكل مف�سل حول 
مرافئ الفجرية. وقال املزروعي اإن موانئ اأبوظبي ملتزمة 
بتحقيق الروؤية ال�سرتاتيجية لقيادتنا الر�سيدة من خالل 
موا�سلة برناجمها الطموح لإحداث حتول جذري يف البنى 
لإمارة  يتيح  مبا  امليناء  يقدمها  التي  واخل��دم��ات  التحتية 
رائدا  ولوج�ستيا  بحريا  م��رك��زا  مكانتها  تعزيز  الفجرية 
الإم��ارات وخطة  لدولة  ال�سرتاتيجية  الروؤية  مع  متا�سياً 
لوكالة  �سوؤال  على  وردا   .2040 ال�سرتاتيجية  الفجرية 
اأنباء الإمارات “وام” حول احلوافز املقدمة للم�ستثمرين 
والتجار واملتعاملني ..قال املزروعي اإن موانئ اأبوظبي تقدم 

امل�ستثمرين  ا�ستقطاب  التي ت�سهم يف  العديد من احلوافز 
وفقا حلجم  تتفاوت  الأ�سعدة حيث  والتجار على خمتلف 
الأعمال وترتاوح ما بني الر�سوم ومدة التخزين وعمليات 
اأ�سعارا  ت��ق��دم  ال��ف��ج��رية  م��راف��ئ  اأن  اإىل  ..لف���ت���ا  امل��ن��اول��ة 
ال��ب��ح��ري يف ظل  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع  الأف�����س��ل يف  ت��ع��د  تناف�سية 
240 نقطة للحاويات املردة التي ت�سهم يف تعزيز  وجود 
اأنه  واأ���س��اف  ال��دوائ��ي.  القطاع  اإىل  اإ�سافة  الغذائي  الأم��ن 
بالنظر اإىل البتكارات والتح�سينات اجلديدة التي اأجريت 
اإن مرافئ  القول  وبثقة كبرية  التحتية ميكننا  البنى  على 
حمرك  اإىل  حت��ول��ه��ا  ن��ح��و  ث��اب��ت��ة  بخطى  ت�سري  ال��ف��ج��رية 
املزروعي  واأ���س��ار  العاملية.  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  للتجارة 
الوحيد  البحري  املرفق  ب�سفتها  الفجرية  مرافئ  اأن  اإىل 
متعددة الأغرا�ض الذي يقع على ال�ساحل ال�سرقي للدولة 
ي�سهم يف  رئي�سيا  الإم��ارة مركزا  مكانة  تر�سيخ  على  تعمل 
التعاون اخلليجي  دول جمل�ض  التجارة بني  تي�سري حركة 
اأفريقيا. من  و�سبه القارة الهندية والبحر الأحمر و�سرق 
جانبه قال عبد العزيز مبارك البلو�سي الرئي�ض التنفيذي 
يف مرافئ الفجرية اإن افتتاح تو�سعة مرافئ الفجرية ي�سكل 
ملدة  ا�ستمرت  حثيثة  جلهود  تتويجا  ويعتر  مهما  تطورا 

اإىل ال�ستفادة من الإمكانات الهائلة  اأعوام وهدفت  ثالثة 
التي يتمتع بها ميناء الفجرية وير�سخ مكانتها مركزا عامليا 
للتجارة واخلدمات اللوج�ستية. واأ�ساف اأن مرافئ الفجرية 
تعد بف�سل موقعها ال�سرتاتيجي والبنى التحتية احلديثة 
وو�سائل الربط متعددة الو�سائط التي تتمتع بها وقدراتها 
مثالية  ولوج�ستية  جتارية  بوابة  امل�ستوى  عاملية  اخلدمية 
ال�سعيد  على  عملياتها  تو�سيع  اإىل  تتطلع  التي  لل�سركات 
اإن  الفجرية  م��راف��ئ  يف  التنفيذي  الرئي�ض  وق��ال  العاملي. 
م�سروع التو�سعة الذي مت اإجنازه با�ستثمار يبلغ مليار درهم 
اإنتاجية مناولة الب�سائع العامة يف امليناء  ي�ساهم يف زيادة 
1.3 مليون طن وزي��ادة ق��درات مناولة احلاويات اإىل  اإىل 
720،000 حاوية منطية ما يوفر فر�ساً مميزة لتحقيق 
البلو�سي  واأ���س��ار  ال��دول��ة.  يف  القت�سادي  النمو  من  املزيد 
التي  ال��ت��ط��وي��ر  م�����س��اري��ع  ع���دد م��ن  ال���س��ت��ث��م��ار يف  اأن  اإىل 
وتعزيز  الفجرية  ملرافئ  املناولة  ق��درات  زي��ادة  اإىل  تهدف 
اأ�سهم  اأنواع حمددة من الب�سائع كما  قدرتها على مناولة 
يف زيادة قدرات مناولة الب�سائع العامة باأكرث من مليون 
اأنه  طن. ولفت الرئي�ض التنفيذي يف مرافئ الفجرية اإىل 
110،000 مرت  مت تخ�سي�ض �ساحة للحاويات مب�ساحة 

25،000 مرت مربع  تعادل  م�ساحة  اإىل  بالإ�سافة  مربع 
الأغرا�ض  متعددة  العامة  للب�سائع  خم�س�سة  كم�ساحة 
طول  زي��ادة  اإىل  بالإ�سافة  املدحرجة  الب�سائع  وخلدمات 
1،000 مرت. وذكر  اأربعة مرا�ٍض يف امليناء من 760 اإىل 
اإىل   12 امليناء من  املياه يف  اأن��ه متت زي��ادة عمق  البلو�سي 
لإي�سال  الطويل  امل��دى  التخطيط على  م��رتا يف ظل   15
الفجرية  مل��ي��ن��اء  يتيح  ال���ذي  الأم����ر  م���رتاً   18 اإىل  ال��ع��م��ق 
ا�ستقبال �سفن اأ�سخم ذات حمولت اأكر. واأو�سح الرئي�ض 
التنفيذي يف مرافئ الفجرية اأن الهدف الرئي�سي من هذه 
اخلطوة يتمثل يف تعزيز الأمن الغذائي للدولة والدخول 
حيث  املا�سية  ل�سحنات  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  اإىل 
يف  اأ�سهمت  بها  قمنا  ال��ت��ي  التح�سينات  اإن  ال��ق��ول  ميكننا 
�سعيد  وعلى  امليناء.  يف  ر�ست  التي  ال�سفن  ع��دد  م�ساعفة 
ت��ط��وي��ر مرافق  ف��ق��د مت  الياب�سة  ع��ل��ى  اجل��اري��ة  الأع���م���ال 
جميع  يف  بالب�سائع  اخلا�سة  العمليات  ت�سهيل  اإىل  تهدف 
اإننا جنحنا يف تعزيز قدرات املناولة  اأنحاء املحطة ..وق��ال 
الأمر  ج�سرية  ورافعات  ر�سيف  رافعتي  اإ�سافة  خالل  من 
العمليات  الأوق��ات الالزمة لإجن��از  اأ�سهم يف ت�سريع  ال��ذي 

وحت�سني م�ستويات ال�سالمة.

موانئ اأبوظبي: تو�سعة مرافئ الفجرية تعزز النمو القت�سادي امل�ستقبلي 
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املال والأعمال

حممد بن حمد ال�سرقي يفتتح تو�سعة مرافئ الفجرية با�ستثمار يبلغ مليار درهم

•• الفجرية-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�����س��رق��ي ويل ع��ه��د ال��ف��ج��رية اأه��م��ي��ة دور 
ملا  عاملية،  بحرية  كوجهة  الفجرية  مرافئ 
متتلكه م��ن ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م��ت��ط��ورة، ق���ادرة 
البحرية  والناقالت  ال�سفن  ا�ستقبال  على 

وال�سحنات من الأحجام والفئات كافة.
جاء ذلك خالل افتتاح �سموه تو�سعة مرافئ 
ال��ف��ج��رية، امل��م��ل��وك��ة مل��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي، التي 
يف  احل���اوي���ات  حم��ط��ة  ت��ط��وي��ر  يف  ت�ستثمر 
ميناء الفجرية، مببلغ مليار درهم �سي�ساهم 
خالل  م��ن  ال�ستيعابية،  طاقته  تعزيز  يف 
وحت�سني  التحتية  البنى  م�ساريع  تطوير 
خ��دم��ات ه���ذا امل��رك��ز ال��ب��ح��ري احل��ي��وي يف 
ال�سيخ حممد  �سمو  وق��ال  الإم����ارات.  دول��ة 
اإمارة  “ اإن   : ال�سرقي  بن حمد بن حممد 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  الفجرية 
ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����س��رق��ي ع�����س��و املجل�ض 
الأعلى حاكم الفجرية، اأ�سبحت من املراكز 
النقل  اإمداد  الهامة على خارطة  الرئي�سية 
ال���ب���ح���ري ال���ع���امل���ي، مل���ا مت��ت��ل��ك��ه م���ن موقع 
على  �ساعدها  ال��ذي  اإ�سرتاتيجي،  ج��غ��رايف 
بالتوازي  لال�ستثمار  امل�سجع  املناخ  توفري 
م��ع دوره����ا ك��راف��د ح��ي��وي يف دع���م م�سرية 

التنمية ال�ساملة يف الدولة«.
ال��ف��ج��رية يرافقه  ع��ه��د  ���س��م��و ويل  واط��ل��ع 
وال�سيخ  ال�سرقي  حمد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ 
مدير  ال�سرقي  �سيف  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد 
ومعايل  بالفجرية  الإل��ك��رتون��ي��ة  احلكومة 
ال��دك��ت��ور ث���اين ب���ن اأح���م���د ال���زي���ودي وزير 
املهند�ض  ومعايل  اخلارجية  للتجارة  دول��ة 
الطاقة  دائ��رة  رئي�ض  امل��رر  مر�سد  عوي�سة 
را�سد  حممد  الدكتور  و�سعادة  اأبوظبي  يف 
اأحمد الهاملي اأمني عام املجل�ض التنفيذي 
التطوير  اأع��م��ال  ع��ل��ى   .. اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 
الفجرية وم��ن �سمنها  م��راف��ئ  اجل��اري��ة يف 
ت�سييد مرافق جديدة �سمت مركزاً جديداً 
للوثائق و�سعادة املتعاملني، ومناطق اإ�سافية 
والتفتي�ض  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ب��الأ���س��ع��ة  ل��ل��ت�����س��وي��ر 
لل�ساحنات،  اإ���س��اف��ي��ة  وم��واق��ف  اجل��م��رك��ي، 

مب�ساحة  متطورة  جديدة  هند�سية  وور�سة 
اإىل جممع  ب��الإ���س��اف��ة  م��رب��ع،  م��رت   600
ومركز  امل��ح��ط��ة،  ل��ب��واب��ات  ج��دي��د  اآيل  �سبه 
م�سروع  وي�سكل  امل��ي��ن��اء.  لعمليات  ل��ق��ي��ادة 
الأغ���را����ض �سمن  م��ت��ع��ددة  امل��راف��ق  تطوير 
مع  يتوافق  ك��ب��رياً  اإجن����ازاً  الفجرية  ميناء 
 2040 خ��ط��ة ال��ف��ج��رية الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التحتية  ال��ب��ن��ى  ت�����س��ه��م  ك��م��ا  ال���ط���م���وح���ة، 
امل�����ط�����ورة واخل������دم������ات امل���ح�������س���ن���ة يف دع���م 
الفجرية  مل��راف��ئ  ال�ساملة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الرامية اإىل تر�سيخ مكانتها مركزا رئي�سيا 
ي�سهم يف تي�سري حركة التجارة بني منطقة 
دول جمل�ض التعاون اخلليجي، و�سبه القارة 

الهندية والبحر الأحمر و�سرق اأفريقيا.
ك��م��ا ي��ت��ي��ح اإمت������ام اأع����م����ال ال��ت��و���س��ع��ة التي 
اإنتاجية  زي���ادة  اأع���وام  ث��الث��ة  قبل  انطلقت 
مناولة الب�سائع العامة يف امليناء اإىل 1.3 
مربع  م���رت   25،000 م���ع  ط����ن،  م��ل��ي��ون 
كم�ساحة خم�س�سة للب�سائع العامة متعددة 
املدحرجة،  الب�سائع  وخلدمات  الأغ��را���ض، 

اإىل  احل��اوي��ات  مناولة  ق���درات  �ستزيد  كما 
م�ساحة  ع��ر  منطية  ح��اوي��ة   720،000
مرت   110،000 تبلغ  للمحطة  اإجمالية 
فقد مت حتقيق  ذل��ك  اإىل  بالإ�سافة  مربع. 
املتميزة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  الإجن�������ازات  م���ن  ع���دد 
الأخرى �سمن هذا امل�سروع ال�سخم �سملت 
زي����ادة ط���ول الأر���س��ف��ة الأرب���ع���ة م��ن 760 
1،000 مرت، وزي��ادة عمق قناة م�سار  اإىل 
 15 اإىل   12 امليناء من  اإىل  املوؤدية  ال�سفن 
مرتاً لتمكني امليناء من ا�ستقبال �سفن اأكر 
توجه  املنا�سبة،  وبهذه  اأك��ر.  حمولت  ذات 
معايل فالح حممد الأحبابي، رئي�ض جمل�ض 
اإدارة موانئ اأبوظبي بال�سكر اإىل �سمو ال�سيخ 
ويل  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد 
التي  ل��الإجن��ازات  الفجرية على دعمه  عهد 
الفجرية  جرى حتقيقها يف تطوير مرافئ 
م��ن ق��ب��ل م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي وت�����س��اه��م اأي�سا 
يف دع���م الأه�����داف الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة لإم����ارة 
الفجرية واإ�سرتاتيجة التنمية القت�سادية 
الأو�سع لدولة الإمارات. بدوره اأكد الكابنت 

التفيذي  الرئي�ض  ال�سام�سي،  حممد جمعة 
الر�سمي  الف���ت���ت���اح  اأن  اأب���وظ���ب���ي،  مل���وان���ئ 
ي�سكل  ال��ف��ج��رية  م��راف��ئ  تو�سعة  ل��رن��ام��ج 
تطوير  م����ن حم����ط����ات  رئ��ي�����س��ي��ة  حم���ط���ة 
الفجرية، معرباً  اإم��ارة  يف  البحري  القطاع 
ال�سيخ  �سمو  لت�سريف  وتقديره  �سكره  عن 
ويل  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد 
عهد الفجرية، لي�سهد تفا�سيل هذا الإجناز 
ك��ب��رية ق��دم��ه��ا فريق  ال���ذي تطلب ج��ه��وداً 

العمل باأعلى درجات املهنية.
من جهته قال عبدالعزيز مبارك البلو�سي، 
الرئي�ض التنفيذي ملرافئ الفجرية – موانئ 
ملرافئ  اجل��دي��دة  التو�سعة  “ اإن   : اأبوظبي 
الدوؤوبة  ل��ل��ج��ه��ود  ث��م��رة  ت��ع��ت��ر  ال��ف��ج��رية 
اإحداث  بهدف  اأبوظبي  موانئ  بذلتها  التي 
حت���ول ج���ذري يف م��راف��ق��ه��ا وحت��دي��ث��ه��ا كي 
تتمكن من حتقيق هدفها باأن ت�سبح مركزاً 
ال�ساحل  الب�سائع على  اأن��واع  رائ��داً جلميع 

ال�سرقي لدولة الإمارات«.
�سعيد  ���س��ع��ادة حم��م��د   .. الف���ت���ت���اح  ح�����س��ر 

ال�������س���ن���ح���اين م���دي���ر ال�����دي�����وان الأم������ريي 
ب��ال��ف��ج��رية، و���س��ع��ادة ���س��امل ال��زح��م��ي مدير 
مكتب ويل عهد الفجرية، و�سعادة املهند�ض 
ال��ف��ال���س��ي وكيل  ب��ن ج��ر���ض  حم��م��د جمعة 
اأب��وظ��ب��ي و���س��ع��ادة را�سد  دائ����رة ال��ط��اق��ة يف 
التنمية  دائرة  البلو�سي، وكيل  الكرمي  عبد 
مو�سى  وال��ك��اب��نت  اأب��وظ��ب��ي،   - القت�سادية 
مراد مدير ميناء الفجرية، و�سعادة حممد 
الحتادية  الهيئة  ع��ام  مدير  �سالح  حممد 
تنفيذ  متابعة  جلنة  ع�سو  وامل��اء  للكهرباء 
ال�����س��م��و رئ��ي�����ض الدولة،  م���ب���ادرات ���س��اح��ب 
واملهند�ض علي جا�سم املزروعي، مدير مكتب 
تنفيذ  متابعة  جلنة  ع�سو  امل��ب��ادرات  �سوؤون 
ال�����س��م��و رئ��ي�����ض الدولة،  م���ب���ادرات ���س��اح��ب 
و�سعادة جمال �سيف اجلروان، الأمني العام 
اخلارج،  يف  للم�ستثمرين  الإم���ارات  ملجل�ض 
والكابنت حممد جمعة ال�سام�سي، الرئي�ض 
وعبدالعزيز  اأبوظبي،  موانئ   – التنفيذي 
مبارك البلو�سي، الرئي�ض التنفيذي ملرافئ 

الفجرية – موانئ اأبوظبي.

املوجودات الأجنبية للبنوك الوطنية تتفوق على 
مطلوباتها مبقدار 86.5 مليار درهم مع نهاية اأبريل

•• اأبوظبي-وام:

الفئة  من  مطلوباتها  على  الوطنية  للبنوك  الأجنبية  امل��وج��ودات  تفوقت 
ذاتها من املوجودات مبقدار 86.5 مليار درهم خالل �سهر اأبريل من العام 
2021 ، الأمر الذي يعك�ض املالءة املالية الكبرية التي تتمتع بها البنوك 
وال�سرق  اخلليج  منطقة  يف  الأوىل  بكونها  ت�سنف  باتت  التي  الإم��ارت��ي��ة 
بعمليات  املتخ�س�سة  ال��دول��ي��ة  املوؤ�س�سات  م��ن  العديد  قبل  م��ن  الأو���س��ط 

الت�سنيف .
وتظهر اأحدث الأرقام ال�سادرة عن م�سرف الإمارات املركزي اأن الإجمايل 
ال��رتاك��م��ي لقيمة امل���وج���ودات الأج��ن��ب��ي��ة ل��ل��ب��ن��وك ال��وط��ن��ي��ة و���س��ل��ت اإىل 
712.56 مليار درهم تقريبا مع نهاية �سهر اأبريل املا�سي يف حني و�سلت 

قيمة مطلوباتها الأجنبية 626 مليار درهم تقريبا يف ال�سهر ذاته .
العام  اأعلنت يف بداية  للت�سنيفات الئتمانية،  العاملية  وكانت وكالة فيت�ض 
اإماراتية  بنوك   4 ل�  امل�ستوى  عالية  ائتمانية  ت�سنيفات  منح  عن   2021
ع��ل��ى امل��دي��ني ال��ط��وي��ل وال��ق�����س��ري. و�سملت ق��ائ��م��ة ال��ب��ن��وك ك��ال م��ن بنك 
اأبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك اأبوظبي الأول و بنك 
ويعد  البنوك  ه��ذه  جلميع  م�ستقرة  م�ستقبلية  نظرة  مع  الإ�سالمي  دب��ي 
تظهر مدى  درج��ة  عبارة عن  الئتمانية  اجل��دارة  اأو  الئتماين  الت�سنيف 
بناء  الت�سنيف  عملية  وتتم  ديونها،  �سداد  على  ما  موؤ�س�سة  اأو  دول��ة  ق��درة 
على معايري اقت�سادية وحما�سبية اأهمها الربحية ثم املوجودات اأو الأ�سول 

والتدفقات املالية.
اإجمايل  % من   84 نحو  الوطنية  للبنوك  الأجنبية  امل��وج��ودات  وت�سكل 
ال��ب��ال��غ قيمتها  امل�����س��ريف يف دول���ة الإم�����ارات  امل���وج���ودات الأج��ن��ب��ي��ة للجهاز 
وذلك   2021 العام  من  اأب��ري��ل  �سهر  نهاية  يف  دره��م  مليار   847.920

بح�سب اح�سائيات امل�سرف املركزي .
نحو  �سكلت  فقد  الوطنية  للبنوك  الأجنبية  املطلوبات  م�ستوى  على  اأم��ا 
%86 من اإجمايل املطلوبات الأجنبية للجهاز امل�سريف والتي بلغت قيمتها 

727 مليار درهم تقريبا خالل فرتة الر�سد ذاتها.

دبي الإ�سالمي يقدم 10ماليني 
درهم لدعم الربامج املجتمعية

•• دبي-وام:

بنك  م��ن  دره���م  م��الي��ني  ع�سرة  مبلغ  دب��ي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  تلقت 
من  لل�سرر  عر�سة  الأك��رث  الفئات  ل�سالح  �سرفها  بهدف  الإ�سالمي  دبي 

م�ستحقي الزكاة امل�سجلني لدى الهيئة.
بنك  مب�ساهمة  املجتمع  تنمية  هيئة  ع��ام  مدير  جلفار  اأحمد  �سعادة  ون��وه 
دبي الإ�سالمي لفتاً اإىل اأهمية توظيف اأموال الزكاة بال�سكل الأمثل ل�سد 
احتياجات الفئات امل�ستحقة بناء على درا�سات دقيقة للحالت الجتماعية 

ومبا ي�سمن حت�سني ظروفهم وتاأمني حياة كرمية لهم.
وقال جلفار: توفر هيئة تنمية املجتمع عر �سندوق الت�سامن الجتماعي 
من�سة موثوقة لل�سركات ولرجال الأعمال للم�ساهمة يف دعم فئات املجتمع 
وتعزيز التكاتف الجتماعي من خالل دعم برامج وخدمات دعم وا�سحة 

تقدم لأكرث فئات املجتمع عر�سة لل�سرر.
واأكد جلفار اأن هيئة تنمية املجتمع هي اجلهة احلكومية الوحيدة امل�سوؤولة 
عن درا�سة احلالت الجتماعية وحتديد احتياجات الأفراد والأ�سر املواطنة 
اأن  اإم��ارة دب��ي، الأم��ر ال��ذي مينح الثقة للم�ساهمني واملترعني ويوؤكد  يف 

الأموال ت�سل اإىل م�ستحقيها.
التخطيط  لقطاع  التنفيذي  املدير  الطاير  اأحمد  �سعيد  ق��ال  جهته  من 
الت�سامن  “رئي�ض �سندوق  املجتمع  تنمية  الجتماعي يف هيئة  والتطوير 
�سرفها  مت  املا�سي  العام  يف  الإ�سالمي  دب��ي  بنك  م�ساهمة  اإن  الجتماعي 
اإمارة  مواطني  املواطنة من  والأ�سر  الأف��راد  4100 من  احتياجات  ل�سد 

دبي امل�سجلني لدى هيئة تنمية املجتمع .
ومن جانبها اأكدت اإدارة بنك دبي الإ�سالمي على تعزيز التعاون مع هيئة 
الفئات  من  للم�ستحقني  ال��زك��اة  مبالغ  من  ج��زء  وتقدمي  املجتمع  تنمية 
الأكرث عر�سة لل�سرر وهذه املرة الثالثة التي يقدم بها البنك مبالغ مالية 

ل�سندوق الت�سامن الجتماعي يف الهيئة .

م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يح�سد جائزة 
اأف�سل م�سرف اإ�سالمي يف الإمارات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�سالمية  املالية  اخلدمات  جمموعة  الإ�سالمي،  اأبوظبي  م�سرف  اأعلن 
الرائدة، عن فوزه بخم�ض جوائز مرموقة خالل حفل توزيع جوائز جمّلة 
و�سملت  دب��ي،  يف  اأقيم  وال��ذي   2021 لعام  نيوز”  فاينان�ض  “اإ�سالميك 
والعراق  املتحدة  العربية  الإم��ارات  يف  اإ�سالمي”  م�سرف  “اأف�سل  جائزة 
وم�سر، بالإ�سافة اإىل جائزتي “اأف�سل م�سرف اإ�سالمي خا�ض” و”اأف�سل 

م�سرف اإ�سالمي لإدارة اخلزينة«.
التي ُتقام يف دبي، اإحدى  وُتعد جوائز جملة “اإ�سالميك فاينان�ض نيوز”، 
املالية  املوؤ�س�سات  تكّرم  اإذ  الإ�سالمي؛  التمويل  قطاع  يف  املرموقة  اجلوائز 
ال�سفقات  تنفيذ  يف  والتمّيز  والبتكار  القيادة  معايري  اأف�سل  تظهر  التي 
واملعامالت على مدى العام. وحققت هذه اجلوائز منواً قوياً منذ اإطالقها 
عام 2006، يف �سوء تنامي الطلب ب�سكٍل لفت على املنتجات واخلدمات 
الفائزين  اختيار  ويتم  الإ�سالمية.  ال�سريعة  مبادئ  مع  املتوافقة  املالية 
م�ستقلني  خ��راء  م��ن  مكّونة  حتكيم  جلنة  تو�سيات  على  ب��ن��اًء  باجلوائز 
ي��ح��ر���س��ون ع��ل��ى تقييم ك��ل ُم��ر���س��ح ع��ل��ى ح���دة وف��ق��اً حل��زم��ة م��ن املعايري 
من  مزيد  ح�سد  الإ�سالمي  اأبوظبي  م�سرف  ويوا�سل  م�سبقاً.   املحددة 
اجلوائز على مدار الأ�سهر الأخرية تكرمياً لإجنازاته وجناحاته يف قطاع 
م�سرف  “اأف�سل  جائزة  بينها  من  وك��ان  الإ�سالمية،  امل�سرفية  اخلدمات 
رقمي اإ�سالمي” و”اأف�سل م�سرف اإ�سالمي مبتكر” من جملة “جلوبال 
من  العامل”  يف  اإ�سالمي  م�سرف  “اأف�سل  جائزة  ح�سد  كما  فاينان�ض”. 
اإ�سافة اإىل جائزة  جملة “ذا بانكر” التابعة ل�سحيفة “فاينن�سال تاميز”، 
“اأف�سل م�سرف اإ�سالمي يف ال�سرق الأو�سط” خالل حفل جوائز “اإمييا 

فاينان�ض ميدل اإي�ست 2020«.

 20 جهة حكومية يف اأبوظبي ت�سارك يف ور�سة �سيا�سة كفاءة ا�ستهالك الطاقة واملياه
•• اأبوظبي - وام:

ور�سة  اأب��وظ��ب��ي  يف  الطاقة  دائ���رة  نظمت 
عمل حول �سيا�سة كفاءة ا�ستهالك الطاقة 
واملياه يف اجلهات احلكومية بهدف امل�سي 
ب�سكل  ال�سيا�سة  اأه��داف  حتقيق  يف  قدما 
فعال، وتوفري التدريب الالزم حول �سبل 

اإدارة الطاقة يف القطاع احلكومي.
ا�ستمرت  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل،  ور����س���ة  وج��م��ع��ت 
على مدار يومني، اأكرث من 80 م�ساركا 
ج��ه��ة حكومية.   20 م��ن  اأك����رث  مي��ث��ل��ون 
وتعد الور�سة احلدث الأول الذي تنظمه 
كفاءة  �سيا�سة  اإ���س��دار  بعد  الطاقة  دائ��رة 
اجلهات  يف  وامل����ي����اه  ال���ط���اق���ة  ا���س��ت��ه��الك 
احل��ك��وم��ي��ة، وال��ت��ي ت��وف��ر اإط����ارا تنفيذيا 

مل�����س��اع��دة اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف تر�سيد 
واعتماد  وال���ك���ه���رب���اء،  امل���ي���اه  ا���س��ت��ه��الك 
وال��ط��اق��ة يف  امل��ي��اه  لكفاءة  فعالة  ت��داب��ري 

من�ساآتها.
املديرة  ال�سام�سي،  الفورة  فاطمة  وقالت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل�����س��ي��ا���س��ة ال��ط��اق��ة يف دائ���رة 
يعد  املباين  قطاع  اإن  باأبوظبي..  الطاقة 
من اأكرث القطاعات امل�ستهلكة للطاقة يف 
ال�سكاين  النمو  اإىل  وبالإ�سافة  الإم���ارة 
الأن�سطة  وان��ت�����س��ار  وال���ت���م���دن  ال�����س��ري��ع 
ال�سناعية يف الإم��ارة، ميثل القطاع اأحد 
اأه����م الأه�������داف ال��رئ��ي�����س��ي��ة جل��ه��ودن��ا يف 

حتقيق اأعلى معدلت كفاءة الطاقة.
واأ�سافت اأنه منذ عام 2019 نعمل على 
ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج ت��اأه��ي��ل امل���ب���اين يف اإط���ار 

ا�سرتاتيجية اأبوظبي لإدارة جانب الطلب 
�سيا�سة  وت��ع��د   .2030 ال��ط��اق��ة  وك��ف��اءة 
كفاءة ا�ستهالك الطاقة واملياه يف اجلهات 
الرنامج  ل��ه��ذا  مهما  ع��ام��ال  احلكومية 
ت��داب��ري كفاءة  اأول��ي��ة نحو و�سع  وخ��ط��وة 
لوائح  املباين، وتطوير  الطاقة يف جميع 

وقوانني البناء يف جميع اأنحاء الإمارة.
ونفذت دائرة الطاقة على مدار العامني 
املا�سيني، م�سروعا جتريبيا لإعادة تاأهيل 
والذي  حكومية  م��ب��ان  �سبعة  يف  امل��ب��اين 
اأويل بن�سبة  ت��وف��ري ط��اق��ة  اأظ��ه��ر م��ع��دل 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سبعة.  املباين  %38 يف 
اإطار  اأخ����رى يف  م��ب��ادرة  تنفيذ  ذل���ك، مت 
اأبوظبي  �سركتي  قبل  ن  نف�سه  الرنامج 
والعني للتوزيع لرتكيب حوايل 21900 

 1577 يف  للمياه  مر�سد  مائي  �سنبور 
م�سجدا مما يوفر من ا�ستهالكهم للمياه 
اأن  املتوقع  %30 ومن  اأك��رث من  بن�سبة 
 2.7 املباين  تاأهيل  اإع��ادة  برنامج  يحقق 
ترياواط �ساعة من الكهرباء، و 9 مليون 
بحلول  امل��ي��اه  ا�ستهالك  م��ن  مكعب  م��رت 

عام 2030.
العمل،  الأول م��ن ور���س��ة  وخ���الل اجل���زء 
ال�ستدامة  اإدارة  مدير  العيلة  رام��ز  قدم 
وكفاءة الطاقة يف دائرة الطاقة باأبوظبي، 
اأبوظبي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ع���ن  ع��ام��ة  مل��ح��ة 
الطاقة  وك���ف���اءة  ال��ط��ل��ب  ج��ان��ب  لإدارة 
والتحديات  بالإجنازات  ملخ�سا   2030
يف تنفيذ تدابري كفاءة الطاقة يف املباين 
التنفيذ  اإر���س��ادات  ذلك مقدمة عن  وتبع 
وموؤ�سرات تقييم �سيا�سة كفاءة ا�ستهالك 

الطاقة واملياه يف اجلهات احلكومية.
اأما اجلزء الثاين من ور�سة العمل، فركز 
الذي  ال��ط��اق��ة  اإدارة  على  ال��ت��دري��ب  على 
 »Grfn Global« ���س��رك��ة  اأج����رت����ه 
ه���ذا اجلزء  ي��وم��ني وت�سمن  م���دار  ع��ل��ى 
مناق�سات حول اإمدادات الطاقة وتكاليف 
اإع����ادة ت��اأه��ي��ل امل��ب��اين، وت��دق��ي��ق الطاقة، 
والتحكم،  والقيا�ض  والتحقق،  والقيا�ض 

وتعديالت على منظومة الإ�ساءات.
وقال اإن الإقبال الكبري على ور�سة العمل 
ا�ستهالك  ك���ف���اءة  ���س��ي��ا���س��ة  ح���ول  الأوىل 
احلكومية  اجل���ه���ات  يف  وامل���ي���اه  ال��ط��اق��ة 
ي��ع��ك�����ض ذل����ك اه���ت���م���ام وال����ت����زام اجلهات 
ال�سيا�سة  ت��و���س��ي��ات  بتنفيذ  احل��ك��وم��ي��ة 
ا�ستهالك  تر�سيد  اإىل  الهادفة  للمباين 

الطاقة.
واأ�ساف اأنه �سيتم تنظيم املزيد من ور�ض 

ثقافة  تعزيز  يف  هدفنا  وحتقيق  العمل 
تر�سيد الطاقة داخل اجلهات احلكومية، 
وحت���ق���ي���ق اأع����ل����ى م����ع����دلت ال����ك����ف����اءة يف 
ا���س��ت��خ��دام ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه ح��ي��ث من 
املتوقع اأن ت�سع كل جهة اأهدافا وا�سحة 
وقابلة للقيا�ض لتحقيق كفاءة الطاقة يف 
فاإن  ولذلك،  واجل��دي��دة،  احلالية  املباين 
لتدريب  فعالة  من�سة  ه��ي  العمل  ور���س��ة 
يف  ودعمهم  الطاقة  اإدارة  على  امل�ساركني 
حتديد املجالت ذات الأولوية اأثناء العمل 
الطاقة  كفاءة  اأعلى معايري  تطبيق  نحو 

يف املباين احلكومية.
ومبوجب �سيا�سة كفاءة ا�ستهالك الطاقة 
واملياه يف اجلهات احلكومية، يتعني على 
ك���ل ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة الل���ت���زام م���ن خالل 
�سيا�سة  وو����س���ع  ل��ل��ط��اق��ة،  ف��ري��ق  ت��ع��ي��ني 
داخلية للطاقة، وتقييم الأداء من خالل 
الأ�سا�ض  خطوط  وو�سع  البيانات،  جمع 
واملراجعات  التحليالت  واإج��راء  واملعايري 
التح�سني  اإم���ك���ان���ات  وت���ق���دي���ر  ال��ف��ن��ي��ة، 
وحت��دي��د الأه������داف، وو���س��ع خ��ط��ة عمل 
حت����دد الإج����������راءات ال��ف��ن��ي��ة والأه�������داف 
اخلطط  تنفيذ  اإىل  اإ���س��اف��ة  مبنى،  لكل 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا، وتقييم  ال��ت��ق��دم يف  وم��راق��ب��ة 
ال�سوء  وت�سليط  منها،  والتحقق  النتائج 

على الإجنازات التي حتققت بالفعل.
ا�ستهالك  ك��ف��اءة  �سيا�سة  اإ����س���دار  وم��ن��ذ 
الطاقة واملياه يف اجلهات احلكومية، قامت 
20 ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة برت�سيح  م��ن  اأك����رث 
فرق لالإ�سراف على تنفيذ تدابري كفاءة 
الطاقة يف مبانيها، واأبلغت اأكرث من 14 
جهة عن التقدم املحرز وقدمت موؤ�سرات 

التقييم اإىل دائرة الطاقة.
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املال والأعمال
جتاوب الأفراد وال�سركات مع امل�سوح الإح�سائية يدعم اتخاذ القرارات التنموية الطموحة

اإح�ساء اأبوظبي: 10 م�سوح اإح�سائية تنطلق خالل 2021

جمعية ال�سيادين يف اأم القيوين: حا�سنات اأمهات الأ�سماك �ست�سهم يف زيادة املخزون ال�سمكي

•• اأبوظبي- الفجر: 

ب���داأ م��رك��ز الإح�����س��اء – اأب��وظ��ب��ي اأعمال 
 ،2021 ل�سنة  اإح�����س��ائ��ي��ة  م�����س��وح   10
وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ت��وف��ري ق��اع��دة بيانات 
اإح�������س���ائ���ي���ة ح���دي���ث���ة ت�����س��ه��م يف اإع������داد 
الآثار  تعك�ض  اإح�سائية  موؤ�سرات  وبناء 
 - كوفيد  جلائحة  وال�سلبية  الإي��ج��اب��ي��ة 
19 يف خمتلف املجالت التنموية لإمارة 
اأبوظبي، وتقّدم �سورة تف�سيلية وا�سحة 
ملتخذي القرار ل�سياغة اخلطط واإعداد 
اأ�س�ض  على  املبنية  وال��ب��ح��وث  ال��درا���س��ات 
ع��ل��م��ي��ة وب��ي��ان��ات دق��ي��ق��ة ت��دع��م اجلهود 
القيادة  ت��ط��ل��ع��ات  حت��ق��ي��ق  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
مب�سرية  الرت��ق��اء  يف  وت�ساهم  الر�سيدة، 

التنمية والزدهار يف اإمارة اأبوظبي
ال�سرياين  ال�سيبة  اأح��م��د  ال�سيد  واأ���س��ار 
املدير التنفيذي لقطاع البيانات يف مركز 
نتائج  اأه��م��ي��ة  اإىل  اأب��وظ��ب��ي   - الإح�����س��اء 
وجتاوب  الإح�سائية  امل�سوح  وخم��رج��ات 
“اأطلقنا  ق��ائ��اًل:  معها  الفعال  اجلمهور 
2021 حتت  امل�����س��وح الإح�����س��ائ��ي��ة ل��ع��ام 
للم�ستقبل”  بيانات  نبني  “معكم  �سعار 
الفعالة  الأدوات  اأح�������د  ت���ع���د  وال����ت����ي 
�ساملة  اإح�سائية  بيانات  قاعدة  لتطوير 
ومتكاملة عن اإمارة اأبوظبي؛ من خالل 
وحتليل  وت�سنيف  جمع  يتم  خمرجاتها 
ون�سر الإح�ساءات الر�سمية وفق معايري 
الإح�سائي  العمل  اأن  م�سيفاً:  ع��امل��ي��ة. 
ي�ستند ب�سكل اأ�سا�سي على توفر البيانات 
اأفراد  الدقيقة واحلديثة، وتعاون جميع 
املجتمع وال�سركات املت�سهدفة، بالتجاوب 
مع امل�سوح الإح�سائية والإدلء بالبيانات 
تبلغ  حيث  املنا�سب؛  ال��وق��ت  يف  ال��الزم��ة 
اأهميته يف عملية اإعداد وتوفري موؤ�سرات 
وكافة  ال��ق��رار  �سانعي  ت��دع��م  اإح�سائية 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات 
وتطور  من��و  لتحقيق  الأع���م���ال  وق��ط��اع 
وغريها.  القت�سادية  القطاعات  ك��اف��ة 
وعر ال�سرياين عن �سكره لكافة الأفراد 
مع  واملتجاوبني  امل�ساهمني  واملوؤ�س�سات 
اأن  واأك����د  �سفافية وح��ر���ض،  ب��ك��ل  امل��رك��ز 
البيانات التي يوفرها الأفراد وال�سركات 
ا�سرتاتيجية  دع���م  يف  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  تن�سب 

يتوىل  ال��ط��م��وح��ة«.  التنموية  اأب��وظ��ب��ي 
املتعلقة  الإح�سائية  امل�سوح  تنفيذ  املركز 
اأبوظبي،  اإم�����ارة  يف  املختلفة  ب��امل��ج��الت 
امل�����س��وح ال��ت��ي يجريها  وي�����س��م��ل ب��رن��ام��ج 

املركز ب�سكل دوري كل من:

امل�سح القت�سادي ال�سنوي 
امل�سح  اأبوظبي   – الإح�ساء  مركز  ينفذ 
اأهم  ال�����س��ن��وي، وال���ذي يعد  الق��ت�����س��ادي 
الإح�ساءات  لإع�����داد  ال��ب��ي��ان��ات  م�����س��ادر 
القت�سادية وتوفري التقديرات القومية 
جماميع  لإع��������داد  ال����الزم����ة  ال�����س��ن��وي��ة 
الالزمة  والبيانات  القومية،  احل�سابات 
ل���دع���م ال�����س��ي��ا���س��ات وات����خ����اذ ال����ق����رارات 
اأب��وظ��ب��ي وقيا�ض  اإم����ارة  الق��ت�����س��ادي��ة يف 
اأداء هذه ال�سيا�سات، بالإ�سافة اإىل توفري 
امل�ساريع  لأ���س��ح��اب  ال���الزم���ة  ال��ب��ي��ان��ات 
لتخاذ  وامل�ستثمرين  الأع���م���ال  ورج����ال 
قراراتهم  ولتقييم  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال���ق���رارات 
الالزمة  البيانات  وتوفري  ال�ستثمارية، 
التنوع القت�سادي والنمو  لتقدير مدى 

يف القطاعات النفطية وغري النفطية.

امل�سح القت�سادي الربعي
ال��رب��ع��ي �سمن  الق��ت�����س��ادي  امل�سح  ي��اأت��ي 
مركز  ينفذها  التي  القت�سادية  امل�سوح 
�سنوية  رب��ع  ب�سفة  – اأبوظبي  الإح�ساء 
املدى  ق�سرية  ر�سمية  اإح�ساءات  لتوفري 
بالأ�سعار  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  ع��ن 
اجل����اري����ة وال���ث���اب���ت���ة، مم���ا ي�����س��اع��د على 
ال���ت���ع���ّرف ع��ل��ى و���س��ع الق��ت�����س��اد ح�سب 
والقطاعات  الق���ت�������س���ادي���ة  الأن�������س���ط���ة 
والتغريات  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  املوؤ�س�سية 
نتائج  وتلبي  عليه.  تطراأ  التي  املو�سمية 
احتياجات  ال��رب��ع��ي  الق��ت�����س��ادي  امل�����س��ح 
ورا�سمي  ال����ق����رار  وم���ت���خ���ذي  ال���ع���م���الء 
ق�سرية  مبوؤ�سرات  وت��زوده��م  ال�سيا�سات 

املدى عن الو�سع القت�سادي املحلي.

م�سح ال�ستثمار الأجنبي ال�سنوي
الأجنبي  ال�ستثمار  م�سح  اأه��داف  تتمثل 
يف التعرف على واقع ال�ستثمار الأجنبي 
البيئة  ي�سهم يف حت�سني  م��ا  الإم����ارة،  يف 
املحلية لالأعمال وخلق املناخات اجلاذبة 

•• اأم القيوين-وام: 

ي���ع���ت���ر م���������س����روع ح���ا����س���ن���ات اأم����ه����ات 
القيوين  اأم  اإم�����ارة  خ���ور  يف  الأ����س���م���اك 
واحدا من امل�سروعات التي �ست�ساهم يف 
تعزيز املخزون ال�سمكي داخل اخلور ويف 
الأ�سماك  م��ن  ال��ذات��ي  الكتفاء  حتقيق 
املمتازة  املوا�سفات  ذات  اجل���ودة  عالية 

واملطلوبة يف الأ�سواق.
واأكد جا�سم حميد ال�سر رئي�ض جمل�ض 
التعاونية  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
لوكالة  ت�سريح  يف  الأ���س��م��اك  ل�سيادي 
م�سروع  جن���اح  )وام(  الإم�������ارات  اأن���ب���اء 
مرحلته  يف  الأ���س��م��اك  اأم��ه��ات  حا�سنات 
اإيجابيا  ح��ق��ق جن��اح��ا  اأن  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة 
ال�سمكي  امل���خ���زون  زي����ادة  يف  �سي�ساهم 
لالإمارة ، لفتا اإىل اأنه مت الطالع على 
اإنتاجها  مت  التي  والإ�سبعيات  الريقات 

احلا�سنات  اأن  واأ���س��اف  احلا�سنات.  يف 
اأ�سناف من الأ�سماك  حتتوي على عدة 
والينم  والف�سكر  وال�����س��ايف  كال�سعري 
حتقيق  ومت  والفر�ض  وال�سعم  والقابط 
نتائج بلغت %100 مما �سي�ساعد على 

ل��الإم��ارة. وقال  ال�سمكى  املخزون  زي��ادة 
املوجودة  الأ�سماك  بالن�سبة لأمهات  اإنه 
يف الأقفا�ض �سنحتفظ بها يف الأقفا�ض 
التجارب عليها لرنى  اإج���راء  اأج��ل  م��ن 
قوة حتملها يف العام املقبل وهل �ستكون 

وتكمن  الأج����ن����ب����ي����ة.   ل���ال����س���ت���ث���م���ارات 
ب��ي��ان��ات تعك�ض  ب��ن��اء ق���اع���دة  اأه��م��ي��ت��ه يف 
املوؤ�س�سات  يف  الأجنبي  ال�ستثمار  و�سع 
اأبوظبي ح�سب الن�ساط  اإم��ارة  املقيمة يف 
ال��ت��ي تتدفق منها  وال����دول  الق��ت�����س��ادي 

ال�ستثمارات. 

م�سح ال�ستثمار 
الأجنبي املبا�سر الربعي 

يعد اأحد اأهم امل�سوح القت�سادية الدورية 
الإح�ساء  م��رك��ز  يجريها  ال��ت��ي  الربعية 
كافة فروع  ت�ستهدف  والتي  اأبوظبي،   –
ال�سركات الأجنبية واملن�ساآت القت�سادية 
يف اإمارة اأبوظبي التي وردت بها م�ساهمات 
اأجنبية من غري املقيمني يف را�ض مالها؛ 
ق�سرية  موؤ�سرات  توفري  يف  امل�سح  ي�سهم 
املدى لر�سد و�سع ال�ستثمارات الأجنبية 
يف  اأهميته  وتكمن  الإم����ارة.  يف  املبا�سرة 
ال�سيا�سات  ورا�سمي  القرار  متخذي  دعم 
للتعرف على الجتاه العام لال�ستثمارات 

الأجنبية املبا�سرة وحجمها يف اإمارة 
اأبوظبي، اإىل جانب الأن�سطة القت�سادية 
اإل��ي��ه��ا ال���س��ت��ث��م��ار الأجنبي  ي��ت��ج��ه  ال��ت��ي 

والدول امل�ستثمرة يف الإمارة.

م�سح البحث والتطوير 
دع�����م�����اً ل���ت���ط���وي���ر م���ن���ظ���وم���ة امل���ع���رف���ة 
اأبوظبي منارة لالبتكار  والبتكار وجعل 
 – الإح�ساء  مركز  يقوم  والتكنولوجيا، 
والتطوير  البحث  م�سح  بتنفيذ  اأبوظبي 

اإح�سائية  م���وؤ����س���رات  وت��ط��وي��ر  ل��ت��وف��ري 
والبتكار  والتطوير  البحث  واقع  تعك�ض 
يف امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة يف 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل حت�سني  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة 
املناف�سة  ع��ل��ى  وال���ق���درة  امل��ع��رف��ة  ق��اع��دة 
الالزمة  ال��ب��ي��ان��ات  وت���وف���ري  والب���ت���ك���ار، 
ل���دع���م ال�����س��ي��ا���س��ات وات����خ����اذ ال����ق����رارات 
القت�سادية يف اإمارة اأبوظبي وقيا�ض اأداء 

هذه ال�سيا�سات. 

امل�سح البيئي 
اأبوظبي   – الإح�ساء  مركز  من  حر�ساً 
وا�ستدامة  البيئي  ال��ت��وازن  اأه��م��ي��ة  على 
ال��ن��ظ��م ال��ب��ي��ئ��ي��ة، ي��ح��ر���ض امل���رك���ز على 
يعد  �سنوي.   ب�سكل  البيئي  امل�سح  تنفيذ 
لإعداد  الرئي�سي  امل�سدر  البيئي  امل�سح 
الإح�ساءات البيئية وتوفري بيانات بيئية 
عملية  حت�سني  يف  ت�سهم  ودقيقة  حديثة 
اإح�ساءات  وت��وف��ري  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��ال��ة  ر���س��د 
البيئة  حماية  برامج  على  املن�ساآت  اإنفاق 
مم����ا ي���دع���م ب��������دوره ات����خ����اذ ال�����ق�����رارات 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة، وتوفري  امل��ت��ع��ل��ق��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ح�سر  عملية  لدعم  ال��الزم��ة  املعلومات 
باأبوظبي،  ال��دف��ي��ئ��ة  ال���غ���ازات  ان��ب��ع��اث��ات 
وحت�����س��ني اإح�������س���اءات ال���ط���اق���ة وامل���ي���اه، 
وتركيب  بكميات  املتعلقة  والإح�����س��اءات 

النفايات ال�سلبة. 

م�سح حتديث الإطار القت�سادي 
م������ن اأه�������������داف م�������س���ح حت�����دي�����ث اإط�������ار 

امل��ن�����س��اآت ت��وف��ري اإط����ار اإح�����س��ائ��ي حديث 
املن�ساآت  جميع  ي�سمل  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 
توزيعها  ح�����س��ب  ال��ع��ام��ل��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
وحجم  القت�سادي،  ون�ساطها  اجلغرايف 
املال  وراأ���ض  الإي���رادات  واإجمايل  العمالة 
امل���دف���وع. وت��ع��ت��ر ن��ت��ائ��ج م�����س��ح حتديث 
لتكوين  الأ�سا�ض  القت�سادي هي  الإط��ار 
العتماد  ميكن  اح�سائي  معاينة  اإط���ار 

عليه يف �سحب عينات امل�سوح املختلفة.

م�سح التجارة اخلارجية للخدمات
ال�سباقة لعمل  املركز من اجلهات  يعتر 
م�سح التجارة اخلارجية للخدمات والذي 
التجارة  بيانات  ل�سل�سلة  ا�ستكماًل  ميثل 
يح�سر  اأب���وظ���ب���ي.  لإم�������ارة  اخل���ارج���ي���ة 
للخدمات  اخل���ارج���ي���ة  ال���ت���ج���ارة  م�����س��ح 
التجارة  يف  اخل��دم��ي��ة  الأن�����س��ط��ة  ك��اف��ة 
اخلارجية يف عدد من املجالت كال�سياحة 
ما  والت�سييد،  التحويلية  وال�����س��ن��اع��ات 
ب��ي��ان��ات م��ه��م��ة يف ح�����س��اب الناجت  ي��وف��ر 
والتبادل  امل���دف���وع���ات  وم���ي���زان  امل��ح��ل��ي 

التجاري اخلارجي  لالمارة.  

م�سح الطاقة
امل�ساريع  م��ن  واح���د  ال��ط��اق��ة  م�سح  ُي��ع��د 
مركز  ينفذها  التي  واحليوية  الرئي�سية 
الإح�ساء- اأبوظبي ب�سكل �سنوي، والذي 
عن  متكاملة  منظومة  ب��ن��اء  اإىل  ي��ه��دف 
طبيعة ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف اإمارة، 
ب��ي��ان��ات حديثة وذات  ع��ن ط��ري��ق ت��وف��ري 

دللة عن قطاع الطاقة وحمتوياته. 

م�سح القوى العاملة
العاملة  ال��ق��وى  م�سح  خم��رج��ات  ت�سهم 
العمل  �سوق  وتنظيم  تخطيط  عملية  يف 
للموارد،  ال��ت��ط��وي��ري��ة  ال��رام��ج  واإع�����داد 
– اأبوظبي  الإح�ساء  حيث يهدف مركز 
على  التعرف  اإىل  امل�سح  ه��ذا  خ��الل  م��ن 
وخ�سائ�سها  ال���ع���ام���ل���ة  ال����ق����وى  ح���ج���م 
ال������دمي������وغ������راف������ي������ة والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 
البطالة  معدلت  وتقدير  والقت�سادية، 
والت�سغيل وامل�ساركة والإعالة القت�سادية 
�سوق  يف  احلا�سلة  املتغريات  تعك�ض  التي 

العمل يف اإمارة اأبوظبي. 

وملتابعة  ال����ريق����ات  اإن����ت����اج  ع��ل��ى  ق������ادرة 
وقدرتها  ال�سيف  ف�سل  خ��الل  و�سعها 
وحتمل  احل���ا����س���ن���ات  م����ق����اوم����ة  ع���ل���ى 
احل����رارة وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال���س��ت��م��رار يف 
ال�سنوات  خ��الل  ق��وي��ة  اإنتاجية  اإع��ط��اء 
القادمة واملحافظة عليها. . م�سريا اإىل 
اأمهات  اإدخ��ال  القادم  العام  �سيتم خالل 
الأ����س���م���اك م���ن خ�����ارج الأق���ف���ا����ض على 
اخلارج  م��ن  التغذية  مكتملة  ت��ك��ون  اأن 

وتكون جاهزة للتلقيح والتكاثر.
اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  وق����ال 
�سمكة من   200 ق��راب��ة  و���س��ع  اإن���ه مت 
اأو 60 �سمكة ذكور  املمكن اأن تنتج 50 
قرابة  تنتج  ال��واح��دة  وال�سمكة  واإن����اث 
تتحول  وال����ريق����ات  ي��رق��ة  األ����ف   400
الإنتاج  عملية  و�ستكون  اإ�سبعيات  اإىل 
ب��امل��الي��ني م���ن الأ����س���م���اك. واأو����س���ح اأن 
ون�سبة  ع��ال��ي��ة  ت���ك���ون  ال��ت��غ��ذي��ة  ن�����س��ب��ة 

الأ�سماك  اأ����س���رع جل��م��ي��ع  ت��ك��ون  ال��ن��م��و 
ب��ح��ك��م ن�����س��ب��ة الأك�����س��ج��ني ال���ت���ي تكون 
مرتفعة لوجود اأ�سجار القرم والأع�ساب 
والنباتات البحرية وجماميع الطحالب 
لبع�ض  وح�سانة  طبيعا  م�سكنا  وتعد   ،
الكائنات وتلعب دورا فى التنوع احليوى 
، وهي م�سدر غذاء للعديد من الأحياء 
البحرية. واأ�سار اإىل اأن البيئة ال�ساحلية 
اأن�سب  تعتر من  القرم  باأ�سجار  الغنية 
املناطق لتكاثر وح�سانة اأنواع الأ�سماك 
اأن  كما  الأخ��رى  والق�سريات  والروبيان 
لأ�سجار  “التنف�سية”  اجلذور الهوائية 
القرم تلعب دورا يف توفري غذاء لريقات 
، م��ن خ��الل حتلل  الأ���س��م��اك ال�سغرية 
اأوراق���ه���ا امل��ت�����س��اق��ط��ة وال��ت��ي ت��ع��د غذاء 
املوجودة  ال��دق��ي��ق��ة  ال��ك��ائ��ن��ات  ل��ب��ع�����ض 
كائنات  عليها  تتغذى  وال��ت��ي  البحر  يف 

بحرية اأخرى.

الإمارات ت�ست�سيف اأعمال الدورة 131 لحتاد 
الغرف العربية واجتماع جمل�ض الغرف اخلليجي 

•• دبي -وام:
الدورة  اأعمال  الإثنني  اليوم  تنطلق 
العربية  ال����غ����رف  لحت�������اد   131
والجتماع ال� 55 ملجل�ض اإدارة احتاد 
ت�ست�سيفة  ال���ذي  اخلليجي  ال��غ��رف 
دول����ة الإم�������ارات خ���الل ال���ف���رتة من 
بالتعاون  اجل���اري،  يونيو   9 اإىل   7
التجارة  غ��رف  احت��اد  بني  والتن�سيق 
الغرف  واحت���اد  ب��ال��دول��ة  وال�سناعة 
العربية، واحتاد الغرف اخلليجي يف 
ف�سيتفال  دب��ي  اإنرتكونتننتال  فندق 

�ستي.
ث����اين مر�سد  ����س���ع���ادة حم��م��د  واأك������د 

الإم��ارات رئي�ض  العربية رئي�ض احتاد غرف  الغرف  الرميثي رئي�ض احتاد 
الإمارات  دولة  ا�ست�سافة  اأن  اأبوظبي،  و�سناعة  اإدارة غرفة جتارة  جمل�ض 
لهذه الجتماعات التي �سي�سارك فيها اأكرث من 100 �سخ�ض ميثلون 14 
العربي  العمل  تعزيز  على  ال��دائ��م  حر�سها  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  ع��رب��ي��ة،  دول���ة 
واخلليجي القت�سادي امل�سرتك وزيادة حجم التجارة البينية، ف�ساًل عن 
والتجاري  القت�سادي  التعاون  دع��م  يف  اخلا�ض  القطاع  باأهمية  اإميانها 
التي  ال�ستثمارية  امل��ب��ادرات  واإط����الق  امل�سرتكة،  ال���س��ت��ث��م��ارات  وت�سجيع 
ما  اإط��ار  املتاحة يف  الفر�ض  التنمية لال�ستفادة من  ت�ستجيب لحتياجات 

.  « بعد جائحة “كوفيد 19 
الالزمة  الرتتيبات  كافة  اتخذت  الإم���ارات،  غرف  اأن  اإىل  الرميثي  واأ�سار 
ي��ل��ي��ق ب�سمعة وم��ك��ان��ة دولة  ال����ذي  ب��ال�����س��ك��ل  لن��ع��ق��اد ه���ذه الج��ت��م��اع��ات 
اإدارة الفعاليات الإقليمية والدولية ح�سورياً  الإمارات ك�سريك رئي�سي يف 

وافرتا�سياً.
واأو���س��ح ال��رم��ي��ث��ي، اأن ه��ذه الج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي ي�����س��ارك فيها ال��ع��دي��د من 
ال�سخ�سيات الهامة والبارزة ممثلة بروؤ�ساء واأع�ساء جمال�ض اإدارات الغرف 
العربية واخلليجية، هي ظاهرة اقت�سادية ملجتمع الأعمال العربي، ومنر 
خا�ض للغرف التجارية، تتبلور فيه الأفكار والت�سورات القت�سادية املعرة 
والتكامل  التنمية  نحو  الدائم  و�سعيهم  العرب  الأعمال  اأ�سحاب  اآراء  عن 

القت�سادي العربي.

الحتاد للطريان تطلق رحالت �سيفية 
اإىل ميكونو�ض و�سانتوريني ومالقة

•• اأبوظبي-وام:

اليونانية،  اجل��زر  اأ�سهر  اإىل  مو�سمية  رح��الت  للطريان  الحت���اد  اأطلقت 
ميكونو�ض و�سانتوريني، واإىل مدينة مالقة يف جنوب اإ�سبانيا.

و11  يوليو   8 ب��ني  ميكونو�ض  اإىل  رح��الت��ه��ا  ل��ل��ط��ريان  الحت���اد  وت�سغل 
 ،2021 �سبتمر  و12  يوليو   9 بني  �سانتوريني  واإىل   ،2021 �سبتمر 

.A320 برحلتني اأ�سبوعيتني لكل وجهة على منت طائرة اإيربا�ض
لت�سهيل  ل�سفر”  “معتمد  خ��دم��ة  م���وؤخ���راً  ل��ل��ط��ريان  الحت����اد  واأط��ل��ق��ت 
جتربة ال�سفر وتوفري املزيد من راحة البال لل�سيوف من خالل ال�سماح 
الو�سول  قبل  بكوفيد-19  ال�سلة  ذات  وثائقهم  بالتحقق من �سحة  لهم 
من  ال�سيوف  �سيتمكن  م�سبقا،  التحقق  اإج���راءات  اإنهاء  وم��ع  املطار.  اإىل 
خدمة  مكاتب  اإىل  مبا�سرة  وال��ت��وّج��ه  ال�سريع  امل�سار  بخدمة  ال�ستمتاع 
لتجربة �سفر مريحة و�سل�سة يف املطار. لال�ستفادة من  “ُمعَتَمد لل�سفر” 
اخلدمة، ميكن لل�سيوف الت�سجيل من خالل زيارة �سفحة “اإدارة حجزي” 

للح�سول على كافة املعلومات حول كيفية تقدمي الوثائق املطلوبة.
ا�ستخدام  الراغبني يف  الحت��اد  برنامج �سيف  لأع�ساء  بالن�سبة  اأن��ه  يذكر 
الوجهات  اأف�سل  ومالقة  �سانتوريني  ميكونو�ض،  تعد  املكت�سبة،  اأميالهم 
خمف�سة  باأ�سعار  لهم  املخ�س�سة  باملقاعد  الأميال  ا�ستبدال  ميكنهم  حيث 

وال�ستفادة من العرو�ض املختلفة التي يقدّمها �سركاء برنامج الولء.

حمدان لالإبداع والبتكار يوفر خدمات 
ا�سـت�سارية قانونية لرواد الأعمال باأ�سعار تناف�سية

•• دبي-الفجر: 

را�سد لتنمية  وّقع مركز حمدان لالإبداع والبتكار يف موؤ�س�سة حممد بن 
اتفاقية  دب��ي،  اقت�سادية  موؤ�س�سات  اإح��دى  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع 
القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  ال��دويل  امل�ست�سار  مع  م�سرتك  تعاون 
ICLO  بهدف تقدمي اخلدمات ال�ست�سارة التخ�س�سية باأ�سعار تناف�سية 
لرواد الأعمال واأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة من ذوي الأفكار 

الإبداعية.
واأفادت املوؤ�س�سة يف بيان، اأم�ض، باأن هذا التعاون ياأتي يف اإطار حر�سها على 
حتقيق روؤية وا�سرتاتيجية احلكومة يف دعم وتنمية امل�سروعات ال�سغرية 
ال�ستدامة  م�ستويات  اأع��ل��ى  اإىل  بها  ل��الرت��ق��اء  دب���ي،  ب��اإم��ارة  واملتو�سطة 

والتناف�سية على جميع الأ�سعدة.
قرية  يف  والبتكار  ل��الإب��داع  حمدان  مركز  يف  ج��رت  التي  التفاقية  ووق��ع 
حممد  موؤ�س�سة  يف  الأعمال  حا�سنات  اإدارة  مدير  من  كل  بدبي،  الأعمال 

يف  الرئي�سيني  ال�����س��رك��اء  اإح���دى  “اإمباور”  وُت��ع��ت��ر 
التريد  ق���ط���اع  حت���وي���ل  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  م���ب���ادرة 
مبادرة  يف  فاعال  وع�سوا  الطاقة،  ك��ف��اءة  حلول  اإىل 

“حتالف التريد” التي تقودها الأمم املتحدة.
وقال اأحمد بن �سعفار، الرئي�ض التنفيذي ل�”اإمباور”، 
ال���ذي تلعبه  ال���دور  اأه��م��ي��ة  ي���درك القا�سي وال����داين 
املوؤ�س�سة يف الت�سدي للتحديات املناخية، ففي جمال 

نحو  اأن  الكثريين  يعرف  الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد 
%70 من الطاقة الكهربائية اإىل ا�ستهالك تكييف 
الهواء يف املنطقة بينما ت�ستهلك اأنظمة تريد املناطق 
مقارنة   50% بن�سبة  اق���ل  ك��ه��رب��اء  ن��ت��ب��ن��اه��ا  ال��ت��ي 
باأنظمة التريد التقليدية وت�ستخدم )اإمباور( اأحدث 
املوافقة للمعايري الدولية، يف  املناطق،  اأنظمة تريد 
العمليات الت�سغيلية؛ مبا يدعم روؤية القيادة الر�سيدة 

نحو تطبيق التنمية امل�ستدامة يف الدولة. وتبلغ ح�سة 
اإمباور من �سوق تريد املناطق يف دبي نحو %76 من 
الإجمايل.  واأو�سح بن �سعفار اأن »اإمباور« ا�ستطاعت 
ت�سجيل وفورات يف الطاقة الكهربائية و�سلت اإىل اأكرث 
القيمة  وبلغت  الكهرباء،  من  ميغاواط   1312 من 
الكهربائية  الطاقة  من  املوؤ�س�سة  لتوفري  الإجمالية 
فيما  املا�سي.  العام  نهاية  حتى  دره��م  مليارات   3.4

حتى  بلغت  العذبة  املياه  من  املوؤ�س�سة  وف���ورات  بلغت 
عام 2020 اأكرث من 349 مليون غالون من املياه.  
ال��ت��ي قامت  ال�سباقة  ال�����س��رك��ات  م��ن  اإم���ب���اور  وك��ان��ت 
بتنفيذ تكنولوجيا تخزين الطاقة احلرارية املعروفة 
بنتائجها يف خف�ض غازات الدفيئة يف م�ساريعها على 
غرار التكنولوجيا املعتمدة يف جمال تريد املناطق يف 

الدول املتقدمة مثل الوليات املتحدة. 

•• دبي-الفجر:

اأكر مزّود خلدمات تريد املناطق يف العامل التزامها ال�سامل والكامل بدعم امل�سالح املناخية العاملية لدولة الإمارات  اأعلنت موؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التريد املركزي “اإمباور”، 
العربية املتحدة وامل�ساهمة الفاعلة يف تر�سيخ وتعظيم اإجنازاتها على �سعيد لعمل املناخي ووفائها بالتزاماتها الطوعية مبوجب التفاقية الإطارية لالأمم املتحدة ب�ساأن املناخ، واتفاق 

باري�ض للمناخ، وتوجهاتها وا�سرتاتيجياتها امل�ستقبلية وجهودها اخلا�سة بن�سر وا�ستخدام حلول الطاقة املتجددة وخف�ض انبعاثات الكربون حملياً وعاملياً.
وياأتي اإعالن املوؤ�س�سة متزامنا مع ا�ستعدادات فريق دولة الإمارات العربية املتحدة اخلا�ض بالعمل املناخي يف الجتماعات – الفرتا�سية - للمفاو�سات ب�ساأن املناخ لدول الأطراف يف 
التفاقية الإطارية لالأمم املتحدة للمناخ التي انطلقت اأول من اأم�ض وت�ستمر حتى 17 يونيو اجلاري، للتمهيد لأهم النقا�سات التي �ستطرح خالل موؤمتر دول الأطراف “كوب 26” 

والذي �سيعقد يف جال�سكو يف اململكة املتحدة خالل نوفمر املقبل.

على هام�س م�ساركة الإمارات يف مفاو�سات املناخ متهيدًا ل� »كوب 26«

اإمباور تعزز التزامها باحلد من انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون

•• عجمان - وام:

اأكد �سعادة املهند�ض عبد اهلل املويجعي، 
جت����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض 
اإمارة  فتح  ق���رار  اأن  عجمان  و�سناعة 
بن�سبة  احل����ر  ال��ت��م��ل��ك  ب����اب  ع��ج��م��ان 
الأجنبي،  ال���س��ت��ث��م��ار  اأم����ام   100%

يرتجم روؤية قيادتنا احلكيمة و�سعيها 
مرنة  ت�سريعية  بيئة  لتوفري  احلثيث 
ل��ت��اأ���س��ي�����ض الأع����م����ال ومتلك  وداع���م���ة 
تناف�سية  م���ن  ي���ع���زز  مب���ا  ال�������س���رك���ات، 
لال�ستثمارات  وج���اذب���ي���ت���ه���ا  ال����دول����ة 

الأجنبية املبا�سرة.
اإت��اح��ة الفر�سة للتملك  اإن��ه م��ع  وق��ال 
ن�ساط   1000 ع��ن  ي��زي��د  فيما  احل���ر 
جت���اري ب��اإم��ارة ع��ج��م��ان، ي��ق��دم القرار 
مل�ستقبل  م��ه��م��ه  ا���س��ت�����س��راف��ي��ة  روؤي������ة 
القطاعات املختلفة، كما يعزز جهوزيتها 
للتعامل مع كافة متغريات ومتطلبات 
ب�سكل  الإم���ارة  يف  القت�سادي  القطاع 
خ��ا���ض ودول�����ة الإم�������ارات ب�����س��ك��ل عام، 
ويدعم ب�سكل كبري فر�ض منو وتطور 
الأع���م���ال وال�����س��رك��ات، وق��درت��ه��ا على 

التو�سع يف جميع الأ�سواق العاملية.
ال�سويدي  �سامل  �سعادة  اأكد  جانبه  من 
و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
عجمان اأن القرار يعك�ض جهود الدولة 
وامل�ستثمرين  العمال  جمتمع  دعم  يف 
ال��ق��ط��اع الإق��ت�����س��ادي مبقومات  ورف���د 
تطلعات  ت��واك��ب  وديناميكية  متنوعة 
وامل�ستثمرين  الع��م��ال  ورج��ال  التجار 
الت�سريعات  ت��ط��وي��ر  ع���ر  الأج����ان����ب، 
والقوانني مبا ي�سهم يف تنويع تناف�سية 
اإقليميا  الإماراتي  الإقت�سادي  القطاع 

وعامليا.
�ست�سهم  ال���ق���رار  ت��ب��ع��ات  اأن  واأو�����س����ح 
ال�ستثمار  ا�ستقطاب  يف  مبا�سر  ب�سكل 
م�ساهمات  ورف�����ع  امل��ب��ا���س��ر  الأج���ن���ب���ي 
والتجارية  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال���ق���ط���اع���ات 

الناجت املحلي الإجمايل،  واخلدمية يف 
وف��ت��ح اآف���اق ج��دي��دة ل��ت��واف��ر الوظائف 
اخلرات،  واأ�سحاب  املوهوبني  وج��ذب 
ت���دوي���ر مدخرات  ال���ق���رار  ي��دع��م  ك��م��ا 
املقيمني يف م�ساريع انتاجية ذات عائد 

اقت�سادي.
“ القرار ي�سب ب�سكل مبا�سر يف  وقال 
والتكنولوجيا  ال�سناعية  امل�ساريع  منو 
اخلدمية مما ينعك�ض على زيادة حجم 
ال�سادرات وعلى امليزان التجاري والنمو 
القت�سادي وكذلك على رفاهية افراد 
اإىل جانب ت�سريع وترية  املجتمع، هذا 
الفرتة  خ����الل  الق���ت�������س���ادي  ال���ت���ع���ايف 

املقبلة«.
نوعية  نقلة  ي�سكل  ال��ق��رار  اإن  واأ���س��اف 
عجمان،  اإم��ارة  يف  القت�سادي  للقطاع 

و ي����واك����ب روؤي��������ة واأه����������داف الإم��������ارة 
القت�سادية  للتنمية  ال�سرتاتيجية 
تنويع  ع���ل���ى  وال���ق���ائ���م���ة  امل�������س���ت���دام���ة، 
م�سادر الدخل، وا�ستقطاب امل�ستثمرين 
واأ�سحاب امل�ساريع اجلدد، وبالتايل رفع 
م�ساهمه اإمارة عجمان يف الناجت املحلي 

لدولة الإمارات.

 % غرفة عجمان ت�سيد بقرار التملك احلر بن�سبة 100 

االثنني  7    يونيو   2021  م   -   العـدد   13259  
Monday    7   June   2021   -  Issue No   13259



28

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 150
باأن ال�سيد: نا�سر �سلطان عبداهلل بن يو�سف ال علي - اجلن�سية الم��ارات العربية  ليكن معلوما للجميع 
ال�سيد  اىل  ذلك  100% و  البالغة  كامل ح�سته  30% من  ن�سبة  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  املتحدة 
19% من كامل  : �سرينيفا�ض كاندات فياليودهان، اجلن�سية الهند، ويرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة 
الهند،  اجلن�سية   - مادهاف  بيتييتا  تالييل  مادهافان  روبا   : ال�سيدة  اىل  ح�سته البالغة 100% وذلك 
رقم  رخ�سة  مب��وج��ب  ال�سارقة  ب��اأم�����ارة  تاأ�س�ست  وال��ت��ي  م((  م  ذ  النخيل  ))�سيدلية  امل�سماه  الرخ�سة  يف 
لخر،  الرخ�سة  �ساحب  تنازل  �سركاء،  ا�سافة   : القت�سادية  التنميه  دائ��رة  من  ال�سادرة   )502193(
تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل ذ م م. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف 
يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 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 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اإعالن اجتماع اخلربة احل�سابية

يف الدعـوي رقـم 596 ل�سنة 2021 جتارى جزئي - دبي
املقامة من/حبيب �سراج للخدمات الفنية

�سد/ ام اية لإدارة املن�ساأت )�ض.ذ.م.م(
املطلوب اعالنه/ ام اية لإدارة املن�ساأت )�ض.ذ.م.م(

نعلن نحن اخلبري احل�سابي / اأحمد عبيد الطاير، اأنه مت تعيننا من حمكمة دبي البتدائية املوقرة لتنفيذ مهمة اخلرة 
احل�سابية الواردة بحكم املحكمة ال�سادر بجل�سة 18-05-2021 يف الدعوى املذكورة اأعاله - كما نعلن املدعي عليها 
املن�س�اأت )�ض.ذ.م.م( “حل�س�ور اجتماع اخلرة املقرر له جل�س�ة يوم الثنني املوافق 14-06 -2021 يف  لإدارة  اية  “ام 
 )ZOOM( النزاع عر تطبيق زووم اأط��راف  املرئي بجميع  3:30 م�س�اء وذلك من خالل الت�س�ال  ال�ساعة  متام 

بالدخول على الرابط ادناه - ولال�ستف�سارات هاتف رقم 3413632 04
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/i/89813831336?pwd=ZkpwMDIRbWh2eWJFL1RFV0ZVbS9iOT09&from=addon 
Meeting ID: 898 1383 1336
Passcode:1mB8Eu

خبري ح�سابي 
احمد عبيد الطاير

اإجتماع خربة 
العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية
 ق�سم احلجوزات والبيوع

الق�سية التنفيذية رقم 1489 ل�سنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(

اإىل املنفذ �سده /  احمد ال�سيد حممد ر�سوان  
ل�سالح املنفذ له / �سيول كيون جني ب�سفته مدير ل�سركة كي بي رميكون - ذ م م 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/06/14، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )0625( مبنطقة الرميلة )2( باإمارة عجمان بواقع ح�سة من عقار بن�سبة 49% ب�سعر ا�سا�سي مقداره 
الإلكرتوين  املوقع  اقت�سى احلال وذلك على  اإن  التالية  ، وذلك ويف اليام  الفا درهم(  ، )ثمانون  )80،000.00( درهم 

http: www.emiratesauction.ae  : لالإمارات للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يرره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حليمه اأحمد احلو�سني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم 1489 ل�سنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(
اإىل املنفذ �سده /  احمد ال�سيد حممد ر�سوان  

ل�سالح املنفذ له / �سيول كيون جني ب�سفته مدير ل�سركة كي بي رميكون - ذ م م 
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الإثنني 

املوافق 2021/06/14، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
ا�سا�سي  49% ب�سعر  بن�سبة  عقار  من  ح�سة  بواقع  عجمان  باإمارة   )1( النخيل  مبنطقة   )0438( رقم  قطعة  العقار 
مقداره )350،000.00( درهم ، )ثالثمائة وخم�سون الفا درهم( ، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على 

http: www.emiratesauction.ae  : املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام  بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يرره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى 

على الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

حليمه اأحمد احلو�سني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�سائية رقم 28 ل�سنة 2021 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(

اإىل املنفذ �سده / فاطمة علي احمد امل�سلمي زوجة مانع احمد حممد  
ل�سالح املنفذ له / بنك ابوظبي التجاري 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/6/14، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )2622( مبنطقة م�سفوت )3( باإمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره )100،000.00( درهم، )مائة 
الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات :

http:www.emiratesauction.ae 
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام  بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يرره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى 

على الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حليمه اأحمد احلو�سني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�سائية رقم 28 ل�سنة 2021 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(

اإىل املنفذ �سده / فاطمة علي احمد امل�سلمي زوجة مانع احمد حممد  
ل�سالح املنفذ له / بنك ابوظبي التجاري 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/6/14، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )2625( مبنطقة م�سفوت )3( باإمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره )100،000.00( درهم، )مائة 
الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات :

http:www.emiratesauction.ae 
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام  بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يرره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى 

على الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حليمه اأحمد احلو�سني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002892 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : املمزر لل�سياحة  
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة النهدة 0555571162 065251971  

الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )8،850( درهم 
الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل. 

ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/6/14 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 10( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/6/2م   
مكتب اخلدمات الق�سائية      
عائ�سة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4820(

املنذر / النمرة للعقارات موؤ�س�سه فرديه 
املنذر اليه/حممد منذر كمال النمره

جمهول العنوان
والدفاتر  امل�ستندات  برد جميع  اليه  املنذر  املنذره  وتنبه  تخطر 
اأي��ام من  ا�ستعمالها خالل مده خم�سه  وع��دم  باملنذره  اخلا�سه 
تاريخه وال �ست�سطر املنذر اىل اتخاذ كافه الجراءات القانونيه 

مع حفظ كافه حقوق املنذره الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4926(

املنذره : ال جي اف ام �سي جي للتجارة �ض ذ م م
املنذر اليها : جويند هاند للتجارة العامة �ض ذ م م

لذلك ،
اع�اله  وامل�ذكور  ذمته�ا  ف�ي  املرت�س�د  املبل�غ  ب�س�داد  الي�ه  املن�ذر  تن�ذر  املن�ذره  ف�ان 
الف  واأرب��ع�����ة  )مائت�ان  دره��م   204،848،19 وق�����دره  مببل�غ  اجمالي�ه  بقيم�ة 
وثمامنائ�ة وثماني�ة واربع�ون دره�م وت�س�ع�ة ع�س�ر ف�ل�س�ا( يف  او قب�ل خم�س�ة اي�ام م�ن 
ت�اريخ الن�س�ر وال �ست�س�طر املن�ذره لتخ�اذ ك�اف�ة الج�راءات القانوني�ه الت�ي حتف�ظ 
او  اي عط�ل  املنا�س�ب ع�ن  ب�التعوي�ض  واملطالب�ه  الداء  ام�ر  وا�ست�س�دار  له�ا حق�ها 

�س�رر مع حتميل املنذر اليها كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اإعالن بالن�سر

رقم )4995/2021(
املعلن : �ساير للمقاولت )فرع من �ساير للمقاولت وال�سيانة العام ذ م م ( ، فرع دبي وميثلها ال�سيد/ 
ر�سوان �سكيل نعيم جان. العنوان : دبي، الدعم املايل د - بر دبي - القوز - مكتب رقم )C3-083( هاتف 

rsshakeel @gmail.com : رقم : 0509906449 الريد اللكرتوين
املعلن اإليها : قينجد او انرتنا�سونال للخدمات الفنية �ض ذ م م - العنوان : دبي - القرهود - ا�ستدامة ديرة 

)A201- 202 -203(  بناية خالد حممد ال�سرام مكتب رقم
هاتف رقم :0527988391 - هاتف ثابت :042637897 

العقد  وق��دره )608،938،48( درهم مبوجب  �سداد مبلغ  اإليه ب�سرورة  املعلن  املعلن  يعلن  املو�س�وع /- 
وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ هذا الإعالن ويف حال تخلفها عن ال�سداد �سوف ي�سطر املعلن اىل اإتخاذ 
ق��رار جمل�ض وزراء رقم )57( ل�سنة  القانونية طبقا للمادتني )62( و )63( من  الإج���راءات  املزيد من 
التنظيمية للقانون الإحت��ادي رقم )11( ل�سنة )1992( و�سوف تكون كافة  �ساأن الالئحة  )2018( يف 

امل�ساريف واتعاب املحاماة على عاتق املعلن اإليها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
انذار عديل بالن�سر
رقم )4952/2021(
املخطرة / عائ�سة �سلطان ح�سن بال�سالت - اإماراتية اجلن�سية

املخطر اإليه / حممد �سلطان ح�سن بال�سالت - اإماراتي اجلن�سية
املو�سوع : اإلغاء وكالة 

)11315/1992/1( ومت  رقم  حمرر  اإليه  للمخطر  وكالة  حررت  اأن  للمخطرة  �سبق   -1
توثيقها لدى الكاتب العدل مبحكمة دبي البتدائية. 
الوكالة. هذه  اإلغاء  يف  ترغب  املخطرة  اأن  وحيث   -2

لذلك ، تخطر املخطرة املخطر اإليه باإلغاء الوكالة امل�سار اإليها من تاريخ ا�ستالم هذا الإخطار 
ال�ستالم  مبجرد  مبقت�ساها  العمل  م��ن  وحت���ذره  القانونية  لآث��اره��ا  منتجة  غ��ري  واإع��ت��ب��اره��ا 
هذه  مبوجب  تعامله  ثبت  لو  الوجوه  جميع  من  واجلنائية  املدنية  امل�سئوليات  كافة  ونحمله 

الوكالة امللغاه بعد هذا التاريخ.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/4973(
املنذرة / �سركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م فرع دبي 

املنذر اإليها / مريابيل للديكور �ض.ذ.م.م
املو�سوع طلب اعالن بالن�سر يف الإنذار العديل رقم "2021/1/108037"

ينذر املنذر / املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )73،738.22 درهم ثالثة 
اأق�ساه  موعد  فل�ساً  وع�سرون  واثنني  وثالثون  وثمانية  و�سبعمائة  األف  و�سبعون 
خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار، واإل فاإننا �سن�سطر اآ�سفني للجوء 
اإىل الق�ساء للمطالبة باإلزامكم ب�سداد املرت�سد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع 
الر�سوم  كافة  حتميلكم  مع   ، التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  منذ   %9

وامل�ساريف الناجمة عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/4974(
املنذرة / �سركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م 

AMMAR BALKIS املنذر اإليهما / 1- عمار بلقي�ض - الإحتاد الرو�سي اجلن�سية
BALKIS BUILDING CONTG LLC م  م  ذ  �ض   - البناء  ملقاولت  بلقي�ض   -2

املو�سوع طلب اعالن بالن�سر يف الإنذار العديل رقم "2021/1/97513"
70،187 درهم )�سبعون  اإليهما ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة  املنذر  املنذرة /  تنذر 
الفا ومائة �سبعة وثمانون درهما( يف  موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمكم 
باإلزامكم  اإىل الق�ساء للمطالبة  اآ�سفني للجوء  لهذا الإن��ذار، واإل فاإننا �سن�سطر 
ال�ستحقاق  تاريخ  9% منذ  بواقع  القانونية  والفائدة  بذمتكم  املرت�سد  ب�سداد 

وحتى ال�سداد التام ، مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الناجمة عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/5000(
املنذرة / �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء 

املنذر اإليها / وودكو )�ض ذ م م( 
املو�سوع طلب اعالن بالن�سر يف الإنذار العديل رقم "2021/1/83815"

تنذر املنذرة/ املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )161،668.50 درهم )مائة 
وواحد و�ستون الف و�ستمائة وثمانية و�ستون درهم وخم�سون فل�سا( يف موعد اأق�ساه 
خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار، واإل فاإننا �سن�سطر اآ�سفني للجوء 
اإىل الق�ساء للمطالبة باإلزامكم ب�سداد املرت�سد بذمتكم والفائدة القانونية عنه 
منذ تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ، مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف 

الناجمة عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/5001(
املنذرة / �سركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م 

املنذر اإليها / �سيدر ديزرت لل�سناعات اخل�سبية - �ض ذ م م 
املو�سوع طلب اعالن بالن�سر يف الإنذار العديل رقم "2021/1/83794"

درهم   964،884.40( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  ينذر 
يف  فل�ض  واربعون  دره��م  وثمانون  اربعة  وثمامنائة  الف  و�ستون  اربعة  )ت�سعمائة 
اأيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار، واإل فاإننا �سن�سطر  اأق�ساه خم�سة  موعد 
اإىل الق�ساء للمطالبة باإلزامكم ب�سداد املرت�سد بذمتكم والفائدة  اآ�سفني للجوء 
، مع حتميلكم  التام  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  9% منذ  بواقع  القانونية 

كافة الر�سوم وامل�ساريف الناجمة عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اإعالن  بالن�سر

رقم )5016/2021(
املخطر / م�سطفى جهان بخ�ض را�ستي  ب�سفته مدير/م�سطفى را�ستي لتجارة مواد البناء ذ م . م

�سد/-
م م  ذ  البناء  ملقاولت  الروا�سي  الأوىل/  اإليها  املخطر   )1

املخطر اإليه الثاين/ �سعيد �سامل عبد اهلل �سعيد اآل طه الطنيجي )اإماراتي اجلن�سية(  )2
املو�سوع  /- الإخطار العديل رقم حمرر )88841/1/2021(

حيث اأن املخطرة تخطر املخطر اإليهم عمال بن�سو�ض املواد )64،65،62،63( من قرار جمل�ض الوزراء 
رقم  الحتادي  املدنية  الإجراءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة  �ساأن  يف  وتعديالته  رقم 57 ل�سنة 2018 
الإخطار وقدره 206205 درهم )مائتني  باملبلغ مو�سوع  الوفاء  ب�سرورة  وتعديالته   1992 ل�سنة   11
متام  وحتى  الإخ��ط��ار  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  والفائدة  دراه���م(  وخم�سة  ومائتني  اآلف  و�ستة 
اتخاذ  الإخ��ط��ار مع حفظ حق املخطر يف  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  اأي��ام من  اأق�ساه خم�سة  ال�سداد وذل��ك يف موعد 
املبلغ  لتح�سيل  وامل�ساريف  الر�سوم   وكافة  الإخطار  مو�سوع  باملبلغ  للمطالبة  القانونية  الإج��راءات  كافة 

مو�سوع الأخطار. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2021 /0004150 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / زهرة ا�سماعيل حاجي جامع - 9276763  
اأع��اله ل�سالح / خن�ساء  نحيطكم علما بانه قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

ها�سم فتحي بالتايل : ن�ض احلكم
انه بتاريخ : 2021/05/20

بعد الإطالع
اآلف  )�سبعة  دره��م   7500 الطالبة مبلغ  اإىل  ت���وؤدي  ب��اأن  امل��ق��دم �سدها  ب��اإل��زام  ن��اأم��ر   ، لذلك 
ال�����س��داد والر�سوم  ال��دع��وى وح��ت��ى مت���ام  ت��اري��خ رف���ع  5% م��ن  وخم�سمائة دره����م( وال��ف��ائ��دة 

وامل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

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

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

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

اإىل ر�سا لطفي فتوح ال�سيد الكومي
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة البطينة بجوار ت�سهيل بناية ال�سويدي �سقة رقم 505

نعلمكم باأن متظلم / احمد عبد العزيز ال�سافعي حممد
العنوان / حمل الإقامة : ال�سارقة رقم الهاتف : 971589991279 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب� :- 
اأول ً :- طلب �سهادة كل من ال�سيد / هيثم وال�سيد / حمادة لبيان املبالغ التي قاموا بتحويلها للمدعي.

ثانيا :- طلب املدعي ال�سيد / ر�سا لطفي فتوح ال�سيد الكومى لل�سهاده وحلف اليمني لبيان املبالغ املطالب بها وت�سلمه 
للمبالغ املذكورة. ثالثا :- اإحالة ملف الدعوى اإىل اخلرة لإعادة احت�ساب مبلغ املطالبة ال�سحيح نظراً ل�ستمال لئحة 

الدعوى على مبالغ زائدة .
املوافق  ال�سارقه �سباح يوم --------  الثانية حمكمة  امل�ستعجلة  الأم��ور  دائ��رة  الدائرة  اأم��ام  لذا يتوجب عليكم احل�سور 
اأو اإر�سال وكيل  و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   08:00 ال�ساعة   2021/06/07

معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2021/6/2 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية 
حامد عبداحلميد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم 1489 ل�سنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا(
اإىل املنفذ �سده /  احمد ال�سيد حممد ر�سوان  

ل�سالح املنفذ له / �سيول كيون جني ب�سفته مدير ل�سركة كي بي رميكون - ذ م م 
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الإثنني 

املوافق 2021/06/14، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
ا�سا�سي  49% ب�سعر  بن�سبة  عقار  من  ح�سة  بواقع  عجمان  باإمارة   )2( الرميلة  مبنطقة   )0625( رقم  قطعة  العقار 
املوقع  على  وذلك  احلال  اقت�سى  اإن  التالية  اليام  ويف  وذلك   ، درهم(  الفا  )ثمانون   ، درهم   )80،000.00( مقداره 

http: www.emiratesauction.ae  : الإلكرتوين لالإمارات للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام  بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يرره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى 

على الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

حليمه اأحمد احلو�سني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم 1489 ل�سنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا(
اإىل املنفذ �سده /  احمد ال�سيد حممد ر�سوان  

ل�سالح املنفذ له / �سيول كيون جني ب�سفته مدير ل�سركة كي بي رميكون - ذ م م 
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الإثنني 

املوافق 2021/06/14، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
ا�سا�سي  49% ب�سعر  بن�سبة  عقار  من  ح�سة  بواقع  عجمان  باإمارة   )1( النخيل  مبنطقة   )0438( رقم  قطعة  العقار 
مقداره )350،000.00( درهم ، )ثالثمائة وخم�سون الفا درهم( ، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على 

http: www.emiratesauction.ae  : املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام  بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يرره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى 

على الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

حليمه اأحمد احلو�سني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 616
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�سيد/ بط�ى حمم�د جمع�ه ال�ح�ر ال�س�ويدي - اجلن�سية : الم�ارات، 
ال�سيد / حمم�د  اإل�ى  البالغ�ة )100%( وذل�ك  البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته  يرغ�ب ف�ي 
ه�ا�س�م نوابج�ان نوابج�ان  اجلن�سية : الهن�د ، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )كافتريي�ا �س�باح ال�س�عادة( 
التنمي�ة  دائ�رة  م�ن  ال�س�ادرة   )617019( رق�م  رخ�س�ة  مبوج�ب  ال�س�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت 

القت�سادية بال�سارقة.
 تعديالت اخرى:- تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية ( اىل )وكيل خدمات(

 2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
الت�سديق  على  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  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 13259 بتاريخ 2021/6/7 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 615

،  يرغ�ب  ب�اأن ال�س�يد/ بوج�ا ج�اي�ض �س�انغاين - اجلن�س�ية : الهن�د  ليكن معلوم�اً للجمي�ع 
ف�ي الب�ي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد : عب�دالعزيز 
النه�ار(  �س�م�ض  )كافتريي�ا  امل�سماه  الرخ�س�ة  ف�ي  الهن�د،   : اجلن�سية    - اب�راهيم  �سيليكال 
التنمية  دائرة  ال�سادرة من  ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�سة رقم )739638(  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت 

القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اآخرى:- 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 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 13259 بتاريخ 2021/6/7 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 614

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيدة / بلي�سني اين جورجي بريجيت كوجنوين برابها - 
الهند اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100% وذلك اىل 
ال�سيد/بريجيت كوجنونى برابها، الهند اجلن�سية بالرخ�سة امل�سماه )الطريق ال�سريع 
 )776206( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأم�ارة  تاأ�س�ست  البناء(  مواد  لتجارة 

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

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 13259 بتاريخ 2021/6/7 

 اإخطار عديل 
برقم املحرر 2021/10731

املخطر : ال�سيدا �سهيل عو�ض حممد �سباين الكتبي - اماراتي اجلن�سية، ويحمل بطاقة هوية رقم 784195832752976  
العنوان : ال�سارقة - املدام  - الهاتف : 971507007717

املخطر اليهم/ 1- �سركة/ مناحل المارات لتجارة الع�سل
عياد ، اجلن�سية : م�سر ، يحمل بطاقة هوية رقم 784197396949253 ب�سفته �سريك واملدير واملخول  ال�سيد  حممد  عماد  ال�سيد/   -  2
بالتوقيع على ال�سيكات يف �سركة/ مناحل المارات لتجارة الع�سل - العنوان : ال�سارقة - املدام - بناية �سهيل عو�ض الكتبي - الطابق الثاين - �سقة 

رقم 5 - هاتف : 0567444904
غري  ل  درهما” فقط  األف  ع�سر  اثنا  مو�سوع الإخطار : املطالبة مببلغ وقدره 12،000 

الوف�ائ�ع :
- نتيجة التعامل التجاري بني املخطر و املخطر اليه. قام املخطر اليهم بتحرير عدد 2 �سيكات للمخطر ، وبقيمة اجمالية )12،000( درهم با�سم 

/ �سهيل عو�ض حممد �سباين الكتبي واملبينة بالو�سف التايل :
الوطني بتاريخ 2020/7/1 مببلغ وقدره 6،000 درهم  دبي  الإمارات  بنك  على  وامل�سحوب  رقم)000138(  ال�سيك   -1

درهم   6،000 وقدره  مببلغ   2020/4/1 بتاريخ  الوطني  دبي  الإمارات  بنك  على  وامل�سحوب  رقم)000140(  ال�سيك   -2
مت تقدمي على املخطر ال�سيكات على البنك املذكور ، ال انها اعيدت دون �سرفها لأن احل�ساب مغلق، مرفق �سورة من ال�سيكات و من مذكرة �سادرة 

من با�سباب اعادة ال�سيكات / حاولنا الت�سال باملدعى عليها مرارا وتكرارا حلل الق�سية لكن دون جدوى
واإل �سي�سطر  ا�ستالمه هذا الخطار  تاريخ  ايام من  12،000 درهم يف مده اق�ساها خم�سة  ب�سداد مبلغ  اليه(  ، يكلف املخطر )املخطر  لذلك 
املخطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية ورفع املو�سوع اىل املحكمة التي حتفظ له حقه واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �سرر تعر�ض 

له املخطر مع حتميل املخطر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب وم�ساريف املحاماة.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اعالن بالن�سر

 يف الدعوى رقم 60/2021/2526 امر اداء 
281،020 درهم )مائتني  وق��دره  الأم��ر مبلغ  يوؤديا لطالبة  باأن  الأم��ر  املطلوب �سدهما  باإلزام  املطالبة 
تاريخ  من  12% �سنوياً  بواقع  القانونية  الفائدة  اإىل  بالإ�سافة   ، دره��م(  وع�سرون  األ��ف  وثمانون  وواح��د 

الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
طالب العالن : العربية ل�سناعة انظمة البناء ) �ض.ذ.م.م( �سفته بالق�سية : مدعى

بالق�سية :  مدعى عليه �سفته  )�ض.ذ.م.م(  الأخ�ساب  ل�سناعة  اأرتيجيناتو   - املطلوب اعالنهم :1 
عليه مدعى   : بالق�سية  �سفته   - عزيزى  مريوي�ض  جواد   -  2

مو�سوع الإعالن : طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021-4-19
بالزام املدعى عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعيه مبلغ 281020 )مئتني وواحد وثمانون الف وع�سرون 
درهم( والفوائد القانونية بواقع5% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى ال�سداد التام مع الزامهما 
بالر�سوم وامل�سروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست النفاذ املعجل. ولكم احلق يف ا�ستئناف 

الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا الإعالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اإعالن حكم بالن�سر

 1671/2020 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل حمكوم عليه /  1- برايتموبي منطقة حرة ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن حمكوم له / ماتيو جيانبيرتو زاغو

تعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 28-02-2021 يف الدعوي املذكورة اأعاله ل�سالح/ ماتيو جيانبيرتو 
زاغو بحكمت املحكمة ح�سوريا للمدعى عليها الويل ومبثابة احل�سوري للمدعى عليها الثانية بحل وت�سفية املدعى عليها 
الثانية/ رايتموبي منطقة حرة ذ.م.م وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة وتعني اخلبري �ساحب الدور باجلدول م�سفيا لها 
وذلك بجرد كافة اأ�سول ال�سركة وما لها من حقوق والتزامات وعلى مدير ال�سركة والقائمني على اإدارتها تقدمي كافة ح�سابات 
واأموال ودفاتر ووثائق ال�سركة للم�سفى وعلى الأخري حترير قائمة مف�سلة باأموال ال�سركة والتزاماتها وميزانيتها ويوقعها 
معه مديرو ال�سركة واأن مي�سك دفرتا لقيد اأعمال الت�سفية وعلى امل�سفى اأن يقوم بكل ما يلزم للمحافظة على اأموال ال�سركة 
فور  الت�سفية  ال�سركة حتت  امل�سارف حل�ساب  اأحد  يقب�سها يف  التي  املبالغ  يودع  واأن  الغري  قبل  مالها  ي�ستويف  واأن  وحقوقها 
قب�سها واأن يويف ما على ال�سركة من ديون وبيع ما لديها من منقولت اأو عقار باملزاد  العلني على األ يبيع كل موجودات ال�سركة 
مرة واحدة اإل باإذن من املحكمة وعليه اإخطار جميع دائني ال�سركة اإن وجدوا بكتب م�سجلة بعلم الو�سول بافتتاح الت�سفية مع 
دعوتهم. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى حمكمة ال�سارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 

)جزئي(  جتاري   /  SHCFICIPOR2021 /0001116 يف  الدعوى رقم
اىل : امينه منور

جمهول حمل الإقامة : خارج الدولة بح�سب تفا�سيل القامه 00971504992151
نعلمكم باأن املدعي )ة( / رجاء خياطي - مغربية اجلن�سية - ب�سفتها �سريكة يف �سالون ق�سر ال�سرق لل�سيدات 
العنوان / حمل الإقامة: ال�سارقة القليعه خلف ال�سوارع الداخلية حمل رقم 10 00971502030084 
ومتثلها ال�سيدة رجاء خياطي مغربية اجلن�سية قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب�����: املطالبة باإلغاء 
عقد ال�سراكة. لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة الدائرة املدنية والتجارية والإدارية الكلية حمكمة 
و  دف��اع  من  لديكم  ما  لتقدمي   09:00 ال�ساعة   2021/06/13 امل��واف��ق  الأح�����د  ي��وم  �سباح  ال�سارقه 
الإجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  اإر�سال  اأو  ويف حالة عدم ح�سوركم   ، م�ستندات 

القانونية يف غيابكم. مالحظة : اإعالن املدعى عليها بالئحة ت�سحيح �سكل الدعوى ن�سرا ً.
حرر بتاريخ 2021/6/6 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية 
ح�سام الرفاعي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 6322/2020/207 تنفيذ جتاري
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2516 اإ�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)58511467.96 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعان : بنك ملي ايران - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

وميثله : �سعود حممد عي�سى ال�سويدي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه  : 2- بهروز �ساري خان كوركاين - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  - جمهول حمل الإقامة

مو�سوع الإعان : 

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية

اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0004193 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / ح�سن �سالح ح�سن 9290645  

اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
ل�سالح / مدر�سة البداع العلمي الدولية اخلا�سة �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م  بالتايل :

ن�ض احلكم - انه بتاريخ 2021/5/23 
بعد الطالع على الوراق

ناأمر بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ت�سعة وثمانون الف ومائتني واثنني واربعون 
درهم والزمته بالفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام 
والزمته بالر�سوم وامل�سروفات. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم 

التايل لن�سره.
القا�سي/ د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�سارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اإعالن احل�سور اأمام اخلبري املحا�سبي /

الدكتور حممد اإ�سماعيل عبد اهلل الزرعوين
املنتدب يف الدعوى رقم 2021/869 جتاري جزئي

اأع��اله من قبل حمكمة دبي  املذكورة  الدعوى  ال�سادر يف  التمهيدي  بناء على احلكم 
الإبتدائية ، واملرفوعة من قبل/ �سيد حممد احمد احلق بيالري ، �سد املدعى عليها 
انرتنا�سيونال  فاكي�سن  كنرتي  حاليا  ����ض.ذ.م.م  من�ساأت  ادارة  خلدمات  اف  �سي  �سي 
�ض.ذ.م.م �سابقا ، واأخرون يتعني على ال�سركة املدعي عليها املذكورة اأو من ميثلها قانونا 
احل�سور خالل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر هذا الإعالن لدى مكتب اخلبري احل�سابي املعني 
يف الدعوى املذكور اأعاله - على العنوان التايل مكتب ت�سارترد دبى الكائن باإمارة دبي 
- �سارع ابوبكر ال�سديق - بناية بنك دبي التجاري - الدور الأول - مكتب رقم )101( 
هاتف : 04/2727123 - 04/2727112 فاك�ض 04/2727101 ، وتقدمي 

كافة الوثائق التي توؤيد موقفها ودفاعها يف الدعوى.

اإجتماع خربة 

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)كلي(   مدين   /AJCFICICIV2019 /0001355 يف  الدعوى رقم

اىل : هاير ماركت املنامة ذ م م - جمهول حمل الإقامة : عجمان - �سارع ال�سيخ را�سد بن حميد بالتقاطع مع �سارع الحتاد مقابل 
اللولو هاير ماركت. نعلمكم باأن املدعي )ة( / �سليمان اليادات بوتان فيتيل العنوان / حمل الإقامة : عنوانها املختار / اإمارة دبي 
- ديرة بور�سعيد - خلف معر�ض �سيارات ني�سان - بنابة بيزن�ض بوينت - طابق امليزانني مكتب M09 هاتف رقم 042595777 
 : الهاتف  رقم   3244594826 مكانى  رقم   INFO@OMALC.AE الكرتونى  بريد   042595666 رقم  فاك�ض 

اأعاله للمطالبة ب����:- املذكورة  الدعوى  اأقام  قد   -  971566548818
لهذا  وال�ساغل  احلائز  وبيان  وتكلفتها  الالزمة  وال�سيانة  الن�سائية  حالته  وحتديد  العقار  مبعاينة  للقيام  هند�سي  خبري  بتعيني 
العقار حاليا وحتديد قيمة ال�سرار واخل�سائر الواقعة على املدعى ب�سبب املدعى عليها ب�سبب تعر�سها للمدعي يف حيازته للعقار 
والنتفاع به وبيان وحتديد عما اذا كانت املدعى عليها قامت باإزالة ال�سواغل اخلا�سة بها وتطهري املكان من احل�سرات والعفن من 
عدمه ام ل واجراء ال�سيانة الالزمة وحتديد وبيان عما اذا قامت املدعى عليها ب�سداد اية مبالغ نظري �سغلها للعقار خالل فرتة 
غ�سبها للعقار من عدمه ام ل وحتديد وبيان التعوي�سات امل�ستحقة للمدعى ي�سبب املدعي عليها يف تراخيها يف تنفيذ التزاماتها 

الق�سائية يف اجراءات التنفيذ وا�ساءة ا�ستعمال حق  التقا�سي. 
لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة الدائرة املدنية الكلية حمكمة عجمان �سباح يوم الحد املوافق 2021/06/20 ال�ساعة 
10:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر 

الإجراءات القانونية يف غيابكم. حرر بتاريخ  2021/6/6 م

مكتب اخلدمات الق�سائية 
فاروق جمعه امل�سغوين 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اعالن بالن�سر        
 1832/2021/60 امر اأداء 

اإعان اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- جنمية للتجارة �ض.ذ.م.م 2- حممد اأكر كلهر   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :م�ساريع ال�سريف للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

وميثله : روكز جورج حبيقه 
ال��زام املدعي  ب��ت��اري��خ:2021/3/23  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  طلب 
عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )3.000.000.00( درهم )ثالثة مليون درهم( 
ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2018/11/12 وحتى  القانونية بواقع 9% من  ، والفائدة 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من  اتعاب  الفي درهم مقابل  وامل�ساريف ومبلغ  وبالر�سوم  التام 

طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �سمول المر بالنفاذ املعجل ل مرر له لذا ق�ست برف�سه 
ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

اعالن بالن�سر        
 60 / 2021 / 1543 امر اأداء

اإعان اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اإىل املدعى عليهم/1_ النجمة ال�ساطعة لرتكيب الملنيوم والزجاج �ض ذ م م، 2_ حممد خليل 
�سالح دب�ض، 3_ �سم�سو حممد حممد - جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن املدعى/جمال �سبحي �سالمه القريوتي
بالزام   2021-03-14 ب��ت��اري��خ   الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  فقد  اأداء  اأم���ر  ا�ست�سدار  طلب 
املدعي عليهم باأن يوؤدوا للمدعي بالت�سامن مبلغ مائتى وخم�سة وثالثني الف درهم والفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 25-7-2018 وحتى متام ال�سداد وبالزامهم 
بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اأتعاب املحاماة وبرف�ض طلب املنع من ال�سفر لعدم وجود 
مقت�سى او موجبا له ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا 

الإعالن.. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

 اعالن بالن�سر
يف الدعوى رقم 1165/2021/305 ا�ستئناف جتاري

مو�سوع الدعوى:  اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2251 جتاري 
جزئي و الر�سوم و امل�ساريف و التعاب.

طالب العالن:  جان �سليم رميا  - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف
املطلوب اعالنهم:  1- يا�سني املتبوىل - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  2020 /2251 جتاري 
جزئي بتاريخ 2021/05/04 وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2021-07-04 
ال�ساعة 10:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم اأو من 

ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م �ستجرى حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

 اعالن بالن�سر
يف الدعوى رقم 1448/2021/305 ا�ستئناف جتاري

مو�سوع الدعوى:  ا�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/3620 جتاري 
جزئي بتاريخ 2021/4/27

طالب العالن:  ميدي�ست ميتلز �ض م ح  - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف
بالق�سية:   �سفته   - ال�سركات  خدمات  موفر  ماجويل   -1 اعالنهم:   املطلوب 

م�ستاأنف �سده 
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2020/3620 
جتاري جزئي وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 13-06-2021 ال�ساعة 10:00 
�سباحا بقاعة التقا�سي عن ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم اأو من ميثلكم قانونيا 

ويف حالة تخلفك�م �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اعالن حكم بالن�سر        

يف  الدعوى 587/2020/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- فرا�ض ع�سام عبدالرحمن  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية 

املذكورة  ال��دع��وى  يف    2020/12/13 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�سنويا من  والفائدة %9  للمدعية مبلغ )671.967( درهم  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  اعاله 
الر�سوم وامل�ساريف والف  التام والزمته  ال�سداد  املطالبة احلا�سل يف 2020/7/22 وحتى  تاريخ 
اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال  درهم مقابل 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 5550/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :طلب ا�ست�سدار امر اداء بالزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ وقدره )210.600( 
درهم عبارة عن املبلغ املرت�سد يف ذمتهما من قيمة ال�سيك رقم 000947 املح�سوب على بنك دبي 

التجاري املوؤرخ يف:2019/10/16  
طالب الإعالن : جاما لأطفاء احلريق �ض.م.م  -  �سفته بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعالنهم : 1- النجم الأزرق للمقاولت ذ.م.م 2- كارثيكايان اروموجام اروموجام - �سفته 
بالق�سية : مدعي عليهما - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن :  طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/4/13 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن باأن يوؤديا للمدعية مبلغ )210.600( درهم متبقي ال�سيك 000947 
والر�سوم  ال�سداد  مت��ام  وحتى  ال�سيك  ا�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

اعالن بالن�سر        
 1267/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- جيه كيه بايون ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م 2- جوزيف كليندين�ست  

جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :امرون للم�ساعد �ض.ذ.م.م  -  وميثله : �سيخة احمد عبداهلل �سلطان 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل والثاين بالت�سامن والت�سامم 
ب�سداد اجمايل مبلغ وقدره اجمايل مبلغ وقدره )900.000( درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من 
لل�سيكات  وذلك  للمدعية  ال�سمان  �سيكات  باإعادة  عليهما  املدعي  ال��زام  الق�سائية مع  املطالبة  تاريخ 
التالية:ال�سيك الول:�سيك رقم 000604 م�سحوب على م�سرف المارات ال�سالمي بقيمة 236.670 
درهم بدون تاريخ )�سيك �سمان( - ال�سيك الثاين:�سيك رقم 000605 م�سحوب على م�سرف المارات 
والثاين  املدعي عليها الوىل  ال��زام   - تاريخ )�سيك �سمان(   ال�سالمي بقيمة 236.670 درهم بدون 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2021/6/13 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اعالن بالن�سر        
 2265/2021/60 امر اأداء 

اإعان اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

���ض.ذ.م.م دبي - رخ�سة جتارية  الفنية  اإىل املدعي عليه : 1- حممد عابر للخدمات 
رقم:668596 �سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بدبي   -  جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ا�ض كي ام للتكييف ذ.م.م 
طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/4/7 بالزام 
 000258 رق��م  ال�سيك  قيمة  دره��م   )94.578( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي 
ال�سداد  ال�سيك وحتى متام  ا�ستحقاق  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
والزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما 

عدا ذلك من طلبات 
ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  170/2021/211 تنفيذ عقاري 
مو�سوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:366/2019 عقاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )496.573.5( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : علي بن زكي بن ر�سي الزاير -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- جي كي بروبرتيز �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )496.573.5( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3566/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:557/2020 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1.032.584.21( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : �سركة ا�سيلور مانوفاكت�سورينغ )تايلند( كو . ليميتد -  �سفته بالق�سية : 

طالب التنفيذ - وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي - �سفته بالق�سية :وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- جريرت هاو�ض للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ 

�سده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1.032.584.21( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  680/2021/208 تنفيذ مدين 

مو�سوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2020/4507 امر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )66346( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : ن�سريه بن عومر دباحى -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : اإبراهيم حممود حممد عبدالرحمن - �سفته بالق�سية :وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- علي احمد امتياز احمد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )66346( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6322/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2019/2516 ا�ستئناف جتاري ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )58511467.96( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : بنك ملي اإيران -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:�سعود حممد عي�سى ال�سويدي - �سفته بالق�سية : وكيل

اي��ران - ف��رع �سوق مر�سد - �سفته بالق�سية : حاجز  اإع��الن��ه: 2- بنك ���س��ادرات  املطلوب 
�سابق  - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإع��الن : نعلنكم بانه مت احلجز على العقار الذي �سبق حجزه ل�ساحلكم عقار 
رقم الر�ض 2211 - الثنية الرابعة يف امللف رقم:6322/2020 جتاري وا�سراك احلجز املاثل 
يف احلجز ال�سابق وفاء للمبلغ املطالب به يف التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ 

مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 5020/2020/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�سفته بان يوؤدي للمدعي مبلغ )67.000( األف درهم م�ستحق الرد 
لالإخالل بعقد احل�ساب للجاري ولأخذه وقب�سه فائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
الزام املدعي عليه ب�سفته ان يوؤدي للمدعي مبلغ )532.000( درهم تعوي�سا عن ال�سرار املادية والدبية 

وي�ستحق عنهما فائدة بواقع الزام املدعي عليه ب�سفته بامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-حممد منت�سر الناجي املنت�سر -  �سفته بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعالنه :  1-  عادل جماهد عبداملوجود جماهد -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليه ب�سفته بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
األف درهم م�ستحق الرد لالإخالل بعقد احل�ساب للجاري ولأخذه وقب�سه فائدة بواقع 9% من   )67.000(
درهم   )532.000( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ان  ب�سفته  عليه  املدعي  ال��زام  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ 
بامل�ساريف  ب�سفته  عليه  املدعي  ال��زام  بواقع  فائدة  عنهما  وي�ستحق  والدبية  املادية  ال�سرار  عن  تعوي�سا 
قاعة  8.30 �ض يف  ال�ساعة  امل��واف��ق  2021/6/20   الح��د   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل 
التقا�سي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

اعالن بالن�سر        
 11 / 2021 / 1068 مدين جزئي

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ايجور غي�سوري  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :جالدي�ض جوي بيلباو
وميثله:�سليمان �سالح علي �سامل ال�سبلي 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه الثاين يف مواجهة املدعي عليه الول بان  قد 
�سواء  املدعيه ن�سفه  وال��ذي ت�ستحق  املدفوع  املبلغ  ي��وؤدي للمدعيه مبلغ )369.715( درهم هو ميثل ن�سف 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   - الفلبيني   القانون  وف��ق  قانونا  او  الول  عليه  املدعي  مع  اتفاقا 
2021/6/13 ال�ساعة 08.30 �سباحا ) تنظر الدعوى عن بعد عن طريق الت�سال املرئي من خالل تطبيق 
بوتيم على ال��رق��م:00971564339767 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 1269/2021/305 ا�ستئناف جتاري 
مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4260 ل�سنه 2020 جتاري جزئي 
والق�ساء جمددا يف الدعوى ال�سليه باحلكم على امل�ستاأنف �سده الول ويف مواجهه امل�ستاأنف 

�سدهما الثاين والثالث ببطالن اتفاقيه حواله الدين املوؤرخه 2017/11/29 وبراءة ذمة 
امل�ستاأنفة من التفاقية ويف الدعوى املتقابله برف�سها والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  

�سفته   - حممود   الدين  ن��ور  بوكالة  الغذائية  امل��واد  لتجارة  املباركه  الر���ض   : الإع���الن  طالب 
بالق�سية : م�ستاأنف  - وميثله : عبدالعزيز كرامة �سالح العامري - �سفته  بالق�سية : وكيل
 املطلوب اإعالنه : 3- عالء احمد عبداحلليم ابو بكر  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2020/460 جتاري جزئي ، 
وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2021/6/21  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 

وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13259 بتاريخ 2021/6/7 

اعالن بالن�سر        
 200/2021/480 نزاع تعيني خربة جتاري 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اإىل املتنازع �سده : 1- حممد عبداهلل �سعيد حمد النعيمي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :كوالتي كون�سرتاك�سن ديليفريي ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م 
وميثله : اأبوبكر �سامل عو�ض املنهايل 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�ض مع الزام املدعي  قد 
عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 

قاعة  يف  �سباحا   09:00 ال�ساعة   2021/6/13 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 7/ 6/ 2021  Issue No : 13259
Demand for publication for the executive suit

Executed Statement for publication
Sharjah Court-Civil Execution Court-Krona for iron trading

(Notice of appeal in case no: SHCEXCIPOR2021/0001112- (commercial - partial)
To:The convicted: Krona for Iron Trading
Whereas of date/ the court has passed its judgement against you to which a copy is 
attached for the executed claimant : Intranational Klifra for Trading LLC.C
In the above-mentioned case.
As the aforementioned judgement creditor has submitted a demand for executing the 
stated judgement
and paid the specified charges hereof.
As the demanded judgement
is as follows:
Paing the total sum including all charges and fees at the value of 166458.0 Dh.
Therefore: You are charged in executing what is mentioned in the aforementioned 
executive receipt within fifteen (15) days as of the date after publication. In case of 
Delay therein, the court shall take against you the legally due forceable executive 
procedure.

The Jurist : Mo'tasem Ahmed Samir Abu Shadi
Al Sharjah Court
Civil Executive Court.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  “مكتبة” يف  اأعلنت 
الدورة  يف  الفائزين  اأ�سماء  عن  اأبوظبي   –
يف  ال�سغري  “الكاتب  م�سابقة  م��ن  ال��ث��ام��ن��ة 
هذا  تنظيمها  ج��رى  وال��ت��ي  الكبري”  الكتاب 
العام حتت �سعار “الت�سامح” مب�ساركة طالب 

وطالبات املدار�ض من خمتلف اأنحاء الدولة.
“مكتبة” بطباعة ق�س�ض الفائزين  واحتفت 
ال�32 يف كتاب حمل عنوان “الت�سامح”، وهو 
الإ�سدار ال�ساد�ض يف تاريخ امل�سابقة، وذلك يف 
حفل اأقامته �سمن فعاليات الدورة الثالثني 
الذي  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�ض  م��ن 

اختتمت فعالياته موؤخرا .
اإدارة  م��دي��رة  امل��ه��ريي،  �سيخة حممد  وق��ال��ت 
املكتبات يف دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 

م�ساركات  حملته  ال��ذي  الإب����داع  م�ستوى  اإن 
امل�����س��اب��ق��ة ه���ذا ال��ع��ام يب�سر ب��ج��ي��ل ق����ادم من 
املوؤلفني املبدعني الذين �سي�ساهمون يف اإثراء 
لفتة  امل�ستقبل،  يف  الإم��ارات��ي  الثقايف  امل�سهد 
عنوان  ل��ي��ك��ون  الت�سامح  اخ��ت��ي��ار  مت  اأن���ه  اإىل 
القيمة،  ه��ذه  اأهمية  على  للرتكيز  امل�سابقة 
وال��ت��ي ت��ع��د م��ن ال��ق��ي��م ال��را���س��خ��ة يف وجدان 
يف  اأ�سا�سية  لبنة  وتعد  الإم���ارات،  وبنات  اأبناء 

املجتمع.
و�سيتم توزيع كتاب م�سابقة “ الكاتب ال�سغري 
“ ع��ل��ى م��ك��ت��ب��ات جميع  ال��ك��ب��ري  ال���ك���ت���اب  يف 
مدار�ض الدولة، بالإ�سافة اإىل جميع اأفرع “ 
مكتبة “ التابعة لدائرة الثقافة وال�سياحة – 

اأبوظبي .

يذكر اأن م�سابقة “ الكاتب ال�سغري يف الكتاب 
دائرة  تنظمها  �سنوية  م�سابقة  “ هي  الكبري 
املواهب  – اأبوظبي لدعم  وال�سياحة  الثقافة 

الطالبية، انطلقت عام 2011، 
8 املا�سية يف  ال�  وجنحت على مدار ال�سنوات 

م�ساركة. ا�ستقطاب اأكرث من 2000 
الفعال  الإ�سهام  تعزيز  اإىل  امل�سابقة  وتهدف 
الثقايف  امل�����س��ه��د  يف  وال���ن���ا����س���ئ���ة  ل���الأط���ف���ال 

الإماراتي، 
التناف�ض  ق��ي��م��ة  غ���ر����ض  خ�����الل  م����ن  وذل������ك 

الإيجابي لديهم،
 وت�سجيعهم على كتابة ق�س�ض هادفة ترثي 
الذهنية  اح��ت��ي��اج��ات��ه  وت��ل��ب��ي  ال��ط��ف��ل  خ��ي��ال 

والنف�سية يف هذه املرحلة العمرية املهمة.

•• اأبوظبي-الفجر:

دورته  ويف  اخلا�ض،  والإنتاج  التكليف  اأعمال  �سمن 
الآن«،  ي��ب��داأ  »امل�ستقبل  �سعار  حت��ت  ع�سرة،  الثامنة 
وبرعاية ال�سريك الرئي�سي �سركة مبادلة لال�ستثمار 
»مبادلة«، عر�ض مهرجان اأبوظبي 2021، احللقة 
العاملي،  العود  ملتقى  فعاليات  �سل�سلة  من  الرابعة 
من  نخبة  مب�ساركة  وذل��ك  الرقمية؛  من�ساته  عر 
واليابان  وال�����س��ودان  م�سر  م��ن  العامليني  الفنانني 

و�سوريا.
ح�سرية  ع���رو����س���اً  ال�راب�عة،  احل�لقة  وق����دم����ت 
ع�و�ض  واأ�س�رف  م��سر،  م�ن  ال�س�يد  ن�هاد  ل�لفنان�ني: 
ال�ياب�ان،  م�ن  �س�وك�اب�ي  ون�وات�س�يكا  ال��سودان،  م�ن 
احل�لقة  ت�قري�ر  ورك�ز  �س�وري�ا.  م�ن  ق��سام  وج�الل 
ع�لى ال�عمل ال�خا�ض ب��سان�ع ال�عود ح�س�ني �س�ب�سبي، 
اأ�ستاذ  ف�ي ت�غطية م�ن ور�س�ته ف�ي دم��سق. كما قدم 
حول  اأكادميية  مداخالت  العراق  من  ن�سيم  �سامي 

الِّتقنيات الرقمية وتوظيفها يف مو�سيقى العود.

من  الرابعة  احللقة  م�ساهدة  يف  للراغبني  وميكن 
التايل:  الرابط  العاملي زيارة  العود  فعاليات ملتقى 
https://www .youtube .com/

.watch?v=sCEBL9iskFk
ويتابع مهرجان اأبوظبي فعالياته وعرو�سه العاملية؛ 
م�ساًء   8 ال�ساعة  اجل���اري،  يونيو   8 يف  يقدم  حيث 
بتوقيت الإمارات العربية املتحدة، احللقة اخلام�سة 
العود  ملتقى  امل��ل��ت��ق��ى.ومي��ت��د  ح��ل��ق��ات  �سل�سلة  م��ن 
ال��ع��امل��ي، خ��الل ال��ف��رتة م��ن 25 م��ار���ض وح��ت��ى 15 

تلفزيونية،  بهيكلية  7 حلقات  وي�سم  املقبل،  يونيو 
اأك��ادمي��ي��ني ذوي خ���رة يف  ت��ق��دم روؤى خ��ا���س��ة م��ن 
جمال املو�سيقى والفنون، مع تناولهم لتاريخ وتطور 
اآلة العود وكيف يتم دمج الآلة يف ال�سناعة الرقمية 
اإىل تقدمي تقارير  اإ�سافة  اليوم،  املو�سيقي  وامل�سهد 
من  املتميزين  ال��ع��ود  �سانعي  م��ن  �ستة  ع��ن  غنية 
 27 اأنحاء العامل العربي؛ وذلك مب�ساركة  خمتلف 
فنان من عازيف العود من 14 دولة لأداء العديد من 
القطع املوؤلفة واملتنوعة خ�سي�سا لآلة العود.وميكن 

امل��زي��د م��ن املعلومات  ل��ل��راغ��ب��ني يف الط����الع ع��ل��ى 
https:// للمهرجان   الإل��ك��رتوين  املوقع  زي��ارة 
عر:  الرقمية  ومن�ساته   ،bit.ly/2SgFoZ4
وتويرت   ،)abudhabifestival( في�سبوك 
@( وان�����س��ت��ج��رام   ،)abudhabi_fest@(

الإلكرتوين  املوقع  اأو   ،)abudhabifestival
www. ال�����ع�����امل�����ي:  ال�����ع�����ود  اخل�����ا������ض مب���ل���ت���ق���ى 

.oudforum.com
جدير بالذكر، اأن فعاليات مهرجان اأبوظبي 2021، 

»امل�ستقبل يبداأ  �سعار  الثامنة ع�سرة حتت  يف دورت��ه 
الآن« ت�ستمر- على مدار عام كامل- حيث يدمج بني 
العرو�ض التقليدية والعرو�ض الفرتا�سية املعتمدة 
على اأحدث التقنيات الرقمية، كما يتميز مبجموعة 
فريدة من عرو�ض الأداء واملعار�ض، مب�ساركة 500 
فنان من اأكرث من 50 بلداً، ف�ساًل عن 16 عر�ساً 
عاملياً للمرة الأوىل، و12 اإنتاجاً جديداً للمهرجان، 
و8 اأعمال اإنتاج عاملي م�سرتكة، اإىل جانب 4 اأعمال 

تكليف ح�سري، وجولة غنائية حول العامل.

مب�ساركة نخبة من العازفني من م�سر وال�سودان واليابان و�سوريا

مهرجان اأبوظبي ي�سلط ال�سوء على الِّتقنيات الرقمية
 وتوظيفها مبو�سيقى العود عرب من�ساته الرقمية

اأطلقت اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة 
بالفنانني  اخل���ا����س���ة  “فنان”  ب���ط���اق���ة 
الفنية  املجالت  املوهوبني يف  الإماراتيني 
تدعمهم،  فنية  من�سة  وت��وف��ري  املتنوعة، 
الت�سجيع  ط��ري��ق  ع��ن  اأع��م��ال��ه��م  وت��ن�����س��ر 
لديهم  الكفاءة  م�ستوى  ورف��ع  والتحفيز 

التي تعزز هويتهم الوطنية.
التي  “فنان”  بطاقة  م��ب��ادرة  وت�ستهدف 
ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات  الإع��الن عنها  مت 
ال�سرقي  حم���م���د  ب����ن  ح���م���د  ب����ن  حم���م���د 
اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  الفجرية  عهد  ويل 
اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة، جميع 
الإماراتيني املوهوبني فنياً من اجلن�سني، 
بعمر 16 عاما وما فوق من داخل الدولة 
وامل�سرحية  ال��ب�����س��ري��ة  ال��ف��ن��ون  يف  وذل���ك 

واملو�سيقى والباليه والغناء.
واأكد �سعادة علي عبيد احلفيتي مدير عام 

اأن  اجلميلة  للفنون  ال��ف��ج��رية  اأك��ادمي��ي��ة 
بطاقة فنان حتظى بدعم كبري من �سمو 
ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي 
النابع من حر�ض �سموه على خلق بيئة   ،
حمفزة للدعم املهني للفنانني الإماراتيني 
من  لهم  الدائمة  الفنية  امل�سورة  وتقدمي 
قبل نخبة من املتخ�س�سني يف الأكادميي.
جمموعة  تت�سمن  البطاقة  اأن  واأو���س��ح 
الأكادميية  ت���وف���ره���ا  الم����ت����ي����ازات،  م���ن 
واطالعهم  تبنيهم  خ��الل  م��ن  حلامليها 
اإقليمياً  و  حم��ل��ي��اً  ال��ف��ن��ي  امل�����س��ه��د  ع��ل��ى 
ودولياً اإىل جانب اإتاحة الفر�ض للفنانني 
ب��ت��ط��وي��ر �سبكة  امل��وه��وب��ني  الإم���ارات���ي���ني 
الفنانني  مع  اخل��رات  وتبادل  عالقاتهم 
احلفيتي  وخارجها.واأ�ساف  الدولة  داخل 
دعم  موا�سلة  على  �ستعمل  الأكادميية  اأن 
حاملي  وم�ساعدة  الوطنية  املواهب  ه��ذه 

الفعاليات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ف��ن��ان  ب��ط��اق��ة 
املحلية  ال��ف��ن��ي��ة  وامل���وؤمت���رات  وامل�����س��اب��ق��ات 
والعاملية التي تنظمها الأكادميية، اإ�سافة 
اإبداعاتهم،  اإف�ساح املجال لهم لعر�ض  اإىل 
���س��م��ن ق����اع����ات وم�������س���رح الأك����ادمي����ي����ة و 
الفردية  امل��ع��ار���ض  اإع�����داد  ف��ر���ض  ت��اأم��ني 
واجلماعية يف الإم��ارات واخل��ارج ، اإ�سافة 
اإىل تخ�سي�ض م�ساحة اإعالنية لإنتاجهم 
الفني على مواقع التوا�سل الجتماعي يف 
الفجرية  اأك��ادمي��ي��ة  اأن  الأك��ادمي��ي��ة.ي��ذك��ر 
ل��ل��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة و���س��ع��ت ع��ل��ى موقعها 
ع�سوية  يف  الت�سجيل  ���س��روط  ال��ر���س��م��ي 
اأن يكون مقدم  “فنان” وتت�سمن  بطاقة 
من  وعمره  ال��دول��ة  مواطني  من  الطلب 
16 عاما وما فوق، مع تقدمي �سرية ذاتية 
والأعمال  امل�����س��ارك��ات  ع��ل��ى  حت��ت��وي  فنية 

الفنية للموهوبني.

اأكادميية الفجرية للفنون 
تطلق بطاقة )فنان( لدعم 

الإماراتيني املوهوبني

)مكتبة( حتتفي بالفائزين 
يف م�سابقة الكاتب ال�سغري
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كل �سيء اأفعله هو من حقي ومل اآخذه من حق غريي

جي�سيكا عازار: ل يوجد �سيء 
يدعو اإىل التفاوؤل يف لبنان

اأبواليزيد ت�سّور 
)الآن�سة فرح 4(

اأبواليزيد، ل�ستئناف  اأ�سماء  امل�سرية  الفنانة  تعود  �سريعة،  ا�سرتاحة  بعد 
)الآن�سة  م�سل�سل  م��ن  ال��راب��ع  اجل��زء  يف  م�ساهدها  اأوىل  بت�سوير  العمل 

فرح(.
الرابع، تطورات جديدة  )انتظروا يف اجلزء  ت�سريح مقت�سب:  وقالت يف 
ال�سابقة، خ�سو�ساً  الثالثة  الأج��زاء  �سخ�سيات ظهرت يف  كثرية، يف حياة 
 22 �سخ�سيتي )فرح و�سادي(، ويحمل اجلزء اجلديد مفاجاآت كثرية، يف 

حلقة(.
 Jane( هو عمل درام��ي، ماأخوذ من امل�سل�سل الأمريكي ،)و)الآن�سة فرح
اأحمد  يو�سف،  رانيا  بطولة  من  امل�سرية،  والن�سخة   ،)The Virgin

جمدي، حممد كيالين، هبة
تامر فرج، عارفة عبدالر�سول، جيالن عالء، مرمي اخل�ست،  عبدالعزيز، 

و�سيناريو وحوار حممود عزت وعمرو مدحت، واإخراج وائل فرج.

 200( فيلم  لأ�سرة  يا�سني  اآ�سر  الفنان  ان�سم 
ج��ن��ي��ه(، ل��ي��ت��وىل ب��ط��ول��ت��ه م���ع ع����دد اآخ����ر من 
النجوم. ومن املقرر اأن يبداأ ت�سوير دوره خالل 

الأيام املقبلة،
 وخا�سة اأن هناك بع�ض اأبطال الفيلم الآخرين 
اأو�سكوا على النتهاء من ت�سوير اأدوارهم مثل 

هاين رمزي.
البطولة اجلماعية، حيث  على  يعتمد  والفيلم 

يتوىل بطولته:
 اإ����س���ع���اد ي��ون�����ض وه����اين رم����زي ون��ي��ل��ل��ي كرمي 
وخالد ال�ساوي وعمرو عبداجلليل واأحمد رزق 

وحممد فراج.
اإط��ار اجتماعي حول  اأح��داث الفيلم يف  وت��دور 
)200 جنيه( تنتقل من �سخ�ض اإىل اآخر، من 
خمتلف الطبقات الجتماعية واأماكن املعي�سة، 
لكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل 

العمل بني جمموعة ق�س�ض خمتلفة.

جنالء  الفنانة  ت�ستاأنف 
بدر ت�سوير م�ساهدها يف 
فيلم )املحكمة( مع املخرج 
حممد اأمني، خالل الأيام 
لها  يتبقى  حيث  املقبلة، 
العمل  وت����������وّدع  ي�����وم�����ان 
تاأليف  الفيلم  ب��ال��ك��ام��ل. 
ويتوىل  ع���ب���داهلل،  اأح���م���د 
كبرية  جمموعة  بطولته 
من الفنانني، منهم: غادة 
عادل وحممود عبداملغني 
وف����ت����ح����ي ع����ب����دال����وه����اب 
وجميلة  عبداهلل  و�سالح 

عو�ض، وغريهم.
ك���م���ا ت����ع����ود جن������الء ب���در 
ل��ت�����س��وي��ر م�����س��اه��ده��ا يف 
ف��ي��ل��م )ل��ي��ل��ة ال��ع��ي��د( مع 
عبدالعزيز  �سامح  املخرج 

ال�سهر املقبل.
انتهت  جن������الء  وك�����ان�����ت 
فيلم  ت�سوير  م��ن  اأخ���ريا 

)النهاردة يوم جميل(.

 11  •
هو  ي�����ون�����ي�����و 
حفل  م��وع��د 
زف����اف����ك، كم 
ت�����ب�����ل�����غ ف������رتة 
على  ت�����ع�����ارف�����ك 
امل�ستقبلي  زوج������ك 

حممد �سوفان؟
- عند زواجنا يكون قد مّر 11 

�سهراً على تعارفنا.
• لحقْتِك الكثري من الإ�ساعات. 
ل  اأن��ه  اأم  �سيئاً  عنها  يعرف  ه��ل 

يتوقف عندها؟
الأمور.  لهذه  يهتم  ل  ه��و   -
�سخ�ساً  اأن  اأع����ت����ق����د  ول 
اأن  ميكن  وواع��ي��اً  نا�سجاً 

يتوقف عندها.
كاظم  �سيكون  وه��ل   •
ال�ساهر بني املدعوين 

اإىل حفل زفافك؟
ال�������زف�������اف  ح������ف������ل   -
����س���ي���ق���ت�������س���ر ع����ل����ى اأف���������راد 

عائلتينا والأ�سدقاء املقربني فقط.
حفل الزفاف لن يكون �سخماً، بل �سي�سم 

فقط. �سخ�ض   300
اأريد اأن اأقيم حفل زفاف كي اأفرح بعائلتي 
وبالأ�سخا�ض املحيطني بي ويفرحوا بي، 
اأو����س���اع )ك���ورون���ا( تفر�ض  اأن  ع���دا ع��ن 
نف�سها ومل يعد بالإمكان اإقامة اأعرا�ض 

كبرية.
واأنا بدوري ل اأحبها كثرياً،

اأن  اأري�������د  دائم�����اً  اأق�����������������ول  وكن�����ت   
الذين  الأ�سخ������ا�ض  زف���ايف  يح�س�����ر 
يل  ويفرح�����ون  كثي�����راً  يل  يعن�����ون 

م������ن قلبه�����م.
مثاًل  الزواج،  بعد  ما  ملرحلة  • كيف خططتما 

اأين �ستقيمان وكم ولداً �ستنجبان؟
- بالن�سبة لالإجناب ل اأعرف، 

كما يريد اهلل.
اأنن�����ي  �س������ك  ول  اللحظ�����ة  به������ذه  اأحل�����م  اأن�����ا 
�ساأك������ون �سع�����يدة ل��������و اأن اهلل رزق�ن�����ي ب������اأولد، 
خمطط����ات  ع������ن  نتح������دث  مل  ولكنن�������ا 
وم�����س��������������������اري��ع ل��ه��������������������ا ع��الق��������������������ة ب���������������الأولد اأو 

بع������ددهم.
الكبرية؟ العائلة  حتبني  • وهل 

- طبعاً.
م��ن ام����راأة قبلي ولديه  حم��م��د ك���ان م��ت��زوج��اً 
اأحبهم ومتعلقة  ال�سابق، واأن��ا  اأولد من زواج��ه 

بهم واأ�سعر كاأنهم ِقطعة مني.
والدهم؟ حمبة  على  • حتبينهم 

- طبعاً، 
واأنا اأتعلم منهم كما اأنني رفيقتهم.

كلما كانت عائلتنا اأكر كنا �سعداء اأكرث.
كان  رج���ل  م���ن  ال�����زواج  اأن  ت��ع��ت��ق��دي��ن  ه���ل   •
م���ت���زوج���اً ي�����س��اع��د ع��ل��ى جن����اح جت���رب���ة ال�����زواج 

اأكرث، كونه ميلك خرة؟
- هذا �سحيح.

اأبي  اإىل وال���دي، ق��ال له  عندما حت��ّدث حممد 
اأنا مرتاح على عك�ض ما قد يظن البع�ض اأنني 
اأنك  اأعرف  ال�سابق لأنني  متخوف من زواجَك 

�ستعامل ابنتي بطريقة جيدة،
واأنا  ال�����س��اب��ق��ة،  يتعّلم م��ن جت��ارب��ه  ف��الإن�����س��ان   

اأتوقع جناح زواجك بابنتي.
اأهلي منفتحون جداً ومتفّهمون.

)ال�سو�سيال  ع��ل��ى  ���س��دي  ���ُس��ّن��ت  ح��م��ل��ة  ه��ن��اك 
ميديا(،

ويدعمونني،  ج��ان��ب��ي  اإىل  اأه��ل��ي  ي��ك��ن  ول���و مل   
لرمبا كنت خفُت.

اأ�سحابه،  كله كالم )بال طعمة( و�سخيف مثل 
َمن  م��ن��ه  ي�ستفيد  اأن  مي��ك��ن  م����اذا  اأع����رف  ول 

يقوله.
وكل َمن يردد هذا الكالم هو اإن�سان جاهل.

ما يفعلونه معيب جداً.
�سيا�سياً؟ للهجوم  تعّر�سِت  اإنك  • حتى 

- َمن قاموا باحلملة لديهم حَتاُلف �سيا�سي مع 
حزب م�سلم. 

)ما�سي احلال( والكالم الذي قالوه ي�سبههم.
فيه؟ �ست�سكنني  الذي  البيت  يقع  • اأين 

- يف بريوت.
ل اأعرف الإقامة خارجها.

البي�ساء؟ الرملة  يف  اأو  الرو�سة  منطقة  • يف 
- اترك هذا الأمر يل.

حممد؟ مع  بتاأثيثه  قمت  اأنك  �سك  • ول 
- نعم.

انتهينا من كل �سيء.
�سعب؟ اإيلي  توقيع  من  زفافك  • وف�ستان 

- هذا �سحيح، 
جورج  وال�سعر  فتوح  ب�سام  توقيع  من  واملاكياج 
الزفاف لباميال من�سور  مندلق وتنظيم حفل 

مهنا.
زفافك؟ ف�ستان  ثمن  يبلغ  • كم 

- لن اأقول.
النا�ض؟ يهّم  الأمر  هذا  • لكن 

اأن  - بل ه��ذا الأم��ر ل يهمهم بقدر ما يهّمهم 
�سكلي  �سيكون  وكيف  زف���ايف،  ف�ستان  ي�ساهدوا 

وتفا�سيل عر�سي.
احلمد هلل اأنا مل اأ�سرق الدولة، 

وكل �سيء اأفعله هو من حقي ومل اآخذه من حق 
غريي.

لبنان؟ يف  الو�سع  باإزاء  متفائلة  اأنت  • هل 
وه��ذا ل  ال��ت��ف��اوؤل،  اإىل  �سيء يدعو  - ل يوجد 

يعني اأنني م�ست�سلمة.

�سكل اإعان الإعامية اللبنانية جي�سيكا عازار عن زواجها 
يف 11 يونيو اجلاري مفاجاأة لكثريين، خ�سو�سًا اأنها مل تعلن 
توجد  اأنه  مع  تعي�سها،  حب  ق�سة  عن  املا�سية  املرحلة  يف 
الذي  �سوفان،  حممد  امل�ستقبل  زوج  مع  لها  �سورة  من  اأكرث 

التقْت به �سدفة عن طريق اأ�سدقاء مقربني.
التي  احلملة  من  بالرغم  �سعيدة  تبدو  ع��ازار  جي�سكا 
لها عرب )ال�سو�سيال ميديا(، ولكنها ل تهتّم بل  تعّر�ست 
حياتها  تعي�س  لأن  وتتطّلع  بتفاوؤل  للم�ستقبل  تخطط 
�سعيدة مع الرجل الذي اختارْته بعقلها وقلبها، وقّررْت 

الرتباَط به.

اآ�سر يا�سني ين�سم 
اإىل اأ�سرة فيلم 
)200 جنيه(

جنالء بدر ت�سارك يف 
)املحكمة( و)ليلة العيد(
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منتجات غذائية تطيل 
ال�سباب

و�سعت ال�سحيفة الرتكية اليومية Milliyet، قائمة من 10 منتجات 
غذائية ت�ساعد يف مكافحة ال�سيخوخة وتطيل فرتة ال�سباب.

وت�سمنت القائمة، اجلوز الغني  بالدهون املتعددة غري امل�سبعة، وكذلك 
من  وتقلل  الكولي�سرتول  م�ستويات  تنظم  ال��ت��ي   3 اأوم��ي��غ��ا  ب��اأح��م��ا���ض 

خماطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب.
ويحتوي �سمك ال�سلمون كذلك على م�ستويات عالية من هذه الأحما�ض. 
وي�ساعد تناول هذا ال�سمك يف احلفاظ على �سفاء الذهن مع التقدم يف 
العمر، وهو يحتوي على كميات عالية من الروتني ويتمتع بخ�سائ�ض 
م�سادة لاللتهابات حتمي الب�سرة من عالمات ال�سيخوخة املختلفة مثل 

العيوب وحب ال�سباب والتجاعيد.
ب�سبب  ق��وي  ب�سكل  لالأك�سدة  امل�����س��ادة  امل���واد  م��ن  ال���ري  العنب  ويعتر 
يف  ت�ساعد  التي  والأنثو�سيانني،  الروانثو�سيانني  من  الكبري  امل�ستوى 
مكافحة ال�سيخوخة املبكرة. وحتتوي ال�سبانخ اأي�سا على ن�سبة عالية من 
م�سادات الأك�سدة. وميكن اأن يقلل ذلك ب�سكل كبري من التدهور العقلي 
املرتبط بالعمر وم�ساكل الروؤية وتنك�ض العظام. وميكن اأن متنع ال�سبانخ، 
وم�ستويات  ال���دم  �سغط  وخف�ض  ال��دم��وي��ة،  والأوع���ي���ة  القلب  اأم��را���ض 

الكولي�سرتول، وحتى خطر الإ�سابة ب�سرطان اجلهاز اله�سمي.
ويتمتع ال�ساي الأخ�سر بخ�سائ�ض مماثلة. يح�سن �سحة اجللد ومينع 
اأي�سا خماطر الإ�سابة مبجموعة من الأمرا�ض، مثل مر�ض ال�سكري من 

النوع 2 واأمرا�ض القلب.
على  والإن����دول،  ال�سلفورافان  مركبات  خ��الل  م��ن  ال��روك��ل��ي،  وي�ساعد 
حماية اخلاليا من التلف الناجت عن الإجهاد التاأك�سدي، ويقلل من خطر 

الإ�سابة بال�سرطان.
تاأثري  الزيتون، مفيدا للغاية ل�سحة اجللد والب�سرة، وله   ويعتر زيت 
يف  ال�سكر  ن�سبة  على  ال�سيطرة  يف  وي�ساعد  القلب  �سحة  على  اإيجابي 

الدم.
وحت��ت��وي ال�����س��وك��ولت��ة ال��داك��ن��ة على م��رك��ب��ات ال��ف��الف��ان��ول ال��ت��ي حتفز 

ا�سرتخاء الأوعية الدموية، مما يجعلها �سابة ومرنة.
وت��ت�����س��م��ن ال��ط��م��اط��م، م����ادة ال��ل��ي��ك��وب��ني ال��ت��ي ل��ه��ا خ�����س��ائ�����ض م�سادة 

لل�سيخوخة، ولها تاأثري مفيد على اجللد.
يوجد يف الفلفل الأحمر، فيتامني �سي املفيد لإنتاج الكولجني، بالإ�سافة 

اإىل عدد من م�سادات الأك�سدة القوية.

احلديث؟ الع�سر  يف  الإ�سباين  الأدب  عميدة  هي  • من 
- رو�سا ت�سائل

ال�سوي�س؟ قنال  قولنا  اأم  ال�سوي�س  قناة   : قولنا  اأ�سح  • اأيهما 
- كلمة قناة لأنها عربية.

ا�ستاد؟ كلمة  اأ�سل  • ما 
- يونانية

والأح؟ املُح  بني  الفرق  • ما 
- الأح هو بيا�ض البي�ض واملُح هو ال�سفار يف البي�سة.

والرتاب؟ الرثى  بني  الفرق  • ما 
- الرثى هو الرمل الندي والرتاب هو الرمل النا�سف.

الت�سمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ض  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 
حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�سديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
الأر�ض على  اجلاذبية  �سد�ض  ت�ساوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

بالقرياط املا�ض  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�سلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
ال�سمع حا�سة  متتلك  ل  والأفعى  والذبابة  ال�سلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

الفك ع�سلة  هي  الإن�سان  ج�سم  يف  ع�سلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�سم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �سمعاً  اأ�سعف  الي�سرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
والق�سدة  والزبدة  البي�ض  و�سفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�سمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
النمو  عملية   يعوق  ونق�سه  الطفل  لنمو  لزم  والكمرثى  واجل��زر  الأوراق  طويلة  ال�سفراء  واخل�سروات 
والفراط يف تناوله ي�سبب �سغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�سداع وت�ساقط ال�سعر وي�سقق اجللد وال�سفاه 

ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�سل
بح�راً ع�سر  �س�تة   : هو  ال�سعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

اأرنوب والقمر 
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زيت الزيتون 
اأحد  الزيتون  زيت 
اأف���������س����ل ال����زي����وت 
املفيدة  الطبيعية 
ب�سفة  ل��ل�����س��ح��ة 
ع��������ام��������ة، ل����ذل����ك 
يف�سل ا�ستخدامه 
من  امل�����ط�����ب�����خ  يف 
خ������الل اإ����س���اف���ت���ه 
للوجبات الغذائية 
ال�سلطة  واأط���ب���اق 

لإمداد اجل�سم بفوائد �سحية عديدة. 
وي��ق��ول ال��دك��ت��ور اأح��م��د اخل��ط��ي��ب، اأخ�����س��ائ��ي ال��ت��غ��ذي��ة ال��ع��الج��ي��ة وعالج 
ال�سمنة والنحافة، جامعة القاهرة، اإن زيت الزيتون يحتوي على جمموعة 
من الفيتامينات مثل فيتامني اأ،ود، ، ك ، ه�، مما يجعل تناوله مفيد جدا 

ل�سحة الإن�سان.
ا�ستكمل قائال، هناك فوائد �سحية عديدة لإ�سافة زيت الزيتون للوجبات 
الطعام واأهمها، اأن اإ�سافة زيت الزيتون للوجبات اأو طبق ال�سلطة، ت�ساهم 
تناوله  يف�سل  لذلك  باجل�سم،  ال�سار  الكول�سرتول  م�ستوى  انخفا�ض  يف 
للمر�سى الذين يعانون من ارتفاع م�ستوى الكول�سرتول ال�سار، حلمايتهم 
ال�سرايني وغريها  الكول�سرتول مثل ت�سلب  ارتفاع  الإ�سابة مب�ساكل  من 

من امل�ساكل ال�سحية. 
وين�سح الدكتور اأحمد، مر�سى الكول�سرتول والدهون الثالثية، ب�سرورة 
ا�ستبدال ا�ستخدام الزيوت غري ال�سحية والهتمام باإ�سافة زيت الزيتون 

للوجبات الغذائية للوقاية من م�ساكل الكول�سرتول

كان القمر نائما حينما �سمع بكاًء عالياً ونحيبا فاأطل بهدوء ووقار لريى من الذي يبكي، فراأى ارنوب ال�سغري، 
فحزن من اجله و�ساأله ما بك؟ فقال ارنوب: ا�سعت طريقي ول اراه، الظالم �سديد..كيف اعرف البيت ..فقال 
القمر �ساأ�ساعدك ثم نه�ض القمر من فرا�سه ووقف عاليا فانار الطريق لرنوب وا�سرع اىل بيته فرحا، وقبل ان 
يذهب القمر اىل فرا�سه �سمع �سراخا من نوع اخر، انه �سراخ فزع وهلع وخوف، فنظر فراأى غزالة ف�ساألها ما 
بها فقالت: الثعلب يطاردين ول ا�ستطيع الختباء فهو يراين فقال لها �ساأ�ساعدك، وا�سرع بالدخول اىل فرا�سه 
مرة اخرى واختباأ فعم الظالم املكان وا�ستطاعت الغزالة ان ت�سل ايل بيتها يف الظالم بدون ان يراها الثعلب 
،ظن القمر بانه �سينام نوما عميقا لكنه �سمع �سراخ اخر فقد كان الدب ال�سود الكبري ي�سرخ لن ابنه خرج 
ومل يعد ول ي�ستطيع روؤيته يف الظالم فخرج القمر من فرا�سه مرة اخري وظهر بكل و�سوح لينري الغابة للدب 
الكبري ليبحث عن ابنه ويف نف�ض الوقت �سرخ علي �سديقته ال�سحابة وقال لها ابحثي معي عن الدب ال�سغري 
راأته فوقفت فوقه و�سرخت وقالت  ال�سحابة تطري من مكان ايل مكان حتى  امل�سكينة فخرجت  لن�ساعد امه 
ايها الدب ال�سغري ام�سي ورائي و�ست�سل لمك وبالفعل م�ست ال�سحابة وخلفها الدب ال�سود ال�سغري حتي كاد 
يقرتب من امه وهنا ظهر الثعلب فا�سرعت ال�سحابة لت�سكب مائها فوق الثعلب وت�سايقه وتوؤخره قليال حتي 
و�سل الدب الكبري اىل ابنه فلم يجد الثعلب مفرا من الهروب و�سحكت ال�سحابة عليه ب�سدة و�سكرها القمر 
فقالت له اين مل افعل �سيئا فانت من قدم خدماته الكثرية لل�سغار و�ساقف الن هنا للحرا�سة ريثما ترتاح 

قليال وذهب القمر للنوم ووقفت ال�سحابة تت�سنت عليها ت�سمع من يناديها لت�ساعده .

ك�سفت الدكتورة مارينا �سي�ستوفا، خبرية التجميل الرو�سية، 
الغذائي  النظام  م��ن  ا�ستبعادها  يجب  التي  الغذائية  امل���واد 
للتخل�ض من اللتهابات اجللدية. وتقول اخلبرية يف حديث 
عن  الم��ت��ن��اع  "يجب  ل��الأن��ب��اء،  الرو�سية  نوفو�ستي  ل��وك��ال��ة 
واملعجنات  اخلبز  مثل  التخمر،  ت�سبب  التي  الأطعمة  تناول 
ال�سكر  على  املحتوية  الأطعمة  وجميع  وال�سمبانيا،  والنبيذ 
وك��ذل��ك امل��ع��ل��ب��ات. ومي��ك��ن ت��ن��اول اخل��ب��ز ال���ذي ت�ستخدم يف 
�سناعته اخلمرية الطبيعية، بدل من اخلبز الذي ت�ستخدم 
اإىل  اخل��ب��رية،  وت�سري  للحرارة".  املحبة  اخلمرية  �سنعه  يف 

اأنه يجب المتناع عن تناول الفواكه يف الن�سف الثاين من 
تكون  الأم��ع��اء  يف  لالأمرا�ض  امل�سببة  البكترييا  لأن  النهار، 
اأكرث ن�ساطا يف فرتة امل�ساء وتتفاعل مع ال�سكر اأكرث. ولكن 
هذا ل يعني المتناع عن تناول الفواكه متاما، حيث ميكن 
�سغري.  عنب  عنقود  اأو  ب��رت��ق��ال��ة،  اأو  واح���دة  تفاحة  ت��ن��اول 
وهذا  الأم��ع��اء  يف  املر�سية  البكترييا  ازدي���اد  "يوؤثر  وت��ق��ول، 
يح�سل ب�سورة دورية، يف نفاذيتها، ما ي�سبب و�سول ال�سموم 
ب�سرعة اإىل الدم، وهذا يوؤدي لي�ض فقط اإىل اللتهابات، بل 

واإىل الأمرا�ض اجللدية واحل�سا�سية والكزميا".

مواد غذائية ت�سبب ظهور 
حب ال�سباب على الوجه
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